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Convergència trenca 
l’acord d’estabilitat 
amb ERC-MES

Mireia Ingla parla
de l’habitatge de 
lloguer

T’expliquem què és 
l’EMD de Valldoreix
i què gestiona

M. Joana Giménez (PAS):
‘‘Sant Cugat ha de ser
coneguda com la ciutat
amiga dels animals”

ACTUALITAT AJUNTAMENT VALLDOREIXENTREVISTA

678450666

FES UN PAS PEL COMERÇ JUST

La teva compra també és un vot. Pensa-t’ho bé!

Convergència pacta amb el PSC la seva entrada al 
govern i trenca l’acord d’estabilitat amb ERC-MES

Foto: Localpres
ACORD TRENCAT



ACTUALITAT

Recordem un any més la trajectòria de 
Lluís Companys, en un acte amb motiu 
del 76è aniversari del seu assassinat

Reclamem reforçar la lluita contra la 
sida i combatre la discriminació i l’estigma 
de les persones amb el virus del VIH

El ple ha aprovat una moció d’ERC-MES, a 
proposta del Comitè 1r de desembre Rebutgem les pràctiques militars de 

l’exèrcit al Parc Natural de Collserola

A través del Senat hem exigit que aquests
exercicis requereixin de l’autorització del 
municipi en el qual es desenvolupin

El Congrés aprova la proposta d’ERC per
solucionar el soroll al barri de Mas Gener

El grup parlamentari presenta una esmena
als Pressupostos Generals per complir l’acord

Rebutgem la sentència del TSJC que 
obliga a retirar l’estelada ubicada 
a la plaça de Lluís Millet

ERC-MES i la resta de l’oposició concloem 
que en les adjudicacions a l’empresa Teyco 
hi ha hagut irregularitats polítiques

Tot i que Mercè Conesa l’ha posada a la plaça 
d’Octavià, nosaltres no hauríem acatat la sentència

TITULARS DESTACATS

!

CONVERGÈNCIA TRENCA L’ACORD D’ESTABILITAT AMB ERC-MES

L’entrada al govern del PSC no garanteix la majoria absoluta, fet que l’acord amb ERC-MES 
sí que feia, i pot deixar l’estabilitat en mans del regidor del PP

Algunes mesures que havíem pactat 
en el pressupost 2017 i per les quals 
continuarem vetllant:

D’esquerra a dreta, els regidors Èric Gómez, Mireia Ingla i Ferran Villaseñor; i el president 
d’ERC, Oriol Cisteró

Inici del projecte del complex esportiu de 
Mira-sol

Cobertura de la piscina del Parc Central

Inici de la construcció de la nova Biblioteca 
Central, amb aules d’estudi

Consolidació de la tarifació social i implantació 
del carnet de renda

Desenvolupament del Pla de Millora del barri 
del Monestir-Sant Francesc

Construcció de l’espai polivalent amb sala de 
concerts i bucs d’assaig

Promusa només farà habitatge públic de lloguerEl pacte amb el PSC es va anar teixint també durant la ne-
gociació de l’acord d’estabilitat pressupostària amb ERC-
MES, fet que deixa tocada la credibilitat de Convergència.

Ara, per guanyar votacions, el govern haurà de buscar el 
suport o abstenció d’algú i el regidor del PP és el més ben 
situat. Sant Cugat es pot permetre el suport del PP o la 
seva abstenció en qüestions transcendentals?

Malgrat tot, seguirem donant suport a les mesures que 
nosaltres vam pactar al pressupost del 2017. La ciutat i 
la seva gent, per davant de tot.



AJUNTAMENT

Accedir a un habitatge a Sant Cu-
gat és tot un repte; som una de 
les ciutats més cares del país. Si 
a sobre ets jove, persona gran o 
estàs a l’atur, literalment et veus 
obligat a marxar de la ciutat. Mol-
ta gent es pregunta si contra això 
s’hi pot fer res, o bé si ho hem 
d’acceptar amb resignació per 
ser culpa del lliure mercat, l’es-
peculació i l’esclat de la bombolla 
immobiliària. 

Nosaltres tenim clar que s’hi pot 
fer alguna cosa i per això l’acord 
d’estabilitat pressupostària que 
vam signar amb el govern esta-
bleix que a partir d’ara l’habitatge 
públic serà exclusivament de llo-
guer i no de venda, com s’havia fet 
fins ara. 

La mala notícia és que el govern  
ha trencat aquest acord. Tot i així, 
ens comprometem a vetllar per-
què aquestes mesures siguin una 
realitat al més aviat possible. La 
ciutat ho necessita.

MOCIÓ DESTACADA

APUNTS DEL PLE

LES MOCIONS DEL PLE
 
  SETEMBRE

  Moció institucional per a l’adhesió de Sant Cugat a la campanya ‘No puc esperar!’
  de l’ACCU (Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa) [A proposta d’ERC-MES]

  Moció d’ERC-MES, Convergència i CUP-PC de suport al Correllengua

  Moció d’ERC-MES i Convergència per donar suport a les conclusions de la 
  Comissió pel Procés Constituent del Parlament [A proposta d’ERC-MES]

  OCTUBRE

  Moció institucional (originària d’ERC-MES) per tal de commemorar el centenari de 
  l’arribada del ferrocarril a la ciutat [A proposta dels Amics del Ferrocarril]

  Moció d’ERC-MES per declarar Sant Cugat municipi de cultura de pau i per rebutjar 
  les pràctiques militars al Parc Natural de Collserola

  Moció d’ERC-MES sobre les titulitzacions de les hipoteques i els desnonaments 
  que promouen els bancs, executant hipoteques transferides a fons de titulització

  Moció alternativa d’ERC-MES (a una de Convergència) per donar suport a la   
  sortida de l’Hospital General del sistema de salut públic

  NOVEMBRE

  Moció d’ERC-MES, Convergència i ICV-EUiA de lluita contra la sida i per fer front a
  l’estigmatització de les persones amb el virus del VIH [a proposta d’ERC-MES]

  Moció d’ERC-MES, Convergència i ICV-EUiA sobre la rebaixa de l’IVA als serveis
  veterinaris [A proposta d’ERC-MES i amb el suport de la Plataforma Animalista]

  DESEMBRE

  Moció d’ERC-MES per al foment del comerç just i per declarar Sant Cugat ciutat
  per al comerç just [Amb el suport d’Oxfam Intermón]

  Moció d’ERC-MES per establir un pla de gestió estratègica per a la Policia Local

  Moció d’ERC-MES, Convergència, CUP-PC, ICV-EUiA i PSC sobre la constitucionalitat 
  de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva entre dones i homes [A proposta d’ERC-MES]

ERC-MES posa sobre la taula el 
problema de les hipoteques
venudes a fons voltors

La idea prové d’una iniciativa del
moviment Ni dación Ni pago

Promusa per fi se centra en 
l’habitatge de lloguer

Mireia Ingla
Portaveu del grup
d’ERC-MES 
@mireiaingla

Sant Cugat s’adhereix, a 
proposta d’ERC-MES, a la 
campanya ‘No puc esperar!’ 
de l’Associació de Malalts 
de Crohn i Colitis Ulcerosa

Reivindiquem la necessitat 
de prioritzar la sanitat 
pública per davant d’empreses 
privades perquè la sanitat 
no és un negoci

La ciutat commemorarà 
aquest 2017 el centenari de 
l’arribada del ferrocarril

Ingla i Gómez, amb representants del col·lectiu 



El ple s’ha compromès, a proposta d’ERC-MES, a inserir clàusules de comerç 
just en les condicions dels concursos públics d’adjudicació

Durant les passades Festes hem fet diversos estands informatius per 
conscienciar la gent sobre el valor del comerç just

VALLDOREIX

ESQUERRA T’EXPLICA

Si revisem el funcionament dels 
governs locals que afecten Vall-
doreix (EMD i Ajuntament, entre 
d’altres) ens adonem que, polí-
ticament, cadascun treballa a 
partir de les competències de 
les quals disposa sense fixar-se 
gaire en les que gestiona l’altre. 
Nosaltres entenem, i així ho por-
tàvem al nostre programa elec-
toral, que la gent de Valldoreix 
no ha de patir el fet de tenir dues 
administracions; ben al contrari, 
se n’hauria de beneficiar.

No s’entén, per exemple, que 
certes gestions es puguin fer des 
del Casal de Mira-sol i, en canvi, 
els valldoreixencs i valldoreixen-
ques hagin d’anar a l’Ajuntament 
de Sant Cugat a fer-les.

Per tant, des d’ERC Valldoreix 
defensem que s’ampliïn els ser-
veis de l’EMD amb aquells que, 
tot i ser competència de l’Ajunta-
ment, ja estan descentralitzats en 
alguns districtes de Sant Cugat.

QUÈ ÉS L’EMD DE VALLDOREIX?
El repte de fer els tràmits
administratius a Valldoreix

Noël Climent
Vocal d’ERC-MES 
a l’EMD
@Noelcliment
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Hem votat en contra del pressupost de l’EMD per la nul·la participació 
que ens hi ha deixat tenir CiU-Actuem. Tot i la seva majoria absoluta, 
entenem que ha de tenir una actitud més dialogant amb l’oposició

?SABIES QUE...

Fes un pas pel comerç just

 protegeixes els drets humans i laborals
promous un salari digne

protegeixes el medi ambient
fomentes el desenvolupament dels             

coneixes l origen del que compres

‘ paisos empobrits              

EMD vol dir Entitat Municipal Descentralitzada, i en el cas de Valldoreix 
respon a una voluntat històrica de recuperar l’autonomia que tenia quan 
era un municipi independent. L’EMD té un govern local propi, encara que 
certs àmbits són competència de l’Ajuntament.

Mobilitat (direcció
de carrers, aparcament...)

Activitats 
esportives 

Escola bressol 

Activitats 
culturals

Manteniment de
parcs i jardins

Escola de música

Definició

Les principals gestions que fa

informació local



donem suport als i les estudiants 
que s’han manifestat per rebutjar 
la presència de grups neonazis i 
societat civil catalana a la uab

el ple aprova, a proposta de 
les jerc, garantir punts 
d’accés gratuït a preservatius 
i estudiar la viabilitat 
d’instal·lar màquines 
expenedores als instituts

èxit participatiu al correllengua 2016

complim un compromís electoral: nous horaris d’estudi

TITULARS DESTACATS

estela’t!EL BUTLLETÍ DE LES JERC
DESEMBRE 2016-març 2017

EL VÍDEO DESTACAT

les jerc fem volar la constitució espanyola
pel 6 de desembre  

Denunciem l’ofec i la manca de 
democràcia que suposa per als 
Països Catalans 

678450666 www.jercsantcugat.cat @jercstcugat JERC Sant Cugat

El naixement del nucli local de la Coor-
dinadora d’Associacions per la Llengua 
Catalana (CAL) ha permès que aques-
ta entitat impulsés de la darrera edició 
del Correllengua, on moltes entitats de 
Sant Cugat van participar per reivindicar 
el català com un element de cohesió so-
cial. 

Durant tot un dia, la plaça d’Octavià 
es va convertir en l’epicentre d’un clam 
en favor de l’ús desacomplexat de la 
nostra llengua, un dels instruments de 
reivindicació nacional més potents que 
tenim arreu dels Països Catalans.

L’organització de la CAL i la parti-
cipació de la Plataforma per la Llen-
gua, l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC), la Coordinadora d’Entreme-
sos, Cal Temerari, Òmnium Cultural, 
les JERC, Arran, Esquerra Repu-
blicana i la CUP, amb el suport de 
l’Ajuntament, van fer possible una 
mobilització popular enorme, lúdica i 
transversal en favor de l’ús social i 

quotidià de la llengua catalana. 
Felicitem la CAL per la seva cons-

titució i desitgem als seus membres 
molta sort i encerts! Estarem al seu 
costat en qualsevol mobilització de 
suport al català.

la biblioteca central ja obre fins a la 
una de la matinada en  èpoques d’exàmens

Es tracta d’una mesura de l’acord pressupostari entre 
ERC-MES i el govern, abans que Convergència el trenqués

El nou horari ja s’ha aplicat durant el gener i s’hauria de 
repetir en els propers períodes d’exàmens

Cartell promocional de l’acte

denunciem els casos d’abús 
més subtils que pateixen les 
dones amb motiu del dia 
internacional contra la 
violència masclista

L’acció va tenir lloc a la plaça de Lluís Millet



Quin és el motiu pel qual va néixer la 
PAS?

Després de diverses reunions, convoca-
des a nivell ciutadà pels regidors Dimitri 
Defranc, Ferran Villaseñor i el regidor de 
Medi Ambient, Joan Puigdomènech, on 
es van compartir idees i inquietuds so-
bre els animals a nivell individual, s’acon-
segueix crear un grup de persones amb 
ganes de treballar pel benestar animal 
(abandonaments, maltractaments, en-
verinaments). La PAS neix com a asso-
ciació oficialment el 22 de Març de 2016 
en fer el registre a la Generalitat.

Quina és la tasca que feu?

Disposem d’un grup de voluntaris que 
ens comuniquem per whatsapp i xarxes 
socials qualsevol incidència, si hi ha algun 
animal perdut o ferit per tal d’ajudar-lo. 
Si és possible, busquem cases d’acollida i 
posterior adopció.

Hem creat un cens de colònies de gats 
al carrer, per tal de visibilitzar les defi-
ciències de l’actual situació en què es tro-
ben. També estem en contacte amb les 

alimentadores per conèixer de primera 
mà els diferents punts on es troben els 
animals i poder rescatar els cadells, so-
cialitzar-los i donar-los en adopció, així 
com esterilitzar-los. També hem impulsat 
la figura de l’Agent de Benestar Animal, 
amb formació bàsica en etologia canina, 
primers auxilis veterinaris, etc. 

Òbviament, també intentem estar pre-
sents en els esdeveniments als carrers 
de Sant Cugat amb estands i conèixer 
l’opinió de la gent. Tot això ho hem per-
què volem que Sant Cugat sigui pionera 
en la defensa dels animals i sigui cone-
guda com la ciutat amiga dels animals. 

Després de la bona rebuda que heu tingut, 
quins són els objectius per a aquest any?

Ens agradaria que l’administració posi 
en marxa la vacuna anticonceptiva als 
senglars per rebaixar-ne la població a 
mig o llarg termini.  També volem establir 
protocols d’actuació entre els cossos de 
seguretat perquè treballin conjuntament 
amb els nostres equip d’emergència.

Tenim il·lusió i estem generant noves 
idees, com xerrades a les escoles i les llars 
d’avis, tallers de manualitats per als ani-
mals amb nens/es, adopcions de gats sè-
niors per persones sèniors, crear un banc 
d’aliments per ajudar persones que tenen 
mascotes amb dificultats econòmiques, 
etc. Per aconseguir-ho, necessitem nous 
socis, voluntaris i finançament.

Mikel Vilalta
@MikelVilalta

L’ENTREVISTA

M. Joana Giménez
Presidenta de la Plataforma Animalista

“Volem que Sant Cugat 
sigui pionera en la 
defensa dels animals”

M. Joana Giménez

És la presidenta de la Plataforma 
Animalista de Sant Cugat (PAS), un 
col·lectiu de santcugatencs i santcu-
gatenques que fa prop d’un any va 
unir forces per vetllar per la salut i els 
drets dels animals de companyia de la 
ciutat. 

PIULADES
DESTACADES

@bernatpicornell 28 de desembre
A l’Audiència Nacional donant 
suport a en @joancomaroura 
contra un estat que ens nega la
llibertat d’expressió! #SomJoanComa

@ericgomezperez 21 d’octubre 
Convergència va privatitzar la sani-
tat perquè creu que és un negoci; 
nosaltres la desprivatitzem perquè 
ha de ser servei públic

@ercsantcugat

EL SEMÀFOR
REPUBLICÀ

                      
El veïnat posa C’s al seu lloc
Han estat els mateixos veïns i 
veïnes els qui, en castellà, han negat 
que calgui una revista bilingüe, tal 
com demanava Aldo Ciprian, 
portaveu de Ciutadans

Mentre acordava un acord d’estabilitat 
amb ERC-MES, ja mantenia contactes 
amb el PSC per formar el primer govern 
sociovergent de Sant Cugat

Poca credibilitat de Mercè Conesa

EL VÍDEO DESTACAT

‘Mannequin challenge’
nadalenc
Enguany hem felicitat les 
Festes d’una manera diferent

@mireiaingla 15 de desembre  
A #santcugat també sortim al
carrer per donar suport a 
@ForcadellCarme @ercsantcugat
#AixòVaDeDemocràcia

@Ferran_V 30 de novembre
Avui el veïnat del barri Monestir/
Sant Francesc participa en el 
taller sobre mobilitat i comerç. El 
pla integral avança #fb

@EvaLafuente2 15 d’octubre
Al lliurament dels premis 
Quijote, Sancho i Dulcinea al 
Centro Castellano-Manchego
#santcugat @ercsantcugat

@ocistero 22 de novembre
Semblava impossible, però 
finalment PROMUSA es dedicarà 
a fer i promocionar habitatge de  
lloguer sense vendre sòl públic

@LlucCahis 29 de desembre
Avui homenatgem l’Alan, que fou
assassinat per la transfòbia i la 
passivitat davant d’ella #santcugat
#rubicity #stoptransfòbia


