
Recull de notícies d’ERC i les JERC

NOTÍCIES DIGITALS
Març 2018

ERC proposa de nou Bernat Picornell 
com a senador designat pel Parlament

Investiguen setze veïns i veïnes de la 
Floresta pel 8-N

Unes 200 persones es concentren a 
l’Ajuntament pel 8 de març

Les dones desborden els carrers dema-
nant igualtat i reconeixement

La resposta de dues regidores a la con-
versa masclista de Lluís Salvadó

El lliure disposició del Centre Est tor-
narà a dinamitzar el barri

Nou gest municipal de suport a les vícti-
mes pel terrorisme

El Centre Est potenciarà les activitats 
amb les entitats en el lliure disposició

El nucli est tindrà plaques explicatives 
dels carrers

Florestans investigats critiquen una cau-
sa general contra l’independentisme’

La oposición en Sant Cugat exige más a 
Conesa por el 3%

ERC-MES insta l’Ajuntament a solucionar 
els problemes de mobilitat a Can Magí

Diverses perspectives en la lluita contra 
el feminisme

Sant Cugat surt més que mai al carrer per 
sumar-se a les revindicacions feministes

Sant Cugat surt al carrer amb la mani-
festació unitària del 8 de març

Sant Cugat se suma a les concentra-
cions en defensa de l’escola catalana

La manifestació de Som Escola, minva-
da pel mal temps

Forces d’esquerra convoquen una per 
unir-se a la manifestació el 8 de març

Debat sobre la zonificació escolar a 
Sant Cugat

Manifestació unitària per commemorar 
el 8 de març

El dia que la zonificació escolar va 
trontollar

El dia que la zonificació escolar va 
trontollar
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http://www.noetconformis.cat/
http://www.ambtudecidim.cat/
https://www.cugat.cat/noticies/politica/134883/erc-proposa-de-nou-bernat-picornell-com-a-senador-designat-pel-parlament
https://www.cugat.cat/noticies/societat/134882/sant_cugat-se-suma-a-les-concentracions-en-defensa-del-model-educatiu-catala-promogudes-per-somescola
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/poble/educacio/la-manifestacio-de-som-escola-minvada-pel-mal-temps-1-74035102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/134923.htm
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/poble/educacio/debat-sobre-la-zonificacio-escolar-a-sant-cugat-74067102.html?utm_source=butlleti&utm_medium=butlleti-mati&utm_campaign=butlleti-mati-2018-03-02
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/poble/societat/manifestacio-unitaria-a-sant-cugat-per-commemorar-el-8-de-marc-74069102.html
https://elcugatenc.cat/drets/dia-zonificacio-escolar-trontollar
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/investiguen-setze-veins-i-veines-de-la-floresta-per-la-vaga-general-de-74127102.html
https://elcugatenc.cat/la-floresta/investigats-critiquen-causa-general-contra-independentisme
http://www.elmundo.es/cataluna/2018/03/05/5a9ca020468aebcb188b45a9.html
http://www.cugat.cat/noticies/politica/135045/erc-mes-insta-l_ajuntament-a-millorar-la-mobilitat-i-solucionar-l_aparcament-a-can-magi
https://elcugatenc.cat/politica/perspectives-entrada-feminisme-institucions
http://www.cugat.cat/noticies/societat/135106/sant_cugat-surt-mes-que-mai-al-carrer-per-sumar-se-a-les-reivindicacions-feministes
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/poble/societat/sant-cugat-surt-al-carrer-amb-la-manifestacio-unitaria-del-8-de-marc-74210102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135100.htm
https://elcugatenc.cat/drets/dones-desborden-carrers-igualtat-reconeixement-cures
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/la-resposta-de-dues-regidores-de-sant-cugat-a-la-conversa-masclista-de-74254102.html?utm_source=butlleti&utm_medium=butlleti-tarda&utm_campaign=butlleti-tarda-2018-03-10
http://www.cugat.cat/noticies/politica/135208/la-lliure-disposicio-de-centre-est-tornara-a-donar-suport-a-la-dinamitzacio-de-l%2592area
http://www.cugat.cat/noticies/politica/135212/nou-gest-municipal-en-suport-a-les-victimes-de-terrorisme
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/economia/el-centre-est-potenciara-les-activitats-de-les-entitats-amb-la-lliure-disposicio-74286102.html
https://elcugatenc.cat/entitats/nucli-est-plaques-explicatives-carrers


OPINIÓ DIGITAL

‘Excuses del govern per no donar la 
cara’ Mireia Ingla

‘Sentir-nos acompanyats ens dona 
seguretat’ Noël Climent

‘Coses imperdonables del govern’ 
Mireia Ingla

‘No ens oblidem de tu, Raül (2a part)’ 
Mireia Ingla

‘Dones, en lila i en majúscules’ Eva 
Lafuente

‘Deixem les festes per quan s’inaugu-
rin les obres’ Ferran Villaseñor
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ERC-MES demana implantar l’àrea 
verda d’aparcament a Can Magí

Sant Cugat acaba amb els tràmits per 
protegir Torre Negra amb dubtes

Sant Cugat rebutja la creació del segell 
‘Concilia’ per a empreses

El Síndic de Greuges dona la raó a l’EMD 
amb el tema del Consell de la Vila

2 mocions aprovades i 2 de rebutjades a 
la Junta de Veïns de Valldoreix

Ple de març a l’EMD: parades a deman-
da, Escola de Música i marquesines

Ple de març a l’EMD: parades a deman-
da, Escola de Música i marquesines

2.000 santcugatencs clamen per la 
llibertat i contra la repressió

L’ANC elegeix a Sant Cugat Elisenda 
Paluzié com a  nova presidenta

Crida a la unitat després de l’empreso-
nament dels polítics catalans

Acció vandàlica a la seu d’ERC Sant 
Cugat

Acció vandàlica a la seu d’ERC Sant 
Cugat

CUP-PC i ERC-MES demanen un ple 
extraordinari sobre els presos polítics

1 moció institucional, 6 d’aprovades i 2 
de rebutjades

Mocions del ple de març: habitatge, 
bicicleta, neteja i Can Magí

Mocions de govern del ple de març: 
Torre Negra, Mas Gener i pressupost

Sant Cugat podrá multar a los infrac-
tores ciclistas de Collserola

Sant Cugat podrá multar a los infrac-
tores ciclistas de Collserola

Sant Cugat pressiona el govern es-
panyol pel soroll de l’AP-7 a Mira-sol

Rovira: ‘Volem que escoles i AMPAS 
contractin els tècnics esportius’

L’economia i les finances de l’EMD, 
sobre la taula avui a la Junta de Veïns

El ple rebutja la moció del PP per 
validar l’educació diferenciada

Torre Negra i el contenciós de l’endemà

Un regidor d’ERC estripa la foto del Rei 
en defensa de la llibertat d’expressió

Nova aposta santcugatenca per garan-
tir l’habitatge digne

Sant Cugat condemna l’autoritarisme 
de l’Estat contra els artistes

L’oposició qüestiona el tràmit que perme-
trà fer 250 habitatges al Pla del Vinyet

Els rapers Valtonyc, Hasel i Elgio reben el 
suport del ple

Sant Cugat exigeix revertir les reclamacions 
d’IVA a entitats culturals i mitjans públics

Sant Cugat mostra el seu rebuig als fons 
voltor i la Llei d’Arrendaments Urbans

L’Ajuntament estudiarà implamantzar la 
zona verda a Can Magí

L’Ajuntament aplicarà la perspectiva 
de gènere en els serveis municipals

L’Ajuntament condemna les declara-
cions lgtbifòbiques d’una jutgessa

La pancarta sobre els presos i les ma-
niobres militars a Collserola, al ple

Les JERC protesten per la presència de 
militars a Collserola

CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA, crítics 
amb la votació el lliure disposició

ERC-MES vol que l’Ajuntament assu-
meixi el cost dels limitadors de so

ERC-MES demana que l’Ajuntament 
costegi l’ordenança de sorolls

L’oposició d’esquerres presenta una 
moció del Sindicat de Llogateres

La protecció de Torre Negra, els sorolls 
de l’AP-7 i bicicletes, al ple municipal

El ple de les ordenances: l’estalvi d’ai-
gua i la mobilitat en bici, a debat

L’Ajuntament multarà els ciclistes que 
no segueixin les normes a Collserola

El regidor Èric Gómez estripa una foto 
del Rei durant el ple d’aquest dilluns

Nova modificació urbanística per asso-
lir la preservació de Torre Negra

Sant Cugat es conjura per fomentar 
l’estalvi d’aigua

https://www.cugat.cat/diari/opinio/134908/deixem-les-festes-per-quan-acabin-les-obres-
http://www.totsantcugat.cat/opinio/excuses-del-govern-per-no-donar-la-cara-74095102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/erc-mes-demana-implantar-l-area-verda-d-aparcament-al-barri-de-can-magi-74201102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/les-jerc-protesten-per-la-presencia-de-militars-a-collserola-74323102.html?utm_source=butlleti&utm_medium=butlleti-tarda&utm_campaign=butlleti-tarda-2018-03-14
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135277.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135310.htm
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/erc-mes-demana-que-l-ajuntament-costegi-l-ordenanca-de-sorolls-vibracions-i-olors-74366102.html
https://www.cugat.cat/diari/opinio/135288/sentir-nos-acompanyats-ens-dona-seguretat
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135293/l_oposicio-d_esquerres-presenta-una-mocio-en-nom-del-sindicat-de-llogaters-_en-defensa-dels-inquilins_
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/la-proteccio-de-torre-negra-els-sorolls-de-l-ap-7-i-bicicletes-al-pl-74373102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135348.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135390/l_ajuntament-multara-els-ciclistes-que-no-respectin-les-normes-de-circulacio-al-parc-natural-de-collserola
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135425/el-regidor-d_erc-mes-%25C8ric-gomez-estripa-una-foto-de-felip-vi-durant-el-ple-municipal-d_aquest-dilluns
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135402/nova-modificacio-urbanistica-del-ple-de-sant_cugat-per-assolir-la-preservacio-de-torre-negra
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135398/el-ple-es-conjura-per-fomentar-l_estalvi-d_aigua-a-sant_cugat
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/urbanisme/torre-negra-ple-municipal-74422102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/un-regidor-d-erc-estripa-una-foto-del-rei-en-defensa-llibertat-d-expressio-74440102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/poble/habitatge/nova-aposta-santcugatenca-per-garantir-l-habitatge-digne-74429102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/sant-cugat-condemna-l-autoritarisme-de-l-estat-espanyol-contra-els-artistes-74433102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/urbanisme/l-oposicio-queestiona-el-tramit-que-permetra-construir-250-pisos-a-pla-del-vinyet-74441102.html
https://twitter.com/ercsantcugat/status/975807336383156225
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135412/sant_cugat-exigeix-revertir-les-reclamacions-de-l_iva-a-les-entitats-culturals-i-mitjans-de-comunicacio-publics
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135410/sant_cugat-mostra-el-seu-rebuig-als-fons-voltor-i-reclama-la-modificacio-de-la-llei-d_arrendaments-urbans
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135419/l_ajuntament-estudiara-implantar-la-zona-verda-a-can-magi-
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135413/l_ajuntament-aplicara-la-perspectiva-de-genere-en-les-contractacions-dels-serveis-municipals
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135415/sant_cugat-lamenta-el-nomenament-d_una-jutgessa-al-tribunal-d_estrasburg-per-haver-fet-declaracions-_lgtbifobiques_
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135423/la-pancarta-de-_llibertat-presos-politics_-i-les-maniobres-militars-a-collserola-als-precs-i-preguntes-del-ple
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/sant-cugat-rebutja-la-creacio-del-segell-sant-cugat-concilia-per-empreses-74453102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/1-mocio-institucional-6-d-aprovades-i-2-de-rebutjades-al-ple-municipal-74443102.html
https://elcugatenc.cat/politica/torre-negra-contencios-endema
https://elcugatenc.cat/politica/mocions-marc-bicicleta-habitatge-neteja-can-magi
https://elcugatenc.cat/politica/punts-govern-marc-collserola-torre-negra-can-magi-liquidacio-pressupost
http://www.lavanguardia.com/local/sabadell/20180319/441700598754/sant-cugat-multar-ciclistas-infractores-collserola.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135455/el-ple-desestima-la-creacio-del-segell-empresarial-_sant_cugat-concilia_
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/mobilitat/sant-cugat-pressiona-al-govern-espanyol-pel-soroll-de-l-ap-7-a-mira-so-74477102.html
https://www.cugat.cat/esports/altres/135475/rovira_-_volem-que-les-escoles-i-les-ampa-contractin-els-tecnics-esportius-de-les-activitats-extraescolars_
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135485/l_economia-i-les-finances-de-l_emd-sobre-la-taula-avui-a-la-junta-de-ve%25EFns-de-valldoreix
https://www.cugat.cat/diari/opinio/135490/coses-imperdonables-del-govern
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135530/el-sindic-de-greuges-de-catalunya-dona-la-rao-a-l_emd-en-la-suspensio-del-consell-de-la-vila-de-valldoreix
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/dues-mocions-aprovades-i-dues-de-rebutjades-a-la-junta-de-veins-de-valldoreix-74537102.html
https://elcugatenc.cat/valldoreix/ple-marc-parades-demanda-marquesines-escola-musica
https://elcugatenc.cat/valldoreix/milles-valldoreix-salvades-reivindicacio-feminista
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/2-000-santcugatencs-clamen-per-la-llibertat-i-contra-la-repressio-74580102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135560/l_anc-elegeix-a-sant_cugat-elisenda-paluzie-com-a-nova-presidenta-de-l_entitat
https://elcugatenc.cat/politica/crida-unitat-empresonament-romeva-turull-rull-forcadell
http://www.cugat.cat/noticies/politica/135624/accio-vandalica-a-la-seu-d_erc-a-sant_cugat
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/apareixen-pintades-a-la-seu-d-erc-titllant-los-de-botiflers-74624102.html
http://www.totsantcugat.cat/opinio/no-ens-oblidem-de-tu-rauel-2a-part-74618102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/135679.htm
https://www.cugat.cat/diari/opinio/135632/dones-en-lila-i-en-majuscules
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