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L’endarreriment del 
Pla de Millora del 
barri del Monestir

Èric Gómez denuncia 
el govern dels 
incompliments

Cal celebrar l’Aplec 
de la Salut el dia
12 d’octubre?

Mariví Sánchez:
‘‘El dret a la propietat
prima per sobre el dret a 
l’habitatge”

ACTUALITAT AJUNTAMENT VALLDOREIXENTREVISTA
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28.985 gràcies, Sant Cugat!
El Sí a la República guanya amb una participació de més del 50%

Foto: El Nacional

El govern no inverteix ni un euro en el
Pla de Millora del barri Monestir-Sant Francesc



ACTUALITAT

Rebutgem el nou endarreriment en el 
procés de cobertura de les pistes esportives 
de les Planes / Espai Pere Grau

Homenatgem la figura de Lluís Companys 
en el 77è aniversari del seu afusellament 
per part del règim franquista

L’acte, que celebrem cada 15 d’octubre, ha tingut
lloc a la plaça d’Octavià

Participem en l’ofrena floral de la Diada 
Nacional, on reclamem una República 
Catalana que distribueixi millor la riquesa

ERC i les JERC vam destacar la urgència de guanyar
el referèndum per reforçar la cohesió social

Els càrrecs electes no acudim la missa de 
la Festa Major perquè considerem que 
els actes religiosos no haurien de formar 
part de les activitats institucionals

La primera Festa Republicana d’ERC 
i les JERC es converteix en un clam
perquè la ciutat no exclogui ningú

PP i C’s tomben al Congrés la partida 
pressupostària proposada per ERC per posar 
fi a la contaminació acústica de Mas Gener

La trobada, que va tenir lloc a la plaça de Barcelona 
a la primavera, va aplegar més de 500 persones

TITULARS DESTACATS

!

El passat 1 d’octubre Catalunya va sortir massiva-
ment al carrer per exercir el seu dret a vot. I ho va 
fer pacíficament i plantant cara a les forces policials 
de l’Estat, que no van dubtar a fer servir la força per 
impedir un dret tan inalienable com és el de votar.

Sant Cugat, de la seva banda, va demostrar una 
vegada més que és una ciutat amb una majoria inde-
pendentista clara: gairebé el 90% dels vots escrutats 
van optar per la República. La tasca de la Mesa pel 
Sí (ANC, Òmnium i partits independentistes), el ci-
visme de la ciutadania i la implicació dels voluntaris i 
voluntàries, les AFA, l’ADF i els Bombers, entre molts 
d’altres, van ser fonamentals per garantir que l’orga-
nització del referèndum fos un èxit a la nostra ciutat.

El barri del Monestir-Sant Francesc no és una priori-
tat per a l’equip de govern sociovergent. Així ho evi-
dencia el fet que enguany no s’hagi invertit ni un sol 
euro dels 700.000 previstos (més el compromís de 
300.000 euros més addicionals) en el Pla de Millora 
del barri. Així ho preveia l’acord d’estabilitat pres-
supostària entre el govern i ERC-MES abans que el 
PDeCAT el trenqués. 

Tot plegat ha desembocat en un seguit de pro-
jectes empantanegats, una reforma de la plaça d’en 
Coll tirada endavant sense consens veïnal i la frus-
tració que ha generat el procés participatiu per re-
formar el barri, que no s’ha traduït en cap inversió 
per tirar endavant les millores acordades. 

Èxit participatiu en l’1-O El Pla de Millora: 0 euros

Les llargues cues per votar van ser freqüents durant tot el dia. Foto: El Cugatenc El carrer de la Creu, un dels punts principals d’accés al barri del Monestir



AJUNTAMENT

Després de traslladar el Futbol Sala 
a la Guinardera, el govern es va 
comprometre a implantar un auto-
bús llançadora gratuït per connec-
tar aquesta zona esportiva amb el 
centre de la ciutat, però resulta que 
finalment el bus és de pagament.

L’incompliment no és anecdò-
tic, sinó que és un més de tants. 
I n’estem ja farts. El govern del 
PDeCAT és el govern dels incom-
pliments. 

En el darrer any no només han 
trencat l’acord d’estabilitat pressu-
postària amb ERC-MES, sinó que 
també han incomplert la cobertu-
ra de la piscina del Parc Central, 
l’aprovació de l’ordenança de te-
rrasses, el Pla de Millora del barri 
del Monestir–Sant Francesc, la 
construcció de sala de concerts, 
l’aparcament per al veïnat a Jo-
sefina Mascareñas, el compromís 
de fer un pla LGTBI, la construcció 
dels vestidors a la ZEM Jaume Tu-
bau, el Pla Local de Joventut... No 
tenen paraula.

LA MOCIÓ DESTACADA

APUNTS DEL PLE

LES MOCIONS DEL PLE
   
  MAIG

  Moció d’ERC-MES i la CUP-PC per uns espais d’oci lliures de violència masclista

  Moció d’ERC-MES per a la revisió del nomenclàtor i per la retirada de tota la 
  nomenclatura franquista dels carrers i places de Sant Cugat
  
  Moció institucional de rebuig als actes de violència i discriminació cap a les 
  persones del col·lectiu LGTBI a Txetxènia [a proposta d’ERC-MES i ICV-EUiA]

  Moció d’ERC-MES, PDeCAT-Demòcrates i PSC per alliberar la reinversió
  del superàvit dels ens locals [a proposta del govern]

  JUNY

  Moció institucional per elaborar un cens de solars sense edificar i d’edificis 
  ruïnosos a Sant Cugat [a proposta d’ERC-MES]

  Moció d’ERC-MES per exigir a Germà Gordó que deixi l’acta de diputat al 
  Parlament de Catalunya
  
  Moció institucional sobre la protecció del Bosc de Volpelleres [a proposta de 
  #VolpelleresViu i dels grups de l’oposició] 
 
  JULIOL

  Moció conjunta d’ERC-MES, CUP-PC, ICV-EUiA, PDeCAT-Demòcrates i PSC, en
  nom del Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, de rebuig a la producció i venda 
  d’armes que alimenten els conflictes dels què fugen les persones refugiades  

  Moció alternativa d’ERC-MES i ICV-EUiA a la moció del PSC sobre polítiques 
  LGTBI, de rebuig a la manca de compromís, incompliments dels acords i la 
  inacció del govern per desenvolpar polítiques LGTBI [a proposta d’ERC-MES]
  
  SETEMBRE 

  Moció d’ERC-MES i la CUP-PC amb motiu del 25è aniversari de l’Operació 
  Garzón contra l’independentisme  

  Moció d’ERC-MES per tal d’ampliar el catàleg de tràmits de la finestra única
  d’atenció empresarial

ERC i les JERC proposem un 
protocol per fer front a les 
agressions masclistes durant 
les Festes Majors

El govern dels incompliments

Èric Gómez
Regidor del grup
d’ERC-MES i les JERC
@ericgomezperez

S’aprova la moció d’ERC-MES 
per crear un catàleg de solars 
sense edificar i edificis 
ruïnosos per fomentar-hi 
l’activitat econòmica o cultural

Demanem habilitar l’espai en 
desús de la Guinardera per a l’ús 
social de les entitats esportives

La campanya ja s’ha aplicat a la Desplaça Jove

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

retirada 

al ple

censurada

Impulsem una moció amb el 
Centre Delàs d’Estudis per 
la Pau, CUP-PC i ICV-EUiA 
per no contractar empreses
amb vincles armamentístics

El projecte s’ha d’aplicar amb les entitats 
organitzadores de les festivitats



VALLDOREIX

La il·lustració d’Esquerra

És molt normal trobar-te que la 
gent que milita amb tu a ERC 
també milita en algún altre lloc, 
ja sigui a l’ANC, a la PAH o en un 
sindicat. És igual, el que importa 
és fer d’aquest món un lloc millor 
on viure.

Fa setze anys que milito a 
CCOO. Allà vaig aprendre això 
de l’indestriable binomi entre 
progrés social i progrés nacional. 
Parlaven sense embuts de drets 
laborals al mateix temps que del 
dret a l’autodeterminació dels 
pobles. Per cert, un dels que ho 
feia és en Joan Coscubiela. 

Puc entendre que un sindicat 
que diu ser ‘nacional’ i ‘de classe’ 
no ha de posicionar-se necessària-
ment a favor de la independèn-
cia, però el que no entendré mai 
és que posi pals a les rodes a un 
procés transversal que, a més, 
és l’opció més fàcil per assolir les 
conquestes socials llargament 
desitjades pel món del treball. 

Sindicat de classe... i 
nacional?

Noël Climent
Vocal d’ERC-MES 
a l’EMD
@Noelcliment

 

  

FENT ESQUERRA
És una publicació de la
secció local d’ERC

Redacció, maquetació i
tancament
ERC Sant Cugat

Impressió 
Cevagraf Cooperativa

Publicació disponible a
www.ercsantcugat.cat

ERC Sant Cugat
C/ de Rosselló, 11
935 893 002 - 678 450 666
santcugatvalles@esquerra.cat

Més de 150 persones van acudir a l’ac-
te que vam celebrar a finals de setem-
bre a la plaça del Casal Cultura amb la 
presència d’Anna Simó, Josep-Maria Te-
rricabras, Roger Torrent, Marc Sanglas, 
Mireia Ingla i el valldoreixenc Lluc Cahís.

Simó, secretària primera de la mesa 
del Parlament, va reivindicar la unitat 
dels partits sobiranistes, ‘que tant ha 
costat’, com un dels valors més impor-
tants que cal preservar.

De la seva banda, el portaveu de les 
JERC Lluc Cahís va destacar que ‘es-
tem desafiant el règim del 78, i ho fem 
votant’. ‘Necessitarem tota la intel·li-
gència, tota la força i tot l’entusiasme 
possible per vèncer’, va sentenciar. 

“El referèndum i la unitat, 
els objectius a preservar”

Fotografia de família al final de l’acte

Tot i que la trobada no se celebra el 
Dia de la Hispanitat per motius polí-
tics, entenem que no és la millor data 
per celebrar una de les festes gros-
ses de Valldoreix, tenint en compte 
el fet que el 12 d’octubre es com-
memora l’inici del genocidi indígena 
americà. 

Així doncs, proposem trobar de la mà 
de les entitats implicades en la festa 
una altra data més escaient. Algunes 
opcions poden ser fer-la coincidir amb 
algun altre dia d’octubre o amb la Fes-
ta Major de Valldoreix, al setembre. De 
fet, abans de 1935 la tradició de pujar a 
l’ermita es feia el segon diumenge de 
setembre, com encara es fa a El Papiol.

L’Aplec de la Salut, el dia
de la Hispanitat?

Un moment de l’edició d’enguany



la xerrada sobre l’operació 
garzón aplega més de 100 
persones per recordar les 
tortures a independentistes 
abans dels jocs olímpics del 92

rebutgem que el govern torni 
a incomplir el seu compromís 
amb la construcció de l’espai 
polivalent / sala de concerts

el jovent defensem l’1 d’octubre!

ainhoa miró pren el relleu a lluc cahís com a portaveu

TITULARS DESTACATS

estela’t!EL BUTLLETÍ DE LES JERC
setembre-novembre 2017

EL VÍDEO DESTACAT

DISCURS DE LES JERC AMB MOTIU DE LA DIADA DE 
L’ONZE DE SETEMBRE

La portaveu de les JERC, Ainhoa 
Miró, ha estat l’encarregada de 
llegir el discurs d’enguany

678450666 www.jercsantcugat.cat @jercstcugat JERC Sant Cugat

Des del 20 de setembre fins a l’1 d’oc-
tubre hem viscut dates marcades per la 
mobilització permanent i les JERC Sant 
Cugat ens hem bolcat en totes elles. 
Unes reivindicacions sempre pacífi-
ques, en constant coordinació amb les 
entitats sobiranistes i que han anat més 
enllà de la defensa del dret a l’autode-
terminació i de la República, perquè 
també han sigut en defensa dels drets 
fonamentals, les nostres institucions i la 
no-violència.

El 20 de setembre vam estar defen-
sant la Conselleria d’Economia i Hisen-
da des de bon matí fins ben avançada 
la matinada. L’endemà, al Palau de 
Justícia per exigir l’alliberament de les 
persones detingudes. El divendres 22, 
juntament amb Universitats per la Re-
pública, vam ocupar la UB i allà hi vam 
restar dia i nit fins a l’1-O. Els següents 
dies vam participar en les encartellades 
populars, en actes conjunts, a marxes 
estudiantils, a manifestacions per les 

La nova permanent local de les 
JERC ha començat a caminar a fi-
nals d’aquest octubre, després que 
l’Ainhoa Miró hagi estat elegida per 
l’assemblea com a portaveu, relle-
vant així en Lluc Cahís. Llicenciada 
en Magisteri, Miró s’ha marcat com a 
objectiu continuar ampliant la tasca al 
carrer de l’agrupació, continuar parti-
cipant en el teixit associatiu i mante-
nir les JERC com les joventuts políti-
ques de referència a la ciutat.

‘Volem intentar arribar a nous es-
pais de participació sense oblidar 
aquells en què ja col·laborem’, ha ex-
plicat Miró. La nova executiva manté 
diverses cares del mandat anterior, 

amb la Gina Cahís, en David Rivero, 
la Maria José Hernández, en Lluc 
Cahís, l’Eli Escoda, en Jofre Torner i 
l’Èric Gómez. En Jaume Huguet, en 
Víctor Garcia i l’Isaac Calvís són les 
noves cares de l’equip, a banda de 
la Lara Carbonell, que torna després 
d’un any a l’estranger.

Les JERC ens hem mobilitzat al carrer aquests dies

Fotografia de família de la nova permanent

participem en la coordinació 
de l’aturada general del 3 
d’octubre i les accions de 
protesta contra la violència 
policial de l’1-o

Eduard Pomar i Ramon Piqué, a la xerrada

Membres de les JERC durant la Diada

refugiades, etc. Paral·lelament, també 
vam fer una aferrissada campanya pel 
Sí per guanyar-ho tot, passant per l’acte 
sobre la República de les Dones, l’acti-
visme clàssic i l’acte final a Valldoreix.

Els darrers dies van ser encara més 
intensos, ocupant els col·legis per evi-
tar-ne el tancament. El mateix 1-O vam 
estar a tots els col·legis electorals in-
tegrats en l’organització ciutadana per 
defensar el referèndum.

Tot i el cansament acumulat les JERC 
seguim en mobilització permanent. 
Hem guanyat la República, ara queda 
construir-la!



Per què un grup de persones s’articula 
al voltant d’un Sindicat de Llogateres?

Per la necessitat de lluitar en defensa 
del dret a l’habitatge i per un lloguer as-
sequible, estable, segur i digne.

Compartim la inquietud per la situació 
que està vivint Sant Cugat, una ciutat 
que els últims anys ha estat generant 
una dinàmica de centrifugació econòmi-
ca que està expulsant veïns i veïnes que 
no poden assumir l’encariment desbocat 
dels preus d’habitatge de lloguer.

En aquests moments, la nostra ciutat 
lidera el rànquing de municipis amb el 
parc immobiliari més car. La quarta part 
del parc de lloguer disponible a Sant 
Cugat supera els 1.000 euros (1.051) i la 
renda mitjana és de 996 euros, una xifra 
de 100 euros superior a la de Barcelona. 

Fa uns mesos va sorgir una polèmica per 
un cartell d’una immobiliària que deia: 
‘El luxe és poder-hi viure’. Quina opinió 
us mereix?

Aquest cartell atempta contra l’article 47 
de la Constitució, que diu que els poders 

públics han de garantir el dret a l’habi-
tatge, ‘regulant l’ús del sòl d’acord amb 
l’interès general, per impedir l’especula-
ció’. No podem permetre que ens diguin 
que l’habitatge és un ‘luxe’ perquè és un 
dret constitucional, i un modus vivendi 
pel qual aposten moltes famílies. No vo-
lem una ciutat elitista, volem seguir vivint 
a Sant Cugat de lloguer i que els nostres 
fills i filles també s’hi puguin quedar a viu-
re i arrelar-s’hi.

Quins són els drets d’una persona que viu 
de lloguer? Són suficients?

L’Estat ha regulat en general l’habitat-
ge i particularment el lloguer de forma 
asimètrica. En primer lloc, primant el dret 
a la propietat per sobre del de l’habitat-
ge, creant un gran desequilibri entre els 
drets i els deures d’arrendadors i arren-
dataris. En segon lloc, també es fomenten 
les asimetries en el mercat, per exemple a 
traves de les figures d’intermediaris com 
els APIs o Administradors de Finques. 
Teòricament, aquests agents han de 
vetllar pel drets d’ambdues parts, però 
de partida carreguen els seus honoraris 
per la comercialització i formalització en 
una única part, el llogater. Honoraris, per 
cert, que s’han anat incrementant en els 
darrers anys coincidint amb la caiguda 
de les compravendes, i que actualment 
en molts casos ja els podem considerar 
abusius.

Mikel Vilalta
@MikelVilalta

L’ENTREVISTA

Mariví Sánchez
Portaveu del Sindicat de Llogateres

“No volem una ciutat
elitista. Volem seguir
vivint a Sant Cugat”

Va passar la infància a la Floresta i, 
després d’una llarga etapa a Barcelona, 
ha tornat a Sant Cugat ara fa 4 anys. 
Compromesa des de ben jove amb l’ac-
tivisme social, forma part del Sindicat 
de Llogateres (també del de Barcelona) 
i de la Unió Ciclista Sant Cugat.

PIULADES
DESTACADES

@EstherMadrona 13 d’octubre
L’aventura de demanar cita a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana: 
telèfon o mail. Un formulari web 
seria demanar massa, no?

@ericgomezperez 6 d’octubre
La Policia Nacional apallissa les 
nostres àvies i @PPSantCugat els 
agraeix els seveis prestats per 844 
ferits. MISERABLE! #SantCugat

@ercsantcugat

EL SEMÀFOR
REPUBLICÀ

                     
La implicació de les AFA l’1-O
La tasca de la Coordinadora d’AFA 
(les AMPA) dels centres educatius ha 
estat fonamental per poder defensar 
els col·legis electorals.

Ens sembla desmesurat gastar més de 
16.000 euros en enjardinar la rotonda 
del Chic i 45.000 més en d’altres. Les 
rotondes ja estaven en un bon estat
de conservació.

Costos per arranjar una rotonda
EL VÍDEO DESTACAT

Les pífies del segon any
de mandat 
També ens podem riure de 
nosaltres mateixos!

@mireiaingla 1 d’octubre
Famílies senceres concentrades 
des de les 5 del matí davant els 
col·legis electorals. Ens ho 
mereixem tot. Som-hi #SantCugat

@Ferran_V 21 d’agost
Donant suport a les comunitats
musulmanes que es manifesten
per rebutjar els atemptats de
#Barcelona i #Cambrils

@AinhoaMiro 11 de juliol
Mai oblidem! Escoltem l’Eduard 
Pomar i @rpiqueh parlar sobre
les tortures de #OperacióGarzon
a #SantCugat

@ocistero 2 de juliol
Arribem al final del concurs 
d’arrossos de la #FMSantCugat 
amb @MiqueldelRoig Visca la 
Festa Major! #santcugat

@bernatpicornell 25 de juliol
Avui no hem assistit a l’acte 
dels 30 anys del CAR per la 
presència de Felip VI. Mai 
serem súbdits! #SantCugat

Mariví Sánchez


