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La manca d’habitatge
públic de lloguer a 
Sant Cugat

Ferran Villaseñor parla
dels parcs empresarials
del municipi

El Consell de la Vila: 
per què no s’ha convocat 
en tot un any?

Angelina Torres:
‘‘Calia que Sant Cugat
creixés de manera
tan ràpida?”

ACTUALITAT AJUNTAMENT VALLDOREIXENTREVISTA

678450666

Festa Republicana
Empenyent cap a la República Catalana! 

20,45 h: sopar popular amb la 
intervenció final de Joan Tardà

22,30 h: concerts

21 d’abril, Plaça de Barcelona

El preu de l’habitatge: un problema que 
expulsa la gent de Sant Cugat

18,00 h: festa pel comerç just amb activitats infantils



ACTUALITAT

Ens sumem a les reivindicacions de les 
persones usuàries del pavelló de Can Llobet 
per reclamar-ne una millor climatització

ERC i les JERC organitzem la Festa de la
República amb l’objectiu de reivindicar la 
República Catalana

Joan Tardà participarà en l’acte, on tocaran Buhos i 
els santcugatencs Mandràgora ERC-MES, CUP-PC i ICV-EUiA lamentem que

el govern sociovergent no cerqui el consens
amb una proposta sobre violència masclista
Trobem molt greu que el govern presentés una moció 
alternativa al ple sobre aquesta qüestió 

Demanem que l’augment de l’IBI vinculat 
a l’entrada de Sant Cugat a la zona 1 del 
sistema tarifari integrat es faci d’acord 
amb criteris de renda

Dolors Bassa: ‘Som el govern del 
mentrestant fins que portem la 
gent a un referèndum’

El Congrés es compromet, a demanda d’ERC, a 
solucionar l’infrafinançament del Centre d’Alt 
Rendiment Esportiu (CAR) de Sant Cugat

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
ha visitat Sant Cugat en un acte pel Dia de la Dona

TITULARS DESTACATS

!

EL PREU DE L’HABITATGE FA DE SANT CUGAT UNA CIUTAT ELITISTA

A Sant Cugat, l’habitatge no és un dret social protegit i s’ha deixat en mans 
de l’especulació i el lliure mercat

Sant Cugat és una de les ciutats 
amb més demanda de lloguer 
social per a persones en risc 

d’exclusió1

Promusa, l’empresa d’habitatge 
públic, ha apostat durant

molts anys per la venda i no 
per les promocions de lloguer

2Segons les dades de Promusa1Segons el cens oficial de la Generalitat

Xifres insuficients

La gent jove (però també famílies) 
es veu obligada a marxar a 

ciutats de l’entorn a causa de 
l’elevat preu dels pisos

habitatges de lloguer públic2

[la gran majoria van ser impulsats a partir de l’aposta pel 
lloguer que va fer ERC des del govern (03-07), introduint 
també criteris d’adjudicació més justos socialment]

En una ciutat de més de habitants: és de venda 

només

convenis signats amb entitats financeres per 
fomentar el lloguer social

vegades s’ha reunit l’Observatori 
Social de l’Habitatge des de la seva creació587

Parc d’habitatge públic:90.000

0
0

70%



AJUNTAMENT

Sant Cugat té diferents parcs o po-
lígons industrials. En les trobades 
amb el col·lectiu empresarial sem-
pre ens han fet diferents demandes.

1) La millora de la tramitació muni-
cipal i la creació d’una finestreta úni-
ca empresarial on també es puguin 
fer tots els tràmits municipals, inclo-
sos els d’urbanisme i medi ambient.

2) Un pla plurianual de millora 
dels parcs, on es consensuïn as-
pectes com les inversions, aparca-
ments, carrils bici, etc.

3) Que el CIT (Catalonia Innova-
tion Triangle) esdevingui una eina 
útil i que la (complicada) demanda 
del projecte RIS3 es concreti.

Proposem una experiència pi-
lot en què s’actuï estratègicament 
al parc empresarial de l’avinguda 
de la Via Augusta i els voltants, el 
parc del  Trade Center, etc. Ente-
nem que cal aprofitar com s’està 
repensant el barri del Monestir 
per millorar la convivència entre 
lleure i activitat industrial.

EL CAS PALAU I SANT CUGAT

APUNTS DEL PLE

LES MOCIONS DEL PLE
   
  GENER

  Moció d’ERC-MES, ICV-EUiA i Convergència per tal que la targeta verda 
  metropolitana s’implanti sense discriminar els municipis de l’AMB fora de la    
  zona 1 de tarifació integrada 

  Moció d’ERC-MES, Convergència i C’s per prendre mesures davant els casos 
  de violència masclista amb presència d’animals domèstics 

  Moció d’ERC-MES sobre el compliment de la sentència del Tribunal de Justícia 
  de la Unió Europea referent a les clàusules sòl

  Moció alternativa a una del PP de rebuig a les ideologies totalitàries a la 
  UAB [a proposta de les JERC]
  
  FEBRER

  Moció d’ERC-MES en matèria de traspàs de beques i ajuts a l’estudi a la 
  Generalitat de Catalunya i per exigir el pagament immediat de les beques als i   
  les estudiants de Catalunya

  Moció d’ERC-MES, Convergència i ICV-EUiA d’adhesió al Pacte Nacional pel 
  Referèndum
  
  Moció d’ERC-MES , CUP-PC i ICV-EUiA per al tancament dels baixos de l’edifici    
  del Centre Social i Sanitari de la Floresta i l’habilitació de l’espai per al trasllat 
  del Casal de Joves [A proposta del consell de barri florestà]

  MARÇ

  Moció d’ERC-MES per assolir la finestreta única administrativa a Valldoreix i 
  descentralitzar els tràmits
  
  Moció d’ERC-MES sobre l’establiment d’un sostre salarial vinculat al salari 
  mínim en relació 1:12 
  
  ABRIL [PLE NO CELEBRAT AL TANCAMENT D’AQUESTA EDICIÓ]

  Moció d’ERC-MES, CUP-PC i ICV-EUiA per replantejar el futur de l’empresa 
  d’habitatge públic Promusa

  Moció d’ERC-MES per tal de donar suport a l’Associació Catalana de la 
  Síndrome de Rett [A proposta de la mateixa associació]

ERC-MES, CUP-PC i ICV-EUiA
reclamem una auditoria externa
sobre les adjudicacions a Ferrovial

La corrupció centra el debat sobre les
obres encarregades per Convergència

Els parcs empresarials i la
necessitat de planificació

Ferran Villaseñor
Regidor del grup
d’ERC-MES 
@Ferran_V

Vetllarem perquè el govern
compleixi l’ordenança de 
terrasses, pendent de la 
seva aprovació i impulsada
també pels comerços

Reclamem la unitat de tots 
els partits en la defensa de 
Torre Negra

Casamitjana, Gibert i Ingla, en roda de premsa

APROVADA

APROVADA

APROVADA

rebutjada

APROVADA

APROVADA

APROVADA amb esmenes

APROVADA

retirada durant el ple

Sant Cugat tindrà un 
protocol d’actuació en els 
casos de violència masclista 
en què hi hagi implicats
animals de companyia



VALLDOREIX

La il·lustració d’Esquerra

Ens esforcem a fer un discurs en 
positiu, però el govern de l’EMD 
ens ho posa molt difícil. En lloc de 
treballar pels interessos del poble, 
permet que l’Ajuntament decideixi 
qui i com ha de fer l’explotació 
agrícola de Can Monmany. 

Tenim el carrer de Ramon Es-
cayola amb direcció única. Si ja és 
greu tenir emprenyats els veïns 
4 anys sense motiu, castigar una 
part dels comerciants encara ho és 
més. Tenim poc comerç, cuidem-lo! 
La decisió va rebre el vot contrari 
de la majoria del Consell de la Vila 
que, per cert, ha estat liquidat uni-
lateralment per aquest govern. I, 
posats a eliminar elements que fan 
de Valldoreix un lloc únic, els conver-
gents acaben amb la tradició de les 
5 Milles Femenines; diuen que ara 
hi ha més inscrits però mai sabrem 
quantes dones s’haurien apuntat en 
cas de mantenir el caràcter reivindi-
catiu. Perdem un altaveu en favor 
dels drets de les dones.

LA DEGRADACIÓ DEL CONSELL DE LA VILA
Símbols de Valldoreix que 
desapareixen

Noël Climent
Vocal d’ERC-MES 
a l’EMD
@Noelcliment
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Hem presentat una proposta perquè la gent de Valldoreix pugui dur a 
terme tràmits relacionats amb l’Ajuntament des de la mateixa EMD de 
Valldoreix o la seva web. El projecte s’ha aprovat per unanimitat.

?SABIES QUE...

consell suspès

El Consell de la Vila és un òrgan de participació consultiu; és a dir, no té atribucions 
vinculants. Hi poden participar els representants de les entitats de Valldoreix amb 
l’objectiu d’afavorir la participació ciutadana

1) Modificació del reglament per disposar 
d’un consell més dinàmic que pugui 
prendre acords vinculants

2) Que el procés per canviar el 
reglament no impedeixi convocar el
Consell de la Vila mentrestant

QUÈ DEMANEM DES D’ERC-MES?

Té una periodicitat trimestral, però el govern de CiU-Actuem no
l’ha convocat des de principis de 2016

Reglament que no afavoreix un debat fluït i dificulta la
proposició de projectes per part del veïnat



EXIGIM AL GOVERN DE L’ESTAT 
QUE PAGUI DE MANERA IMMEDIATA 
LES BEQUES ALS I LES ESTUDIANTS 
DE SANT CUGAT I LA RESTA DE 
CATALUNYA

el desperta, el concurs de 
bandes per actuar a la 
desplaça jove de festa major,
torna un any més amb les jerc 
com una de les entitats 
impulsores

què reclamem?

8 de març: insubmises, rebels i combatives!

volem una ciutat lliure de vestigis franquistes al carrer!

TITULARS DESTACATS

estela’t!EL BUTLLETÍ DE LES JERC
abril-juliol 2017

EL VÍDEO DESTACAT

les jerc plantem cara a societat civil catalana al 
ple municipal

El regidor Èric Gómez, tot i ser 
increpat, ha comentat els vincles
feixistes de l’entitat

678450666 www.jercsantcugat.cat @jercstcugat JERC Sant Cugat

Un any més, la manifestació unitària 
amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones ha impregnat el centre de Sant 
Cugat de l’esperit reivindicatiu de la llui-
ta feminista.

El 8 de març és una de les comme-
moracions anuals més importants en 
aquest sentit des de ja fa més de 100 
anys. En ple segle XXI, l’ordre patriarcal 
s’imposa en les societats del món. La 
globalització impulsada pel capitalisme 
salvatge ha esdevingut un obstacle per 
a les conquestes en drets socials i labo-
rals per part de les dones. 

La divisió sexual del treball continua 
estant a l’ordre del dia, afavorint la femi-
nització de feines precàries i la masculi-
nització d’altres molt més ben remune-
rades i considerades. 

Les polítiques d’igualtat han estat una 
llarga reivindicació de la lluita feminista 
per superar aquestes discriminacions. 
Sense polítiques de dones no hi ha 
equitat de gènere i sense aquesta tam-

Un moment de la manifestació / TOT Sant Cugat

rebutgem la presència a 
sant cugat de l’autobús amb 
missatges transfòbics de 
l’associació hazte oír 

Targetó reivindicatiu dedicat a Hazte Oír

Els membres de SCC al ple / TOT Sant Cugat

Placa franquista a la ciutat / TOT Sant Cugat

poc hi ha justícia social. 
Tot i els avenços aconseguits, la dis-

criminació per raó de gènere encara 
continua present: la bretxa salarial entre 
homes i dones se situa en un 26,6% a 
Catalunya, en un 24,24% al País Valen-
cià i en un 15,88% a les Illes. A més, 8 de 
cada 10 baixes per tenir cura dels fills i fi-
lles les agafen dones. I hi ha moltes més 
dades que evidencien aquesta situació.

Volem ser dones lliures. Volem que 
ningú, mai més, decideixi per nosaltres. 
Moltes gràcies a totes les persones i 
col·lectius que es van sumar a la crida 
feminista santcugatenca!

A Sant Cugat encara queden 
símbols franquistes en edificis 
de la ciutat

De la mateixa manera, també hi
ha carrers amb noms franquistes 
que encara estan vigents

La retirada de les plaques de tots els edificis, d’acord 
amb la Llei de Memòria Històrica

El canvi de carrers que encara duen noms d’origen 
franquista

Normalització lingüística: substitució de les plaques
en castellà que encara es troben a la ciutat



Sant Cugat encara conserva alguna de 
les essències del passat que vas viure?

Diria que en queda ben poca cosa. Els 
camps, els horts... tot ha desaparegut. 
No queden pagesos i les botigues que 
coneixíem ja no hi són, tampoc les cases 
pairals. Abans no hi havia pisos i ara des 
de casa nostra, just darrere el Mones-
tir, en veiem molts blocs. Tampoc que-
dem, per diverses circumstàncies, gaires 
veïns de tota la vida. 

Evidentment, però, tenim algunes 
tradicions que rememoren el Sant Cu-
gat d’abans, com Sant Medir o els Tres 
Tombs, i associacions que el preserven, 
però a part d’això costa trobar elements 
quotidians que facin referència a com va 
ser més enllà de fa 50 anys.

Com has vist el creixement demogràfic 
dels darrers anys?

Jo em sento molt orgullosa del meu poble, 
però diria que Sant Cugat ha crescut de 
manera desmesurada en els últims 25 o 
30 anys. És normal que un poble vagi ex-
pandint-se, però calia fer-ho tan ràpida-

ment? Penso que la crisi que encara patim 
també prové d’aquest creixement desen-
frenat que han viscut molts pobles a tot 
arreu. Potser podríem haver-ho fet més a 
poc a poc, d’una forma més calmada.

Hi ha gent que considera que ens hem 
convertit en una ciutat dormitori. Compar-
teixes aquesta opinió?

En part sí, i aquest creixement tan gran 
que comentava ho explica. Entre setma-
na, per exemple, veig menys gent fent 
vida al carrer, ja sigui al matí o a la tarda, 
malgrat que s’hi fan activitats.

Ara bé, durant els divendres i els caps 
de setmana tinc la sensació que hi ha 
molta gent que es queda aquí i fa vida 
també al carrer, no només a casa. I no 
oblidem els grans esdeveniments, com la 
Festa Major i tots els seus actes, les Gita-
nes de Carnaval, etc. Hi ha associacions 
que mouen molta gent i fan molta feina 
en aquest sentit.

Jo diria, per tant, que juguem una mica 
en les dues bandes.  

I tu que ets veïna del barri del Monestir, 
quines mancances detectes al barri?

Hi ha mancances a corregir i temes pen-
dents. També està la qüestió de si fem 
l’avinguda de Cerdanyola per a vianants o 
no. És una qüestió que s’ha de mirar bé i 
qui ho ha de decidir és la gent que hi viu.

Mikel Vilalta
@MikelVilalta

L’ENTREVISTA

Angelina Torres
Veïna del centre de la ciutat

“El creixement de 
Sant Cugat ha sigut
desmesurat”

Angelina Torres

És veïna de tota la vida del carrer 
d’Orient, al barri del Monestir. Nascu-
da en plena Guerra Civil, ha viscut la 
transformació de Sant Cugat d’una vila 
agrícola a la ciutat que coneixem ac-
tualment. És membre de la Unió Sant-
cugatenca i militant d’ERC.

PIULADES
DESTACADES

@EvaLafuente2 6 de febrer 
Suport a tots els encausats pel 
#9N, la judicialització no 
podrà mai segrestar la 
democràcia i la llibertat #santcugat

@ericgomezperez 28 de febrer 
Quin foment de la tolerància 
fa @hazteoir perquè el govern 
espanyol consideri que és d’utilitat 
pública? #stoptransfòbia

@ercsantcugat

EL SEMÀFOR
REPUBLICÀ

                      
Premis amb esperit crític
L’esplai Pica-Roca ha criticat les 
polítiques de lleure de l’Ajuntament
durant el seu discurs als Premis 
Ciutat de Sant Cugat

El govern ha incomplert el compromís 
de desplegar un model mixt 
d’aparcament zona vermella-verda 
que permeti al veïnat seguir-hi 
estacionant sense limitació de temps

Zona blava  a Josefina Mascareñas
EL VÍDEO DESTACAT

Criden a l’ordre Bernat
Picornell al Senat
Llegia versos del raper Valtònyc
sobre ‘les putes del Borbó’

@mireiaingla 11 de març
Rebuig de totes les formes de 
terrorisme i d’aquells partits que 
s’aprofiten de les víctimes 
#santcugat #DiaEuropeuVíctimes

@Ferran_V 11 de febrer
Avui hem compartit dinar amb 
els santcugatencs nascuts a La 
Haba (Badajoz), el nostre poble 
germà #fb #santcugat

@AinhoaMiro 8 de març
Torna a ser #8demarç i tornem
a sortir al carrer! #santcugat
#8M #DiadelaDonaTreballadora
#DonesAmbTotsElsDrets

@ocistero 18 de febrer
#santcugat ciutat refugi! Som a 
#barcelona per dir ben alt que
#volemacollir perquè 
#casanostraéscasavostra 

@osanfrancesc 7 de març
Nou ascensor a #lafloresta. ‘‘És
resultat de l’Ajuntament i FGC’’. I 
la mobilització ciutadana? No
tenen vergonya!


