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El Sí s’imposa a Sant Cugat amb un 
88,43% dels vots

El govern municipal presenta un 
pressupost ‘de rècord’

ERC-MES vol declarar Sant Cugat ciu-
tat promotora de la Renda Garantida

La resposta dels polítics santcuga-
tencs a la declaració suspesa

ERC-MES exigeix a l’alcaldessa que 
trenqui l’acord de govern amb el PSC

Les ordenances i el pressupost 2018 
arriben al ple municipal

Crida per anar tots units contra el 
feixisme en l’homenatge a Companys

La política santcugatenca torna a 
escena amb el ple municipal

ERC-MES exigeix a l’alcaldessa que 
deixi el pacte amb el PSC

Homenatge a la valentia de ‘Compan-
ys’ com un exemple a seguir

L’oposició retreu al govern el proce-
diment per elegir el nou Síndic

Ramon Palacio, nou Síndic de Greu-
ges de Sant Cugat

El nou Síndic s’estrena demanant 
‘diàleg sense condicions’ a Catalunya

Els partits analitzen la suspensió de 
la declaració d’independència

Partits i entitats criden a concen-
trar-se davant el Parlament

Reaccions a la xarxa a la compa-
reixença de Puigdemont

Una jugada mestra o una desil·lusió 
en directe

Els polítics santcugatencs valoren la 
jornada de l’1 d’octubre

Els polítics locals parlen de l’1O a 
Cugat.cat

El rebuig a la violència provoca la 
manifestació més gran de la història

La tertúlia de partits analitza l’atu-
rada general d’aquest dimarts

La tertúlia de partits analitza l’atu-
rada general d’aquest dimarts

Comença el debat pressupostari amb 
una previsió a l’alça

Els nous comptes fan rècord amb 135 
milions

1/10/2017

2/10/2017

2/10/2017

4/10/2017

4/10/2017

5/10/2017

5/10/2017

1/10/2017 5/10/2017 11/10/2017

11/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

9/10/2017

9/10/2017

9/10/2017

10/10/2017

10/10/2017

10/10/2017

11/10/2017

http://www.noetconformis.cat/
http://www.ambtudecidim.cat/
http://www.cugat.cat/noticies/videos/131008
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/reaccions-70954102.html
http://www.cugat.cat/noticies/videos/131030
https://elcugatenc.cat/politica/rebuig-violencia-manifestacio-gran-historia-sant-cugat
http://www.cugat.cat/diari/sons/131044/la-tertulia-de-partits-analitza-les-concentracions-multitudinaries-d_aquest-dimarts
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131111.htm
https://elcugatenc.cat/economia/debat-pressupostari-previsio-alca-congelacio-impostos
http://www.cugat.cat/noticies/economia/131116/els-nous-comptes-fan-record-amb-135-milions-i-amplien-inversio-amb-els-ulls-posats-a-l_escola-la-mirada
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/economia/el-govern-municipal-presenta-un-pressupost-de-record-de-135-milions-71024102.html
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131209.htm
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/ramon-palacio-nou-sindic-de-greuges-de-sant-cugat-71107102.html
https://elcugatenc.cat/politica/sindic-greuges-dialeg-sense-condicions-catalunya
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131246/els-partits-de-sant_cugat-analitzen-la-suspensio-de-la-declaracio-d_independencia-per-obrir-el-dialeg
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131220/entitats-i-partits-sobiranistes-criden-a-la-mobilitzacio-al-parlament-aquesta-tarda
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/les-reaccions-a-la-xarxa-a-la-compareixenca-del-president-carles-puigdemont-1-71140102.html
https://elcugatenc.cat/politica/jugada-mestra-desil-lusio-directe-contracronica-declaracio-independencia
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131266/erc-mes-vol-declarar-sant_cugat-ciutat-promotora-de-la-renda-garantida-de-ciutadania
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/la-resposta-dels-politics-de-sant-cugat-a-declaracio-d-independencia-en-suspens-71146102.html
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131357/erc-mes-exigeix-a-l_alcaldessa-que-trenqui-l_acord-de-govern-amb-el-psc-_per-dignitat_
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131344/les-ordenances-fiscals-i-el-pressupost-per-al-2018-arriben-avui-al-ple
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131346/crida-per-anar-_tots-units_-contra-el-_feixisme-de-l_estat_-en-l_homenatge-a-lluis-companys-
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/la-politica-santcugatenca-torna-a-escena-amb-el-ple-municipal-71189102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/erc-mes-exigeix-a-l-alcaldessa-de-sant-cugat-que-trenqui-l-acord-de-go-71236102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/homenatge-a-la-valentia-de-companys-com-un-exemple-a-seguir-71233102.html


Tots els grups polítics menys C’s i PP 
condemnen la violència policial 1-O

El ple rebutja la proposta del PP per 
combatre la desintegració familiar

L’empresonament de Sánchez i 
Cuixart copsa el ple

Un pressupost amb una majoria 
absoluta mínima

ERC demana al govern expulsar el 
PSC de l’Ajuntament

ERC demana a Conesa expulsar el 
PSC del govern

ERC demana al PDeCAT treure el 
PSC del govern de Sant Cugat

ERC demana al PDeCAT treure el 
PSC del govern de Sant Cugat

Centenars de santcugatencs clamen 
contra els empresonaments

Més de 300 persones reclamen la 
llibertat de Sánchez i Cuixart

Entitats i partits es bolquen amb 
Sánchez i Cuixart

La primera Junta de Veïns debatrà 
canviar la data de l’Aplec de la Salut

Mobilitzacions per la visita d’Albiol i 
davant l’article 155

Les banderes de l’Ajuntament, al 
torn de precs i preguntes

Sant Cugat es compromet a lluitar 
contra la xenofòbia i el racisme

Conesa: ‘Em sembla surrealista que 
al segle XXI hi hagi presos polítics’

Condemna de Sant Cugat a la bruta-
litat policial de l’1-O

Reacció a les xarxes per l’empreso-
nament de Sánchez i Cuixart

El ple aprova rehabilitar un espai en 
desús del pavelló de la Guinardera

El ple rebutja la gratuïtat del bus 
llançadora de la Guinardera

Sant Cugat, declarada ciutat promo-
tora de la Renda de Ciutadania

Sant Cugat, a favor del dret de les 
persones a morir dignament

Les mocions del ple d’octubre: eu-
tanàsia, Guinardera, etc.

Els punts de govern del ple: urbanis-
me, ordenances i pressupost

Vistiplau del ple al canvi d’aspecte 
de la plaça de Francesc Moragas

La Junta de Portaveus veta una moció 
de suport a la decl. d’independència

Condemna de la Junta de Portaveus a 
la repressió policial de l’1-O

El govern aprova el pressupost 2018 
amb el suport del regidor no adscrit

Aprovades les Ordenances Fiscals 
amb debat sobre els impostos

Més diners per a habitatge i les inver-
sions pactades, demandes de l’oposició

Condemna de Sant Cugat a l’actuació 
policial de l’1-O

L’Ajuntament es compromet a treballar 
pel dret a morir dignament

Conesa condemna l’ingrés a presó de 
Sánchez i Cuixart

Sant Cugat, declarada ciutat promotora 
de la Renda Garantida de Ciutadania

L’Ajuntament habilitarà l’espai en desús 
de la Guinardera, però sense calendari
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https://elcugatenc.cat/politica/declaracio-junta-portaveus-repressio-policial-referendum
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131261/vistiplau-del-ple-per-canviar-l_aspecte-de-l_illa-entre-francesc-moragas-i-la-rambla-can-mora
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/la-junta-de-portaveus-veta-una-mocio-de-suport-a-la-declaracio-d-independencia-71250102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/condemna-de-la-junta-de-portaveus-de-sant-cugat-a-la-repressio-policial-de-l-1-o-71246102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/economia/aprovacio-pressupost-2018-71249102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/economia/aprovades-les-ordenances-fiscals-amb-debat-sobre-els-impostos-i-la-situacio-catalana-71254102.html
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131378/mes-diners-per-a-habitatge-i-fer-les-inversions-pactades-peticions-de-l_oposicio-per-als-nous-comptes
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131363/condemna-de-sant_cugat-a-l_actuacio-policial-de-l_1-o
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131366/l_ajuntament-es-compromet-a-treballar-per-donar-suport-al-dret-a-morir-dignament
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131382/conesa-condemna-l_ingres-a-preso-de-sanchez-i-cuixart-i-diu-que-l_ajuntament-es-mantindra-_ferm_
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131367/sant_cugat-declarada-ciutat-promotora-de-la-renda-garantida-de-ciutadania
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131369/l_ajuntament-habilitara-l_espai-en-desus-del-pavello-de-la-guinardera-pero-sense-calendari
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131372/el-ple-rebutja-la-proposta-del-pp-per-combatre-la-_desintegracio-familiar_
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131374/les-banderes-de-l_ajuntament-al-torn-de-precs-i-preguntes-del-ple-d_octubre
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131368/sant_cugat-es-compromet-a-lluitar-contra-la-xenofobia-i-el-racisme
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/conesa-ens-sembla-surrealista-que-al-segle-xxi-hi-hagi-presos-politics-71258102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/sant-cugat-condemna-la-brutalitat-policial-de-l-estat-a-catalunya-71245102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/la-reaccio-a-les-xarxes-dels-politics-locals-per-l-empresonament-de-cu-71266102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/actualitat-esports/instal-lacions/el-ple-aprova-rehabilitar-un-espai-en-desus-del-pavello-de-la-zem-la-guinardera-71259102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/actualitat-esports/instal-lacions/el-ple-municipal-rebutja-la-gratuitat-del-bus-llancadora-a-la-zem-la-guinardera-71257102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/aprovat-per-unanimitat-declarar-sant-cugat-ciutat-promotora-de-la-rend-71264102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/poble/societat/sant-cugat-a-favor-del-dret-de-les-persones-a-morir-dignament-71255102.html
https://elcugatenc.cat/politica/mocions-octubre-violencia-policial-eutanasia-racisme-la-guinardera
https://elcugatenc.cat/politica/punts-govern-octubre-pressupost-repressio-policial
https://elcugatenc.cat/politica/empresonament-cuixart-sanchez-copsa-ple-mobilitzacio
https://elcugatenc.cat/politica/contracronica-pressupost-majoria-absoluta-minima
http://www.elnacional.cat/es/politica/erc-sant-cugat-psc_202299_102.html
http://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/14207/erc/demana/expulsar/psc/govern/sant/cugat
http://www.ccma.cat/324/erc-de-sant-cugat-demana-a-conesa-que-expulsi-el-psc-del-govern-local-per-les-declaracions-diceta-sobre-larticle-155/noticia/2814998/
http://www.lavanguardia.com/local/sabadell/20171016/432123360036/erc-pide-expulsar-psc-gobierno-sant-cugat.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/centenars-de-santcugatencs-clamen-contra-l-empresonament-de-sanchez-i-71270102.html
http://www.cugat.cat/noticies/videos/131390
https://elcugatenc.cat/politica/entitats-partits-sobiranistes-bolquen-suport-sanchez-cuixart
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131441/la-primera-junta-de-ve%25EFns-del-nou-curs-debatra-canviar-de-data-l_aplec-de-la-salut
https://elcugatenc.cat/politica/mobilitzacions-visita-albiol-155


OPINIÓ DIGITAL

‘El Síndic és el defensor de les perso-
nes’’ Mireia Ingla

‘Molt orgullós del meu poble’ Èric 
Gómez

‘No esteu sols, Jordis’ Mireia Ingla

‘Octubre d’indignació’ Ainhoa Miró

‘Salvar al soldado Ryan’ Ferran Villa-
señor

12/10/2017

20/10/2017
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28/9/2017

26/10/2017

Entrevista a Antoni Gual, president 
de Comerciants del barri del Monestir

El Ple Municipal exigeix “l’allibera-
ment immediat” de Sánchez i Cuixart

Picornell al Senat: ‘Marxem, així que 
adéu i moltes gràcies’

Les reaccions polítiques a la declara-
ció d’independència

Les reaccions polítiques a la declara-
ció d’independència

Centenars de santcugatencs s’aple-
guen a Octavià per la República

El govern demana ‘oposició democrà-
tica’ al 155

200 persones es concentren en favor 
de l’escola pública catalana

Ainhoa Miró pren el relleu a Lluc Ca-
hís com a portaveu de les JERC

Ciutadans titlla els independentistes 
de supremacistes i abandona el ple

Valldoreix reclama que s’aturi la sus-
pensió de l’autonomia de Catalunya

Prop de 200 persones es manifesten 
per defensar l’escola pública

La Junta de Veïns aprova per unani-
mitat rebutjar el 155

‘Un fins ara i m’alegro d’haver-vos 
conegut’ [opinió]

‘S’ataca l’escola catalana amb menti-
des’

‘(Quasi)tots contra el 155’ [article 
d’opinió

Mig miler de persones dona la ben-
vinguda a la República a Octavià

El Parlament declara la República 
Catalana

Els partits de Valldoreix acorden bus-
car nova data per l’Aplec de la Salut

Ple de Valldoreix: fibrociment, Aplec 
de la Salut i les canonades

Centenars de persones es manifesten 
durant la visita d’Albiol a la ciutat

La CUP-PC exigeix a Conesa que tren-
qui l’acord amb el PSC

El senador Bernat Picornell explica 
els tràmits de l’aplicació del 155

Els grups municipals valoren l’aplica-
ció de l’article 155 sobre Catalunya

L’aplicació del 155 i l’alliberament dels 
Jordis motiven un ple extraordinari 

Sant Cugat convoca un ple extraordi-
nari pels ‘Jordis’ i l’article 155

Sant Cugat convoca un ple extraordi-
nari pels ‘Jordis’ i l’article 155

El ple de Sant Cugat rebutja l’aplica-
ció del 155

Sant Cugat exigeix la llibertat dels 
presidents d’Òmnium i l’ANC
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http://www.totsantcugat.cat/opinio/el-sindic-es-el-defensor-de-les-persones-71168102.html
http://www.cugat.cat/diari/opinio/131281/molt-orgullos-del-meu-poble
https://elcugatenc.cat/economia/antoni-gual-avinguda-cerdanyola-vianantitzacio-comerc
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131473/els-partits-de-valldoreix-acorden-buscar-_una-data-de-consens_-per-canviar-el-dia-de-l_aplec-de-la-salut
http://www.cugat.cat/diari/opinio/131449/no-esteu-sols-jordis
https://elcugatenc.cat/blogs/ainhoa-miro/octubre-indignacio
https://elcugatenc.cat/valldoreix/ple-octubre-emd-fibrociment-violencia-policial-aplec-salut
https://elcugatenc.cat/politica/centenars-persones-concentracio-pp-albiol-cdr
https://www.cugat.cat/noticies/politica/131507.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/131529.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/131520.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/131505.htm
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/sant-cugat-convoca-un-ple-extraordinari-pels-jordis-i-el-155-71440102.html
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131622/el-ple-de-sant_cugat-rebutja-l_aplicacio-del-155-i-insta-l_estat-a-dialogar-com-a-sortida-del-conflicte
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131636/sant_cugat-exigeix-la-llibertat-immediata-dels-presidents-d_%25D2mnium-i-l_anc-acusats-de-sedicio
Sant Cugat mostra el seu rebuig a l'aplicació de l'article 155
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/el-ple-municipal-exigeix-l-alliberament-immediat-de-sanchez-i-cuixar-71482102.html
https://www.cugat.cat/noticies/societat/131643.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/131629.htm
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/ciutadans-titlla-de-supremacistes-als-independentistes-i-abandona-el-71484102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/valldoreix-1-1-71491102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/poble/educacio/prop-de-200-persones-es-manifesten-per-defensar-l-escola-publica-a-sant-cugat-71500102.html
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131623/la-junta-de-ve%25EFns-de-valldoreix-aprova-per-unanimitat-el-rebuig-a-l_aplicacio-del-155-
https://elcugatenc.cat/opinio/susanna-casta-fins-ara-m-alegro-haver-vos-conegut
https://elcugatenc.cat/drets/atac-escola-mentides-clam-families-acusacions-adoctrinament
https://elcugatenc.cat/politica/quasi-tots-contra-155
http://www.cugat.cat/diari/opinio/131660/salvar-al-soldado-ryan
https://www.cugat.cat/noticies/politica/131701.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/131695.htm
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/el-santcugatenc-bernat-picornell-al-senat-71533102.html?utm_source=butlleti&utm_medium=butlleti-tarda&utm_campaign=butlleti-tarda-2017-10-27
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/les-reaccions-politiques-santcugatenques-a-la-proclamacio-de-la-independencia-71539102.html?utm_source=butlleti&utm_medium=butlleti-mati&utm_campaign=butlleti-mati-2017-10-28
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/les-reaccions-politiques-santcugatenques-a-la-proclamacio-de-la-independencia-71539102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/centenars-de-santcugatencs-s-apleguen-a-octavia-per-celebrar-la-republica-71545102.html?utm_source=butlleti&utm_medium=butlleti-tarda&utm_campaign=butlleti-tarda-2017-10-28
https://www.cugat.cat/noticies/politica/131720.htm
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