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“Fem un Sant Cugat 
d’on ningú hagi de 
marxar i que sigui 
per a tothom

Mireia Ingla, candidata 
a l’alcaldia

l  

IDEES PER A SANT CUGAT
El procés participatiu per bastir el programa electoral

Implica’t! Entra a ideesxsantcugat.cat



ACTUALITAT

Sant Cugat entrarà finalment a la zona 1 
del transport al 2019, tot i que hi ha 
reptes que encara cal resoldre

Els càrrecs electes d’ERC-MES no acudim 
a la missa de Festa Major i reivindiquem 
la laïcitat de les institucions

Considerem que els actes religiosos no haurien de 
formar part de les activitats institucionals

El canvi de zona amb Rubí i Terrassa, on tenim l’hospi-
tal públic, i què passarà amb la T-Rosa o T-Verda, són 
qüestions que encara s’han de tractar

Homenatgem Lluís Companys en el 78è 
aniversari del seu assassinat pel feixisme

TITULARS DESTACATS

ESQUERRA REPUBLICANA ENGEGA EL PROCÉS PER FER EL
PROGRAMA ELECTORAL DE MANERA PARTICIPATIVA

El procés s’allargarà fins a principis de 2019 i s’estructurarà al voltant 
de dos eixos: 

L’elecció es va dur a terme a través de la militància 
d’ERC, en una assembla que va tenir lloc al mes de maig

Mireia Ingla, elegida per l’assemblea d’Esquerra 
Republicana com a candidata a l’alcaldia en les 
eleccions municipals del maig

1) Trobades sectorials: amb persones expertes 
en una temàtica concreta, amb gent de les 
entitats vinculades a aquell eix programàtic i 
també amb aquells ciutadans i ciutadanes que 
estiguin interessats en participar-hi.

2) Fòrum online: Ideesxsantcugat.cat és un 
fòrum obert a qualsevol persona que vulgui dir 
la seva sobre qualsevol temàtica de Sant Cugat. 
El seu contingut també serà tingut en compte a 
l’hora de dinamitzar les trobades sectorials.  

Fotografia de família després de l’assemblea, celebrada al Xalet Negre

Les conclusions del procés seran la guia per configurar el programa electoral



AJUNTAMENT

D’alcaldessa no n’ets, en fas treba-
llant cada dia de la mà de la ciuta-
dania, per tal de respondre a les 
seves inquietuds i preocupacions. 
Jo vull fer d’alcaldessa per recu-
perar aquell Sant Cugat de tota la 
vida: divers, acollidor i inclusiu. 

Fa trenta anys vam viure una 
gran transformació fruit d’un 
creixement exponencial que exi-
gia sobretot equipaments i ser-
veis públics. Avui tenim una ciu-
tat atractiva, ben cert, però de la 
qual moltes persones se’n veuen 
expulsades perquè l’habitatge és 
massa car.

Ara el que ens cal és un projec-
te que il·lusioni amb noves idees 
i prioritats per tal que tothom es 
pugui quedar a viure a Sant Cu-
gat. Un projecte per resoldre la 
connexió dels barris amb el cen-
tre, els problemes de mobilitat i 
d’aparcament, i també per pro-
tegir el comerç local. Polítiques 
valentes que posin aquesta gran 
ciutat al servei de les persones.

LA MOCIÓ DESTACADA

APUNTS DEL PLE

LES MOCIONS DEL PLE
 
  Moció d’ERC-MES per tal de millorar la mobilitat i solucionar els problemes 
  d’aparcament a Can Magí

  Moció d’ERC-MES per retre homenatge a la memòria de Guillem Agulló i Salvador, 
  assassinat a mans del feixisme 

  Moció d’ERC-MES, PDeCAT-Demòcrates i CUP-PC en defensa dels drets civils i 
  polítics i per la llibertat dels presos polítics [a proposta d’ERC-MES]

  Moció d’ERC-MES, ICV-EUiA, CUP-PC i PSC en nom del Sindicat de Llogaters
  per fomentar l’habitatge públic a la ciutat

  Moció d’ERC-MES per la defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions 
  sexuals 

  Moció d’ERC-MES per tal que els FGC ampliïn el seu servei a les línies del 
  Vallès coincidint amb les Festes Majors de Sant Cugat, Rubí i Terrassa 
  [a proposta del Jovent Republicà]

  Moció d’ERC-MES per tal d’augmentar el reciclatge de l’oli usat domèstic entre
  la ciutadania de Sant Cugat

  Moció d’ERC-MES per la creació i constitució del Consell Econòmic i Social de 
  Sant Cugat

  Moció d’ERC-MES, CUP-PC, PDeCAT-Demòcrates, ICV-EUiA i PSC per la 
  dignificació del treball de la llar i les cures i a favor de la ratificació del Conveni 189 
  de l’OIT [a proposta d’ERC-MES i la CUP-PC]

  Moció d’ERC-MES per estudiar instal·lar un sistema de càmeres OCR, que només
  llegeixen les matrícules dels vehicles, per millorar la seguretat ciutadana al municipi
  de Sant Cugat

  Moció d’ERC-MES per impulsar un projecte de patis oberts a les escoles i instituts 
  fora de l’horari lectiu

  Moció d’ERC-MES i PDeCAT-Demòcrates i per establir la història social i clínica 
  compartida [a proposta d’ERC-MES] 

Els FGC amplien el servei 
nocturn per les Festes Majors 
de Sant Cugat, Rubí i Terrassa

Fem un Sant Cugat per a tothom
[consulta-les totes a ercsantcugat.cat]

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

El vot de l’alcaldessa tomba 
la proposta perquè el Consell 
d’Administració de Promusa, 
l’empresa d’habitatge públic, 
reflecteixi les majories del ple

Impulsem el canvi de nom de 
tres carrers franquistes i el de 
la plaça del Rei pel de la plaça 
de l’U d’Octubre

Defensem que el sector 
immobiliari privat també 
s’impliqui en la construcció 
d’habitatge de protecció oficial

Membres del Jovent Republicà presentant la moció

APROVADA

APROVA
DA

APROVADA amb esmenes

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

Es tracta d’una proposta presentada pel
Jovent Republicà dels tres municipis

objectiu desvirtuat AMB LES ESMENES DEL PDECAT



MOCIONS DE LA JUNTA DE VEÏNS

El ple de la Junta de Veïns aprova per unanimitat les propostes
d’ERC-MES per millorar la xarxa de carrils bici i fomentar l’ús dels
vehicles elèctrics a la vila

Posada en marxa de punts de 
recàrrega en llocs clau de la 
vila

Campanya informativa sobre 
els avantatges fiscals i 
sostenibles d’aquest vehicle

Analitzar la situació actual de 
la mobilitat en bicicleta

Connectar els punts neuràlgics 
de Valldoreix via xarxes ciclables

Connectar aquestes vies amb 
Mira-sol i Sant Cugat

Valldoreix, antifeixista i contra el masclisme

VALLDOREIX

La il·lustració d’Esquerra  /

L’EMD de Valldoreix ha engegat 
els pressupostos participatius. És 
una bona notícia; tenim l’oportuni-
tat de decidir de forma més directa 
com destinem els recursos públics 
al nostre poble. 

Però els precedents del govern 
no inspiren gaire credibilitat. Ja fa 
anys que han deixat de convocar 
el Consell de la Vila, un dels prin-
cipals canals de participació ciuta-
dana. S’hi sumen les mocions apro-
vades que no s’han complert, com 
la creació d’un banc d’ADN per 
identificar les persones desapare-
gudes a la guerra civil (acordava 
fer una campanya de difusió que 
no ha arribat), entre d’altres. Potser 
aquests aspectes ajuden a explicar 
la baixa participació de l’edició an-
terior, que no arribà al 3% del cens. 

Tanmateix, lluny de desistir cal 
implicar-se més. No n’hi ha prou en 
participar; cal fiscalitzar el govern 
per garantir que es respecti la vo-
luntat popular. Només així tindrem 
sobirania com a poble.

Defensem la voluntat popular

Lluc Cahís
Militant d’ERC a 
Valldoreix
@LlucCahis
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S’impulsarà, a proposta d’ERC-MES, un protocol per lluitar 
contra les agressions masclistes durant la Festa Major i altres 
grans esdeveniments. També es durà a terme una cam-
panya permanent de neteja de propaganda que inciti a 
qualsevol discriminació racial, ètica, religiosa o cultural.



impulsem la creació d’habitatges per a joves 
a l’antic lestonnac

participem en els actes reivindicatius de l’1 d’octubre 
i en la vaga universitària 

TITULARS DESTACATS

estela’t!
EL BUTLLETÍ Del jovent 
republicà / tardor 2018

EL VÍDEO DESTACAT

DISCURS DE L’AINHOA MIRÓ, PORTAVEU DEL 
JOVENT REPUBLICÀ, PER L’ONZE DE SETEMBRE
‘No renunciarem a l’únic projecte
que ofereix una vida digna a les
classes populars’, ha reivindicat

678450666 www.joventsantcugat.cat @joventsantcugat Joventuts d’Esquerra
Republicana de Sant Cugat

El ple de juliol va aprovar la construc-
ció de 9 habitatges de protecció ofi-
cial per a joves, en règim de lloguer, 
a l’entorn de la Villa Argentina, l’antic 
Lestonnac. El projecte té l’origen en 
una reclamació del Jovent Republi-
cà, portada a l’Ajuntament a través 
d’ERC-MES. Sense cap dubte, es 
tracta d’una molt bona notícia, espe-
cialment tenint en compte que Sant 
Cugat no fa pisos destinats al jovent 
des de fa 10 anys. 

‘Actualment només disposem de 
235 habitatges de protecció oficial 
per a joves en règim de lloguer, i tots 
es van impulsar en el mandat en què 
ERC va estar al govern. Des d’alesho-
res, no se n’ha impulsat ni un. Ja és 
hora que revertim aquesta tendència’, 
ha explicat el regidor d’ERC-MES i del 
Jovent Republicà, Èric Gómez. 

El darrer 1 d’octubre el Jovent Repu-
blicà de Sant Cugat vam sortir al carrer 
per rememorar la fita bestial que vam 
aconseguir com a poble ara fa un any.

Ja fa més de 12 mesos que vam or-
ganitzar-nos per protegir i defensar els 
col·legis electorals, i ho vam fer ni més 
ni menys que amb els nostres cossos, 
que en molts casos van patir les agres-
sions d’un règim feixista que no va 
dubtar de fer servir la força contra una 
acció tan pacífica com és la de votar. 

L’1-O del 2018 hem sortit al carrer 
reivindicant el referèndum, perquè va 
demostrar al món que si ens organit-

L’edifici del Lestonnac / Foto: TOT Sant Cugat

La manifestació de Barcelona, al carrer de Pelai

EXIGIM AL GOVERN DE LA CIUTAT 
QUE L’ESPAI POLIVALENT/SALA DE 
CONCERTS SIGUI UNA REALITAT 
AL 2019

organitzem UN TALLER DE 
PANCARTES EL 12 D’OCTUBRE PER 
REIVINDICAR QUE no celebrem 
EL GENOCIDI INDÍGENA  

L’acció, a la plaça de Lluís Millet

FEM LA TRADICIONAL TANCADA D’ESTIU 
per preparar el projecte de 
cara a les eleccions municipals 

El Jovent Republicà, amb el cartell de Free Romeva

Miró, durant el seu discurs

A banda d’aquests habitatges, està 
previst que a la planta baixa de l’edi-
fici s’hi ubiquin equipaments públics. 
Pel que fa a la resta de terrenys del 
recinte, s’hi situaran habitatges pluri-
familiars, un 30% dels quals es desti-
naran a l’habitatge públic, segons un 
acord amb el propietari. 

Es trata, doncs, d’un petit pas en 
la lluita per fer que aquesta ciutat no 
ens expulsi i puguem emancipar-nos 
en la vila que ens ha vist créixer!

Sant Cugat del Vallès

zem i ens conjurem com a societat, po-
dem assolir tots els objectius que ens 
proposem. Som un poble dempeus i 
determinat, amb un jovent protagonista 
en les mobilitzacions. No ens aturarem 
fins a guanyar!



Per què neix una Assemblea de la Bici a 
Sant Cugat?

Humilment i sobretot pedalant dalt d’una 
bicicleta, pensàvem que la infraestructura i 
el concepte de l’Ajuntament envers la mobi-
litat sostenible, i concretament sobre la bici-
cleta urbana, no s’estava desenvolupant del 
tot correctament. De manera individual, per 
les xarxes socials i presentant instàncies a 
l’Ajuntament no aconseguíem avançar i tot 
seguia igual. Era molt frustrant. 

Part de la gent més motivada ens vam 
anar coneixent i vam fer una petita massa 
crítica. Va ser quan després de fer uns ta-
llers sobre la bici urbana vam decidir orga-
nitzar-nos. Això va fer un efecte crida i ara 
som molts més dels que vam començar i 
més transversals. Ens agradaria convidar 
l’administració a no pensar ‘des del cotxe’, 
sinó a pensar ‘des de les persones’.

Sant Cugat està ben connectada a través 
de xarxes ciclables?

Sant Cugat té una xarxa ciclable antiga de 
principis dels anys 90, amb un criteri més 
recreatiu de cap de setmana que no pas 

d’anar per feina (en sentit literal). Amb 
bona fe, es van traçar molts carrils bici a 
la vorera sense treballar les cruïlles i les 
interseccions, que és on està la dificultat 
i especialment el perill per al ciclista. Això 
es tradueix en què hi ha força quilòmetres, 
però per culpa de pocs metres els carrils 
bici sovint són inconnexes.

Què penseu quan la gent diu: ‘Es fan carrils 
bici per on no hi circula ningú’?

Això a Sant Cugat ara mateix només s’està 
dient al Polígon Can Sant Joan, amb uns ca-
rrils bici nous que encara no estan acabats 
i on manca la infraestructura més estratè-
gica, que és el redisseny de les rotondes 
d’entrada, que faran que millori molt la se-
guretat, el gran hàndicap.

Els carrils bici, malgrat no són perfectes, 
s’utilitzen bastant. Només cal sortir al carrer 
i obrir el ulls. Quan un carril bici no s’utilit-
za, serenament hauríem de preguntar-nos 
què és el que està fallant, i no culpar el ci-
clista a la primera de canvi. Col·lectivament 
estem obligats a prendre mesures per re-
duir la contaminació, millorar la salut de les 
persones, aturar el canvi climàtic, reduir 
el consum d’energia i l’accidentalitat, etc. 
Per aconseguir-ho, les rutines sostenibles 
són fonamentals, però per tal que la gent 
es passi massivament a la bicicleta cal que 
anar en bici sigui el mode més confortable i 
més ràpid per moure’s per la ciutat, que si-
gui barat i que sigui segur.

Mikel Vilalta
@MikelVilalta

L’ENTREVISTA

Assemblea de la Bici
de Sant Cugat
“Convidem l’administració a 
pensar des de les persones i 
no des del cotxe”

Va néixer al juny del 2015 arran d’un 
grup de santcugatencs i santcugaten-
ques apassionats pel món de la bici i 
amb ganes de reivindicar una ciutat més 
sensible a les necessitats d’aquest trans-
port. Va néixer al Club Muntanyenc i ara 
ja compta amb 84 membres.

PIULADES
DESTACADES

@albagordo 26 d’abril
És un fàstic que tinguem una judi-
catura tan aliena a la perspectiva 
de gènere #YoSiTeCreoHermana
#LaManada

@ericgomezperez 16 de juliol
Avui fem el primer pas per ampliar 
el parc d’habitatges de lloguer per 
a joves després de 10 anys sense 
construir-ne cap #plestc

@ercsantcugat

EL SEMÀFOR
REPUBLICÀ

                     Pensionistes en lluita
Han passat ja molts mesos, però la 
Plataforma dels Pensionistes continua
concentrant-se cada dilluns per exigir
millores en el sistema de pensions.

Sant Cugat encara no disposa d’un 
refugi municipal per poder acollir els 
animals perduts o abandonats.

Sense refugi d’animals domèstics

EL VÍDEO DESTACAT

Les pífies dels nostres
càrrecs electes
En política, també va bé riure’s
d’un mateix alguna vegada!

@mireiaingla 7 d’octubre
Felicitats als @gausacs per la 
seva actuació a la Tarraco Arena. 
Dediquem-li al nostre estimat Raül 
Romeva #concurscastells2018

@Ferran_V 5 d’octubre
Ha començat la Festa Major
del barri del Monestir-Sant Fran-
cesc. Sortim al carrer, fem barri! 
#SantCugat #FestaMajor

@AinhoaMiro 11 de setembre 
Antisistema és un sistema que 
condemna cantants i assassins 
d’elefants #Diada2018 #diadastc
#LlibertatPresesPolítiques

@ocistero 13 d’agost
Hi ha persones a qui seguiries 
fins les portes de l’infern si 
calgués @jcuixart #300dies 
#UsVolemACasa

@bernatpicornell 26 de maig
Avui hem vist en Raül i l’Oriol. Mal-
grat la fredor del vidre i la distància 
d’un telèfon, ens han transmès una 
energia i escalfor BRUTALS!

Assemblea de la Bici


