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L’oposició valora la nova modificació del 
cartipàs municipal amb l’adéu de Calvet

Conesa anuncia que no hi haurà quere-
lla contra Convergència

ERC-MES vol que Sant Cugat tingui més 
punts de reciclatge d’oli domèstic

Fortuny proposa a ERC-MES tornar al 
govern i els republicans s’hi neguen

Fortuny proposa a ERC-MES tornar al 
govern i els republicans s’hi neguen

Barbany esdevé directora general i con-
diciona la reorganització del govern

La Plataforma de Pensionistes reuneix 
tots els partits del ple per debatre

Barbany reduce responsabilidades en 
Sant Cugat por su nombramiento

Partits polítics i pensionistes debaten 
sobre el sistema de pensions

Conesa anuncia que no hi haurà quere-
lla contra Convergència

Els partits polítics fan balanç de la ges-
tió de Conesa 

L’oposició acomiada Conesa amb elogis 
personals i retrets polítics

Fortuny: ‘La meva manera de fer políti-
ca és des de la proximitat’

Fortuny: ‘Anar en bicicleta em permet 
copsar el pols de la ciutat’

Acaba l’encanteri però segueix el conte

El Consell de Joves 13/16 es planteja la 
continuïtat amb un de 17/21

Èric Gómez, nou cap de Relacions Insti-
tucionals del departament de Justícia

ERC-MES vol una taula d’actors econò-
mics per millorar els parcs empresarials

ERC-MES presentarà una moció per 
millorar els parcs empresarials

El Consell de Joves 13/16 vol donar 
continuïtat a l’ens amb el 17/21

Èric Gómez, nou cap de Relacions Insti-
tucionals de la Conselleria de Justícia

Els partits polítics valoren els 8 anys de 
Conesa a l’alcaldia
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http://www.noetconformis.cat/
http://www.ambtudecidim.cat/
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137401.htm
https://www.cugat.cat/noticies/societat/137324.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137474/%25C8ric-gomez-nou-cap-de-relacions-institucionals-del-departament-de-justicia
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137466/erc-mes-vol-crear-una-taula-d_actors-economics-per-millorar-els-parcs-empresarials-de-sant_cugat
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/erc-presentara-una-mocio-per-a-la-millora-dels-parcs-empresarials-76056102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/poble/educacio/el-consell-de-joves-13-16-vol-donar-continuitat-a-l-ens-amb-joves-de-17-a-21-anys-76062102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/eric-gomez-nou-cap-de-relacions-institucionals-del-departament-de-justicia-76066102.html
https://www.cugat.cat/diari/sons/137520/els-grups-municipals-fan-balan%25E7-dels-ultims-vuit-anys-de-merce-conesa-a-l_alcaldia-de-sant_cugat
http://elcugatenc.cat/politica/conesa-deixa-lalcaldia-anunciant-que-no-hi-haura-querella-convergencia
http://elcugatenc.cat/politica/conesa-deixa-lalcaldia-anunciant-que-no-hi-haura-querella-convergencia
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137573/els-partits-politics-fan-balan%25E7-de-la-gestio-de-merce-conesa-
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/l-oposicio-acomiada-conesa-amb-elogis-personals-i-retrets-politics-76144102.html
http://elcugatenc.cat/politica/acaba-lencanteri-pero-segueix-el-conte
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137659.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137668/erc-mes-vol-que-sant_cugat-tingui-mes-punts-de-reciclatge-d_oli-domestic
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137693/fortuny-proposa-a-erc-mes-entrar-al-govern-i-els-republicans-s_hi-tornen-a-negar-
http://elcugatenc.cat/politica/barbany-esdeve-directora-general-i-condiciona-la-reorganitzacio-dun-govern-que-romandra
http://www.cugat.cat/noticies/politica/137358/la-plataforma-de-pensionistes-reuneix-tots-els-partits-del-ple-per-debatre-sobre-prestacions
http://www.lavanguardia.com/politica/20180612/4567778264/joana-barbany-reduce-responsabilidades-en-sant-cugat-tras-nombramiento.html
http://www.cugat.cat/noticies/politica/137752/partits-politics-i-pensionistes-debaten-sobre-el-sistema-de-pensions-i-altres-reivindicacions
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El ple de Sant Cugat reclama un cop 
més la llibertat dels presos polítics

ERC-MES portarà al ple la dignificació 
del personal de la llar

Part de l’oposició reclama suprimir la 
missa dels actes institucionals de la FM

La tertúlia analitza la Festa Major amb 
els grups municipals del ple

Els partits d’esquerra critiquen que la 
missa sigui acte institucional de la FM

ERC-MES portarà la dignificació del 
personal de la llar al ple

La Festa Major tindrà servei ininterrom-
put de FGC

Sant Cugat i Valldoreix s’uneixen al dia 
de l’orgull LGTBI

Piden a FGC ampliar el horario noctur-
no durante la Fiesta Mayor

Els Ferrocarrils funcionaran durant tota 
la Nit de Festa Major

El ple de Sant Cugat reclama un cop 
més la llibertat dels presos polítics

Mocions del ple de juny: pensionistes, 
premi de narrativa i protecció oficial

Punts de govern del ple de juny: nou 
regidor, atenció social, etc. 

Sant Cugat mantindrà les places d’àrea 
blava recentment creades

Els representants dels partits deba-
ten a la tertúlia els temes de ple 

Canvis, canvis i més canvis

Els representants dels partits deba-
ten a la tertúlia els temes de ple 

Guerra contra la sordesa

Comença la funció d’un ple renovatSant Cugat crearà un Consell Econòmic 
i Social

El ple municipal refusa desaprovar el 
president de la Generalita, Quim Torra

L’Ajuntament torna a reclamar l’allibe-
rament dels presos polítics

La moció del PP i PSC sobre la Policia 
Local fructifica

Sant Cugat crearà un Consell Econòmic 
i Social

El ple acorda l’aplicació de diverses 
millores per a la plantilla de la Policia 

El PP i C’s, sense suports per reprovar 
les piulades del president Torra

Les ubicacions de les activitats de Festa 
Major, a precs i preguntes

Les àrees d’aparcament verda i blava 
tornen a generar debat al ple

El ple acorda per unanimitat constituir 
una Comissió de Nomenclàtor

5 mocions aprovades, 3 per unanimitat i 
3 rebutjades al ple municipal

OPINIÓ DIGITAL
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‘Un final de mandat convuls’ Mireia Ingla

‘Canvi de cicle’ Ferran Villaseñor

‘La reeducació i les escoles rainbow’ 
Ainhoa Miró

‘Eradiquem el franquisme del nomen-
clàtor local’ Èric Gómez

‘Concessions a Valldoreix: garantim els 
drets laborals’ Noël Climent

‘Concessions a Valldoreix: garantim els 
drets laborals’ Noël Climent
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TOT Sant Cugat

https://www.cugat.cat/noticies/politica/137853/el-ple-de-sant_cugat-reclama-un-cop-mes-la-llibertat-dels-_presos-politics_-
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137851/sant_cugat-creara-un-consell-economic-i-social-per-donar-impuls-al-sector-empresarial
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137851/sant_cugat-creara-un-consell-economic-i-social-per-donar-impuls-al-sector-empresarial
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137851/sant_cugat-creara-un-consell-economic-i-social-per-donar-impuls-al-sector-empresarial
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137851/sant_cugat-creara-un-consell-economic-i-social-per-donar-impuls-al-sector-empresarial
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/la-mocio-de-pp-i-psc-per-millorar-la-policia-local-de-sant-cugat-fructifica-76361102.html
http://www.cugat.cat/noticies/politica/137869/el-ple-acorda-l_aplicacio-de-diverses-millores-per-a-la-plantilla-de-la-policia-local
http://www.cugat.cat/noticies/politica/137870/el-pp-i-cs-sense-suports-per-reprovar-les-piulades-del-president-quim-torra
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137873.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137872.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137871.htm
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/5-mocions-aprovades-3-per-unanimitat-i-3-rebutjades-al-ple-municipal-76367102.html
http://elcugatenc.cat/politica/comenca-la-funcio-dun-ple-renovat
http://elcugatenc.cat/politica/mocions-ple-juny-pensionistes-premi-narrativa-i-locals-proteccio-oficial
http://elcugatenc.cat/politica/punts-del-govern-ple-juny-nou-regidor-reglament-dinstallacions-esportives-i-datencio-social
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/sant-cugat-mantindra-les-places-d-area-blava-recentment-creades-76358102.html
http://elcugatenc.cat/ecologia/guerra-la-sordesa
https://www.cugat.cat/noticies/sons/137920.htm
http://www.totsantcugat.cat/opinio/un-final-de-mandat-convuls-76108102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137573/els-partits-politics-fan-balan%25E7-de-la-gestio-de-merce-conesa-
http://elcugatenc.cat/ainhoa-miro/la-reeducacio-i-les-escoles-rainbow
https://www.cugat.cat/diari/opinio/137726/eradiquem-el-franquisme-del-nomenclator-local-
https://www.cugat.cat/diari/opinio/137948/concessions-a-valldoreix_-garantim-condicions-laborals-dignes
http://www.totsantcugat.cat/opinio/amiga-carmela-76349102.html
http://elcugatenc.cat/francesc-carol/canvis-canvis-i-mes-canvis
https://www.cugat.cat/noticies/politica/138100/erc-mes-portara-al-ple-la-dignificacio-del-personal-de-la-llar
https://www.cugat.cat/noticies/politica/138109.htm
https://www.cugat.cat/noticies/sons/138102.htm
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/els-partits-d-esquerra-critiquen-que-la-missa-sigui-un-acte-oficial-de-76571102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/138100.htm
https://www.cugat.cat/noticies/societat/138146/la-festa-major-tindra-servei-nocturn-ininterromput-de-fgc
https://www.cugat.cat/noticies/societat/138164/sant_cugat-i-valldoreix-s_uneixen-al-dia-de-l_orgull-lgtbi-amb-banderes-de-l_arc-de-sant-marti
http://www.lavanguardia.com/local/terrassa/20180522/443765364016/piden-fgc-ampliar-horario-nocturno-fiestas--tres-municipios-rubi-terrassa-sant-cugat.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/mobilitat/els-ferrocarrils-funcionaran-tota-la-nit-durant-la-festa-major-76587102.html
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Sant Cugat Magazine
Juny 2018

Trenta Dies
Juny 2018
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