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La pluja i el pont no aturen la veu dels 
treballadors

ERC elegeix Ingla com a candidata en el 
seu tercer assalt a l’alcaldia

Picornell promet el càrrec al Senat de-
manant l’alliberament dels presos

La plaça del Rei passarà a dir-se plaça 
de l’U d’Octubre

La plaça del Rei serà la plaça de l’U 
d’Octubre

Les claus d’un Pla d’Acció de Promusa 
en discòrdia

El PP lamenta que la plaça del Rei passi 
a dir-se plaça de l’1 d’octubre

El PSC no participarà en la candidatura 
d’esquerres a l’EMD de Valldoreix

Entrevista a Lluís Fernàndez (Demòcra-
tes de Catalunya)

El santcugatenc Bernat Picornell conti-
nuarà sent senador

Ingla serà la candidata d’ERC a l’alcaldia 
en les eleccions municipals de 2019

Bernat Picornell repeteix com a sena-
dor designat pel Parlament

Ingla esdevé, de nou, alcaldable d’ERC 
cridant a ser alternativa al PDeCAT

La CUP-PC acusa PDeCAT, C’s, PP i PSC 
de no voler debatre sobre corrupció

Picornell pren possessió com a senador 
enmig de la polèmica

La campanya #FreeRomeva estudia 
accions internacionals

Del feminisme a les pensions: la mani-
festació de l’1 de maig

Més d’un centenar d’amics de Romeva 
posen les bases de #FreeRomeva

ERC-MES vol que el Codi Penal tingui 
perspectiva de gènere

Carrers amb noms feixistes [article 
d’opinió]

ERC-MES presenta una moció en defen-
sa de les dones pel cas ‘La Manada’
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http://www.noetconformis.cat/
http://www.ambtudecidim.cat/
https://www.cugat.cat/noticies/societat/136498/la-pluja-i-el-pont-no-aturen-la-veu-dels-treballadors
https://www.cugat.cat/noticies/societat/136497.htm
http://elcugatenc.cat/drets/del-feminisme-les-pensions-la-manifestacio-l1-maig-agrupa-les-principals-reivindicacions-del
http://elcugatenc.cat/politica/mes-dun-centenar-damics-romeva-posen-les-bases-dun-nou-collectiu-donar-li-suport
https://www.cugat.cat/noticies/politica/136552/erc-mes-vol-que-el-codi-penal-tingui-perspectiva-de-genere
https://www.cugat.cat/diari/opinio/136555/carrers-amb-noms-feixistes
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/poble/societat/erc-mes-presenta-una-mocio-a-favor-de-la-defensa-de-les-dones-pel-cas-de-la-manada-75337102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/136603/erc-elegeix-ingla-com-a-candidata-en-el-seu-tercer-assalt-a-l_alcaldia-
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/el-santcugatenc-bernat-picornell-erc-continuara-sent-senador-75385102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/mireia-ingla-sera-la-candidata-d-erc-a-l-alcaldia-en-les-municipals-de-2019-75383102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/136595/bernat-picornell-%28erc%29-repeteix-com-a-senador-designat-pel-parlament
http://elcugatenc.cat/politica/mireia-ingla-esdeve-nou-lalcaldable-derc-cridant-ser-lalternativa-pdecat
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/la-cup-pc-acusa-c-s-pp-psc-i-pdecat-de-no-voler-debatre-sobre-corrupcio-75403102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/136717.htm
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/picornell-promet-el-carrec-al-senat-demanant-l-alliberament-dels-presos-politics-75423102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/136742/la-pla%25E7a-del-rei-passara-a-dir-se-pla%25E7a-de-l_u-d_octubre
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/la-placa-del-rei-sera-la-placa-de-l-u-d-octubre-75447102.html
http://elcugatenc.cat/drets/les-claus-dun-pla-daccio-promusa-discordia
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/el-psc-no-participara-a-la-candidatura-unitaria-d-esquerres-per-l-emd-de-valldoreix-1-75504102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/el-psc-no-participara-a-la-candidatura-unitaria-d-esquerres-per-l-emd-de-valldoreix-1-75504102.html
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ERC-MES vol servei d’FGC durant les 
nits de Festa Major

Sant Cugat canvia la plaça del Rei per la 
plaça de l’U d’octubre

La ciutat exigeix que la reforma del Codi 
Penal incorpori perspectiva de gènere

El ple defensa els drets de les dones vícti-
mes d’agressions sexuals

El ple aprova el pla d’igualtat de gènere 
entre crítiques de l’oposició

Només el PP vota en contra de la moció 
del dret universal a la sanitat pública

Sant Cugat renova el Pla d’Igualtat de 
gènere

La llarga durada del ple ajorna la resposta 
als precs i preguntes de l’oposició

Sant Cugat exigeix la recuperació de l’as-
sistència sanitària pública i universal

Sant Cugat continuarà treballant contra 
l’ocupació il·legal d’immobles

L’Ajuntament demanarà a FGC que ampliï 
el servei durant les nits de Festa Major

El ple oficialitza el seu suport als CDR i la 
resistència civil activa i no violenta

Condemna de Sant Cugat a qualsevol 
acte vandàlic

9 mocions aprovades, 3 institucionals 
i 1 retirada al ple municipal

El ple ratifica la neutralitat dels espais i 
treballadors públics de Sant Cugat

Els partits opinen sobre la marxa de 
Calvet i els canvis al govern municipal

Un sopar per denunciar les absències

Més de 500 persones donen suport 
als presos i exiliats amb un sopar groc

Els punts de govern del ple munici-
pal de maig

Mocions del ple municipal del mes de 
maig

El ple condemna els actes ‘vandàlics’ 
d’Arran a Sant Cugat

Neutralitat institucional a la plaça de 
l’1 d’octubre

La plaça del Rei de Sant Cugat passa 
a dir-se plaça de l’1 d’octubre

Sant Cugat dona suport als CDR en 
el ple municipal

Ocupació il·legal a Sant Cugat (arti-
cle d’opinió)

Raül Romeva escriu a ERC Sant Cu-
gat des de la presó

La PAS compleix dos anys entre 
èxits i lentitud institucional

Sant Cugat renovarà el reglament del 
clavegueram

Sant Cugat esborra el rastre Borbó i 
canvia el nom de la plaça del Rei

Sancions de fins a 300.000 euros en la 
nova ordenança de sorolls

Sant Cugat renova el Pla d’Igualtat de 
Gènere

El ple endreça el sostre edificable a Can 
Graells per encabir inversions

La ciutat compromet a donar suport als 
protectors de DDHH a Colòmbia

Pas endavant per al carril bici que unirà 
Lluís Companys amb el SCC

Sant Cugat canvia el nom de la plaça del 
Rei per la d’U d’octubre

Sant Cugat canvia el nom de la plaça del 
Rei per la d’U d’octubre

L’Ajuntament subvencionarà el cost 
dels limitadors de so de les entitats

ERC-MES proposarà que els FGC funcio-
nin durant tota la nit de Festa Major

Valldoreix celebra avui una doble sessió 
de la Junta de Veïns

Picabaralla a les xarxes entre C’s i les 
JERC per Quim Torra

El Jovent Republicà simula a Lluís Millet 
els crims contra el col·lectiu LGTBI

Valldoreix dona suport als CDR i es 
declara Vila Antifeixista

Valldoreix mostra el seu suport als CDR 
i es declara vila antifeixista

ERC-MES reclama el compliment dels 
compromisos LGTBI

El ple de maig arriba amb 34 compro-
misos i el debat sobre la plaça del Rei

La plaça del Rei, la dissolució d’ETA i els 
atacs a Gaza d’Israel, al ple

La plaça del Rei, la dissolució d’ETA i els 
atacs a Gaza d’Israel, al ple

Un CDR al ple 

‘Centre Cívic Alfonso Guisado, activista 
veïnal’ Ferran Villaseñor

‘Jo també sóc mestra d’El Palau’ Ainhoa 
Miró

‘Volem que els trens funcionin durant 
les nits de Festa Major’ Èric Gómez

‘Defensarem els drets de les dones 
víctimes d’agressions’ Mireia Ingla

‘La diferència entre posar llaços grocs i 
treure’ls’ Noël Climent

‘Sobre la neutralitat de l’espai públic’ 
Mireia Ingla

‘Cartes de presó’ Oriol Cisteró

https://www.cugat.cat/diari/opinio/136531/centre-civic-alfonso-guisado-activista-ve%25EFnal
http://elcugatenc.cat/blogs/ainhoa-miro/tambe-metra-palau
http://www.cugat.cat/diari/opinio/136754/volem-que-els-trens-funcionin-les-nits-de-festa-major
http://www.totsantcugat.cat/opinio/defensarem-els-drets-de-les-dones-victimes-d-agressions-sexuals-sempre-i-arreu-75484102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/136888.htm
www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/erc-mes-proposara-que-els-ferrocarrils-funcionin-tota-la-nit-durant-la-festa-major-75586102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/136932.htm
https://www.cugat.cat/diari/opinio/136937/%25C9s-el-mateix-posar-un-lla%25E7-que-treure_l_
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/picabaralla-a-les-xarxes-entre-un-regidor-de-cs-i-membres-de-les-jerc-per-quim-torra-75652102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/136958/jovent-republica-simula-a-lluis-millet-l_escena-del-crim-contra-les-llibertats-del-col%25B7lectiu-lgtbi
https://www.cugat.cat/noticies/politica/136970/valldoreix-dona-suport-als-cdr-i-es-declara-vila-antifeixista
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/valldoreix-mostra-el-seu-suport-als-cdr-i-es-declara-antifeixista-75680102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/erc-mes-reclama-al-govern-el-compliment-dels-objectius-de-defensa-dels-drets-lgtbi-75668102.html
http://elcugatenc.cat/valldoreix/un-cdr-ple
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137000.htm
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/la-placa-del-rei-la-dissolucio-d-eta-i-els-atacs-d-israel-a-gaza-al-ple-municipal-75686102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137059/sant_cugat-canvia-la-pla%25E7a-del-rei-per-pla%25E7a-de-l_u-d_octubre
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137060/l_ajuntament-subvencionara-el-cost-de-la-instal%25B7lacio-dels-limitadors-acustics-de-les-entitats
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137080/sant_cugat-renovara-el-reglament-de-clavegueram
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/sant-cugat-canvia-el-nom-de-placa-del-rei-per-u-d-octubre-amb-polemica-75735102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/poble/societat/sancions-de-fins-a-300-000-euros-en-la-nova-ordenanca-de-sorolls-75731102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137062/sant_cugat-renova-el-pla-d_igualtat-de-genere
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137085/el-ple-endre%25E7a-el-sostre-edificable-a-can-graells-per-encabir-inversions
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137065/sant_cugat-es-compromet-a-donar-suport-i-proteccio-als-defensors-dels-drets-humans-a-colombia
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137061/pas-endavant-per-al-carril-bici-que-unira-lluis-companys-i-el-sant_cugat-centre-comercial
https://www.ara.cat/politica/nova-legislatura-temps-real_12_1951724809_90863.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
https://www.elnacional.cat/ca/politica/sant-cugat-canvia-nom-placa-rei_270513_102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137066/sant_cugat-exigeix-que-la-reforma-del-codi-penal-incorpori-la-perspectiva-de-genere-
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/el-ple-defensa-els-drets-de-les-dones-victimes-d-agressions-sexuals-75743102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/poble/societat/sant-cugat-aprova-el-pla-municipal-d-igualtat-de-genere-75734102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/nomes-el-pp-vota-en-contra-de-la-defensa-del-dret-universal-a-la-sanitat-publica-75750102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137062/sant_cugat-renova-el-pla-d_igualtat-de-genere
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137078.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137071.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137067.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137072.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137076.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/137073.htm
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/9-mocions-aprovades-3-institucionals-i-1-de-retirada-al-ple-municipal-de-sant-cugat-75752102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/el-ple-ratifica-la-neutralitat-dels-espais-i-treballadors-publics-de-sant-cugat-75749102.html
http://elcugatenc.cat/politica/punts-del-govern-ple-maig-placa-l1-doctubre-ordenanca-sorolls-i-pla-digualtat
http://elcugatenc.cat/politica/mocions-del-ple-maig-promusa-drets-humans-proces-i-pisos-turistics
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/el-ple-condemna-els-actes-vandalics-d-arran-a-sant-cugat-1-75745102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/el-ple-condemna-els-actes-vandalics-d-arran-a-sant-cugat-1-75745102.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180522/443766263142/sant-cugat-aprueba-cambiar-el-nombre-de-la-plaza-del-rei-por-el-de-1-de-octubre.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/sant-cugat-dona-suport-als-cdr-en-el-ple-75764102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/sant-cugat-dona-suport-als-cdr-en-el-ple-75764102.html
http://www.totsantcugat.cat/opinio/ocupacio-il-legal-a-sant-cugat-75876102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/rauel-romeva-escriu-a-erc-sant-cugat-des-de-la-preso-75910102.html
http://elcugatenc.cat/ecologia/la-pas-compleix-dos-anys-exits-i-la-lentitud-institucional
https://www.cugat.cat/diari/sons/137334/els-grups-municipals-analitzen-el-nomenament-de-calvet-i-els-canvis-a-sant_cugat
http://elcugatenc.cat/politica/un-sopar-denunciar-les-absencies
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/mes-de-500-persones-donen-suport-als-presos-i-exiliats-politics-amb-el-sopar-groc-75983102.html
https://www.cugat.cat/diari/opinio/137367/cartes-de-preso
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