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Com veiem la ciutat
un any després de 
les eleccions?

Èric Gómez parla del 
pla per garantir el dret
de les persones LGTBI+

El nou Condis i el valor
del comerç local a la 
nostra vila

Mireia Ingla:
‘‘El nostre compromís és 
amb la ciutadania i el 
programa electoral”
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BALANÇ DEL PRIMER ANY A L’AJUNTAMENT



ACTUALITAT

Pactem amb el govern una subvenció de
500.000 euros a l’any per combatre 
l’atur i fomentar l’autoemprenedoria

Convergència vota en contra de la 
proposta d’ERC-MES de declarar el Rei
Felip VI persona non grata a la ciutat

Lamentem la deslocalització de Delphi i 
la pèrdua de llocs de treball

Esquerra Republicana i les JERC vam participar 
en la manifestació organitzada pels treballadors 
en contra de l’ERO presentat per la direcció L’Ajuntament estendrà la tarifació social

a diversos espais educatius

La proposta prové de l’acord presupostari que 
hem signat amb el govern i inclou les escoles 
bressol, el Conservatori i l’Escola d’Arts i Disseny

Santi Vidal: ‘Estem construint una
catedral immensa’

El cap de llista al Senat va visitar Sant Cugat en 
el marc de la campanya del 26J

Esquerra Republicana guanya les 
eleccions a Sant Cugat amb 9.080
vots

És la primera victòria republicana des dels 
temps de la Segona República

TITULARS DESTACATS

!

COM VEIEM SANT CUGAT UN ANY DESPRÉS?

Mireia Ingla, Portaveu del grup municipal

“ “Estem treballant per construir 
una ciutat més inclusiva. Hi ha 
encara molta feina a fer

Èric Gómez, Regidor d’ERC-MES i les JERC

“ “Encara som la ciutat dels Països 
Catalans més desigual: el 20% 
dels santcugatencs concentra el 
60% de la renda local

Oriol Cisteró, President d’ERC

“ “Per fi tenim tarifació social a 
les escoles bressol i altres llocs.
Ara qui menys té menys paga!

Noël Climent, Vocal d’ERC-MES a Valldoreix

“ “A Valldoreix cal fer més política 
i deixar la gestió del dia a dia 
als bons tècnics que tenim

Ferran Villaseñor, Regidor d’ERC-MES i 
president del Consell de Barri Centre-Est

“ “Hem impulsat un Pla per al 
barri del Monestir i Sant Francesc 
per revitalitzar la zona

Ainhoa Miró, Secretària d’Organització de 
les JERC

“ “El jovent no es conforma amb 
una ciutat aparador i s’està 
implicant per canviar-la



AJUNTAMENT

L’elaboració d’un pla municipal 
que englobi el conjunt de polí-
tiques i mesures per promoure, 
defensar i garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, trans-
sexuals i intersexuals suposa 
avançar per garantir el dret a la 
igualtat i la no-discriminació per 
motius d’orientació sexual i iden-
titat o expressió de gènere. 

Volem assegurar que a Sant 
Cugat es pugui viure la diversitat 
sexual i afectiva en llibertat, su-
perant la construcció dicotòmica 
del gènere i la presumpció que 
tothom és heterosexual. Volem 
que la gent pugui viure feliç, lliure 
de fòbies i prejudicis que estig-
matitzin; lliure de qualsevol forma 
de dominació, amb plena norma-
litat perquè el que és normal és la 
diversitat. Parlem de ser un ma-
teix, lliurement, i d’estimar qui es 
vulgui  i com es vulgui, superant 
l’heteronormativitat com a forma 
de dominació del patriarcat.

MOCIÓ DESTACADA

APUNTS DEL PLE

LES MOCIONS DEL PLE
 
  ABRIL

  Moció d’ERC-MES, CDC i CUP-PC a favor de potenciar la Festa de Sant Joan, la 
  festa nacional dels Països Catalans [a proposta d’Òmnium Cultural]
  
  MAIG
  
  Moció d’ERC-MES, CUP-PC, C’s, ICV-EUiA, PSC i PP per a la revisió d’ofici de la 
  Modificació del Pla General Metropolità de Valldoreix i altres zones 

  Moció d’ERC-MES, CUP-PC, ICV-EUiA C’s i PSC per a l’elaboració d’un pla LGTBI+ 
  a Sant Cugat i per a la commemoració del 28 de juny i 17 de maig

  Moció d’ERC-MES, CDC, CUP-PC, ICV-EUiA i PSC sobre la rebaixa de l’IVA en 
  els productes d’higiene femenina i els bolquers per a infants i adults 
  [A proposta d’ERC-MES]

  JUNY

  Moció d’ERC-MES, CDC, ICV-EUiA i PSC per a l’adopció a l’Ajuntament del salari
  mínim de 1.000 euros [A proposta d’ERC-MES]

  Moció del grup municipal d’ERC-MES per declarar Felip VI persona non grata 
  a Sant Cugat del Vallès

  Moció d’ERC-MES de suport a les entitats del tercer sector social de Catalunya 
  i de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF

  Moció d’ERC-MES, CUP-PC i ICV-EUiA d’ajuda a les persones refugiades 
  [a proposta de l’Assemblea dels Refugiats]   
  
  JULIOL

  Moció institucional (suport de tots els partits) per a la millora del manteniment 
  al barri de les Planes [A proposta d’ERC-MES]

  Moció d’ERC-MES sobre la creació d’un Consell Editorial tècnic de la revista 
  municipal 

  Moció d’ERC-MES i CDC per un nou país lliure de corrupció [A proposta 
  d’ERC-MES]

ERC-MES impulsa un pla per 
garantir els drets de les persones 
LGTBI+ amb la CUP-PC i ICV-EUiA

La iniciativa suposarà incorporar la 
perspectiva LGTBI+ a l’estructura municipal

Un pla contra la LGTBIfòbia 
i en favor de la diversitat

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

Sant Cugat impulsarà el 
salari mínim de 1.000 
euros per als treballadors 
de l’Ajuntament i els de les 
empreses que contracti

El consistori tira endavant 
la nostra moció de crear una 
brigada d’obres per al
barri de les Planes

S’aproven les al·legacions 
d’ERC-MES al Registre de
Grups d’Interès per 
impulsar la transparència



VALLDOREIX

La il·lustració d’Esquerra

Potenciar el comerç de proxi-
mitat és essencial perquè, al 
mateix temps que afavorim el 
progrés econòmic, creem llocs 
de treball a la vila i fem créixer 
el teixit comercial, fet que signi-
fica més moviment, més vida al 
carrer i més poble. 

Ja fa prop de mig any de 
l’obertura del Condis del Mas 
Roig, amb molt bona acceptació 
pel veïnat de Valldoreix. Tot i 
que des d’ERC apostem pel pe-
tit comerç per davant de grans 
marques, ens n’alegrem pels 
treballadors i per l’oportunitat 
que suposa per dinamitzar l’eix 
comercial de la zona.

Mas Roig, Can Cadena, Ramon 
Escayola... Aquest cas d’èxit ens 
ha de fer veure que a Valldoreix 
tenim diversos eixos comercials 
amb botigues amb moltes pos-
sibilitats. El potencial humà i la 
qualitat dels productes hi són, jo 
en sóc testimoni. 

DES DE L’OPOSICIÓ TAMBÉ FEM FEINA!
El Condis Valldoreix i el
comerç de proximitat

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

Els partits de l’oposició s’han unit per reclamar la revisió d’unes 
actuacions urbanístiques a Valldoreix i altres zones del municipi. 
El govern de Sant Cugat, en minoria, ha acceptat; el de Valldoreix, 
amb majoria absoluta, no

?SABIES QUE...

Ajuda als refugiats i refugiades de Síria i 
altres zones en conflicte

Campanya per impulsar la compra en els 
comerços de Valldoreix

Pagament de l’IVA i de l’IRPF a través de 
l’Agència Tributària Catalana

Ampliació dels horaris del Punt de Lectura de 
la biblioteca



PEngem la bandera de l’arc de 
sant martí a la seu del pp per 
votar en contra de desplegar 
la llei contra l’lgtbifòbia

ens sumem a la manifestació
per donar suport a la 
plantilla de delphi i per
reclamar una feina digna per 
a la classe treballadora

el desplaça jove, amb les jerc 
com una de les entitats 
organitzadores, es reivindica 
com a espai de referència del 
jovent a la festa major

la sala de concerts i la biblioteca CENTRAL, més a prop TITULARS DESTACATS

estela’t!EL BUTLLETÍ DE LES JERC
setembre-novembre 2016

EL VÍDEO DESTACAT

el discurs del portaveu de les jerc, lluc 
cahís, durant la diada nacional

Les JERC participem en tots els 
actes de l’Onze de Setembre

678450666 www.jercsantcugat.cat @jercstcugat JERC Sant Cugat

La manca d’equipaments juvenils a la 
ciutat és una evidència que respon a 
més de 12 anys de polítiques de jo-
ventut inexistents i d’incompliments 
reiterats d’un pla d’equipaments que 
ha quedat obsolet. Tanmateix, amb 
la pèrdua de la majoria absoluta de 
Convergència i en el marc de l’acord 
pressupostari entre ERC-MES i el 
govern municipal, les JERC veiem 
l’oportunitat de forçar l’equip de go-
vern per tal que la ciutat disposi d’una 
sala de concerts pública i una verita-
ble biblioteca central urbana. 

Per això, l’acord pressupostari sig-
nat dóna resposta a la reivindicació 
història del jovent, les entitats i els 
grups de música santcugatencs i pre-
veu l’estudi per a la construcció d’una 
sala polivalent que compti amb bucs 
d’assaig i compleixi amb totes les 
condicions tècniques i d’insonoritza-
ció per realitzar-hi concerts. També, 
en el marc dels acords assolits per 

ERC-MES a proposta de les JERC, 
el ple municipal del mes de juliol va 
aprovar una modificació urbanística 
a l’àmbit del parc Ramon Barnils per 
tal d’ubicar-hi la nova Biblioteca Cen-
tral Urbana, just a la cantonada en-
tre la Rambla del Celler i el carrer de 
Ferran Romeu. Un equipament que 
tindrà uns 4.200 m2 i que ha d’estar 
acabat l’any 2019. Durant els propers 
mesos les JERC vetllarem per tal 
que Convergència compleixi amb els 
acords assolits i la ciutat compti amb 
aquests nous equipaments al més 
aviat possible.

el nou equip de les jerc sant cugat

Lluc Cahís
Portaveu
23 anys

Ainhoa Miró
Organització
22 anys

Gina Cahís
Coordinació Interna
18 anys

Jofre Torner
Imatge i Comunicació
19 anys

Eli Escoda
Consciència Feminista
19 anys

David Rivero
Activisme
19 anys

Èric Gómez
Política Municipal
26 anys

Maria José 
Hernández
Finances
22 anys

L’elecció del nou comitè local va tenir lloc el 20 de setembre



Com veieu la ciutat un any després de 
les eleccions?

Una de les coses que més ens amoïna és 
el fet que hi ha molta gent que, o bé ha 
de marxar o bé es veu abocada a l’exclu-
sió social, ja que és una ciutat molt cara 
i això no només afecta el jovent o les 
persones pensionistes, sinó també mol-
tes famílies amb fills. Vivim en el muni-
cipi amb renda per càpita més alta, amb 
el preu de l’habitatge més car... Fer un 
Sant Cugat més inclusiu i equitatiu és un 
dels objectius que ens vam marcar per  a 
aquest mandat; encara ens queda molta 
feina a fer però estem esperançats.

Vau signar un acord de pressupostos 
amb el govern. Quines són les prioritats? 

És tracta d’un projecte molt ambiciós 
per tal de poder afrontar, com abans mi-
llor, alguns dels reptes de la ciutat. Vo-
lem combatre l’exclusió residencial fo-
mentant l’increment d’habitatge públic 
de lloguer. També hem acordat més de 
600.000€ d’ajuts per a la contractació 
de persones aturades de gran durada, 

així com per al foment de l’emprenedo-
ria i l’autoocupació. A més, hem imple-
mentat per a aquest curs 2016-2017 la 
tarifació social per primera vegada, que 
vol dir que la gent pagarà els preus pú-
blics en funció de la seva renda i situació 
familiar. També hem acordat inversions 
per a equipaments demanats històrica-
ment i que seran crucials per al creixe-
ment de la ciutat, com ara la Biblioteca 
Central, l’espai polivalent amb sala de 
concerts i la cobertura de la pista de les 
Planes. L’acord també preveu inversions 
als barris per evitar que hi hagi dos Sant 
Cugats, amb els Plans de Millora dels 
barris del Monestir i de la Floresta.

Què fa aleshores que no sigueu una 
crossa del govern?

El nostre compromís és tirar endavant 
un programa electoral fruït de les troba-
des amb les entitats i la gent, i exercir 
una oposició responsable (i contundent 
quan calgui) que permeti tirar endavant 
la governabilitat de la ciutat. Per això 
hem acordat els pressupostos més so-
cials que mai abans havia tingut Sant 
Cugat,  i presidim el Consell de Barri del 
Centre-Est per, juntament amb el veïnat 
i les entitats, millorar les mancances que 
des de fa molt temps pateixen. El nostre 
únic compromís és amb la ciutadania, 
per això sempre serem al seu costat per 
fer de Sant Cugat un lloc millor per viure.

Mikel Vilalta
@MikelVilalta

L’ENTREVISTA

MIREIA INGLA

“L’objectiu és fer un
Sant Cugat més 
inclusiu i equitatiu”

Mireia Ingla
@mireiaingla

Portaveu del grup municipal ERC-MES. 
Casada i mare de tres fills, és advocada i 
està especialitzada en mediació. Col·la-
bora amb Càritas, especialment en te-
mes d’habitatge. Viu a Sant Cugat des 
de fa més de 20 anys.

PIULADES
DESTACADES

@LlucCahis 13 de maig
Res del que puguem fer al 
respecte és prou, ni res és poc 
#refugeeswelcome #UErgonya 
Dignifiquem #santcugat

@ericgomezperez 28 de juny
Els regidors d’@ercsantcugat no 
assistim a la missa de #FMsantcu-
gat. La missa no hauria de formar 
part dels actes institucionals!

@ercsantcugat

EL SEMÀFOR
REPUBLICÀ

                      Pressupostos participatius
El procés ha rebut 955 propostes 
per part de la gent, centrades en 
espai públic, mobilitat i educació

El govern ha multat aquest mític
emplaçament del carrer Major per 
obrir durant la nit de Nadal, una 
tradició que el propietari va
engegar fa 27 anys

Sanció al bar BaobabEL VÍDEO DESTACAT

Les pífies del primer any
del mandat
En política, també sabem 
riure!

@mireiaingla 22 de juliol
El govern no vol treure la ban-
dera espanyola de l’Ajuntament. 
Espero que mantingui l’estelada 
a Lluís Millet @ercsantcugat 

@Ferran_V 10 de juliol
Ahir gran sopar de germanor 
amb els veïns i veïnes de Can 
Barata. #CANBARATAEXISTEIX. 
#Consellbarricentreest

@EvaLafuente2 14 de juliol
Ajuntament, escolteu el veïnat i 
netegeu la riera de Can Cabassa. 
És qüestió de salut pública i de 
seguretat #Santcugat

@ocistero 19 de juliol
Els súbdits i vassalls a defensar la 
corona! Quina poca valentia 
@ConvergenciaSTC! #fail 
#etfelicitofill #santcugat

@AinhoaMiro 23 de maig
#Barça, protagonista de la ma-
joria de les portades avui. Què 
passa amb les PERSONES gaseja-
des a #Idomeni?  #UErgonya


