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Benvolguts santcugatencs, benvolgudes santcugatenques,

La velocitat amb què es transmetia la COVID-19 va fer que es declarés 
l’estat d’alarma, el confinament de la població i l’aturada de gairebé 
tota l’activitat del país. 

Aquesta situació va alterar els nostres hàbits d’una manera que no hau-
ríem imaginat mai. La pandèmia s’ha emportat persones estimades, de 
les quals no ens hem pogut acomiadar com mereixien. A tots els que heu 
patit una pèrdua, teniu el meu suport i escalf, en nom propi i de la ciutat.

El virus continua present entre nosaltres, i l’única manera de comba-
tre’l és amb distanciament personal, ús de mascareta i higiene de mans. 

Des de l’Ajuntament hem fet tot el possible per garantir la màxima se-
guretat. A més, hem impulsat mesures de suport econòmic i social per 
garantir l’assistència a tot el veïnat que ho necessita. 

És el moment de trobar una sortida justa a la crisi, de la mà de tots els 
agents de la ciutat, i que prioritzi el benestar de les persones i el suport a 
l’activitat econòmica. El SOM Sant Cugat que teniu a les mans aplega les 
mesures que ja hem engegat per combatre els efectes d’aquesta crisi.

Us agraeixo l’esforç i la responsabilitat que vam demostrar tots plegats 
a l’hora d’aturar la ciutat i de confinar-nos a casa per evitar el contagi, i 
també en el moment de posar-la en marxa de nou de manera esglaonada. 

Mireia Ingla
Alcaldessa

@ MireiaIngla

@ MireiaIngla

Mira la salutació de  
l’alcaldessa en vídeo
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Creix el Pressupost Municipal 
per atendre l'emergència  
de la COVID-19
L’objectiu de l’Ajuntament és contribuir a superar la crisi  
social i econòmica generada per aquesta pandèmia. Per 
aquest motiu s’ha fet un esforç per enfortir els serveis públics 
i incrementar la despesa en àrees tan estratègiques com 
els serveis socials, l’habitatge, la promoció de l’activitat 
econòmica, l’educació i l’emergència climàtica. També s’ha 
apostat per amortitzar part del deute municipal i, d’aquesta 
manera, seguir garantint l’estabilitat financera dels comptes  
de l’Ajuntament

149.161.482 €

La xifra global del pressupost 

municipal per al 2020 és de 

149.161.482’19 €, dels quals 

136.402.788’4 € corresponen 

al pressupost ordinari i 

12.758.693’79 € al pressupost 

d’inversions. Respecte els 

comptes anteriors (2019), 

globalment s’ha registrat un 

augment del 12’89%

+12,89%
d'increment pressupostari

de pressupost municipal

140 Md€

130 Md€
135 Md€

125 Md€
120 Md€

2016 2017 2018 2019 2020

150 Md€
145 Md€

Vols conèixer en profunditat  
els comptes municipals?  
Consulta’ls en línia a  
visorpressupostari.santcugat.cat

A part del pressupost municipal del 2020, l’Ajuntament ha destinat 12’8 M€ provinents dels romanents 
pressupostaris del 2019 a combatre els efectes d’aquesta crisi:

mesures econòmiques COVID-19

Serveis Socials: 4,7 Md€
(veure pàg 6-7)

Reactivació econòmica: 2,5 Md€
(veure pàg 8-9)

Amortització del deute  
municipal: 4 Md€

Reactivació d'obres: 1,5 Md€
(Veure pàgina següent)

12.850.000 €
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+22% INVERSIONS
més que l'any passat

13%
Millora de  
l'espai urbà

5%

5%
6%

21%

50%Prevenció  
i seguretat

Mobilitat i 
transport 
sostenible

Millora 
d'equipaments

CENTRES EDUCATIUS CENTRES ESPORTIUS CENTRES CULTURALS CENTRES SOCIALS

Manteniment 
de la ciutat

Polítiques 
ambientals

Rehabilitació Masia  
Can Monmany (100.000€)

Nous vehicles 
Protecció Civil (60.000€)

Manteniment vo-
reres i calçades via 
pública (700.000€)

Subministrament 
arbrat viari (233.000€)

Expropiacions per 
guanyar espais verds 
públics (5 M€)

Renovació carrer Abat  
Marcet i plaça Ausiàs March 
(550.000€)

Adequació camí escolar des 
del Pont del Diari fins a l’escola 
la Floresta (300.000€)

Impuls als carrils 
bici (400.000€)

Més inversió per millorar Sant Cugat
Es destinaran 12,76 Md€ (un 22% més que l'any passat) a obres i treballs que contribueixin a 
la millora de la ciutat. S’han planejat un total de 90 projectes d’inversió realistes i pensats per 
impulsar la qualitat de la vida de la ciutadania. Alguns dels més destacats són els següents: 

Rehabilitació coberta i 
millora pati escola Ger-
bert d’Orlhac (150.000€)

Millores a altres 
escoles públiques 
(280.000€)

Canvi gespa artificial a 
pista atletisme i camp 
de rugbi (700.000€)

Complex aquàtic 
 Mira-sol (200.000€)

Reposició d’equipament 
per a centres culturals 
(202.000€)

Obres rehabilitació 
i millora Monestir 
(312.000€)

Nous mòduls Casa  
Mònaco (50.000€)

Millores als casals  
d’avis (90.000€) 

12.758.693 €
pressupost d'inversions de

Més obra pública per reactivar l'economia
Es destinen 1,5 Md€ a reprendre al més aviat possible actuacions 
de millora de la ciutat i, d’aquesta manera, contribuir a la 
reactivació econòmica i dels llocs de treball. Entre aquests 
projectes, hi ha la creació d’una rotonda per millorar l’accés a 

can Barata, el disseny de la coberta retràctil de la piscina del Parc 
Central, la pista esportiva del parc de la Guineu (“parc del patufet” 
de Volpelleres), la millora d'instal·lacions esportives, l'espai jove la 
Floresta i la millora del Camí del Crist Treballador.
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Objectiu: assegurar  
la cohesió social 
L’Ajuntament ha destinat 4’7 M€ a  cobrir les necessitats 
bàsiques dels col·lectius més afectats pels efectes de la 
pandèmia de la COVID-19: gent gran, infants, persones amb 
dependència i famílies amb pocs recursos. Des de l’inici 
d’aquesta crisi els serveis municipals han atès 6.000 persones, 
un 47% més que abans de l’arribada del virus

El suport a les residències,  
una prioritat 
 La pandèmia ha tingut una especial incidència  
a les residències de gent gran i de persones amb  
discapacitat. Per atendre les seves necessitats, 
l’Ajuntament s’ha encarregat de la desinfecció interior  
i exterior d’aquests centres. També ha repartit material de 
protecció sanitària i ofert altres mesures de suport.

Violència de gènere  
i confinament
El nombre de trucades al telèfon gratuït d’atenció 
a la víctima de violència de gènere (900 900 
120) ha augmentat un 117% a Sant Cugat durant 
el confinament. Des del Servei d’Informació i Atenció a la Dona 
(SIAD) de l’Ajuntament es continua treballant intensament per 
combatre aquesta xacra. El masclisme mata: barrem-li el pas!

Quins ajuts socials oferim  
i com sol·licitar-los? 
• Targetes moneder per comprar aliments (n'hem 

repartit més de 800 per un import total de 440.000€)
• Beques menjador 
• Beques casals d'estiu (240.000€)
• Ajuts d’urgència destinats a recursos de primera 

necessitat (n'hem repartit 140 per un import de 12.000€)
• Projecte “Àpats a domicili” (beneficia 48 persones)
• Projecte “Lots d’aliments” (beneficia 84 persones)
• Servei d’ajuts al domicili, neteja de manteniment i 

teleassistència
• Seguiment a persones amb dependència i gent gran 

(2.200 persones)
• Seguiment a famílies amb infants i persones adultes 

amb vulnerabilitat social (1.200 famílies) 
• Suport psicològic (70 persones ateses)
• Actuacions de suport a xarxes de voluntariat

Informa’t i consulta  
com sol·licitar-los a:  
santcugat.cat/serveis-socials

Casa Mònaco 
(amb cita prèvia 93 565 70 00) 
seveissocials@santcugat.cat

Ciutadania organitzada 
l’Ajuntament ha treballat colze a colze 
amb les entitats socials Càritas, Creu Roja 
i  Gilgal, però també amb 4 xarxes de 
suport mutu integrades per uns 400 veïns 
voluntaris, per coordinar encàrrecs diaris 
de cura, acompanyament i suport

6 som sant cugat · juliol 2020

https://santcugat.cat/serveis-socials
mailto:seveissocials%40santcugat.cat?subject=


Cap infant i jove  
sense casals d’estiu
Ajuntament, coordinadora d’AFES i diverses entitats esportives i 
de lleure han aplegat esforços per fer possible que 3.500 nens, ne-
nes i joves facin activitats de lleure durant els mesos de juny, juliol 
i agost. L’Ajuntament ha destinat 240.000€ a beques per aquests 
casals i 130.000€ a ajudar les entitats per fer-los possibles.

2 milions d’euros per fer front al  
pagament de les despeses en habitatge
Un dels eixos centrals de l’acció municipal és afavorir les polítiques de suport a l’habitatge. Ara, 
davant els efectes de la crisi de la COVID-19, s’ha reforçat aquesta estratègia amb una partida 
d’urgència d’uns 2 milions d’euros i un paquet de mesures centrades en 3 grans eixos: ajuts al  
lloguer, punt de mediació per renegociar lloguers i bonificacions d’IBI

Ajuts al lloguer
• Ajuts al lloguer de l’Agència Catalana 

de l’Habitatge (1 milió d’euros) i de 
l’Ajuntament (400.000 euros). Per a 
lloguers amb topall de 750€ en general  
i de 900€ en famílies nombroses

• Ajuts socials per a situacions d’emergència habitacional 
(fins ara s'han donat 210.000€ destinats a 266 famílies)

• Ajuts a inquilins d’un immoble de Promusa (suspensió 
de quotes i condonació de part del lloguer a persones 
en situació de vulnerabilitat)

Ajuts i bonificacions IBI

• Increment dels ajuts per al pagament 
de l’IBI adreçats als propietaris que 
posin un habitatge a la borsa de pisos 
assequibles que gestiona l’Ajuntament

• Increment dels ajuts equivalents al cost de l’IBI per a 
famílies monoparentals, famílies amb pocs recursos i 
majors de 65 anys 

1

3

Punt de mediació
• Renegociació i/o condonació de part del 

lloguer. L’Ajuntament fa una crida perquè aquest 
tipus de negociació es dugui a terme i per aquest 
motiu ha impulsat una campanya de sensibilització 
i corresponsabilització social. A més, per afavorir 
la rebaixa dels lloguers l’Ajuntament ofereix una 
bonificació del 75% de l’IBI per als propietaris que es 
prestin a aplicar-ho als seus arrendataris

• Punt d’atenció de mediació. És un servei municipal 
de suport destinat a persones en risc d’exclusió 
residencial amb l’objectiu de promoure la permanència 
en el domicili habitual

2

Com sol·licitar els ajuts? 
Santcugat.cat/habitatge 
Oficina Local d’Habitatge   
93 587 89 10
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• Vals per comprar al comerç local 
(600.000€)

• Ajuts econòmics extraordinaris per 
a empreses i comerços afectats per 
la COVID-19 (300.000€): s’atorgaran 
ajuts d’entre 500 i 900€ 

• Línia d'ajuts i subvencions destinada a 
compensar diferents impostos i taxes 
que afecten l’activitat econòmica

• Bonificació / subvenció sobre 
l’Impost de Béns Immobles (IBI) per 
a les activitats econòmiques afectades

• Indemnització econòmica a 
empreses i persones autònomes que 
treballen per a l’Ajuntament i que han 
vist suspesos els seus contractes per 
raó de força major

Campanya “Gràcies! Revitalitzem  
la ciutat comprant al comerç local” 

Impulsada per l’Ajuntament amb el suport de la Taula 
d’emergència econòmica, aquesta campanya pretén 
conscienciar sobre la importància del sector del comerç en la 
cohesió social i econòmica de la ciutat. També posa en valor 
el servei, la qualitat i el tracte proper de totes les persones 
que estan al capdavant dels establiments de Sant Cugat, 

oferint tot tipus de productes i serveis en aquest període de 
desconfinament. Així mateix, aquesta iniciativa vol agrair als 
comerços l’esforç realitzat durant el període d’inactivitat a causa 
de la COVID-19 i alhora agrair a la clientela la fidelitat al comerç 
local i de proximitat. La imatge de la campanya ha comptat  
amb la participació de comerciants locals.

Objectiu: ajudar el  
comerç local i afavorir la 
reactivació econòmica 
Amb l’objectiu de preservar el teixit productiu de Sant Cugat 
davant la situació generada pel coronavirus, l’Ajuntament ha 
destinat 2’5 M€ per engegar diversos serveis i ajuts econòmics 
destinats al comerç local, les petites i mitjanes empreses i els 
treballadors autònoms

Donem suport  
a l’activitat  
econòmica

Informa’t i consulta 
com sol·licitar-los a 
santcugat.cat/empresa
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Hem ajornat tributs i deixem de cobrar  
els serveis municipals no prestats
L’Ajuntament ha ajornat els terminis per al cobrament dels 
tributs, taxes i preus públics que s’havien d’abonar a partir 
del mes de març. Aquesta pròrroga pretén ajudar les famílies 
i el teixit econòmic de la ciutat, afavorint que disposin de 
la màxima liquiditat possible per fer front a la crisi de la 
COVID-19. Consulta el calendari fiscal a santcugat.cat.

A més, tots els serveis municipals que l’Ajuntament ha deixat 
de prestar a causa del confinament no s’hauran de pagar. 
Aquesta mesura inclou serveis tan importants com els 
educatius (escoles bressol, taller Triangle i escoles de  
Música i Art), culturals (cursos i tallers), socials (Servei 
d’Atenció Domiciliària) o esportius (OMET i Eurofitness). 

L’Ajuntament  
assessora el teu 
negoci per  
superar la crisi  
de la COVID-19 

• Programa “Enfortim el 
teu negoci”

• Assessorament a autònoms, 
comerços i microempreses 
sobre ajuts i subvencions

• Assessorament jurídic-laboral

• Suport a la digitalització del 
comerç local

• Assessorament en l’adequació 
d’establiments a les noves 
mesures de seguretat, salut  
i higiene

• Assessorament per a 
l’optimització d’energia 
elèctrica 

• Assessorament per a 
empreses per optar a 
licitacions públiques

L’Ajuntament ha recopilat tota la informació sobre els 
ajuts socials i les mesures econòmiques impulsades 
per les diferents administracions públiques. 
Consulta-ho a santcugat.cat/web/coronavirus 
(document “Ajuts i subvencions COVID-19”)

Com puc sol·licitar  
aquests serveis?

Les empreses i autònoms us heu 
d’adreçar a l’Oficina d’Atenció a 
l’Empresa (OAE) i les persones 
treballadores a l’oficina Sant 
Cugat Feina (cal cita prèvia i 
omplir el formulari que trobareu 
al web municipal)
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Impulsem una mobilitat 
més sostenible i segura
L’Ajuntament ha posat en marxa l'Anella de Mobilitat Verda per 
facilitar una mobilitat més sostenible i, davant la progressiva 
sortida del desconfinament, dotar el nucli urbà de més espai 
públic per garantir les distàncies de seguretat. L’objectiu 
és millorar la qualitat de vida i la salut dels santcugatencs i 
santcugatenques. En paral·lel, també entrarà en funcionament 
la nova ordenança per regular l’ús de bicicletes i patinets a  
la via pública

Una oportunitat per  
reactivar la vida social  
i comercial
Davant la situació generada pel confinament de la COVID-19, 
l’Anella de Mobilitat Verda busca recuperar més espai públic per a 
la ciutadania i alhora contribuir a la prevenció de possibles rebrots 
del virus. A més, amb l’eixamplament de voreres i la pacificació 
del trànsit també es pretén afavorir la reactivació de la vida social 
a la ciutat i facilitar l’accés als establiments de l’eix comercial amb 
seguretat. L’objectiu, per tant, també és contribuir a recuperar 
l’activitat diària i reactivar l’activitat econòmica. De fet, altres 
ciutats de Catalunya, com per exemple Barcelona, han fet aquesta 
mateixa aposta: recuperar espai de la via pública pensant també 
en ajudar el comerç local i impulsar l’economia.   

Té un recorregut  
perimetral de 2 km

+connectivitat amb altres carrils bici.  
Es connectarà l’Anella amb els barris

+espai públic per  
a vianants i ciclistes

La policia verda treballa per garantir el bon  
ús i funcionament de l’Anella de Mobilitat Verda
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Menys contaminació= 
menys afectació de la 
COVID-19 
 
La pacificació del trànsit de l’Anella de 
Mobilitat Verda també afavorirà una major 
qualitat de l’aire. En aquest sentit, hi ha 
estudis que apunten que la contaminació 
atmosfèrica per partícules fines (PM 2.5) 
està associada a un increment en el risc de 
mort per COVID-19. 
Concretament, un estudi dut a terme per 
investigadors de l'Escola de Salut Pública 
de la Universitat de Harvard detalla que la 
contaminació atmosfèrica pot incrementar 
un 15% la mortalitat per coronavirus.

La reducció de la 
contaminació també  
ajuda a combatre 
l’emergència climàtica 

+pacificació de 
trànsit al centre

Augment de l'ús de la bici  
+45% comptador camí de Can Gatxet  
+15% comptador rambla Celler

+seguretat per facilitar  
el distanciament social  
(>1’5 metres)

En aquesta via es restabliran els 2 
carrils de circulació de vehicles i 
es mantindrà el carril bici existent

EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA
SANTCUGAT 
COMPROMESA
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    de 800 propostes per als 
Pressupostos Participatius

Tant els tallers per debatre i prioritzar les propostes com les votacions 
s’adaptaran en tot moment a la situació d’emergència sanitària. 

Els Pressupostos Participatius de 
Barri han recollit 815 propostes de la 
ciutadania i les entitats de la ciutat

Ara, totes aquestes propostes hauran de passar 
la fase de validació tècnica i les que siguin 
viables continuaran el procés perquè entre tots 
i totes puguem decidir el futur de 2,5 M€ dels 
pressupostos municipals del 2020 i 2021

Programa de Barri
Per primera vegada, els Pressupostos 
Participatius de Barri han comptat amb una fase 
prèvia de diagnosi per detectar les necessitats 
de cada barri i prioritzar les qüestions que es 
volen treballar els propers anys:

Tota aquesta feina 
s’ha recollit en 

els Programes de 
Barri, que han orientat 

les propostes dels Pressupostos 
Participatius, i que també guiaran la 

feina dels Consells de Barri i el Pla 
d’Actuació Municipal del mandat.

https://decidim.santcugat.cat
www.facebook.com/sombarri.santcugat

193 
propostes

154 
propostes

114 
propostes

93 
propostes

107 
propostes

154 
propostes

Diagnosi del barri
febrer 2020 1

Definició de les  
línies estratègiques
març – abril 2020

2

Deliberació i priorització 
de les propostes

tardor 2020
5

Presentació de Propostes al 
decidim.santcugat.cat

maig – juny 2020
3

Votació ciutadana  
de les propostes
gener – febrer 2021

6

Validació tècnica  
de propostes
estiu 2020

4

Execució  
de les propostes

a partir del març 2021
7

Millorar els equipaments

Activitats de joves i gent gran

Accions amb perspectiva de gènere

Espais de trobada i convivència

Accés a l’habitatge

Mobilitat accessible i sostenible

Eficiència energètica i gestió de residus 

Comerç de proximitat

Cooperativisme 
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Activitats per viure  
la ciutat aquest estiu

Exposicions Casa de Cultura 
"Patufet, on ets? Aureli Capmany  
(1868-1954)"
• Casa de Cultura. Fins al 9 de setembre
• De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 

17 a 20 h. Agost tancat

Teatre: “La petita Capmany”
• A càrrec de Tanaka Teatre
• Coproducció amb Fundació La Roda
• Dimecres 9 de setembre a les 18 h
• Claustre del Monestir

Centre d’Art Maristany
Exposició de fotografies. "El Passeig 
solitari" de Pere Formiguera i "Sant Cugat 
del Vallès" d'Humberto Rivas

Exposició. "Rostres", de Núria Lladó

• Fins al 25 de juliol
• Dilluns a divendres de 10 a 13.30 h  

i de 17 a 21 h
• Dissabte d'11 a 14 h i de 17 a 20.30 h

Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil 
Contemporani (Can Quitèria)
"Cent anys de tapís a Sant Cugat"
• Fins al 31 de juliol
• Dimarts a dissabte: 17 a 20 h
• Dimecres, dissabte i diumenge: 10 a 14 h
• Festius: 10 a 14 h
• Dilluns tancat

Biblioteques de Sant Cugat
Fins al 31 d’agost campanya de foment de 
lectura:  “Lots de llibres i bibliobosses!”

Horaris
• Biblioteca Gabriel Ferrater: matins de 

dilluns a divendres a 10 a 14 h
• Biblioteques de Mira-sol i de 

Volpelleres: tardes de dilluns a 
divendres de 16 a 20 h. Agost tancades
 → www.santcugat.cat/biblioteques

Oficina de Turisme
• Dimarts a dissabte: 10 a 14 i 17 a 19 h
• Diumenges i festius: de 10 a 14 h

 → www.visitsantcugat.cat
 
Visita Monestir més poderós del comtat 
de Barcelona
• Dates: Tots els dissabtes
• Sortida: 10 h des de l'Oficina de 

Turisme
• Durada: 1 h 30 minuts
• Preu: 5€/ persona (menors de  

7 anys gratuït). Visites en català
 
Visita Claustre del Monestir. Coneix les 
històries que amaguen els capitells
• Dates: Tots els diumenges
• Sortida: 12 h des de porta del Claustre 

del Monestir de Sant Cugat
• Durada: 1 h
• Preu: 5€/ persona (menors de 7 anys 

gratuït). Visites en català

Cinemes Sant Cugat
 → www.cinemessantcugat.com

Sant Cugat a Escena
 → www.santcugat.cat/programa/sant-

cugat-a-escena

 
Museu de Sant Cugat

 → www.museu.santcugat.cat
Visites de portes obertes (reserves al 
936759951 / museu@santcugat.cat) 
• Cada primer diumenge de mes a les  

11 h. Museu del Monestir
• Cada primer diumenge de mes d’11 a  

13 h. Capella de Sant Domènec 
(excepte a l’agost)

• Cada tercer diumenge de mes a les  
12 h. Celler Modernista i ViLab

• Tots els diumenges excepte el primer 
de mes a les 11 h Projecte Guia’m pel 
Monestir. Col·labora: Fundació Friends–
Asperger 

Parc Central i la  
Floresta fins al dilluns  
31 d'agost
Horaris juliol
De dilluns a divendres d’11 a 20 h
Caps de setmana i festius d’11 a 19.30 h
Horaris agost
De dilluns a divendres d’11 a 19.30 h
Caps de setmana i festius d’11 a 19 h

La Festa del llibre del 21 al 23 de juliol 
 
Amb llibreries al carrer, música, titelles,  
contes al carrer, activitats al museu,  
activitats de cultura popular, 
taula d'escriptors (plaça Octavià)...
Vine i gaudeix de la Festa del llibre  
a Sant Cugat!

Piscines Municipals 
amb aforament  
del 75%
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Els grups municipals opinen

Les cures per a tothom

La situació que estem vivint ens ha de fer 
valorar i reflexionar allò que tenim i que 
som, però ens ha de permetre reconstruir el 
país amb una manera de fer diferent. N’hem 
d’aprendre i millorar i sobretot, és essencial 
no caure en el parany del 2008 quan la reac-
ció no va ser encertada si el que es pretenia 
era ajudar les persones.

Aquests mesos ens han permès ser cons-
cients com són d’importants les cures. Per-
cebem la necessitat de les cures cap a per-
sones més grans i més petites, però afegeixo 
cap a la infància, l’adolescència, la joventut i 
tota l’adultesa. Aquesta pandèmia ha posat 
en crisi l’autonomia personal i ens ha fet veu-
re que som dèbils davant de coses tant pe-
tites com un virus. Ens sentim forts i segurs 
quan estem amb els altres, quan cadascú 
aporta pel bé i pel reforç de l’estat del be-
nestar. És en aquests moments quan tenim 
garantides les necessitats bàsiques i quan 
som conscients del que tenim i el que tenen 
els altres.

1 any de Govern de progrés, 
pressupost i pandèmia

Ara tot just fa un any que iniciàvem una nova 
etapa. Després de 32 anys de dretes, la ciu-
tadania va decidir el canvi de rumb facili-
tant el govern del canvi d’esquerres, i vàrem 
construir un pacte a base de propostes, de 
programa per transformar la ciutat, millorar 
la gestió, la participació i la transparència, i 
impregnar el municipi d’esperança, diàleg, 
i una altra visió en la manera d’afrontar els 
reptes. Poc ens pensàvem que hauríem de 
sotmetre’ns a examen tan aviat: els tempo-
rals (Glòria) i una pandèmia brutal que ha 
sacsejat el món (COVID-19) ens ha posat a 
prova. Però malgrat això estem fent una ges-
tió positiva i amb mesures per mitigar els 
efectes de l’emergència sanitària, tenim el 
primer pressupost marcat per l’augment en 
despesa social i la millora de serveis, i un Pla 
Estratègic Municipal que ens ha de perme-
tre el canvi social que necessita Sant Cugat. 
Ens queda molt per fer.

Què n’hem après?

Si alguna cosa ens ha ensenyat aquesta cri-
si és que les persones som interdependents. 
Que els néts necessiten la cura dels avis, 
que els avis necessiten de polítiques públi-
ques de cura on hi hagi treballadors recone-
guts, que alhora necessiten les administra-
cions. Els comerciants necessiten els veïns 
i viceversa. Els treballadors necessiten que 
l’administració i l’ajuntament necessita a les 
persones per tirar endavant. El capitalisme 
tendeix a atomitzar-nos i fer-nos creure que 
som autònoms i omnipotents. Aquesta dosi 
de realitat, ens pot servir per a recuperar allò 
tan vell i bell dels lligams comunitaris, de 
pensar les coses importants de forma estra-
tègica: polítiques d’esquerres en favor de les 
classes populars: la cura dels altres, la ge-
nerositat conscient, el revolucionari acte de 
portar mascareta per a cuidar els demés, les 
xarxes de suport. Hauríem d’agafar aquest 
guant per seguir empenyent en polítiques 
que avantposen allò vital per a la majoria al 
capdavant de tot.

La ràpida posada en marxa de totes 
les mesures socials i econòmiques ne-
cessàries per pal·liar els efectes de la 
COVID-19. 

Com a govern hem mobilitzat la major 
quantitat de diners que mai havia fet 
Sant Cugat per una emergència, més 
de 100 mesures i 15 Md’€.

Per fi Sant Cugat surt de l’armari orgullo-
sa i diversa. Primera commemoració de 
l’orgull LGBTI després de 3 dècades de 
silenci intencionat. L’any que ve, més.

Lamentem la mort de totes les perso-
nes que ens han deixat pel coronavirus 
i, en especial, la gent gran de les nos-
tres residències. 

L’oposició local ha estat deslleial amb 
la gestió per mitigar l’impacte de la 
COVID19 i amb el no suport al pressu-
post, no tot s’hi val!

Bona part del patiment viscut en l’àmbit 
sanitari i de les cures té responsables: 
els qui van aprimar i retallar en salut i de-
pendència el 2010 (CIU).

Núria Gibert 
Portaveu CUP Sant Cugat

 @Nudenu

 @lanudenu

Pere Soler
Portaveu PSC Sant Cugat

 @SolerPere

 @peresoler_st.cugat 

Gemma Aristoy 
Regidora ERC-MES  
Sant Cugat

 @GemmaAristoy

 @gemmaaristoypujol

 @cupsantcugat

 @cupsantcugat
 @Cugat_Psc

 @psc_santcugat
 @ercsantcugat

 @ercsantcugat
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Urgències

A l’inici de la pandèmia el més urgent era sal-
var vides, tot el sistema sanitari s’hi va bol-
car, mai no ho agrairem prou. L’actitud de la 
ciutadania també és d’agrair, especialment 
la de les famílies amb infants, la dels joves, 
i per descomptat la de la nostra gent gran 
que s’ha endut la pitjor part. 

Hem salvat vides i hem doblegat la corba 
entre tothom, era el que calia fer. Tot i això 
aquests tres mesos han posat en crisi bona 
part del teixit econòmic. També era urgent 
evitar el tancament de negocis i l’augment 
de l’atur.

Ara reprenem els carrers amb prudència 
màxima. És urgent enfortir la ciutat contra 
qualsevol altre embat prioritzant la justícia 
mediambiental, social i econòmica, utilit-
zant la proximitat i la cooperació com eines 
per fer ciutat. Serà necessària la implicació 
de tothom, ningú en pot quedar al marge.

Pandemia

El ser humano tiene la capacidad de olvidar 
todo lo negativo que rodea sus vidas con faci-
lidad, quizás para evitar sumirnos en la deses-
peración y normalizar nuestra existencia.

Sin embargo, hay veces que la normali-
dad es difícil de asumir cuando, según los 
pronósticos, un nuevo rebrote de la enfer-
medad está previsto a la vuelta de las vaca-
ciones. Si no antes.

Es por ello que el respeto por las medi-
das de seguridad impuestas por los servici-
os sanitarios es imprescindible; una terraza 
o una playa son lugares que difícilmente se 
asocian a la amargura del confinamiento 
que hemos pasado pero también son sitios 
donde el contagio del virus COVID-19 puede 
dar inicio a la pesadilla.

Ojalá las previsiones se equivoquen y la 
pandemia haya desaparecido para no volver.

Pero no parece que vaya a ser así. Por 
favor, seamos cautos y evitemos la propaga-
ción ya que la precaución es la única manera 
de vencer a la enfermedad. No bajemos la 
guardia.

Carmela Fortuny
Portaveu
Junts per Sant Cugat 

 @CarmelaStC

 @CarmelaStC

Aldo Ciprián
Portavoz  
Ciudadanos Sant Cugat

 @a_ciprian

 @ciprianaldo

De treballar plegats per reactivar i en-
fortir el Sant Cugat post-Covid.

El inicio de la "nueva normalidad" nos 
permitirá viajar entre provincias (sin de-
satender nunca las medidas de seguri-
dad sanitarias).

De les fòbies i prejudicis que limiten les 
diferents formes d’estimar.

Los inventos de movilidad y la dinámica 
impositiva creciente del gobierno muni-
cipal no ayudará a las familias ni al co-
mercio local a salir de la crisis.

Núm. 14 - Segona època
Aquesta revista és una publicació  

de l’Ajuntament de Sant Cugat. 
 

Contacte:  
comunicacio@santcugat.cat  

www.santcugat.cat

 @juntsxstc

 @juntsxstc
 @Cs_Santcugat

 @cs_santcugat

Imprès en paper 
ecològic
lliure de clor 

DL: B 8619-2016

AjuntamentdeSantCugat

@ajsantcugat

ajsantcugat

@ajsantcugatoficial

AjuntamentdeSantCugat
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