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“Voluntat i valentia 
en el procés”, article 
d’Oriol Cisteró

Ferran Villaseñor parla 
del procés participatiu 
del barri del Monestir

Greuges comparatius  
en la urbanització de 
l’avinguda del Baixador

Bernat Picornell:
‘‘La cultura de Sant Cugat 
necessita planificació a 
llarg termini”
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LA NOVA DIRECCIÓ 
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ERC-MES MANTÉ L’APOSTA PER UNA OPOSICIÓ 
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ACTUALITAT

VOLUNTAT I VALENTIA

Oriol Cisteró
President d’ERC Sant Cugat
@ocistero

Sant Cugat hauria d’estar fent gestos que visualitzessin el camí cap a la desconnexió d’Espanya

Signem un acord amb CDC pels 
pressupostos 2016 per reforçar la seva 
vessant social

L’equip de govern incompleix el 
compromís de convocar el Pacte per la 
Nit al setembre

Oriol Cisteró, nou president d’ERC a
Sant Cugat

Substitueix Mireia Ingla, que continua
com a portaveu del grup municipal a 
l’Ajuntament L’Ajuntament farà un Pla Estratègic de 

l’Esport amb les entitats esportives

Vam presentar aquesta proposta al febrer 
després de diverses trobades amb clubs i 
associacions esportives

El Cicle Cinema d’Autor reforçarà la 
versió original subtitulada en català

La iniciativa sorgeix d’una petició ciutadana 
que vam atendre al desembre

Esquerra Republicana obté més de 
8.300 vots en les eleccions espanyoles 
de desembre a Sant Cugat

El santcugatenc Bernat Picornell, senador
d’ERC per designació del Parlament

TITULARS DESTACATS

l’ordenament jurídic espanyol. Sant Cugat hauria d’estar 
fent  gestos que visualitzessin aquest camí cap a la des-
connexió. I de tot això, ben poca cosa.

Així doncs, no és estrany que la militància d’ERC es 
posicionés clarament en assemblea a favor de mante-
nir-se a l’oposició i seguir reclamant al govern municipal 
més voluntat i valentia per al procés. Però també per 
desenvolupar la participació ciutadana, l’encaix amb les 
entitats, l’ensenyament, la sanitat pública i, ben especial-
ment, la lluita contra les desigualtats. 

Podeu estar ben segurs que en tots aquests temes, i 
aquells altres que millorin la vida de la gent de Sant Cu-
gat, el govern ens tindrà ferms però responsablement al 
seu costat. Com ens hi ha trobat, per exemple, a l’hora 
definir i aprovar els pressupostos municipals del 2016, 
d’un caràcter molt més social i més a l’esquerra que els 
dels últims temps. 

Sant Cugat és una ciutat independentista o, si ho voleu, 
una ciutat amb una majoria ciutadana favorable a la in-
dependència i una majoria aclaparadora de regidors i re-
gidores que donen suport a la desconnexió d’Espanya. I 
ja fa un temps que es manté així. Però aquesta realitat no 
s’està traduint en el fet que siguem un municipi conegut 
i capdavanter en cap dels fronts ni campanyes que tant 
el govern de Catalunya com les entitats sobiranistes pro-
posen als ajuntaments. Alguna cosa, doncs, no progressa 
adequadament. 

Els nostres regidors, la Mireia, en Ferran i l’Èric, no 
només donen suport a qualsevol proposta de caire so-
biranista sinó que proposen i duen als plens mocions de 
suport al procés i al govern de Catalunya. Però ai las, no 
sempre compten amb el suport del govern municipal, que 
s’arronsa quan ensuma el mínim risc jurídic. Un exemple el 
tenim al ple municipal de febrer, on es va abstenir a l’hora 
de donar suport a les ponències parlamentàries de des-
connexió, aprovades per Junts pel Sí i la CUP al Parlament.

Sant Cugat hauria d’estar a dia d’avui demostrant que 
la desconnexió amb Espanya comença als municipis; que 
els governs locals, fortament recolzats per la població i 
per la resta de forces independentistes, ja no tenen por a 

!



AJUNTAMENT

La reforma urbana del barri del 
Monestir ja ha començat. Ara 
s’enceten les comissions secto-
rials de participació ciutadana. 
Els veïnat analitzarà i proposarà 
quines són les necessitats i els 
projectes que volen per al seu 
barri. Els entorns de l’avingu-
da de Cerdanyola, la plaça d’en 
Coll i Sant Francesc conformen 
una zona on cal millorar l’espai 
públic, potenciar les reformes 
d’habitatges antics, l’accessibili-
tat i l’aparcament. 

Ara bé, també cal prioritzar 
aspectes socials i educatius. 
Moltes persones s’han queixat 
de la manca d’inversió des de fa 
temps. Diuen que la ‘banda de 
darrere del Monestir’ no ha tin-
gut l’atenció desitjada i que no 
s’han volgut integrar les dues 
zones. Ara és el moment que el 
veïnat participi i decideixi com 
vol que sigui el barri del Mones-
tir en els propers anys.

MOCIÓ DESTACADA

APUNTS DEL PLE

LES MOCIONS DEL PLE
 
  DESEMBRE

  Moció d’ERC-MES per tal de garantir que les pel·lícules projectades al cicle 
  Cinema d’Autor siguin subtitulades en català
  
  Moció institucional (suport de tots els partits polítics) a proposta d’ERC-MES 
  per tal d’instar l’Ajuntament a revisar l’actual Pla d’Equipaments

  GENER
  
  Moció d’ERC-MES, CDC, CUP-PC, C’s, ICV-EUiA i PSC de condol a la família de 
  l’Alan Montoliu i de condemna a la transfòbia [A proposta de les JERC]

  Moció d’ERC-MES i CDC instant la Direcció del Cadastre, del Ministeri d’Hisenda 
  i Administracions Públiques a una revisió cadastral col·lectiva al 2016 
  [A proposta d’ERC-MES]

  Moció d’ERC-MES, CDC, CUP-PC i ICV-EUiA sobre el vot als 16 anys [A proposta 
  de les JERC]

  FEBRER

  Moció d’ERC-MES i CDC sobre el desenvolupament del Pla Estratègic de l’Esport 
  [A proposta d’ERC-MES]

  Moció d’ERC-MES per tal de reprendre de forma immediata les sessions del Pacte
  per la Nit [A proposta de les JERC]

  Moció d’ERC-MES, CDC, ICV-EUiA i PSC de suport a les mobilitzacions i accions 
  contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre [A proposta d’ERC-MES]
  
  MARÇ

  Moció d’ERC-MES i ICV-EUiA per demanar l’ampliació dels beneficis del títol de
  transport T-12 fins als 16 anys a Sant Cugat

  Moció d’ERC-MES, CDC, CUP-PC, ICV-EUiA i PSC per demanar el traspàs 
  del servei de Rodalies a la Generalitat  [A proposta d’ERC-MES]

  Moció d’ERC-MES i CUP-PC per donar suport a la sortida de l’Hospital General 
  de Catalunya del SISCAT (el sistema de sanitat públic)

ERC-MES i ICV-EUiA proposen 
ampliar la targeta de transport 
juvenil T-12 fins als 16 anys 

La inciativa ha estat aprovada pel ple 
amb el suport de tots els partits

El procés participatiu del
barri del Monestir

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

Apostem per incloure el 
mètode educatiu d’Escola 
Viva al nou centre que 
s’ubicarà a Volpelleres a 
partir del curs vinent

La tarifació social arribarà 
a les escoles bressol al 
setembre gràcies a l’acord 
pressupostari que hem 
signat amb el govern

El consistori, a favor del vot 
als 16 anys a petició
d’ERC-MES i les JERC



VALLDOREIX

ESQUERRA T’EXPLICA

Resulta que aquesta via urbana, 
molt important des del punt de 
vista de la mobilitat, serà final-
ment asfaltada. Quan s’urbanit-
za un carrer i es posa el clave-
gueram, la llum, el gas, etc. s’ha 
de pagar entre l’ajuntament en 
qüestió i els veïns i veïnes.

Alguns habitants d’aques-
ta via que travessa Valldoreix i 
Mira-sol m’han fet notar el seu 
enuig pel greuge comparatiu 
que senten en relació amb les 
famílies valldoreixenques a les 
quals els van asfaltar el carrer 
amb una ‘capa de rodadura’, que 
no suposa cap cost per al veí, 
abans de les eleccions munici-
pals del maig.

Desenganyem-nos: a ningú li 
agrada posar diners de la seva 
butxaca en aquests casos, però 
menys ens agrada que se’ns di-
gui que nosaltres hem de pagar 
quan d’altres no ho han hagut 
de fer.

MOCIONS PRESENTADES A LA JUNTA DE VEÏNS
(pots consultar totes les propostes a la web www.ercsantcugat.cat)

Què preveu l’acord pressupostari d’ERC-MES amb el govern?

 
  GENER

  Moció d’ERC-MES, CUP-PC i C’s per ampliar els horaris del punt de 
  lectura de Valldoreix       

  Moció institucional de condol per la mort de l’Alan Montoliu Albert i condemna 
  a la transfòbia [A proposta de les JERC]

  Moció d’ERC-MES, CUP-PC i Ciutadans per realitzar un pla d’equipaments a 
  Valldoreix 

  MARÇ

  Moció d’ERC-MES, la CUP-PC i C’s per declarar la vila de Valldoreix lliure de 
  glifosat

  Moció institucional (suport de tots els partits polítics) per donar suport als 
  refugiats

Greuges comparatius 
a l’avinguda del Baixador

Noël Climent
Vocal d’ERC-MES 
a l’EMD
@Noelcliment
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Hem visitat establiments comercials de 

Valldoreix per explicar-los la campanya 

de suport al comerç local d’ERC i JERC

 i al carrer...

15 milions en inversió plurianual 
(inversions al barri del Monestir, 
cobertura de les pistes de les Planes...) 

700.000 euros d’inversió per al 2016

175.000 euros per a un 
pla de xoc contra l’atur 
local, centrat en les petites 
empreses i cooperatives

Targeta ciutadana per
simplificar tràmits i
demanar bonificacions en 
preus públics

Tarifació social a les escoles 
bressol i ampliar la dels 
centres artístics, casals de 
lleure i escoles de música



condemnem l’assassinat 
social de l’alan i reclamem 
mesures per combatre la 
transfòbia

organitzem amb altres 
col·lectius diversos actes 
per reivindicar el dia de la 
dona treballadora a 
sant cugat

descartem iniciar converses 
amb convergència per entrar 
al govern i apostem per fer 
una oposició propositiva però 
ferma

donem valor al comerç local i de proximitat! TITULARS DESTACATS

estela’t!EL BUTLLETÍ DE LES JERC
ABRIL-JULIOL 2016

EL VÍDEO DESTACAT

les jerc reivindiquen la necessitat
d’una constitució catalana

Escaneja el codi amb el mòbil
per veure el vídeo

678450666 www.noetconformis.cat @jercstcugat JERC Sant Cugat

Consumir de manera conscient de-
termina directament la qualitat del co-
merç local de la nostra ciutat. És per 
això que durant els darrers mesos les 
JERC hem organitzat una campanya 
que tenia com a objectiu conscienciar 
les persones del valor de les boti-
gues del nostre entorn, especialment 
en l’època de les rebaixes. Un any 
més, hem volgut animar la població 
de Sant Cugat a deixar les grans su-
perfícies de compra per potenciar un 
altre model més responsable.

És essencial defensar unes re-
baixes solidàries i aturar així la des-
humanització del nostre municipi 
en un aspecte tan fonamental com 
és el comerç. Aquesta campanya 
és especialment necessària, tenint 
en compte el context actual de crisi 
econòmica, però la situació també 
s’ha vist agreujada per les polítiques 
públiques que s’han dut a terme per 
millorar la situació i que no ho han fet. 

Per tots aquests motius, hem penjat 
pancartes, hem repartit flyers i hem 
entregat els cartells als comerciants.

Comprant al comerç local, impul-
saràs la creació d’ocupació de quali-
tat i fomentaràs una ciutat més viva i 
cohesionada!

un pressupost per al 2016 amb empremta juvenil

inversió a llarg termini (enguany)

Nova Biblioteca Central Espai polivalent amb una sala de concerts

Ampliació dels horaris 
habituals de les 
biblioteques i més
aules d’estudi en
èpoques d’exàmens

+

+
inversió a curt termini (aquest any)

Pla de xoc
contra l’atur 

juvenil



Quins dels interessos de Sant Cugat es 
poden defensar des de Madrid?

Gairebé tots! Per desgràcia el control de 
Madrid sobre el món local és gairebé to-
tal i això ens dóna un escàs marge de 
maniobra. Per això d’una manera o altra 
tots els interessos a alt nivell de la ciu-
tat passen per allà (finances municipals, 
infraestructures, subvencions munici-
pals, arquitectura social...). Malgrat ser 
representant a una cambra espanyola, 
però, també tinc la responsabilitat de 
compaginar l’activitat de Madrid amb la 
coordinació entre Parlament i Generali-
tat. Per tant, la defensa dels interessos 
de Sant Cugat a través de la meva feina 
està assegurada al 100% tant a Madrid 
com a Catalunya!

Què has après en aquests primers me-
sos al Senat?

Que hi ha molta, moltíssima feina per fer 
i que ens cal apretar la màquina per es-
coltar, ajudar, aprendre i recolzar els di-
ferents agents que necessiten un cop de 
mà al nostre país. Des del front de Ma-

drid tant diputats com senadors a hores 
d’ara ja ens hi estem deixant la pell! 

També ets vicepresident del Consell 
de Cultura. Què necessita la ciutat en 
aquest aspecte?

Sobretot necessita una planificació a 
llarg termini. Hem de definir què volem 
per a la nostra ciutat d’aquí a uns quin-
ze o vint i treballar en aquesta direcció. 
Aquest projecte, a més, també passa 
de forma inevitable per una major con-
nexió entre els diferents agents i sectors 
culturals de la ciutat. Si no impulsem 
aquestes sinergies, no ens en sortirem. 
Per tant, m’he marcat aquests dos ob-
jectius: per una banda, definir cap a on 
anem amb el màxim de consens possi-
ble i, de l’altra, fer-ho tot connectant el 
sector teatral, el musical, l’artístic, el de 
la cultura popular, etc.

Com compagines aquestes responsabi-
litats amb la teva tasca a les entitats? 

Una de les meves grans línies vermelles 
és no abandonar la meva tasca a les en-
titats. Tant les responsabilitats que hi 
tinc com la meva vinculació a aquestes 
són indestriables i inseparables, no s’en-
tendria una cosa sense l’altra. Per això, 
a l’agenda del dia a dia és imperatiu 
deixar un espai per seguir connectat al 
teixit associatiu local.

Mikel Vilalta
@MikelVilalta

L’ENTREVISTA

BERNAT PICORNELL

“El control de Madrid 
sobre el món local és 
gairebé total”

Bernat Picornell
@bernatpicornell

Senador a Madrid, tot i que això no li 
impedeix continuar vinculat a les enti-
tats de cultura popular i tradicional de 
la ciutat, com els Castellers i els Basto-
ners, entre d’altres. També és vicepresi-
dent del Consell de Cultura de la ciutat.

PIULADES
DESTACADES

@junqueras 10 de gener
Amb humilitat, fermesa, coratge 
i valor, iniciem un camí històric! 
Guanyem la llibertat!

@ericgomezperez 15 de febrer
.@ConvergènciaSTC s’entén amb 
@Cs_Santcugat en seguretat, 
educació i salut. Si ho fa amb 
#pactexlanit poden ser al govern 

@ercsantcugat

EL SEMÀFOR
REPUBLICÀ

                      Acord pressupostari
L’acord que hem signat amb 
l’equip de govern permet impulsar 
uns pressupostos amb una forta 
vessant social

Manca de democràcia
Tot i que hi ha una moció d’ERC-MES 
aprovada per complir els acords del 
Pacte per la Nit, l’alcaldessa ha 
anunciat que no ho farà

EL VÍDEO DESTACAT

Presentació del Pla Estratègic 
de l’Esport
Escaneja el codi amb el mòbil
per veure el vídeo

@mireiaingla 21 de març
Estic convençuda que la gent de 
#SantCugat no vol una sanitat 
a la carta, sinó que els recursos 
públics siguin per a tothom

@Ferran_V 27 de febrer
El potaje d’avui està boníssim. 
Continuem la festa del 
#DíadeAndalucía al Centro 
Popular Andaluz #SantCugat

@Noelcliment 29 de març
Presentar un ERO enmig de 
negociacions de compra no és 
socialment responsable de cap 
manera! #Delphi

@ocistero 15 de febrer
.@CDCSantCugat s’arronsa al 
#plestc quan cal defensar el 
procés: s’absté en la creació de 
ponències de desconnexió #fail

@AinhoaMiro 7 de març
La revolució comença als carrers 
i pobles, persona a persona! 
#DiadelaDona #SantCugat


