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Balanç de les 
propostes presentades 
a l’Ajuntament

Mireia Ingla parla
de la sentència del
Cas Palau

Les darreres iniciatives 
d’ERC-MES a la Junta 
de Veïns

Agustí Soberano:
‘‘Lluitem per les 
pensions d’avui i per les 
dels nostres fills i nets”

ACTUALITAT AJUNTAMENT VALLDOREIXENTREVISTA

678450666

Rendim comptes
ERC-MES, el grup amb més mocions presentades a l’Ajuntament



ACTUALITAT

Presentem esmenes a l’ordenança de 
sorolls per tal que l’Ajuntament assumeixi 
el cost dels limitadors de so per a les 
activitats de les entitats a l’aire lliure

El servei d’atenció integral LGTBI entra en 
funcionament, impulsat per ERC des de la 
Direcció General d’Igualtat de la Generalitat

Malgrat això, el govern municipal encara no ha aprovat 
un pla per garantir els drets d’aquest col·lectiu

Proposem que l’Ajuntament cedeixi gratuïta-
ment les instal·lacions a les entitats esporti-
ves sense ànim de lucre per a campus i casals

Ha calgut una abstenció del regidor 
trànsfuga, Dimitri Defranc, perquè el 
PDeCAT pogués aprovar el pressupost, 
l’IBI i la resta de les ordenances del 2018. 
Tramitar els comptes d’aquesta manera 
pot ser legal, però no és legítim ni ètic 
perquè s’han alterat les majories que va 
votar la ciutadania.

Esquerra Republicana-Moviment d’Esquer- 
res (ERC-MES) som la formació del consis-
tori que més mocions ha presentat a l’Ajun-
tament [figura 1], tant pel que fa referència 
a aquelles estrictament de Sant Cugat [fi-
gura 2] com també comptant aquelles amb 
un rerefons nacional. La tasca institucional, 
entre d’altres, ha de ser un dels pilars per 
retre comptes davant la gent.   

Lamentem que el PDeCAT hagi esmenat la proposta, 
que només s’aplicarà als clubs adherits a Ethic4Sports

Ens sumem a la proposta del Sindicat de 
Llogaters per reclamar que el 50% dels 
nous habitatges siguin de protecció oficial

Romeva: ‘Això no va contra ningú. Va 
de construir des de la base i amb 
tothom, sense cap mena d’exclusió’

Celebrem que el govern hagi aturat els 
canvis en la zonificació escolar, a l’espera 
de consensuar-ho amb els agents implicats

El santcugatenc va ser el protagonista d’un acte
a la plaça Barcelona amb motiu del 21D

TITULARS DESTACATS

!

El pressupost i l’IBI del 2018, apro-
vats gràcies a un regidor trànsfuga, 
són un frau democràtic

ERC-MES, el grup municipal que més mocions ha 
presentat al ple de l’Ajuntament de Sant Cugat

La Sala de Plens de l’ajuntament / Foto: Santcugat.catFigura 1: Elaboració pròpia (inclou fins a març del 2018)

Figura 2: e. pròpia



AJUNTAMENT

Arran de la sentència del Cas Pa-
lau, que condemna Convergència 
per haver cobrat comissions il·le-
gals en la construcció del PAVIII 
de la nostra ciutat, exigim que 
es dirimeixin responsabilitats 
polítiques, ja que l’alcaldessa va 
ser escollida en una llista de CiU 
i, així mateix, formava part de la 
direcció nacional de l’antiga Con-
vergència i de l’actual PDeCAT. 

Certament, Conesa té moltes 
coses a explicar i poques ganes 
de fer-ho. Per això l’oposició en 
bloc hem forçat el govern a fer 
comissions informatives espe-
cials,  un Ple extraordinari i dues 
auditories per tal de revisar tota 
l’obra pública, que malaurada-
ment està sota sospita a dia 
d’avui. Alguns acabem de com-
plir 87 anys d’història i podem 
dir amb la cara ben alta que no 
hem tingut cap cas de corrupció. 
La República Catalana haurà de 
ser governada per homes i do-
nes honestos.

LA MOCIÓ DESTACADA

APUNTS DEL PLE

LES MOCIONS DEL PLE
 
  Moció d’ERC-MES, PDeCAT-Demòcrates i ICV-EUiA de condemna a la brutalitat
  policial de l’1-O

  Moció d’ERC-MES per tal de rehabilitar l’espai en desús del pavelló de la
  Guinardera per a ús social de les entitats esportives

  Moció d’ERC-MES, PDeCAT-Demòcrates, ICV-EUiA i PSC per tal de declarar
  Sant Cugat ciutat promotora de la Renda Garantida de ciutadania [a proposta
  d’ERC-MES]

  Moció d’ERC-MES, PDeCAT-Demòcrates i CUP-PC per la llibertat de les preses i
  els presos polítics [a proposta d’ERC-MES]

  Moció institucional per millorar l’accés al registre d’entrada i de sortida per 
  part dels càrrecs electes del consistori [a proposta d’ERC-MES]

  Moció d’ERC-MES, PDeCAT-DEMÒCRATES, CUP-PC, Cs, ICV-EUiA i PSC per 
  resoldre els problemes de soroll a Mas Gener i donar suport al veïnat en les 
  accions judicials que decideixin emprendre [a proposta d’ERC-MES]

  Moció d’ERC-MES per tal de signar un conveni amb la plataforma Labdoo 
  per a la creació d’un City Hub a Sant Cugat

  Moció institucional per al desenvolupament d’un recull de dones santcugatenques
  rellevants [a proposta d’ERC-MES]

  Moció d’ERC-MES, CUP-PC i ICV-EUiA per exigir explicacions sobre els nous casos 
  de corrupció de CDC amb l’obra pública de Sant Cugat

  Moció d’ERC-MES i PDeCAT-Demòcrates de suport al banc d’ADN per identificar 
  les persones desaparegudes durant la Guerra Civil [a proposta d’ERC-MES]

  Moció d’ERC-MES per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de 
  pensions

  Moció d’ERC-MES per tal que l’Observatori Sociològic generi dades sobre la 
  realitat socioeconòmica de la ciutat

  Moció d’ERC-MES per a la cessió gratuïta de l’ús de les instal·lacions esportives per a
  la realització de campus, casals i altres activitats similars

Demanem ampliar l’auditoria 
per aclarir el vincle entre
l’Ajuntament i les comissions a 
Convergència 

Convergència i el Cas Palau

[consulta-les totes a ercsantcugat.cat]

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

El ple aprova la proposta 
d’ERC-MES per millorar la 
mobilitat a l’entorn de Can 
Magí, tot i que el govern no 
concreta les mesures ni el 
calendari a emprendre

El ple emprén accions judicials 
contra Foment, a proposta 
d’ERC-MES, per resoldre el 
problema de soroll a Mas Gener

Ingla a Conesa: ‘El seu 
projecte de ciutat està esgotat 
i viu de rèdits anteriors’

Ingla (ERC), Gutiérrez (ICV) i Gibert (CUP)

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

Rebutjada

APROVADA

La sentència del Cas Palau conclou que 
Convergència és culpable de corrupció

ESMENADA PEL GOVERN



MOCIONS DE LA JUNTA DE VEÏNS
 
  Moció d’ERC-MES per adequar el mal estat de les marquesines de les 
  parades de bus de la vila

  Moció d’ERC-MES per impulsar un procés participatiu per redefinir l’ús 
  esportiu del camp de futbol de Can Monmany

  Moció d’ERC-MES i JERC per retre homenatge a Guillem Agulló 

  Moció d’ERC-MES per definir el pla d’usos dels equipaments de Valldoreix 
  de manera participativa

  Moció institucional en defensa de les institucions de Catalunya i els seus 
  representants electes

  Moció d’ERC-MES per desvincular la celebració de l’Aplec de la Salut amb 
  el Dia de la Hispanitat

  Moció d’ERC-MES per elaborar un cens de solars sense edificar i d’edificis       
  ruïnosos a Valldoreix

  Moció d’ERC-MES de rebuig a les discriminacions masclistes en els 
  esdeveniments esportius de la vila

  Moció d’ERC-MES per segregar les dades de l’Observatori Sociològic de 
  Sant Cugat en clau valldoreixenca

  Moció d’ERC-MES, CUP-PC i C’s per analitzar la despesa, idoneïtat tècnica 
  i la decisió d’instal·lar indicadors led no soterrats

VALLDOREIX

La il·lustració d’Esquerra  /

Des d’ERC estem en contra de la 
no convocatòria del Consell de 
la Vila amb l’excusa d’una revi-
sió de l’òrgan principal de parti-
cipació a Valldoreix. Ho vam fer 
quan no van renovar les vacants 
i ho hem tornat a fer gairebé a 
cada ple de la Junta de Veïns.

El 14 de febrer d’enguany el 
Síndic de Greuges de Valldoreix 
i Sant Cugat donava la raó a un 
veí que es queixava d’aquest fet, 
i fa uns dies l’equip de govern 
esgrimia una carta del Síndic de 
Catalunya on li otorgava la po-
testat de repensar-ne el funcio-
nament.

Com a republicans, entenem 
que mentre no aprovem un al-
tre reglament preval el que està 
en vigor. És clar que el govern 
pot repensar els òrgans de par-
ticipació, però fins que no tingui 
una alternativa no hauria d’eli-
minar, de facto, el Consell de la 
Vila.

Consell de la Vila i Síndic 
de Greuges

Noël Climent
Vocal d’ERC-MES 
a l’EMD
@Noelcliment
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ENS VOLEM LLIURES, ENS SABEM COMBATIVES!

veiem amb prudència l’anunci que l’espai polivalent-    
sala de concerts s’ubicarà als cinemes

certeses DUBTES

TITULARS DESTACATS

estela’t!EL BUTLLETÍ DE LES JERC
primavera 2018

EL VÍDEO DESTACAT

RETIREM LES PLAQUES FRANQUISTES ENCARA 
ROMANENTS ALS CARRERS DE SANT CUGAT
Denunciem la inacció del govern
en relació amb el compromís de 
retirar la simbologia franquista

678450666 www.jercsantcugat.cat @jercstcugat JERC Sant Cugat

El passat 8 de març, Dia de la Dona, 
vam viure una jornada històrica. 
Vam sortir massivament al carrer 
arreu dels Països Catalans per rei-
vindicar els nostres drets, i per fer 
un clam ben fort i unànime contra 
un heteropatriarcat que ens vol arra-
conades, silenciades i submisses. 
Serem tot el contrari i no ens calla-
rem, perquè ens volem lliures i ens 
sabem combatives.

A Sant Cugat també vam alçar la 
veu a través de diferents mobilitza-
cions que van omplir els carrers de 
reivindicacions feministes. Les JERC 
ens vam sumar a la Vaga Feminista  i  
vam dur a terme una acció a la plaça 
dels Quatre Cantons per reivindicar 
el llegat i la trajectòria de diverses 
dones, algunes també de Sant Cu-
gat, que han estat esborrades de la 
història dictada pels cànons hetero-
patriarcals. A la tarda, vam organit-
zar amb altres partits i entitats una 

      Els bucs d’assaig que
s’han renovat recentment al
Casal de TorreBlanca provenen 
de l’acord que vam signar amb el govern.

Moment de la manifestació / Foto: El Cugatenc

homenatgem GUILLEM AGULLÓ en 
el 25è aniversari del seu
assassinat pel feixisme

condemnem la repressió 
de l’estat envers el poble i 
exigim l’alliberament dels 
presos polítics catalans 

Les JERC, amb els cartells reivindicatius

el govern municipal no compleix 
el seu compromís d’estudiar 
la instal·lació de màquines de 
preservatius als instituts

Vam repartir condons en el Dia contra la Sida

Membres de les JERC amb les plaques

manifestació unitària, amb prop de 
1.000 persones, que va recórrer els 
carrers del centre per reclamar el dret 
a decidir de les dones per nosaltres 
mateixes. 

Ja n’hi ha prou. Prou de cobrar 
salaris indignes per la mateixa feina 
que fan els homes, prou d’assumir 
unes cures familiars i socials que el 
capitalisme menysté i devalua. No ho 
oblidem: ser dona és una de les prin-
cipals causes de pobresa i desigualtat.

Seguirem fins aconseguir el món 
que volem. Sense les dones no hi ha 
revolució!

      Prové dels 500.000 euros
que encara queden pres-
supostats per al projecte,
tot i que l’acord inicial
que vam pactar amb
el govern preveia una
inversió d’un milió d’euros.

 El PDeCAT mantindrà la seva
        paraula i serà una sala de
           concerts cogestionada             
            amb les bandes locals i les                                  
               associacions juvenils?

                       Es municipalitzarà la gestió
            de la part del cinema i s’hi
     mantindran els cicles de Cinema
 Fantàstic, d’Autor i altres activitats?

?



El problema de la sostenibilitat de les pen-
sions són les elevades taxes d’atur o l’aug-
ment de l’esperança de vida?

És obvi que l’esperança de vida ha aug-
mentat, però no tant com ens han fet creu-
re. No és cert, com diu el govern, que per 
aquest problema les pensions minvaran. La 
qüestió va més lligada a les condicions dels 
contractes de treball d’avui. N’hi ha de molt 
precaris pel que fa a sous, temporalitat, etc. 
Aleshores, les cotitzacions baixen i això in-
flueix en les pensions. En 10 anys, la mitjana 
de les pensions només ha pujat 260 euros, 
el que significa 26 euros per any. Això impli-
ca una important pèrdua de poder adquisi-
tiu per als pensionistes. No lluitem només 
per les nostres pensions, sinó també per les 
dels nostres fills i nets. 

El sistema de pensions té uns mals fona-
ments, o és que s’ha gestionat malament?

És evident que la gestió del fons de pen-
sions ha estat nefasta. L’Estat s’ha gastat 
els milions en bons de l’Estat, dels pitjors 
que hi ha actualment a Europa.  Cal recor-
dar que l’article 50 de la Constitució indi-

ca que els poders públics garantiran unes 
pensions dignes i revaloritzades cada any. 

No oblidem, a més, que a les vídues els 
treuen el 48% de la pensió, mentre que les 
dones de militars morts cobren el 100%. És 
escandalós. I també cal tenir present el 6% 
que et treuen de pensió per cada any que 
et jubilis abans dels 65 anys. I això que en 
la majoria d’aquests casos són jubilacions 
forçoses... Està tot pensat per potenciar els 
plans de pensions privats. I qui es pot fer un 
pla de pensions cobrant 1.000 euros al mes?

Com valoreu les polítiques laborals del PP i 
PSOE dels darrers temps?

Han anat endarrere, ho veiem amb els con-
tractes laborals que tenim avui dia. Com 
s’entén, per exemple, que es puguin fer pre-
jubilacions a empreses amb beneficis? Això 
implica menys cotitzants i que augmentin 
més els pensionistes. Això s’ha reivindicat 
des de fa molt anys. 

Què es pot fer des de Sant Cugat en la lluita 
per unes pensions més dignes?

Participem en totes les manifestacions rei-
vindicant la dignitat de les pensions, fent-
ne difusió i ampliant així la queixa sobre un 
govern que ens porta a la ruïna.

Al municipi, hem de treballar per una re-
baixa de l’IBI per als pensionistes,  la creació 
de més llocs en residències geriàtriques, 
etc. Hi ha molta feina a fer.

Mikel Vilalta
@MikelVilalta

L’ENTREVISTA

Agustí Soberano
Membre de la Plataforma de Pensionistes

“La precarietat de les 
pensions també prové de 
les condicions laborals”

De professió informàtic, fa 14 anys que 
viu a Sant Cugat i 12 que és pensionista. 
És un dels membres històrics del Partit 
dels Pensionistes, amb el qual va con-
córrer com a cap de llista per Barcelona 
a les eleccions catalanes del 2010 i a les 
espanyoles del 2008.

PIULADES
DESTACADES

@EvaLafuente2 24 de març
Estimada @martarovira tinc tant 
agraïment cap a tu com la força 
que desprens per seguir endavant. 
#UsVolemaCasa

@ericgomezperez 18 de desembre
El pressupost 2018 de #SantCugat 
no té legimititat. El @PDeCAT 
l’aprova gràcies al vot del regidor
trànsfuga. És un frau democràtic.

@ercsantcugat

EL SEMÀFOR
REPUBLICÀ

                     L’aigua per fi arriba a Can Barata
Les obres de connexió del barri de Can 
Barata a la xarxa d’abastament d’aigua 
han començat. Han calgut molts anys i 
la insistència reiterada de l’oposició. 

Portem ja diversos consells de barri 
del Centre-Est en què els representants 
del govern no hi acudeixen, tota una 
falta de respecte al veïnat i entitats.

Absència del govern al Centre-Est

EL VÍDEO DESTACAT

Èric Gómez estripa el retrat
de Felip VI al ple
Es debatia una moció per donar
suport a Valtonyc, Hásel i Elgio

@mireiaingla 15 de gener
Malauradament el nom de #sant-
cugat apareix barrejat enmig d’una 
sentència que confirma la corrupció 
sistèmica de Convergència  #CasPalau 

@Ferran_V 31 de gener
S’instal·la una escultura en 
memòria de Delphi i tot el seu 
llegat. Dia important per al barri 
del Monestir-Sant Francesc

@escoda_eli 8 de març
Quan s’oprimeix una part de la 
societat durant tant de temps, 
es condemna la pau social. Avui, 
juntes, tot. #8M #NosaltresParem 

@ocistero 9 de gener
No oblideu explicar a les vostres 
filles i fills el que el poble de 
#Catalunya va fer el #1Oct. 
#SomRepública

@LlucCahis 22 de març
Tristesa crua i profunda. Demà 
ràbia i impotència, el següent ho 
transformarem en organització
política #LlibertatPresosPolítics

Agustí Soberano


