
som sant cugat
març
2019

12 construïm ciutat amb tu  

Una nova mobilitat,  
neta i sostenible, és possible



En la darrera onada de l’Observatori sociològic que encarrega 
l’Ajuntament periòdicament vam poder constatar un canvi d’hàbits 
envers la mobilitat: el 70% de la ciutadania afirma moure’s a peu per 
la ciutat i cau l’ús del vehicle privat per als desplaçaments dins de 
Sant Cugat. A la pregunta “quin tipus de mobilitat creu que s’hauria de 
prioritzar en els propers anys” el 95% prioritza l’anar a peu, el transport 
públic i la bicicleta i només el 5% de les persones enquestades creuen 
que ha de ser el cotxe privat. Amb aquestes dades i la voluntat de 
promoure la qualitat de l’aire i totes les accions que redueixin la 
contaminació ambiental, l’Ajuntament orienta les seves polítiques de 
mobilitat. En aquest número de la revista us expliquem quins són els 
beneficis d’aquesta mobilitat sostenible i com es concreta a la nostra 
ciutat, amb polítiques mediambientals i de preservació dels espais 
naturals per al gaudi i com a garants d’una millor salut i qualitat de vida.

També us expliquem com hem concebut la nova oficina Sant Cugat 
Feina, a quins públics l’hem dirigida i quins projectes han resultat 
guanyadors al concurs d’Emprenedoria Social. L’ocupabilitat és una de 
les nostres prioritats. Tenir feina ens fa ser més lliures, independents i, 
per què no, més felices i feliços. 

Finalment, us parlem de dos equipaments culturals: el centre Grau-
Garriga d’Art Tèxtil Contemporani, ubicat a Can Quitèria i el ViLab, 
ubicat al recinte del Celler Cooperatiu. Dos nous espais enfocats des 
de la cultura innovadora per atreure públic de totes les edats.

Carmela Fortuny
Alcaldessa de Sant Cugat 

Aquesta revista és una publicació  
de l’Ajuntament de Sant Cugat.  
Contacte: comunicacio@santcugat.cat  
www.santcugat.cat

@Carmela_Fortuny
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Una ciutat amb més  
espai per a les persones
Gaudir d’una major qualitat de l’aire passa per avançar cap a la  
mobilitat del futur i per seguir construint, entre tots i totes,  
una ciutat més amable, que prioritzi el benestar de les persones

La mobilitat a les ciutats està canviant. Dar-
rerament les grans urbs europees estan im-
pulsant noves mesures per aconseguir que 
la ciutadania guanyi més espai als centres 
urbans, reduint el vehicle privat. Aquestes 
mesures van encaminades a lluitar contra 
un greu problema de salut pública: la con-

taminació atmosfèrica, amb  l’objectiu de 
racionalitzar l’ús del cotxe, promoure una 
mobilitat més sostenible i generar més es-
pais de relació ciutadana.
 
Ja fa temps que a Sant Cugat s’estan im-
pulsant canvis per reequilibrar algunes 

zones de la ciutat, facilitant una forma 
més eficient de moure’s pel municipi. Per 
aquest motiu l’Ajuntament està apostant 
per l’increment de les vianantitzacions al 
centre urbà, el reforç del transport públic 
i la seva intermodalitat i la construcció de 
més carrils bici.

En el darrer Observatori Sociològic de 
Sant Cugat (novembre 2018) s’ha pregun-
tat a la ciutadania sobre els transports que 
utilitza per desplaçar-se per la ciutat. Res-

pecte l’última vegada que es va preguntar 
sobre aquesta mateixa qüestió (any 2011), 
s’ha registrat un increment de l’ús del 
transport públic i de la bicicleta.

Creix l’ús del transport públic i de la bicicleta 

Al mateix Observatori també es recull l’opinió sobre com ha de ser la mobilitat del futur.  
La ciutadania demana prioritzar els següents transports:  
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En bus a tot arreu
Moure's de forma sostenible per la ciutat és la millor opció i el bus n’és 
una bona alternativa. 15 línies de bus interurbà, totes amb connexió 
amb les 7 estacions de FGC de Sant Cugat i amb l’estació de RENFE, 
permeten desplaçar-se per tot el municipi de forma còmoda i eficient

Servei de park & ride entre l’aparcament 
gratuït de l’avinguda Roquetes, amb capa-
citat per a 700 vehicles, i el centre de la ciu-
tat. El bus, també gratuït, circula els dies la-
borables amb una freqüència de 10 minuts 
en hores puntes i de 20 minuts la resta del 
dia, des de les 5.40 h fins a les 22.55 h

També hi ha servei de bus llançadora a la 
zona esportiva municipal de la Guinardera 
i a Can Sant Joan.

Permet a les persones usuàries sol·licitar,  
a través d’una app o per telèfon,  aquest 
servei en una determinada parada. Ara 
per ara s’ha implantat a Can Barata  amb 
èxit, el que fa que properament es posi 
en servei una prova pilot als 
barris de Can Cortes i Can 
Borrull (les Planes). 

Aquesta aplicació permet consultar des 
del mòbil o la tauleta l’oferta d’autobusos 
de Sant Cugat: les parades més prope-
res i el recorregut de cada línia, els ho-
raris previstos i l’arribada en temps real. 
A través dels sistema de geolocalització 
la persona usuària pot saber on hi ha la 
parada més propera i a quina distància 
es troba. L’aplicació permet també fer la 
recàrrega del títols de transport. Tota la 
informació a santcugat.cat

Bus llançadora Bus a demanda

Mira-sol - Nucli - Torrent de Ferrussons. 
Ampliació de l’horari al matí, amb més freqüència de pas.

Nucli urbà - Colomer - Turó de Can Mates.
Desdoblament de la línia: L2 A Vollpelleres i L2 B Can Ma-
tes, connectant el centre ciutat amb l’estació de FGC de 
Volpelleres i el nou institut Leonardo da Vinci. Augmenta la 
freqüència de pas a primera hora (7 h – 8 h) en feiners. Grà-
cies a la incorporació de 2 vehicles més, les freqüències 
durant tot el dia són de 30 minuts i en el nucli de 15 minuts. 

Les Planes - La Floresta - FGC Sant Cugat.
S’incrementaran les freqüències de pas amb un segon 
vehicle, per reduir a la meitat el temps de pas.

Rbla. Celler - Volpelleres - Can Sant Joan - Centre Co-
mercial - Hospital General
L7 A: augment de la freqüència de pas en feiners. L7 B: 
més freqüència de pas a primera hora (7 h – 8 h) els dis-

sabtes i L7 C incrementa la freqüència de pas en feiners 
amb la incorporació de 6 torns d’autobús a la línia.

Nucli urbà - ESADE - Torrent de Ferrussons
Augment de la freqüència de pas a primera hora (7 h – 8 h) 
els dissabtes.

Rbla. del Celler - Volpelleres - Centre Comercial.
Increment de la freqüència de pas amb la incorporació 
de 7 expedicions més a la línia en feiners,  augment de 2 
freqüències de pas (7.30 h -  22.30 h) els dissabtes. Els 
diumenges i festius amb nou servei amb freqüència de 
pas com els dissabtes (fins ara no n’hi havia).

Actualment s’està fent ampliació i renovació del nombre 
de marquesines i parades de bus amb 42 unitats. 

Increment de vehicles de la flota amb dos nous autobu-
sos híbrids i un mini bus de baixa contaminació. 

Últimes millores incorporades
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L'ús del bus creix de forma constant en els darrers 10 anys i s’ha passat de 6 línes l’any 2008 a les 15 actuals.
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Una nova mobilitat s’obre pas
En el darrers anys, l’ús de la bicicleta com a eina de desplaçament  
per la ciutat ha anat guanyant protagonisme. Més recentment, 
també, els vehicles de mobilitat personal (VMP): rodes, plataformes 
i patinets elèctrics, que són cada cop més presents als carrers

• Sant Cugat és una ciutat còmoda per 
anar en bici. La seva orografia plana al 
centre i els més de 40 kilòmetres de 
carrils bici fan que els desplaçaments 
es facin de forma àgil, fàcil i amb zero 
emissions. Està projectada la cons-
trucció de 9 km més en els propers 
dos anys. 

• La ciutat disposa de 13 aparcaments 
segurs per a 126 bicis: els Bicibox, 
(xarxa d’aparcaments segurs implan-
tat per l’AMB), a més dels aparca-
ments oberts al carrers. 

• Carrils bici a les escoles públiques: 
un projecte sorgit dels Pressupostos 
Participatius per facilitar l’accés en 
bici als centres educatius. Es faran 

itineraris a les escoles Gerbert d’Or-
lach, Ciutat d’Alba, La Mirada, Joan 
Maragall i a l’IES  Leonardo da Vinci i 
l’objectiu és anar completant la xarxa 
ciclable a totes les escoles públiques.

• Itinerari per a bicis i vianants de 
Can Magí a Coll Favà: facilitarà la 
mobilitat entre els dos barris i cap a 
les estacions de RENFE de Coll Favà 
i de FGC a Volpelleres. El nou traçat, 
escollit en els Pressupostos Partici-
patius, anirà paral·lel a la Ronda Nord 
pel costat més proper al parc i segre-
gat dels vehicles. 

• Itineraris ciclables Mira-sol: connec-
taran el barri de Can Cabassa amb 
l’entorn del Casal i l’Escola Catalunya, 

per una banda, i l’Escola Turó de Can 
Mates amb l’estació de Mira-sol i amb 
el Casal i el camp de futbol, per l’altra. 
Es finança amb la partida destinada al 
Consell de Barri del 2017. 

• Projecte educatiu camí escolar se-
gur: el durà a terme l’Escola Catalunya 
enfocat a fomentar l’ús correcte i se-
gur de la bici, conèixer com circular i 
aprendre a buscar els millors itineraris 
aprofitant els carrils bici de la zona. La 
iniciativa s’impulsa amb els diners de 
lliure disposició destinats a Mira-sol.

Foment de l’ús de la bicicleta

Amb l’objectiu de promoure l’ús de vehicles poc contami-
nants les ordenances fiscals recullen bonificacions en l’im-
post de circulació. Els vehicles elèctrics i híbrids endollables 
no paguen ni àrea blava ni àrea verda. La ciutat disposa de 6 
punts de recàrrega públics per a vehicles elèctrics.

També la flota de vehicles municipal s'ha renovat amb 26 
vehicles: 18 d’elèctrics i 8 d’híbrids i disposem de 10 bicis 
elèctriques per als desplaçaments de feina del personal 
municipal.

Al Parc d’Activitats Econòmiques de Can Sant 
Joan tres empreses de lloguer de patinets elèc-
trics operen, fins al 28 d’abril, amb l’objectiu 
d’impulsar una mobilitat sostenible en els des-
plaçaments a la feina. Aquesta prova pilot 
servirà per valorar una possible implantació 
definitiva d’aquest servei.

Paral·lelament, l’Ajuntament ha im-
pulsat una normativa per regular 
la circulació dels VMP: rodes, pa-
tinets i altres ginys elèctrics amb 
l’objectiu de preservar la convivèn-
cia entre vianants i usuaris de VMP. 
Es pot consultar a santcugat.cat

Impuls als  
vehicles elèctrics 

Vehicles elèctrics de 
mobilitat personal (VMP)

Apostem, de forma decidida, per una mobilitat de futur, sostenible  
i innovadora, amable amb la ciutat i que permeti millorar la qualitat  
de vida de veïns i veïnes amb accions com ara:
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Prioritat per a les persones
Amb la incorporació de l’avinguda Cerdanyola a l’eix de vianants,  
Sant Cugat amplia l’espai per passejar, per comprar, per fer activitats  
i conviure. Guanyem un carrer més net, menys contaminat 

Les obres es duran a terme en dues fases:
• 1a fase - del carrer Montserrat al pg. Tor-

re Blanca. Començaran al març-abril i 
la previsió és de 5 mesos de durada. En 
aquesta fase es circularà amb normalitat 
fins al pg. Torre Blanca i es garantirà, en 
la mesura del possible, l’accés als veïns 
i la càrrega i descàrrega del tram afectat.

• 2a fase - del pg. Torre Blanca a la pla-
ça de la Pelleria (sense calendari). En 
aquesta segona fase es mantindrà l’ac-
cés a veïns i càrrega i descàrrega, tant 
de la zona vianantitzada com del tram 
en obres. També es modificarà el recor-
regut de les línies de bus L1, L8 i L9 que 
ja no circularan per l’av. Cerdanyola.

La vianantització de l’avinguda Cerdanyo-
la s’emmarca en el Pla Estratègic del barri 
del Monestir – Sant Francesc, i vol donar 
resposta a diferents necessitats i deman-
des plantejades al barri durant el procés 
participatiu fet al 2016:

• Reformar l’avinguda per fer-la més 
àmplia i més accessible i fomentar l’ús 

de l’espai públic, l’activitat al carrer, la 
convivència i el comerç.

• Donar continuïtat a l’eix de vianants 
que comença a l’estació de Sant Cu-
gat, potenciant el comerç i la centra-
litat del barri.

• Pacificar el trànsit, reduir la contami-
nació i promoure una mobilitat sosteni-
ble i accessible: un cop feta la vianantit-
zació, es podrà circular –amb prioritat 
als vianants- pel tram que va des de la 
plaça de la Pelleria fins al carrer Borrell.

Per on podré circular quan l'avinguda  
Cerdanyola sigui de vianants?
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El diàleg:  
la solució als conflictes
L’Ajuntament ofereix el servei de mediació i convivència per a la  
resolució de conflictes de convivència ciutadana.  La finalitat és  
atendre situacions de conflicte des del diàleg entre les parts i atorgar  
el protagonisme als ciutadans en la construcció de convivència

Quins conflictes atenem?
Tots aquells que neixen fruit de les dificultats de convivència en 
el dia a dia: entre veïns i veïnes, a comunitats de veïns i veïnes, a 
l'espai públic, a associacions, etc. Habitualment es tracta d'usos, 
de malentesos, desavinences, usos d'espais públics (places, 
parcs, equipaments públics...).

Què oferim?
• Intervencions en conflictes entre dues parts: ho ha de sol-

licitar, com a mínim, una de les parts. Una vegada acceptat 
el cas, s’inicia el procés de mediació amb els professionals 
del servei.

• Intervencions de suport a les comunitats: posem a disposició 
de les escales i comunitats de veïns i veïnes diverses eines 
de gestió alternativa de conflictes per millorar la convivència.

• Accions formatives: activitats adreçades a la ciutadania, a 
les entitats i als professionals interessats en gestionar de 
manera pacífica i positiva els conflictes.

La mediació és...
Voluntària: ningú no està obligat a iniciar aquesta via o a mante-
nir-se en el procediment de mediació ni a concloure cap acord.

Amb igualtat i imparcialitat: en el procés es garantirà que les 
parts intervinguin amb plena igualtat de condicions, sense que 
la persona mediadora pugui actuar en perjudici o interès de qual-
sevol d’elles.

Neutral: les actuacions de mediació hauran de permetre a les 
parts en conflicte possibilitar un acord per elles mateixes. La 
persona mediadora només facilitarà la comunicació per tal que 
siguin les parts les protagonistes del seu procés.

Confidencial: el procediment de mediació i la documentació uti-
litzada en el mateix és confidencial.

Qui es pot adreçar al servei?
Qualsevol persona, comunitat de veïns i veïnes, grup de persones 
o entitat que vulgui resoldre o millorar una situació de convivèn-
cia a Sant Cugat.

Com sol·licitar el servei?
Qualsevol persona que visqui o treballi a Sant Cugat pot adre-
çar-se al servei per a consultes o per un procés de mediació.
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC):

Dimecres de 10-14 h
93 565 70 00 ext.2549
mediacio@santcugat.cat
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Barris

som la floresta

som les planes

som mira-sol

Fomentem l’intercanvi a la Floresta

Recuperem la Font del Rabassalet

Nous espais de convivència a Mira-sol

El Casino de la Floresta compta amb nous 
espais de criança per a les famílies amb in-
fants petits. La iniciativa, una de les més vo-
tades per fer amb diners del Consell de Barri, 
es divideix en dues zones: un espai interior 
amb material i jocs per als nens i nenes de 
zero a tres anys; i una zona de joc a l’exterior 
destinada a les criatures de fins a sis anys. 

D’altra banda, els florestans i florestanes 
també disposen d’un nou punt d’intercan-

vi de llibres a la plaça de l’Estació: es tracta 
d’una llibreria cívica recoberta de vegetació 
on tothom que ho vulgui pot deixar o agafar 
llibres amb l’objectiu de fomentar la lectura.

La Font del Rabassalet, situada al barri de 
Can Cortés, en ple parc de Collserola, torna 
a ser fàcilment accessible gràcies a l’arran-
jament de l’entorn que s’ha fet. Concreta-
ment, s’han desbrossat i condicionat l’ac-
cés natural per a vianants que existia des 
del carrer de la Magarola i l’accés des del 
carrer Mestre Alfons. També s’ha desbros-
sat l’esplanada de davant de la font, s’ha fet 
un mur de contenció de terres que evita 
que hi hagi despreniments i s’han col·locat 

elements de fusta com una barana, una tau-
la i bancs i jocs per als més petits. 

L’actuació l’havia acordat el Consell de 
Barri de les Planes, que aquest 2019 durà a 
terme una segona fase per acabar de recu-
perar aquest espai molt estimat pel veïnat.

Els veïns i veïnes de Mira-sol ja podem gau-
dir de nous espais d’ús col·lectiu al barri. A 
proposta del propi veïnat i de les entitats, 
els darrers mesos s’ha construït una petita 
pista esportiva al costat de l’Escola Turó 
de Can Mates perquè els infants disposin 
de més espais per jugar i fer exercici. 

També s’ha posat una taula de ping-pong a 
la plaça d’Ausiàs March i s’ha instal·lat una 
pèrgola vegetal que faci ombra a la zona 

de joc infantil que hi ha a tocar d’aquesta 
plaça. Tots aquests projectes s’han dut a 
terme amb part del pressupost del Con-
sell de Barri de Mira-sol destinat a fer les 
iniciatives proposades i votades pels mi-
rasolencs i mirasolenques. 

La nova llibreria cívica vol fomentar la lectura

La font torna a ser fàcilment accessible

Nova pista al costat de l’Escola Turó de Can Mates
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Cap a una economia social 
més justa i sostenible
Les empreses d’economia social són aquelles que prioritzen 
l’impacte social i mediambiental. A la nostra ciutat hi ha  
comerços i empreses de diferents sectors que aposten  
per oferir aquest valor afegit als seus clients 

Des de l’Ajuntament treballem pel fo-
ment i l’enfortiment de l’economia so-
cial i cooperativa amb diferents inicia-
tives socioeconòmiques, entre les quals 
destaca el Concurs d’Emprenedoria i 
Economia Social que cada any premia 
diferents projectes amb impacte social 
a Sant Cugat.

Les iniciatives s’emmarquen en el Pla Di-
rector de l’Economia Social 2018-2020 
que s’ha elaborat amb la col·laboració i 
complicitat dels diversos actors del ter-

ritori i té per objectiu fomentar el conei-
xement de l’economia social. Sant Cugat 
és Municipi Cooperatiu, col·laborem amb 
la Xarxa d’Innovació Social del Vallès i la 
Xarxa d’Economia Social i Solidària de 
Sant Cugat i formem part de l’Ateneu Coo-
peratiu del Vallès Occidental.

Sant Cugat té una xarxa d’economia so-
cial que va creixent i pot arribar a cobrir 
les necessitats de les persones que prac-
tiquen un consum més solidari i compro-
mès. Adopten la forma de cooperatives, 

d’associacions dedicades al camp social o 
al desenvolupament local, de xarxes d’in-
tercanvi, d’horts comunitaris... 

Directori d'economia social
Properament al web municipal santcugat.
cat podreu consultar establiments que 
ofereixen productes o serveis de l’econo-
mia social al municipi. Un recull de tots 
els recursos disponibles a la ciutat i al seu 
entorn amb la voluntat d’agrupar i fomen-
tar noves sinèrgies i donar així un impuls a 
l’economia social.

Guanyadors del concurs d’Emprenedoria i Economia Social 

ADN Institut 
Anàlisi genètica per a particulars i em-
preses per a la prevenció i tractament 
de malalties genètiques.

Luami Associació
Associació que desenvolupa accions de 
circ com a mitjà per a la transformació 
social.

Energia Escolar/ARQBAG Cooperativa
Identificació col·laborativa (educati-
va-pràctica) i execució de millores d’efi-
ciència energètica a les escoles.

La Florestina
Elaboració de cervesa artesana com a 
eina per a la dinamització econòmica i 
social del barri de la Floresta.

Lliurament de premis en la 4a edició del concurs d'Economia Social
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Sant Cugat Feina neix de la renovació 
del Servei d’Ocupació Municipal (SOM) 
amb la voluntat de millorar l’atenció a les 
persones que cerquen feina o que volen 
millorar la seva situació professional. Els 
serveis s’ofereixen des d’un espai especi-
alitzat, al carrer Vallès, 18.

La nostra ciutat té una taxa d’atur del 6,2%, 
una de les més baixes de Catalunya. Tot i 
això, 2.500 persones no tenen feina. Des de 
l’Ajuntament aspirem a aconseguir la plena 
ocupació i millorar les condicions laborals.

 

Quins serveis oferim?
• Assessorament i informació d’ocupació
• Entrevistes individuals d’orientació 
• Tallers grupals de curta durada per la 

recerca de feina, la preparació del cur-
rículum i les entrevistes de selecció.

• Club de la Feina: espai equipat amb 
ordinadors, connexió a internet i telè-
fon, amb el suport d’un tècnic d’ocupa-
ció. De dilluns a dijous de 9 a 11 h.

• Formació ocupacional: cursos sub-
vencionats gratuïts adreçats a perso-
nes en situació d’atur.

• Borsa de treball: pots consultar les ofer-
tes a santcugatocupacio.cat. El servei 
també s’adreça a empreses que bus-
quen personal per cobrir llocs de treball. 

Sant Cugat Feina, 
objectiu: atur 0
Un servei municipal que ofereix assessorament, borsa  
de treball i formació a les persones que cerquen feina  
o volen millorar la seva situació professional

Participar en el pla d'ocupació enfocat 
en la sostenibilitat, l'economia 
circular i local, la reducció de 
residus i CO2, ha sigut molt 

interesant i satisfactori. He aprés 
moltes coses. He disfrutat i estic molt 

agraït per l'oportunitat. L' Ambiteca és un espai pensat 
per reciclar i sobretot reutilitzar objectes, fomentant la 
sensibilitat mediambiental. Un exemple a seguir.

Gràcies al servei de formació de 
l'Ajuntament de Sant Cugat he 
pogut fer un curs super interessant, 
English & Communication 

Coaching for Success in Business, 
d'un total de 200 hores, on a banda 

de reforçar el meu nivell d'anglès es fan sessions de 
coaching que m'han ajudat a desenvolupar habilitats i 
conèixer noves eines per poder focalitzar-me en el nou 
camí laboral que estic fent. Gràcies!

El 2018 es van gestionar 
700 ofertes de treball que 
van generar 1.055 llocs 
de feina. L'Ajuntament va 
contractar 63 persones 
als Plans d’Ocupació 
municipals 

Carrer Vallès, 18
Horari de dilluns a dijous  
de 9 a 11 h
santcugatocupacio.cat
@ocupaciostc

Alberto Boero Tatiana Iriarte 

Sant Cugat Feina atén de forma personalitzada i amb cita prèvia
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L’art tèxtil arriba al centre
Can Quitèria acull el Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil  
Contemporani,  que obre les seves portes per oferir al públic  
una oferta cultural al voltant del tapís i de la tasca artística, 
pedagògica i divulgativa de l’artista santcugatenc Josep Grau Garriga

L’activitat del centre posa 
l’èmfasi en dos eixos:

• Exposicions, no permanents, del fons 
artístic de tapís i art tèxtil municipal de 
forma dinàmica i flexible, que perme-
ti acollir altres projectes de diferents 
formats. Les exposicions es dinamit-
zaran mitjançant un programa d’acti-
vitats per complementar i ampliar els 
coneixements que s’hi tractin.

• Foment de la creació artística contem-
porània multidisciplinar on el concep-
te, la matèria o la tècnica estigui vin-
culada al món tèxtil, sigui quin sigui el 
resultat: objecte, instal·lació, perfor-
mance, vídeo, activitat pedagògica.

Aquest nou centre substitueix, parcialment, 
la funció del Museu del Tapís Contempora-
ni ubicat a la Casa Aymat, que ha recupe-

rat el seu passat fabril convertint-se en un 
espai per a la creació i la formació artística. 
Hi tindrà cabuda des de la tècnica històrica 
de la manufactura amb teler d’alt lliç fins a 
workshops i master class amb artistes inno-
vadors, i es faran estades artístiques amb 
un ventall obert al món de la creació, sigui 
artística, "curatorial", pensament, etc...

Exposició Cent anys  
de tapís a Sant Cugat

Josep Grau-Garriga
Josep Grau-Garriga (Sant Cugat, 18 de 
febrer de 1929 - Angers, País del Loira, 
29 d'agost de 2011), fill de pagesos, va 
dedicar gran part de la vida a l’art: pin-
tura, dibuix, gravat, pintura mural, es-
cultura, instal·lacions i sobretot tapís. 
Va ser director artístic durant els anys 
seixanta de la Casa Aymat, on va con-
vertir el tapís tradicional en obres d’art 
d’avantguarda. La seva extensa obra 
està exposada arreu del món i és un dels 
artistes santcugatencs més internacio-
nals. L’equipament porta el seu nom grà-
cies a un conveni de col·laboració amb 
la família i l’Associació Grau-Garriga 
que també inclou un dipòsit dels seus 
tapissos destacats per part dels hereus i 
família de l’artista.

Horari: De dimarts a divendres 
de 17 a 21 h, (matins hores con-
certades). 
Dissabtes de 10 a 14 i de 17 a 20 h. 
Diumenges i festius de 10 a 14 h. 
Dilluns tancat.
Plaça de Can Quitèria, 1

Josep Royo, Joan Aymerich i Joaquim Busquets teixint un tapís de “L’emigrant” de Francesc Fornells-Pla a la Casa Aymat. 1962. Fons Casa Aymat

Comissariada per Pilar Parcerisas, 
repassa la història del tapís català, 
des del noucentisme de Tomàs Ay-
mat, passant per Grau-Garriga i l’Es-
cola Catalana, cloent amb creadors 
i creadores més experimentals.

Data 

obertura: 

17 de març
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Recuperar el passat 
amb els cinc sentits
ViLab, un nou espai d’experimentació, innovació i formació 
per recuperar, entendre i interpretar de forma multisensorial el 
nostre passat vitivinícola i la seva petjada en el nostre present  

ViLab se suma al Celler modernista, obra de Cèsar Martinell,   
que és actualment una de les subseus dels Museus per: 

Elaborar una programació permanent amb contin-
guts pedagògics  i innovadors que permeten apren-
dre mitjançant el tocar, sentir, veure, tastar i olorar.

Recuperar fites emblemàtiques com la Fira de les 
Portadores, que era, antigament, una de les festes 
més importants al municipi. Se celebrava al setembre, 
coincidint amb la verema.

Involucrar el teixit cultural per a la recuperació del 
patrimoni històric de la ciutat i en el desenvolupa-
ment d’una cultura innovadora.

Promoure la viticultura a través de la recerca, a partir 
de convenis com el que hem signat amb la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, per crear coneixement i 
atreure el talent al voltant de l’àmbit vinícola.

Teixir complicitats amb entitats, associacions, em-
prenedors, productors, empresaris, pagesos... per do-
nar visibilitat a les iniciatives locals actuals i afavorir el 
consum de proximitat. Per aquest motiu, hem creat 
també el Consell General del ViLab.

Programar degustacions, cates, maridatges, xerra-
des, presentacions, etc., amb productes de varietat 
santcugatenca i vallesana.

Experimentar de forma sensorial, a través del Vi Viu, 
on participen els infants, les famílies i la comunitat 
educativa per conèixer, de forma lúdica, alguna cosa 
més  de la nostra història recent. 

Horari: diumenges d’11 a 13.30 h (visites concertades  
a educaciomuseu@santcugat.cat).
Visites gratuïtes ViLab + Celler Modernista:  
3r diumenge de mes - 12 h. 
Espai Vi Viu (infants i famílies):  
4t diumenge de mes - d’11 a 13.30 h.
santcugat.cat/agenda

ViLab és un espai cultural que conjuga recerca, formació, creació, experimentació i història
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Els grups municipals opinen

Sant Cugat 
es mou

En la darrera enquesta de l’Ob-
servatori sociològic de la ciutat 
constatem un canvi d’actitud 
de la ciutadania envers la seva 
mobilitat: el 70% afirma moure’s 
a peu per la ciutat. A la pregun-
ta quin tipus de mobilitat “Creu 
que s’hauria de prioritzar en els 
pròxims anys?” només el 5% de 
la població creu que ha de ser 
el cotxe privat. La resta prioritza 
el transport públic i la bicicleta. 
Amb aquestes dades i la voluntat 
de promoure la qualitat de l’aire 
i reduir la contaminació ambien-
tal, l’Ajuntament orienta les se-
ves polítiques de mobilitat. 

En els últims mesos ha cres-
cut el nombre de vianants que 
van d’un extrem a l’altre de la 
rotonda de l’Hipòdrom posant 
en perill la seva seguretat. 

La construcció d’un pas de 
vianants i d’un carril bici que 
travessi aquesta rotonda per-
metrà millorar la mobilitat de 
les persones d’una manera més 
segura. 

Sant Cugat es mou de ma-
nera sostenible!

Aire  
fresc

 
És massa. Aquí i a tot arreu, 32 
anys són massa. 32 anys de go-
vern convergent i la consolida-
ció d’un model que exclou els 
veïns alhora que destrossa el 
territori a cop de maó. La incapa-
citat de definir un model cohesi-
onat en cultura, esports, equipa-
ments, urbanisme, participació 
i barris. El menfotisme amb les 
polítiques socials, la corrupció 
sostinguda, la incompareixença 
del govern, les portes giratòri-
es, la política de la foto. L’anar 
tirant, polítiques conservado-
res, fluixes. Ja en tenim prou, cal 
deixar provar aquells qui colze a 
colze i després d’anys de plante-
jar alternatives, portem un nou 
model de ciutat al nostres cor: 
barris vius, cohesionats, ciutat 
compacta i sostenible, serveis, 
la vida al centre, drets socials, 
participació radical. Portem un 
programa fet a foc lent, una llis-
ta de gent que s’estima la ciutat 
i la gent que hi viu, que no li cal 
la foto. Al maig, obrim finestres 
i que entri aquella brisa fresca i 
nova, que renova i fa net.

Rectificar  
en movilidad

Uno de los pocos consensos a 
los que parece haber llegado la 
ciudadanía es el avanzar hacia 
una sociedad más sostenible y 
respetuosa con el entorno.

El debate debe centrarse en 
cómo "seducir" a la sociedad 
para que ésta pueda cambiar 
hábitos, rutinas y apostar por 
tecnologías más ecológicas.

Lo que no es recomenda-
ble, resulta contraproducente y 
rompe el consenso anterior, es 
abordar la problemática por vías 
que la ciudadanía percibe como 
imposiciones o retrocesos en su 
calidad de vida. Y esto es, por 
desgracia, lo que el PDeCAT ha 
hecho con el “hipódromo”.

Consideramos que es un error 
evidente el que únicamente las bi-
cicletas y/o los peatones dicten los 
parámetros de movilidad de una 
ciudad moderna, y perjudicando 
de forma drástica la utilización de 
otros medios de transporte. En 
este sentido, Cs Sant Cugat ya pro-
puso una opción alternativa que 
no supusiera un caos  circulatorio.

La solución siempre será 
incentivar al prójimo, en vez de 
fastidiarle.

Cristina 
Paraira

Ignasi 
Bea

Aldo 
Ciprian
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Aparcament gratuït 
davant dels CAP

Fa temps que reivindiquem que 
les persones que van al metge 
no hagin de pagar per aparcar. 
Només és gratuït l’aparcament 
d’urgències i, en canvi, el de da-
vant del CAP de Sant Cugat és de 
zona blava.

Els pacients no sempre hi po-
den anar a peu o en transport pú-
blic; no estem parlant d’un luxe, 
és una necessitat. És per això que, 
en breus, allà entrarà en funcio-
nament la zona vermella d’apar-
cament. Se substituiran places 
d’aparcament de zona blava per 
zona vermella, i també s’habilita-
rà aquest tipus d’aparcament als 
altres CAP de la ciutat.

Així, validant el tiquet a la re-
cepció, els pacients hi podran 
aparcar gratuïtament durant 
l’estona que duri la consulta. Cal 
apostar pel transport públic i per 
una mobilitat més sostenible, però 
això no pot voler dir penalitzar les 
persones que van al metge i ne-
cessiten fer ús del vehicle privat. 
És per això que des d’ERC-MES 
hem impulsat aquesta mesura.

La perspectiva  
del 50%

Durant aquests 4 anys hem re-
clamat molts cops incorporar 
la perspectiva de gènere a les 
dades que es generen a l’Ajun-
tament. Perquè si tinguéssim 
les xifres de desplaçaments, 
comprovaríem que els mitjans 
de transport més sostenibles 
(bicicleta, autobús, a peu,...) 
són més usats per dones que 
per homes. Així doncs, apostar 
per polítiques de mobilitat que 
fomentin aquests sistemes és 
fer polítiques de gènere, i adap-
tar millor la ciutat als usos que 
en fan les dones. Això ho hem 
d'aplicar també a la seguretat, 
promovent millor il·luminació 
als espais públics; a l'urbanis-
me, amb un model de ciutat 
més compatible amb la vida; a 
l'esport, fomentant disciplines 
menys competitives; etc.

Durant anys la ciutat s'ha 
pensat des del poder que ocu-
pava només un 50% de la pobla-
ció (els homes). Ara toca pren-
dre consciència d’aquest fet i 
esforçar-nos per incorporar la 
perspectiva de l'altre 50%.

Èric  
Gómez

Ramon  
Gutiérrez

Pere  
Soler

Álvaro  
Benejam

Dues eleccions  
que determinen  
el nostre futur
La negativa del vot independen-
tista d’ERC i JuntsxCatalunya (o 
PDeCAT) ha suposat l’enterra-
ment dels Pressupostos de l’Es-
tat i la convocatòria d’Eleccions 
Generals un més abans de les 
Municipals i Europees. Voldran 
justificar-ho, qui a trencat el di-
àleg “amb condicions” no ha es-
tat Pedro Sánchez. No hi ha lògi-
ca de donar suport a una moció 
de censura i després fer caure 
el govern dialogant socialista, i 

“castigar” a la ciutadania sense 
proposar cap solució legal per 
a Catalunya. L’enroc no porta 
enlloc, han comès l’error i són 
responsables directes amb el 
suport i la pinça de l’ultradreta 
del PP, Cs i de donar ales a VOX. 

Aquestes eleccions desfo-
calitzen el debat de les locals, 
però el PSC portarà el debat 
al municipi, a les necessitats i 
les preocupacions locals, ocu-
pant-nos de donar resposta a 
l’interès de la ciutadania, com 
l’ocupació, la seguretat, l’habi-
tatge i la mobilitat.

Balanç  
d’un mandat

A punt d’acabar el mandat cal 
fer balanç de l’acció del Govern 
Municipal durant aquests dar-
rers anys. Des del Partit Popular 
tenim clar que ha estat un pè-
sim govern que ha girat l’esque-
na als veritables problemes i no 
ha sabut aportar les solucions 
que se l’hi requerien. 

Així, els robatoris amb força 
a domicilis han crescut un 50% 
des de 2015 i el total de delictes 
en un 11%, els impostos són ex-
cessius, les families segueixen 
sent les grans oblidades per la 
manca d’una política dirigida a 
aquestes o el manteniment dels 
carrers és insuficient. Això sí, ha 
utilitzat l’Ajuntament per dividir 
als santcugatencs, posant-lo al 
servei del “procés”.

Sant Cugat necessita un Go-
vern que es preocupi dels seus 
veins, de la seva seguretat, del 
manteniment dels carrers, de 
l’habitatge, que baixi els impos-
tos, que es preocupi de veritat 
per les families i que deixi d’en-
frontar la societat.
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SantCugat APP és un canal de 

comunicació obert les 24 hores, 

directe, ràpid i fàcil d’usar.  

CONNECTEM

AMB TU

INFORMACIÓ · TRÀMITS · GESTIONS

PARTICIPACIÓ · INCIDÈNCIES

L’EINA 
DEFINITIVA 
PER VIURE 
LA CIUTAT


