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ERC-MES proposa una modificació del 
PGM per impulsar més habitatge social

La Diada de la República inexistent

ERC-MES proposa una modificació del 
PGM per impulsar més habitatge social

El ple municipal arrenca el curs polític 
amb 10 mocions per al debat

Seguretat, habitatge i escoles bressol al 
ple municipal

Temor entre els grups polítics pel ma-
crocentre comercial de Cerdanyola

L’Ajuntament tanca el 2017 amb 5 mi-
lions d’euros de superàvit

Pas endavant per canviar l’aspecte de 
l’illa entre Francesc Moragas i Can Mora

L’Ajuntament agilitzarà els tràmits de 
les llicències urbanístiques

El ple aposta per les càmeres de detec-
ció de matrícules

El Sindicat de Llogaters defensa les 
víctimes de ‘l’ofec immobiliari’

Dues Diades: la dels polítics i la de la 
gent

Tornen les tertúlies polítiques els dime-
cres a Cugat.cat

Una mort per suïcidi i un desnonament 
en una setmana

El PSC vol que l’Ajuntament insti el go-
vern a retirar un monument franquista

Debat a Sant Cugat sobre un monu-
ment franquista a Montserrat

ERC-MES vol que el 30% de l’habitatge 
nou es destini a protecció oficial

Carmela Fortuny: ‘No m’atreviria a dir 
que ningú ha estat expulsat de la ciutat’

Santcugatencs se sumen una nova ma-
nifestació multitunidària de la Diada

L’ofrena floral a Sant Cugat, marcada 
pels presos i els exiliats polítics

Els presos i exiliats polítics, protagonis-
tes dels actes de la Diada

Els presos i exiliats polítics, protagonis-
tes dels actes de la Diada

La frase dels polítics durant la Diada
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http://www.noetconformis.cat/
http://www.ambtudecidim.cat/
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/societat/erc-mes-proposa-una-modificacio-del-pgm-per-impulsar-mes-habitatge-social_201513102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/138987.htm
http://elcugatenc.cat/politica/carmela-fortuny-no-matreviria-dir-que-sant-cugat-no-expulsa-ningu
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139099/l_ofrena-floral-de-la-diada-a-sant_cugat-marcada-pels-presos-i-exiliats-politics
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139101/santcugatencs-se-sumen-a-una-nova-manifestacio-multitudinaria-de-la-diada
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139087/la-frase-dels-politics-durant-la-diada
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/politica/els-presos-i-exiliats-politics-protagonistes-de-la-diada-a-sant-cugat_201717102.html
http://elcugatenc.cat/politica/la-marxa-torxes-demana-lalliberament-dels-presos
http://elcugatenc.cat/politica/la-diada-la-republica-inexistent
http://elcugatenc.cat/politica/dues-diades-la-dels-politics-i-la-la-gent
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139112/torna-la-tertulia-politica-a-cugat.cat
http://elcugatenc.cat/drets/una-mort-suicidi-i-un-desnonament-una-setmana
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139123/el-psc-vol-que-l_ajuntament-insti-al-govern-a-retirar-un-monument-franquista-a-montserrat
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/politica/debat-a-sant-cugat-sobre-un-monument-franquista-de-montserrat_201769102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139179/el-ple-municipal-arrenca-el-curs-politic-amb-10-mocions-per-al-debat
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139179/el-ple-municipal-arrenca-el-curs-politic-amb-10-mocions-per-al-debat
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/economia/temor-entre-els-grups-politics-pel-macrocentre-comercial-de-cerdanyola_201926102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/economia/l-ajuntament-tanca-el-2017-amb-mes-de-cinc-milions-d-euros-de-superavit_201924102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139164/pas-endavant-per-canviar-l_aspecte-de-l_illa-entre-francesc-moragas-i-la-rambla-can-mora
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139166/l_ajuntament-agilitzara-els-tramits-de-llicencies-urbanistiques
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139172/el-ple-aposta-per-les-cameres-de-deteccio-de-matricula
https://www.cugat.cat/noticies/societat/139231.htm
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La laïcitat de les administracions divi-
deix el ple municipal

El ple acorda convocar la Junta Local de 
Seguretat

La Junta de Veïns de Valldoreix torna 
després de l’estiu amb sis mocions

Valldoreix tindrà un carrer de l’1 d’oc-
tubre

Valldoreix vol tenir un carrer de l’U 
d’octubre

Valldoreix vol tenir un carrer de l’U 
d’octubre

Preocupació per la possible connexió 
del passeig del Bosc amb l’autovia

Preocupació per la possible connexió 
del passeig del Bosc amb l’autovia

L’Ajuntament es compromet a fer cos-
tat a les persones desnonades

La proposta d’avançar cap a un Ajunta-
ment més laic divideix el ple

L’Ajuntament confia que el pàrquing de 
Can Quitèria obri 24 hores

Els grups municipals aborden la segu-
retat local a ‘El Gall del Monestir’ 

El Xalet de l’avinguda Cerdanyola, més 
a prop de ser un casal social

Sant Cugat agilitzarà la tramitació de 
les llicències urbanístiques

ERC-MES proposa unir els punts neuràl-
gics de Valldoreix amb carril bici

ERC-MES vol convertir Valldoreix en 
una vila ciclable

La convivència i la seguretat a la plaça 
d’en Coll, al consell del Centre-Est

El Jovent Republicà reelegeix Ainhoa 
Miró com a portaveu

La mobilitat a Can Sant Joan (tertúlia 
política)

Sant Cugat estudiarà la conveniència 
de les càmeres OCR

Els CDR tornen a protagonitzar un tens 
debat al ple de Sant Cugat

Escombraries, incivisme i abelles prota-
gonitzen els precs i preguntes

6 mocions aprovades, 1 institucional, 1 
rebutjada i 3 de retirades

Sant Cugat mostra el seu suport a les 
víctimes de l’especulació immobiliària

Prop de 160 persones es manifesten 
sota el lema ‘Prou ofec immobiliari’ 

El ple aprova impulsar més places per a 
les escoles bressol municipals

La política era fora del ple (amb deten-
ció inclosa)

Mocions del Ple de setembre: vespes, 
seguretat, escoles bressol i habitatge

Els punts de govern al ple de setembre: 
Centre Direccional i Complex Esportiu

OPINIÓ DIGITAL
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‘Fins que Valldoreix sigui poble’  Lluc 
Cahís

‘La seguretat a Sant Cugat’  Ferran 
Villaseñor

‘El 155 impedeix començar el curs amb 
normalitat’  Èric Gómez

‘Parlarem d’habitatge un i mil cops’  
Mireia Ingla

‘Models de vila i vilatans exemplars’  
Noël Climent
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TOT Sant Cugat

http://www.totsantcugat.cat/actualitat/politica/la-laicitat-de-les-administracions-divideix-el-ple-municipal_201938102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/politica/sant-cugat-estudiara-la-conveniencia-d-un-sistema-de-cameres-amb-deteccio-de-matricules_201935102.html
http://www.cugat.cat/noticies/politica/139174/els-cdr-tornen-a-protagonitzar-un-tens-debat-al-ple-de-sant_cugat
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139226.htm
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/politica/6-mocions-aprovades-1-institucional-1-rebutjada-i-3-retirades-al-ple-municipal_201946102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/politica/sant-cugat-mostra-el-seu-suport-a-les-victimes-de-l-especulacio-immobiliaria_201944102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/societat/prop-de-160-persones-es-manifesten-sota-el-lema-prou-ofec-immobilialiari_201939102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/politica/el-ple-aprova-impulsar-mes-places-per-les-escoles-bressol-municipals_201942102.html
http://elcugatenc.cat/politica/la-politica-era-fora-del-ple-detencio-inclosa
http://elcugatenc.cat/politica/mocions-del-ple-setembre-vespes-seguretat-escoles-bressol-i-habitatge
http://elcugatenc.cat/politica/els-punts-del-govern-ple-setembre-centre-direccional-complex-esportiu-mira-sol-i-compte
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139234.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139244.htm
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139236.htm
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/mobilitat/l-ajuntament-confia-que-el-parquing-de-can-quiteria-torni-a-obrir-24-hores_201964102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139257/els-grups-municipals-aborden-la-seguretat-local-a-la-tertulia-_el-gall-del-monestir_
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/urbanisme/el-xalet-de-l-avinguda-de-cerdanyola-mes-a-prop-de-ser-un-casal-social_202096102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/urbanisme/sant-cugat-agilitzara-la-tramitacio-de-llicencies-urbanistiques_202110102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/politica/erc-mes-proposa-unir-els-punts-neuralgics-de-valldoreix-amb-carril-bici_202163102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139340/erc-mes-vol-convertir-valldoreix-en-una-vila-ciclable
http://elcugatenc.cat/politica/la-convivencia-i-la-seguretat-la-placa-del-coll-marquen-el-consell-del-centre-est
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139361/jovent-republica-reelegeix-ainhoa-miro-com-a-portaveu
https://www.cugat.cat/tertulies/9/
http://www.cugat.cat/noticies/politica/139397/la-junta-de-ve%25EFns-de-valldoreix-torna-despres-d_estiu-amb-sis-mocions
http://www.totsantcugat.cat/opinio/fins-que-valldoreix-sigui-poble_201478102.html
https://www.cugat.cat/diari/opinio/139013/la-seguretat-a-sant_cugat
https://www.cugat.cat/diari/opinio/139132/el-155-impedeix-iniciar-el-curs-escolar-amb-normalitat
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139257/els-grups-municipals-aborden-la-seguretat-local-a-la-tertulia-_el-gall-del-monestir_
http://www.cugat.cat/diari/opinio/139402/models-de-vila-i-vilatans-exemplars
https://www.cugat.cat/noticies/politica/139424/valldoreix-tindra-un-carrer-de-l_1-d_octubre-
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/politica/valldoreix-vol-tenir-un-carrer-de-l-u-d-octubre_202316102.html
http://elcugatenc.cat/valldoreix/el-res-celebrar-ha-canviat-bandol
http://elcugatenc.cat/valldoreix/preocupacio-laudiencia-publica-la-possible-connexio-del-passeig-del-bosc-lautovia
http://elcugatenc.cat/valldoreix/ple-setembre-lemd-carrer-1-doctubre-mobilitat-sostenible-i-reglament-participacio
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