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Esquerra i Reagrupament pertanyen
a la llarga tradició republicana bastida
des del món municipal. De fet, Es-
querra Republicana de Catalunya ha
estat, ja des del dia de la seva fundació
ara fa 80 anys, un partit amb vocació
municipalista. Perquè és el municipi,
el  marc on es desenvolupa la vida de
la ciutadania i on es posen en relleu la
importància dels valors republicans i
independentistes que defensen Es-
querra i Reagrupament.

És per això que Esquerra i Reagrupa-
ment hem decidit concórrer plegats
en aquesta nova etapa que s’enceta el
proper 22 de maig. Perquè ara més
que mai es tracta de sumar esforços,
deixar de banda personalismes i treba-
llar conjuntament en la construcció
nacional. I el municipi és el primer
marc on es pot començar a treballar
en aquesta línia. D’aquí que la presèn-
cia d’Esquerra i Reagrupament sigui
fonamental per orientar decisivament
un nou model de ciutat, que ja no pot
basar-se en el creixement urbanístic
d’aquests darrers anys, sinó que ha de
situar l’atenció de les persones, la de-
fensa del medi ambient i la promoció

econòmica en el centre de l’actuació
política del nou consistori. És precisa-
ment aquest el terreny en què tradi-
cionalment la gent d’Esquerra i
Reagrupament ha impulsat polítiques
innovadores, amb mesures eficaces,
sòlides i contrastades. Unes actua-
cions que han tingut sempre com a
objectiu el benestar de la gent i la de-
fensa de les llibertats personals i na-
cionals.

El programa que us presentem res-
pon a aquesta voluntat i ho fa priorit-
zant els eixos de la cohesió social, el
progrés econòmic i la defensa del
medi ambient, sense deixar de banda
l’impuls que des dels municipis es pot
donar al sobiranisme, tal com hem
pogut veure recentment. Es tracta
d’un programa que sorgeix del con-
tacte quotidià amb la nostra realitat
immediata, del debat sectorial i terri-
torial que s’ha obert amb múltiples
entitats i agents ciutadans. Tot plegat
fa que sigui un programa que defuig
les propostes vagues o irreals, perquè
estem convençuts que cal donar res-
postes concretes i creïbles a les pro-
blemàtiques diverses de la nostra
ciutat.

A banda de les propostes d’Esquerra
i Reagrupament, en aquest programa

hi trobareu, en vermell, les propostes
en matèria de joventut elaborades per
les JERC. Aquestes propostes estan
desglossades en cadascun dels eixos
del programa ja que entenem que han
de tenir un caire absolutament trans-
versal i que és d'aquesta manera com
s'han d'aplicar les polítiques de joven-
tut, tant en la nostra ciutat com en el
conjunt del país. Les JERC han basat el
seu programa i les seves propostes en
l'emanicipació juvenil, per tal que
aquest segment de població pugui
gaudir d'una llibertat clara per a des-
envolupar la seva vida en els diferents
aspectes d'aquesta: formació, habi-
tatge, treball, mobilitat, salut, etc. Cal
remarcar també que les propostes de
les JERC tenen una clara voluntat de
lluitar contra una crisi econòmica que
afecta molt especialment al jovent.

A la nostra candidatura, comptem
amb un equip compromès i preparat
per a tirar endavant aquest programa.
Una gent honesta que defensa la polí-
tica com una contribució a la “res” pú-
blica. En definitiva, una gent
d’Esquerra i Reagrupament que des de
l’Ajuntament defensarà un Sant Cugat
socialment just, econòmicament pròs-
per i nacionalment lliure.

Per fer això... Comptem amb tu!
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SANT CUGAT, 

UNA CIUTAT SOCIALMENT JUSTA I COHESIONADA
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1.  CIUTADANIA i PARTICIPACIÓ

Si volem fer de Sant Cugat una ciu-
tat socialment justa, cal vetllar i treba-
llar diàriament per la cohesió social. El
nostre és un model de convivència
basat en els principis republicans: la
llibertat, les polítiques d’igualtat i el
respecte a un marc comú de drets i
deures. L’Ajuntament és l’administra-
ció més propera a la ciutadania. Desit-
gem, doncs, atansar-nos als nostres
conciutadans i conciutadanes i mante-
nir-nos-hi en contacte perquè ente-
nem que han d’estar permanentment
informats de tot el que tingui a veure
amb el seu municipi. Fomentarem les
noves tecnologies però no deixarem
de prioritzar el contacte personal. La
nostra ciutat és el que és gràcies als
homes i les dones que hi viuen, ells i
elles ha són la nostra prioritat. Volem
que Sant Cugat sigui un orgull per als
qui hi vivim, per la qual cosa hem de
fomentar el respecte i la convivència
ciutadana entre tots els veïns i veïnes,
sigui quin sigui els seus orígens o
creences. Ens calen unes ciutats cohe-
sionades si volem construir un país
lliure.

Per a nosaltres, els ciutadans i les
ciutadanes compten sempre, no

només cada quatre anys. Per aquesta
raó, la participació ciutadana és la base
del nostre projecte polític. La ciutada-
nia ha de poder pronunciar-se sobre
els usos dels equipaments públics
dels seus barris o districtes, ha de tenir
l’oportunitat de participar en l’elabo-
ració de les polítiques municipals. La
ciutadania ja és major d’edat per a de-
cidir sobre aquelles qüestions que l’a-
fecten i, per tant, no necessita ser
tutelada. Impulsarem, doncs, mecanis-
mes de participació ciutadana com les
consultes populars i els Consells de
barris. Nosaltres vetllarem sempre per
la màxima transparència en la gestió
municipal, una transparència real i
efectiva que permeti participar als ciu-
tadans i ciutadanes en l’elaboració
dels pressupostos i mantenir-los sem-
pre informats del seu grau de compli-
ment, a través de mecanismes de
participació ciutadana, com ara les
consultes populars i els consells de
barris. 

Propostes:

1. Desenvoluparem el Pla Muni-
cipal per a la Igualtat, per tal de supe-
rar les desigualtats existents entre
gèneres, i treballarem per a la conse-
cució d’una veritable conciliació la-

boral i familiar, tant per a homes com
per a dones.  

2. Crearem una Oficina d’Emanci-
pació Juvenil que integri i coordini les
diferents administracions, entitats i
agents que disposen de serveis desti-
nats al jovent, per tal que els i les joves
puguin trobar en una finestreta única
la informació per resoldre tot allò que
necessiten.

3. Promourem polítiques   de su-
port a gais, lesbianes, transsexuals i bi-
sexuals i vetllarem per evitar que patixin
qualsevol tipus de discriminació per raó
de la seva orientació sexual.

4. Facilitarem la integració dels
nous catalans i les noves catalanes i
consolidarem la cohesió social a la
nostra ciutat, a través d’un nou Pla de
Ciutadania real i eficient que permeti:

- fomentar un teixit associatiu
que sigui un espai de convivència i
participació on puguin tenir cabuda
les persones immigrades;
- afavorir la llengua i la cultura

catalanes com a eines per a la integra-
ció i la convivència, mitjançant el vo-
luntariat lingüístic i les entitats de
cultura popular i tradicional;
- desenvolupar campanyes mu-
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nicipals de convivència, tolerància i
respecte;
- vetllar perquè els serveis d’a-

tenció ciutadana incorporin una pers-
pectiva intercultural amb l’objectiu de
facilitar la integració de les persones
immigrades en el nostre municipi; 
- potenciar la figura del media-

dor cultural a fi de tractar els proble-
mes de convivència que puguin
aparèixer de forma personalitzada i
constructiva;
- portar a terme una política ur-

banística que eviti la guetització de les
persones nouvingudes i afavoreixi la
consolidació d’una ciutat compacta;
- promoure la celebració del

Dia de la Diversitat, una jornada de
caràcter anual destinada a fomentar
la convivència, el coneixement i la
formació entre realitats culturals i so-
cials diverses.

5. En matèria de solidaritat i co-
operació internacional, impulsarem
polítiques i accions de caire transfor-
mador, defugint qualsevol mena d’as-
sistencialisme.

6. Reformularem l’ordenança de
convivència ciutadana com a eina de
respecte, tant de l’interès individual
com del bé comú, a través de proto-
cols que cerquin fórmules d’actuació

i estratègies per prevenir o reparar els
danys al mobiliari urbà o a la propietat
privada, la contaminació lumínica o
sonora o d’altres molèsties causades a
la ciutadania.

7. Garantirem el dret a viure en
societat al conjunt de la ciutadania,
protegirem els drets col·lectius i indi-
viduals, i vetllarem per la seguretat de
les persones, tant físicament com psi-
cològica.

8. Potenciarem una policia de
proximitat, coneixedora i identificada
amb el territori i augmentarem la pre-
sència d’efectius policials al voltant
dels centres educatius.

9. Exigirem al Departament d’Inte-
rior la dotació de Mossos d’Esquadra
que ens pertoca per llei, a fi d’aug-
mentar la seva presència en la via pú-
blica i cobrir amb més eficàcia la
totalitat del municipi.

10. Enfortirem la col·laboració
entre la Policia Local i els Mossos d’Es-
quadra en el marc de la Junta de Segu-
retat Local.

11. Potenciarem la Comissió Muni-
cipal de Protecció Civil, actualitzarem
els protocols d’actuació de protecció

civil i en farem la difusió entre la ciu-
tadania. 

12. Demanarem al Departament de
Justícia la ubicació d’un jutjat de pri-
mera instància i instrucció a Sant
Cugat del Vallès.

13. Treballarem per assolir a la nos-
tra ciutat una veritable cultura de la
participació ciutadana, entesa com un
dret però també com un deure, en
tots els àmbits dels afers públics,
comptant amb la col·laboració dels
centres educatius i les entitats de Sant
Cugat i potenciant les grans possibili-
tats que ofereixen en aquest camp les
noves tecnologies.

14. Promourem la participació ciu-
tadana en els afers públics a través de
consultes populars i la potenciació
dels consells de barris.

15. Crearem una taula de participa-
ció per al civisme amb diferents enti-
tats, col·lectius i persones a títol
individual, per tal de fer partícips a
tots els agents socials d’unes normes
comunes de convivència en l’entorn
públic, i desplegarem una xarxa d’edu-
cadors cívics que, des dels espais pú-
blics del municipi, dinamitzi el
respecte i la convivència ciutadana.
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16. Impulsarem la creació del
Consell Local de Joventut com a es-
tructura independent de l’Ajunta-
ment, amb la finalitat que esdevingui
l’interlocutor entre el jovent i l’admi-
nistració local i que promogui la par-
ticipació directa dels i les joves en el
desenvolupament de les polítiques
municipals de joventut.
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17. Promourem el reconeixement
social de l’associacionisme juvenil
com a eina de cohesió i participació
social, i donarem suport a projectes li-
derats per entitats juvenils del muni-
cipi a nivell econòmic, tècnic i logístic.

18. Elaborarem uns pressupostos
municipals participatius i els publi-

carem anualment per barris i distric-
tes indicant-ne el grau de compli-
ment.

19. Millorarem i aproparem els ser-
veis municipals a la ciutadania conver-
tint el web de l’Ajuntament en un
veritable canal d’informació i de co-
municació en línia àgil i eficaç.



2.  SERVEIS SOCIALS I SALUT

La greu crisi que travessa el nostre
país fa que, ara més que mai, les polí-
tiques socials i de salut siguin una de
les nostres prioritats. Sense cohesió
social no assolirem la plenitud nacio-
nal. Nosaltres sempre estarem al cos-
tat dels qui més ho necessiten. Avui, a
més, apareixen noves formes de po-
bresa que cal atendre de manera im-
mediata. És imperatiu preservar l’estat
del benestar que tant ens ha costat
d’aconseguir. La cohesió social ha
estat un èxit dels nostres municipis i
hem de vetllar per defensar-la i poten-
ciar-la. Volem, doncs, més inversió en
polítiques socials i de salut perquè cal
que l’Administració estigui al costat de
la gent i de les entitats que treballen a
favor de la justícia social. 

La nostra ciutat té un teixit associa-
tiu envejable que necessita suport per
tal que, entre tots, evitem que es pro-
dueixi un trencament social. Donarem
suport, per tant, als col·lectius més
vulnerables per a evitar l’exclusió i l’a-
ïllament social. La gent gran necessita
més places públiques de residència i
de centres de dia. Cal fer costat a les
persones dependents i a les famílies

cuidadores, així com a aquells que pa-
teixen disminucions físiques, psíqui-
ques i sensorials. Exigirem al govern
de la Generalitat una nova residència
pública per a gent gran i l’hospital co-
marcal que fa tant de temps que re-
ivindiquem.

Propostes:

1. Incrementarem la participació
del teixit associatiu santcugatenc en
la concepció i el desenvolupament
de les polítiques socials municipals,
i donarem un suport real i efectiu a
les entitats socials com a element es-
sencial  per a la cohesió social de la
nostra ciutat.

2. Farem una guia que posi a l’a-
bast del conjunt de la ciutadania la in-
formació sobre la totalitat dels serveis
socials i culturals que ofereixen tant
l’Ajuntament com el teixit associatiu
de Sant Cugat.

3. Donarem un ús sociocultural a
l’equipament municipal de Can Qui-
tèria.

4. Facilitarem que les persones
amb dependència i/o manca d’autono-
mia personal puguin viure a casa seva

amb la màxima qualitat, estenent el
servei d’atenció domiciliària i el servei
de teleassistència a totes les persones
amb dependència greu, amb discapa-
citats o majors de 75 anys que ho ne-
cessitin. 

5. Eximirem del pagament de cer-
tes taxes municipals, com ara la taxa
d’obres, a aquells que adaptin els ha-
bitatges a les necessitats de les perso-
nes amb mobilitat reduïda.

6. Augmentarem i millorarem els
equipaments per a la gent gran, a tra-
vés de la remodelació dels existents i
l’ampliació de places públiques en re-
sidències privades, i reclamaren al De-
partament de Benestar Social i Família
la construcció d’una nova residència i
d’un nou centre de dia.

7. Dinamitzarem les activitats so-
cioculturals i formatives dels casals de
gent gran i dels programes de gent
gran activa (prejubilats i jubilats amb
bona salut) en l’ús de la informàtica i
les noves tecnologies, així com en cur-
sos, talles i activitats de caire cultural,
social i per al benestar personal.

8. Desenvoluparem un pla de su-
port a les famílies cuidadores de
gent gran amb dependència que ofe-
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reixi:
- cerca de places per a períodes

curts de temps i/o esporàdiques en
centres adequats a les necessitats de
la persona;
- formació en tècniques de cura

per als familiars cuidadors;
- atenció telefònica durant 24

hores al dia per a persones cuidado-
res;
- un programa de visites periòdi-

ques adreçat específicament a totes
les persones majors de 75 anys que
són cuidadores.

9. A desgrat de la greu situació eco-
nòmica actual, no reduirem els recursos
destinats als serveis per a la gent gran
que proporciona l’Ajuntament.

10. Recolzarem els projectes que
fomentin les relacions intergeneracio-
nals, amb l’objectiu de facilitar l’inter-
canvi i la comunicació entre ciutadans
i ciutadanes de diferents generacions.

11. Elaborarem un pla municipal
per a la inclusió social a fi d’ajudar els
sectors de la població en situació d’ex-
clusió o en risc d’estar-ne.

12. Dissenyarem programes trans-
versals i serveis d’atenció psicològica

i educativa per a infants i adolescents
en risc d’exclusió social, en coordina-
ció amb els centres educatius del mu-
nicipi i les entitats esportives i de
lleure locals.

13. Portarem a terme un pla d’acció
que permeti la prevenció i eradicació
de la xacra social que representa la
violència de gènere, així com l’atenció
a les seves víctimes.

14. Potenciarem els programes de
prevenció i promoció de la salut, es-
pecialment els adreçats a la salut esco-
lar i a l’educació per a la salut, en
col·laboració amb els centres d’aten-
ció primària, els centres educatius i el
teixit associatiu local.

15. Col·laborarem amb els equips
dels centres d’atenció primària per a
la millora de la salut pública, i desen-
voluparem programes de protecció de
la salut que fomentin les accions d’hi-
giene i seguretat alimentària, així com
els controls de salubritat ambiental i
sanitaris.

16. Realitzarem campanyes munici-
pals de prevenció i sensibilització
sobre:
- els efectes perjudicials sobre la

salut del consum de tabac, alcohol i

drogues, així com la seva repercussió
en les relacions amb l’entorn social i
familiar;
- les malalties de transmissió se-

xual, especialment la SIDA;
- els trastorns mentals que

poden derivar de situacions de crisi,
d’ansietat personal o de la societat es-
tètica en la que vivim, com les depres-
sions, l’anorèxia o la bulímia, entre
d’altres;
- les conseqüències físiques i

mentals dels accidents de trànsit.

17. Promourem la creació de Cen-
tres de Planificació Familiar, que si-
guin realment propers i accessibles al
conjunt de la població i molt especial-
ment als joves.

18. Actualitzarem i fomentarem el
Pla Municipal Heura, destinat a com-
batre el consum de drogues i altres
comportaments de risc, amb un seguit
d’accions de participació ciutadana.

19. Vetllarem pel compliment dels
terminis fixats per a la construcció de
l’Hospital Vicenç Ferrer a Rubí, nou
centre hospitalari públic que ha de
donar resposta a les necessitats assis-
tencials dels ciutadans i ciutadanes de
Sant Cugat, i preveurem una connec-
tivitat adequada amb transport públic.
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20. Exigirem al Departament de Salut
l’obertura, a inicis del 2012, del nou cen-
tre d’atenció primària a Can Mates, que
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ha d’acollir la centralització dels Servei
d’Emergències Mèdiques (SEM) i ha
d’actuar com a nou equipament munici-

pal de serveis socials, després haver
estat ajornada la inauguració inicialment
prevista per al juny de 2011.



3.  HABITATGE

Sant Cugat és la segona ciutat més
cara de Catalunya pe que fa l’habi-
tatge. Aquest és, sense cap mena de
dubte, un handicap per a moltes famí-
lies i sobretot per al jovent santcuga-
tenc, que es veu forçat a abandonar la
ciutat, encara que alguns s’obstinin en
negar-ho. El model actual de ciutat,
basat essencialment en el desenvolu-
pament urbanístic, està esgotat. 

Ara cal replantejar-se què fem amb
els habitatges buits dels nous barris i
propiciar acords amb les promotores
per a convertir pisos ja existents en ha-
bitatges protegits de lloguer temporal.
Cal també, ara més que mai, recordar
que la finalitat de Promusa és facilitar
l’accés a l’habitatge dels ciutadans i
ciutadanes de Sant Cugat, encara que
hi hagi qui sembla oblidar-ho, i vetllar
per la transparència d’aquesta em-
presa municipal. Volem que, d’ara en-
davant, tots els habitatges públics,
construïts amb criteris de sostenibili-
tat econòmica i mediambiental, siguin
de lloguer, i creiem oportú prorrogar
fins a 10 anys els contractes de lloguer
per als i les joves, així com minimitzar
la necessitat d’avals bancaris aplicant

l’ús de l’aval-lloguer a càrrec de l’ad-
ministració local.

Propostes:

1. Destinarem el 100% dels habi-
tatges públics al lloguer, a fi de:
- augmentar el nombre de gent a

qui es dóna cobertura a través de la
rotació de pisos;
- mantenir un actiu municipal del

que podran disposar les generacions
futures; i
- facilitar temporalment l’estalvi

de les unitats familiars perquè puguin
afrontar en un futur el pas al mercat
privat.

2. Vetllarem per l’acompliment
dels requisits per a optar a un habi-
tatge de protecció oficial, els quals
han de ser establerts segons criteris
socials que, un cop superats, permetin
accedir a un habitatge en igualtat d’o-
portunitats.

3. Augmentarem els habitatges
públics destinats a allotjament tempo-
ral de persones i/o famílies amb greus
necessitats i alt risc d’exclusió social.

4. Garantirem pròrrogues de fins
a 10 anys en el lloguer de pisos de Pro-

musa per a joves, sempre que es com-
pleixin certs requisits.

5. Fomentarem l’ús del mètode de
l’aval-lloguer a càrrec de l’administra-
ció local, en cas que d’incompliment
d’altres administracions superiors, per
tal de minimitzar la necessitat d’avals
bancaris pel que fa al lloguer d’un ha-
bitatge.

6. Incrementarem, en la mesura
dels possibles, la disponibilitat de sòl
per a destinar-lo a habitatge públic.

7. Abans de construir noves pro-
mocions d’habitatge protegit, propi-
ciarem acords amb les promotores
per a convertir pisos ja construïts en
habitatges protegits de lloguer tem-
poral.

8. Augmentarem els requisits de
qualitat dels habitatges edificats per
encàrrec de Promusa, i controlarem
l’aplicació dels mecanismes de garan-
tia de qualitat final de les obres.

9. Farem que els nous edificis de
protecció oficial siguin construïts
seguint criteris ecològics i de soste-
nibilitat, de manera que comptin
amb sistemes d’aprofitament d’e-
nergia.
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10. En general, incentivarem les
polítiques d’innovació en la rehabi-
litació i construcció d’habitatge, es-
pecialment en els sistemes
d’eficiència i estalvi energètic, de
manera que els habitatges rehabili-
tats o de nova construcció avancin
en l’objectiu del consum energètic
zero (plaques solars, recollida d’ai-
gües pluvials i grises, etc.).

11. En les noves construccions de
pisos públics destinats a joves, desti-
narem zones comunitàries de servei
de bugaderia per a optimitzar l’espai,
reduir les despeses de compra d’elec-
trodomèstics i afavorir l’estalvi de con-
sum energètic.

12. Impulsarem els contractes de
masoveria urbana que permetin as-
solir acords entre propietaris d’habi-
tatges que no estan en condicions
òptimes i joves disposats a rehabili-
tar-los.

13. Fomentarem les cooperatives
de propietaris, que comptaran amb
l’assessorament de Promusa.

14. Redefinirem la gestió de Pro-
musa i vetllarem per la seva transpa-
rència exigint la informació al Ple
municipal de l’informe anual del ba-
lanç de les seves activitats i del seu pa-
trimoni.

15. Aconseguirem la viabilitat, el
correcte funcionament i el desplega-
ment de la Oficina Local d’Habitatge
(OLH), així com de la Borsa de Lloguer
Social.

16. Impulsarem un pla de suport a
la rehabilitació d’edificis i habitatges,
especialment de pisos degradats on
visqui gent gran amb necessitats eco-
nòmiques, amb l’objectiu de:

- garantir la seguretat de les per-
sones i evitar que la gent gran hagi de
marxar del seu barri i deixar el seu en-
torn;
- millorar l’accessibilitat, ja sigui

adaptant l’accessibilitat dels edificis
per a persones amb mobilitat reduïda
(rampes, orgues, plataformes, etc.) o
instal·lant ascensors que facilitin l’ac-
cés a les plantes superiors; 

- millorar les instal·lacions
de servei comunitàries, adequar o in-
corporar als edificis sistemes de gas
canalitzat, subministrament d’aigua,
clavegueram, electricitat, telecomuni-
cacions, sistemes de ventilació, etc.;

- reparar les deficiències
greus dels edificis, ja siguin estructu-
rals, constructives o derivades dels
materials utilitzats;

- instal·lar sistemes en pro
del medi ambient, invertir en energies
alternatives per l’abastiment energètic
del propi edifici, millores en l’aïllament
tant tèrmic com acústic i noves tècni-
ques per l’aprofitament energètic; 

- sensibilitzar la població
sobre els beneficis econòmics i ajuts
existents referents a l’estalvi energè-
tic;

- millorar internament
els habitatges deficients, de manera
que quedin garantides les condi-
cions mínimes d’habitabilitat i ben-
estar en aquells habitatges que
presentin deficiències i que per la
situació socioeconòmica la unitat fa-
miliar no sigui capaç de fer front a
aquest problema. 
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4.  ESPORTS

L’esport també és cohesió social:
el practiquen els homes i les dones,
els nens i les nenes, la gent gran, la
nova ciutadania i, fins i tot, la gent
que pateix alguna discapacitat. És
per aquesta raó que les entitats es-
portives de la ciutat col·laboren
amb eficàcia en la tasca de cohesio-
nar la població del nostre municipi
i d’integrar-hi els nous catalans i ca-
talanes.

Volem conèixer les necessitats de
les associacions esportives santcu-
gatenques, escoltar-les i dissenyar
plegats una bona política esportiva.
No prometem fer nous i moderns
equipaments esportius, però sí que
ens comprometem a mantenir en
òptimes condicions els existents i a
donar resposta a les peticions prio-
ritàries i eternament reivindicades
pels nostres clubs. Per això, elabora-
rem un pla de manteniment i millora
de les instal·lacions i recolzarem de
manera efectiva les entitats esporti-
ves de la nostra ciutat, tot posant
una especial atenció en la pràctica
de l’esport base. 
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Propostes:

1. Potenciarem la pràctica espor-
tiva als barris i districtes, com a eina
per a reforçar la identitat dels nuclis
veïnals i la convivència.

2. A les entrades de tots els equi-
paments esportius municipals, ubica-
rem un decàleg que indicarà els valors
que la pràctica esportiva, com a font
de salut física i mental i de convivèn-
cia, ha de fomentar.

3. Dissenyarem la política espor-
tiva municipal d’acord amb la Coordi-
nadora d’Entitats Esportives, i
convocarem cada sis mesos el Consell
Municipal de l’Esport a fi d’informar-
lo del desenvolupament d’aquesta po-
lítica.

4. Afavorirem aquelles entitats lo-
cals que executin plans i programes
que potenciïn la pràctica esportiva
com un element de cohesió social i de
relació intergeneracional, amb espe-
cial atenció a les associacions que tre-
ballen amb persones amb mobilitat
reduïda, malalties psíquiques o risc
d’exclusió social. 

5. A fi de recolzar de manera
efectiva les entitats esportives, ela-

borarem un pla de suport a la for-
mació dels gestors esportius dels
clubs i afavorirem el paper d’inter-
mediari entre entitats i empreses de
l’Ajuntament a l’hora de cercar pa-
trocinadors.

6. Revisarem els preus de les ins-
tal·lacions esportives públiques per
tal d’aplicar mesures que afavoreixin
aquells col·lectius que disposen de
menys recursos econòmics.

7. Crearem un mapa d’instal·la-
cions esportives accessible mitjan-
çant el web de l’Ajuntament, que
permeti als clubs i, en general, a la
ciutadania conèixer els equipaments
municipals existents, així com la seva
disponibilitat.

8. Elaborarem un pla de manteni-
ment i millora de les instal·lacions es-
portives municipals existents que
vetlli pel bon estat permanent dels
equipaments i que solucioni de forma
eficaç els desperfectes que origina
l’activitat diària.

9. Definirem un pla d’usos per a
la ciutat esportiva de la Guinardera
que tingui en compte les diferents
necessitats esportives (futbol, rugbi,
atletisme i ciclisme).



10. Cobrirem la piscina municipal
del Parc Central perquè sigui oberta
tots els dies de l’any.

11. Instarem al Departament d’Ense-
nyament perquè, amb l’ajut de la Secre-
taria General de l’Esport, construeixi un
pavelló esportiu en les noves instal·la-
cions de l’IES Leonardo da Vinci a Vol-
pelleres, obert al conjunt de la
ciutadania quan el centre de secundària
sigui tancat.

12. Negociarem un conveni amb el
Centre d’Alt Rendiment (CAR) que
permeti aprofitar les seves instal·la-
cions, personal i avenços tecnològics
als equips de més nivell de la ciutat.

13. Elaborarem un programa espe-
cífic per a fomentar la pràctica espor-
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tiva a les escoles en què hi participin
l’Ajuntament, centres de primària i en-
titats responsables d’activitats esporti-
ves extraescolars, posant una especial
atenció a la promoció de l’esport fe-
mení.

14. Fomentarem l’esport escolar
als centres de secundària, per tal
d’afavorir la continuïtat de la pràc-
tica esportiva des de l’educació pri-
mària, a través del desenvolupament
de programes específics en col·labo-
ració amb els professors d’educació
física.

15. Incrementarem el nombre de
circuits urbans de fúting i bicicleta de
muntanya, així com el d’espais adap-
tats per a realitzar exercicis físics o
“gimnasos a l’aire lliure”.

16. Donarem suport als esports
minoritaris i a aquells que per la
seva especificitat requereixen de
més tècnics i espais fixos per a l’en-
trenament.

17. Exigirem la màxima transparèn-
cia en la gestió dels contractes públics
i establirem un sistema de revisió i se-
guiment exhaustiu de la gestió que les
empreses concessionàries fan sobre
les instal·lacions esportives munici-
pals, així com del compliment dels
convenis i contractes vinculats amb
l’Ajuntament.

18. Donarem preferència als clubs
interessats en la gestió dels serveis
oferts dins dels recintes municipals on
desenvolupen les seves activitats es-
portives.





SANT CUGAT, 

UNA CIUTAT ECONÒMICAMENT PRÒSPERA I SOSTENIBLE
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5.   PROMOCIO ECONÒMICA i
OCUPACIÓ

L’única manera de superar aquesta
crisi econòmica és creant ocupació i ri-
quesa. És cert que l’índex d’atur de Sant
Cugat és inferior al d’altres ciutats, però
l’atur està augmentant, molts dels nos-
tres conciutadans i conciutadanes el pa-
teixen, i ens calen mesures eficients per
sortir d’aquesta difícil situació. Una de
les nostres propostes és reforçar  el
petit  i mitjà comerç, ampliant l’eix co-
mercial de la ciutat. El comerç és una
eina de cohesió social, d’humanització
dels municipis, i nosaltres li fem costat.
Sant Cugat és una ciutat empresarial,
però no n’hi ha prou en fer aquesta de-
claració, l’hem d’acompanyar de mesu-
res que impulsin aquest sector creador
d’ocupació. Per a començar, cal donar
suport a les nostres empreses emble-
màtiques, com ara Sharp, Delphi o HP, i
als seus treballadors i treballadores.
També millorarem també els polígons
del municipi (els accessos, la senyalitza-
ció, els pàrquings, les comunicacions,
etc.) i facilitarem la implantació d’em-
preses desenvolupant l’Oficina d’Aten-
ció a l’Empresa. 
Quant al mercat de treball, planifi-

carem la formació professional d’a-

cord amb els sectors econòmics que
estan implantats a la ciutat, per tal de
garantir ocupació als nostres estu-
diants a l’acabar els cicles formatius.
Redissenyarem el Servei d’Ocupació
Municipal, la creació del qual va ser
impulsada per Esquerra, per tal d’in-
crementar-ne l’eficàcia, i tornarem a
promoure el Servei d’Ocupació Juve-
nil per tal d’afrontar el gravíssim pro-
blema que representa per a la nostra
societat l’enorme taxa d’atur del jo-
vent. Paral·lelament, donarem suport
a les persones emprenedores, amb
una especial atenció pels joves empre-
nedors i emprenedores, promovent
vivers d’empreses i facilitant-los, mit-
jançant Promusa, espais per a ubicar
els seus negocis, atès que Sant Cugat
és la ciutat amb més disponibilitat d’o-
ficines de tot Catalunya.

Propostes:

1. Ampliarem l’eix comercial de
la ciutat per convertir Sant Cugat en
un referent comercial en la co-
marca.

2. En col·laboració amb el teixit
econòmic local, elaborarem un pla
municipal per potenciar els sectors co-
mercial i industrial santcugatencs.

3. Donarem suport específic al
petit comerç i als autònoms de la
nostra ciutat.

4. Potenciarem internacionalment
la imatge de Sant Cugat com una ciu-
tat de qualitat, a través de l’organitza-
ció de congressos professionals,
jornades acadèmiques, competicions
esportives i d’altres esdeveniments.

5. Crearem sinèrgies amb els
parcs científics, tecnològics i empre-
sarials de les ciutats veïnes de Cer-
danyola i Rubí per a impulsar
l’arribada de noves empreses al nos-
tre municipi.

6. Promourem la nostra ciutat
com un espai d’excel·lència per ins-
tal·lar empreses de nova creació i seus
centrals d’empreses ja constituïdes.

7. Desenvoluparem l’Oficina d’A-
tenció a l’Empresa (OAE), a fi de millo-
rar el servei d’assessorament
individualitzat i de facilitar la tramita-
ció de les gestions administratives a
les persones emprenedores.

8. Dinamitzarem la capacitat em-
presarial dels polígons de la nostra
ciutat, millorant-ne la senyalització in-
terna i externa i els accessos, habili-
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tant-ne noves zones d’aparcament, fa-
cilitant-ne la connexió per transport
públic amb el nucli urbà, els barris i les
estacions de trens.

9. Crearem un viver d’empreses
destinat al jovent emprenedor.

10. Facilitarem l’accés d’empre-
ses de nous emprenedors als locals
i a les oficines de Promusa que es
troben disponibles.

11. Crearem un observatori econò-
mic que aplegui un ampli i significatiu
ventall de dades sobre les empreses i l’o-
cupació en el nostre municipi, les quals
seran consultables per Internet, així com
la seva memòria-balanç anual.

12. Afavorirem les sinèrgies i com-
plementarietats entre el teixit econòmic
santcugatenc, a través d’un renovat Di-
rectori d’empreses i comerços, més di-
nàmic i amb més informació sobre les
activitats de cada empresa.

13. Promourem el treball en xarxa
entre les pimes del municipi, per tal
que puguin compartir objectius i re-

cursos, unir capacitats i esforços, i ac-
tuar conjuntament.

14. Consensuarem amb la Taula
d’Agents la posada en marxa de la pro-
moció de la Responsabilitat Social
Corporativa (RSC) entre les nostres
empreses, amb l’objectiu que aques-
tes col·laborin a la millora social, eco-
nòmica i ambiental de la ciutat a l’hora
que incrementen la seva situació com-
petitiva i el seu valor afegit. 

15. Impulsarem un pla de formació
contínua i especialitzada de treballa-
dors i treballadores que respongui a
les necessitats dels diferents sectors
econòmics de la ciutat. 

16. Crearem un pla per afavorir la
col·laboració entre les empreses i els di-
ferents agents formatius, i possibilitarem
que les empreses que s’hi adhereixin
gaudeixin de beneficis fiscals.

17. Substituirem les exempcions
fiscals i bonificacions actuals per al-
tres que reparteixin la càrrega fiscal
en funció de la capacidad de paga-
ment.

18. Aplicarem una fiscalitat munici-
pal progressiva en relació als impostos
i taxes locals per tal d’incentivar el co-
merç, el consum i la indústria locals.

19. Publicarem anualment memòries
pressupostàries per barris i districtes, així
com el seu grau de compliment.

20. Redissenyarem les funcions de
l’Oficina del Servei d’Ocupació Muni-
cipal (SOM) per tal de fer-ne una eina
eficaç de lluita contra l'atur.

21. Dinamitzarem la borsa de treball
del SOM i la coordinarem amb les d’al-
tres municipis propers de la comarca, de
manera que el conjunt d’ofertes de feina
sigui consultable per Internet.

22. Impulsarem novament el Servei
d’Ocupació Juvenil i el convertirem en
un centre de referència pel que fa al
món laboral juvenil a la nostra ciutat.

22. Fomentarem el coneixement a
les empreses de la Llei d’Integració
Social del Minusvàlid (LISMI), i vetlla-
rem perquè les empreses que contra-
ctin amb l’Ajuntament la compleixin.
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6.  MOBILITAT I TERRITORI 

El terme municipal de Sant Cugat és
molt extens i presenta un centre com-
pactat però uns barris i districtes
massa desconnectats del nucli urbà.
Per a evitar que aquesta configuració
arribi a deshumanitzar la ciutat, cal
connectar els barris i districtes amb el
centre a través d’un transport públic
eficient, amb més línies de bus, més
freqüència de pas i uns preus adaptats
per aquells col·lectius que més ho ne-
cessiten. Els barris i districtes també
són Sant Cugat i els santcugatencs i
santcugatenques que hi viuen no han
de patir cap greuge comparatiu res-
pecte als que ho fan al centre. Les Pla-
nes, la Floresta, Valldoreix i Mira-Sol
no són l’extraradi de Sant Cugat.

En els darrers anys, la nostra ciutat
ha patit un creixement urbanístic es-
pectacular i cal adaptar-la a aquesta
nova realitat, per tal que la ciutadania
pugui desplaçar-se per Sant Cugat de
forma sostenible. Per aquesta raó, pro-
posarem pàrquings dissuasoris a l’en-
trada de la ciutat i donarem
continuïtat al carril bici. Plantejarem la
vianantització de zones com l’avin-
guda de Cerdanyola, sempre amb el
consens de les associacions de veïns i

comerciants, ja que la participació ciu-
tadana és imprescindible en la pressa
d’aquests tipus de decisions. I també
exigirem la modificació la modificació
del Sistema Tarifari Integrat dels FGC i
de Rodalies Renfe, que injustament
ens obliga a pagar més que els usuaris
i usuàries d’altres poblacions que
estan molt més allunyades de Barce-
lona que Sant Cugat.

Propostes:

1. Exigirem a l’Autoritat del Trans-
port Metropolità (ATM) la modificació
de l’actual Sistema Tarifari Integrat
que tant perjudica els usuaris dels
FGC i de Rodalies Renfe de Sant
Cugat.

2. Exigirem al Departament de
Territori i Sostenibilitat la millora del
servei de la línia R7 de Rodalies Renfe,
mitjançant:
- l’increment de la freqüència de

pas dels trens;
- una connexió efectiva amb tot

el Baix Llobregat

3. Negociarem amb Tabasa des-
comptes al peatge dels túnels de Vall-
vidrera per al veïnat i les empreses de
la nostra ciutat.

4. Demanarem el soterrament de
les vies dels FGC i Rodalies Renfe, per
tal d’evitar la fragmentació del territori
i millorar-ne la mobilitat.

5. Potenciarem el transport públic
a través de l’elaboració d’un pla de mi-
llora que permeti:
- conèixer els hàbits de mobilitat

de la ciutadania;
- augmentar les línies i millorar

les freqüències de pas dels autobusos
que uneixen els barris i districtes amb
el centre de la ciutat, les estacions de
tren, els principals centres de treball i
els parcs empresarials; 
- ampliar els horaris dels autobu-

sos i crear un servei de bus urbà d’ho-
rari nocturn; 
- coordinar els horaris de les di-

ferents empreses de transport públic
per tal de facilitar els enllaços; 
- establir un sistema de tarifa re-

duïda per a col·lectius específics. 

6. Ubicarem aparcaments dissua-
soris gratuïts en zones estratègiques
per als usuaris de trens i autobusos,
així com zones verdes d’aparcaments
als barris del centre, l’Eixample Sud i
Torre Blanca.

7. Impulsarem el projecte de
tramvia lleuger conegut com TramVa-
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llès entre Rubí, Sant Cugat i Cerda-
nyola.

8. Elaborarem i executarem un pla
integral de foment de l’ús de la bici-
cleta per a afavorir la mobilitat soste-
nible a tot el terme municipal. Aquest
pla ha d’incloure:
- la finalització del tramat de car-

rils per a bicicletes de la ciutat i la seva
implementació als districtes (priorit-
zant la connexió entre els parcs, els
centres educatius i els principals cen-
tres de treball); 
- la garantia del manteniment

d’aquest tramat, de manera que les
rutes siguin funcionals, connectades
entre elles i amb els municipis veïns;
- la creació d’una xarxa d’aparca-

ments adequada i segura. En aquest
sentit, permetrem desar les bicicletes,
de forma gratuïta i en determinades
franges horàries, a pàrquings de titu-
laritat municipal soterrats i vigilats;
- la realització d’una campanya

municipal de foment de l’ús de la bi-
cicleta; 
- la creació i implantació arreu

del municipi d’un servei de transport
públic de bicicletes, prenent com a ex-

emple el sistema Bicing empleat a Bar-
celona o el Cyclocity a Brussel·les.

9. Crearem una borsa de mobilitat,
de gestió pública, per tal d’afavorir com-
partir vehicle privat a fi d’estalviar des-
plaçaments innecessaris i disminuir
l’emissió de substàncies contaminants.

10. Potenciarem el desenvolupa-
ment del Pla d’Accessibilitat, especial-
ment pel que fa a la plena supressió
de barreres arquitectòniques i senso-
rials, perquè tot l’espai públic i el con-
junt dels equipaments municipals
siguin accessibles.

11. Redissenyarem el carrer de la
Creu i l’avinguda de Cerdanyola, d’a-
cord amb les necessitats dels seus
veïns i comerciants.

12. Millorarem la urbanització de la
carretera de Rubí, una de les entrades
principals de la ciutat, especialment
de la zona compresa entre l’actual IES
Leonardo da Vinci i l’Hipòdrom.

13. Construirem una vorera per a
vianants que garanteixi la seguretat

dels veïns entre el barri de Can Borrull
i l’estació dels FGC de les Planes.

14. Construirem un camí o vorera
per a vianants al costat de la Ronda
Nord a fi de facilitar l’accés del veïnat a
l’estació de Rodalies Renfe a Coll Favà.

15. Millorarem la connectivitat del
barri de Can Magí amb el de Coll Favà. 

16. Urbanitzarem les vies urbanes
dels districtes i ho farem optimitzant
els recursos i garantint-ne la qualitat
de l’obra.

17. Impulsarem la construcció de
passos per a les persones i la fauna a
través de l’autopista i el tren per a mi-
llorar la mobilitat sostenible i la con-
nectivitat de la Via Verda.

18. Instarem a les empreses con-
cessionàries dels serveis d’electricitat
i telefonia que mantinguin en bon
estat de conservació les línies per tal
de garantir-ne el bon funcionament i,
a més, exigirem que en el pas d’aques-
tes línies per la ciutat no malmetin el
paisatge urbà.
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7.  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Vivim en una ciutat privilegiada per
l’entorn natural que l’envolta. Aquest
és un patrimoni que hem de cuidar i
protegir de forma decidida. La defensa
del nostre patrimoni natural ha estat
un dels nostres trets distintius. Ara fa
vuit anys, gràcies a la presència d’Es-
querra al govern municipal, l’Ajunta-
ment de Sant Cugat va començar a
plantejar-se la necessitat de protecció
de la Torre Negra. Malauradament, en-
cara som massa pocs els que realment
creiem que la protecció del medi am-
bient és fonamental per tal de fer del
nostre municipi un bon lloc perquè hi
visquin els nostres fills i filles. 

En ple segle XXI, la protecció del
medi ambient ha de portar-se a
terme des de tots els àmbits, i els
ciutadans cal que sàpiguen que
aquesta és una de les nostres priori-
tats. Per aquesta raó, aturarem el
projecte de la Ronda Sud que altera
greument l’entorn de la Torre Negra
i impulsarem un nou Pla Especial del
Parc Natural de Torre Negra. Volem
preservar l’anella verda que envolta
Sant Cugat i, amb aquest objectiu,
impulsarem la Xarxa d’Espais d’Inte-

rès Natural, pensant també en la
protecció de Can Busquets, Can
Montmany i la serra de Galliners.
Quan parlem de ciutat verda, hem
d’afegir també sostenible. El model
de ciutat convergent no va tenir en
compte el cost ecològic i econòmic.
Nosaltres proposem una vegetació
autòctona en els nostres parcs i jar-
dins a fi d’abaratir el seu manteni-
ment i racionalitzar el consum
d’aigua i energia. Una ciutat del
segle XXI ha de saber també recupe-
rar espais per a destinar-los a horts
socials, reconciliar-se amb la natura
i protegir els animals. 

Propostes:

1. Impulsarem la Xarxa d’Espais
d’Interès Natural per convertir-la en
l’anella verda de Sant Cugat, i elabora-
rem un pla especial de protecció dels
espais d’aquesta xarxa.

2. Aprovarem un nou Pla Especial
del Parc Natural de Torre Negra, i hi
ubicarem un centre d’interpretació.

3. Desprogramarem el projecte
de construcció de la Ronda Sud i d’al-
tres infraestructures del PGM (vial de
cornisa, vial d’enllaç i túnel central),

pel seu greu impacte ambiental sobre
el Parc Natural de Torre Negra i sobre
el de Collserola.

4. Incrementarem la informació
sobre el Parc Natural de Collserola i la
informació turística de Sant Cugat a les
estacions dels FGC i de Rodalies Renfe.

5. Elaborarem un pla efectiu de
protecció de la Via Verda del Vallès.

6. Establirem un pla de protecció
de la serra de Galliners.

7. Protegirem Can Busquets i inte-
grarem aquest espai al Parc Natural de
Collserola.

8. Elaborarem un pla de protecció
i manteniment dels espais agrícoles
existents a Can Mates i a d’altres in-
drets del municipi, a fi d’evitar-ne la
urbanització.

9. Afavorirem la creació d’horts
socials o de lleure facilitant l’acord
entre propietaris de terrenys en des-
sús i persones i/o col·lectius que vul-
guin convertir-los temporalment en
horts.

10. Impulsarem la implantació dels
anomenats “jardins verticals”, per tal



de minimitzar l’impacte visual dels
edificis.

11. Elaborarem un pla de recupe-
ració i conservació de rieres i torrents
del municipi com a eixos de connexió
ecològica i de biodiversitat, i farem
una xarxa d’itineraris naturalístics per
donar a conèixer aquests espais i al-
hora perquè la població en pugui
gaudir.

12. Impulsarem una política de
gestió forestal eficient per tal d’evitar
incendis i la degradació dels boscos.

13. Ens oposarem radicalment a la
instal·lació d’abocadors a Can Fatjó
dels Aurons i a la Pedrera Berta.

14. Construirem una nova depura-
dora d’aigües residuals a Can Borrull.
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15. Estendrem la recollida selectiva
de residus a tots els barris i districtes del
municipi, i hi ubicarem minideixalleries.

16. Impulsarem l’Oficina Sant
Cugat Sostenible per tal de desenvo-
lupar l’aplicació del Pla d’Acció Local
de l’Agenda 21 i del Pla d’Acció per l’E-
nergia Sostenible (PAES) amb l’objec-
tiu de:
- elaborar un pla municipal d’es-

talvi energètic que fomenti les ener-
gies netes;
- instal·lar plaques solars i foto-

voltaiques a tots els edificis munici-
pals;
- dotar tots els vehicles de titula-

ritat municipal de sistemes energètics
ecològics per tal d’afavorir l’ús de ve-
hicles no contaminants;
- racionalitzar la xarxa de l’enllu-

menat públic;

- vetllar per l’aplicació de la llei
de contaminació lumínica;
- fer campanyes de consciencia-

ció per a afavorir l’estalvi d’aigua;
- garantir el bon ús i la preserva-

ció de la qualitat de les aigües freàti-
ques, així com la recuperar les fonts i
mines d’aigua;
- afavorir la recollida i utilització

d’aigües pluvials;
- promoure accions de sensibilit-

zació per minimitzar els residus;
- adequar i fer sostenibles les

zones verdes del municipi introduint
vegetació autòctona mediterrània,
més resistent i amb menys necessitat
de consum d’aigua.

17. Construirem un centre d’aco-
llida per a animals de companyia, i
promourem l’adopció d’aquests
animals.





SANT CUGAT, 

UNA CIUTAT NACIONALMENT FORTA
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8.  CULTURA I OCI

Partint de la certesa que la cultura
no és un luxe, és un element essencial
de cohesió social i construcció nacio-
nal, la nostre política cultural es basa
en un model que fomenta la participa-
ció de la ciutadania, a través de la po-
tenciació del Consell Municipal de
Cultura i del recolzament al formida-
ble teixit associatiu santcugatenc, i la
racionalització i optimització dels re-
cursos existents, mitjançant la creació
d’un Institut Municipal de Cultura.

En aquests moments difícils, és més
necessari que mai donar suport a tots
els agents culturals de la nostra ciutat.
Els hi hem de proporcionar recursos
no només econòmics, sinó també su-
port tècnic i logístic i assessorament
formatiu, jurídic i administratiu. Per
aquesta raó, cal redefinir el paper de
la Casa de Cultura i fer-ne un veritable
hotel d’entitats. Una de les nostres
prioritats serà potenciar la tasca de les
associacions que promouen la cultura
popular i tradicional catalana, ja que
preserven el nostre patrimoni mil·le-
nari i alhora projecten la nostra iden-
titat cap al futur transmetent-la a les

noves generacions i integrant-hi els
nous catalans i catalanes. Impulsarem
també l’activitat en el camp de les arts
plàstiques i les arts escèniques dels
nombrosos creadors i entitats del nos-
tre municipi. I obrirem al jovent de la
ciutat el disseny de la programació  de
les activitat d’oci i lleure a Sant Cugat.

Propostes:

1. Crearem l’Institut Municipal de
Cultura que actuï com a òrgan gerent
i responsable de la política cultural
santcugatenca, encarregat de coordi-
nar i impulsar els equipaments i les ac-
tuacions culturals de la ciutat a fi de
racionalitzar i optimitzar els recursos
que s’hi destinen, i treballarem en es-
treta col·laboració amb el Consell Mu-
nicipal de Cultura i amb el conjunt
d’agents culturals locals.

2. Dinamitzarem el paper del
Consell Municipal de Cultura com a
veritable espai de diàleg i consens
entre l’Ajuntament i les entitats i la
resta d’agents culturals de la nostra
ciutat.

3. Assegurarem la participació de
les entitats juvenils en la política cul-
tural de la ciutat i integrarem un repre-

sentant del futur Consell Local de Jo-
ventut en el Consell Municipal de Cul-
tura.

4. Redefinirem la Casa de Cultura
amb l’objectiu de convertir-la real-
ment en un hotel d’entitats i en una
eina eficaç de suport al teixit cultural
associatiu santcugatenc, i la dotarem: 
- d’una veritable sala d’especta-

cles de petit format;
- de més espais expositius;
- d’aules per a la formació i sales

per a reunions i trobades convenient-
ment equipades; 
- d’un servei d’assessorament

tècnic gratuït per a les entitats en ma-
tèria de subvencions, relacions amb
les diferents administracions, temes
legals, etc.;
- d’un servei de suport adminis-

tratiu per a les entitats que ho demanin.

5. Crearem un circuit itinerant
d’exposicions entre la renovada Casa
de Cultura i els centres culturals poli-
valents de barris i districtes.

6. Disposarem d’una borsa mu-
nicipal de recursos per a les entitats
en què aquestes trobin aquell mate-
rial que poden necessitar de forma
puntual per a dur a terme les seves
activitats.
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7. Promourem la cultura popular i
tradicional del nostra país i donarem
un nou impuls a l’Oficina de Cultura
Popular i Tradicional en col·laboració
amb la Coordinadora d’Entitats de
Cultura Tradicional i Popular Catalana
de Sant Cugat.

8. Farem del Celler Cooperatiu un
espai cultural polivalent, obert espe-
cialment a les entitats locals que pro-
mouen la cultura popular i tradicional
que no disposen de seu pròpia, però
també accessible al conjunt del teixit
associatiu santcugatenc.

9. Recuperarem les masies de Can
Rabella, a Can Mates, i Can Canyame-
res, a Volpelleres, ambdues propietat
de l’Ajuntament, per convertir-les en
centres culturals polivalents i destinar-
les, per tant, a usos socials, culturals i
cívics.

10. Ubicarem a la Casa Aymat un
espai viu de creació artística i inter-
canvi, obert a creadors locals i forans,
amb especial atenció per les joves
creadores i els joves creadors.

11. Construirem una nova biblio-
teca central polivalent, que disposi de
més places de lectura, sales d’estudi,
fons bibliogràfics i recursos telemà-

tics, així com d’uns horaris més flexi-
bles, i en garantirem la coordinació en
xarxa amb les biblioteques de barris i
districtes.

12. Impulsarem la recuperació de
la memòria històrica i col·lectiva a tra-
vés de la recerca, l’estudi i la difusió
del patrimoni material i immaterial del
municipi en col·laboració amb els
grups d’història locals, de manera que
el conjunt de la ciutadania, però en es-
pecial el jovent i els nouvinguts, tin-
guin accés a la història i les tradicions
de la ciutat.

13. Recuperarem la toponímia i el
nomenclàtor dels indrets i carrers de
Sant Cugat, no només del centre his-
tòric, sinó també de tots els barris i
districtes del terme municipal.

14. Promourem convenis de col·la-
boració amb institucions públiques i
entitats privades emblemàtiques de
Sant Cugat perquè en els equipa-
ments que disposen s’hi puguin dur a
terme activitats culturals obertes al
conjunt de la ciutadania.

15. Ampliarem les activitats lúdi-
ques i culturals destinades al públic ju-
venil dels equipaments culturals
municipals, especialment del Teatre

Auditori, per  gaudir d’una oferta va-
riada i de qualitat, i n’adaptarem els
preus. 

16. Condicionarem un espai de
gestió pública amb preus assequibles
per tal que joves i entitats puguin des-
envolupar-hi activitats festives, cultu-
rals i/o artístiques, i revisarem el
model de gestió de la nova sala de
concerts.

17. Afavorirem la celebració de
festes populars (Cap d’Any, Carnes-
toltes, Sant Joan, Tots Sants, etc.)
prioritzant el model participatiu pro-
posat per les entitats locals enfront
del model d’organització encarre-
gada al sector privat.

18. Donarem un nou impuls a la
Festa Major:
- introduint processos participa-

tius en l’elaboració del programa;  
- realitzant més activitats als

barris; 
- retornant a la concepció inicial

de les Barraques com a espai lúdic i
festiu situat al centre del municipi i
obert a tothom.

19. Impulsarem i assegurarem un
oci per a tots els tipus de joves de la
nostra ciutat, i desplegarem el Carnet
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Jove per  obtenir descomptes en pro-
gramació cultural, d’oci i lleure a través
de convenis de col·laboració amb em-
preses del món de la cultura, de gestió
privada, que  vulguin adherir-s’hi.

20. Desenvoluparem l’anomenat
“Pacte de nit”, que inclou la creació

d’una taula de participació formada
per joves, associacions de veïns,
agents privats dedicats a l’oci i l’Ajun-
tament, per tal de: 

- dissenyar un mapa d’espais
d’oci;
- acordar els horaris de desenvo-

lupament d’activitats nocturnes;
- traslladar els acords presos a les

entitats i al veïnat;
- crear un protocol àgil per a la

tramitació de permisos per a l’ocu-
pació de la via pública i de de-
manda de subministrament de
material.
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9.  EDUCACIÓ

Una ciutat tan jove com la nostra
ha de ser especialment sensible a
les polítiques educatives. Volem un
municipi on l’educació pública sigui
prioritària i amb un model d’escola-
rització que garanteixi la igualtat i
qualitat en l’educació. Les polítiques
educatives són un element impres-
cindible per a bastir municipis forts,
cívics i cohesionats. Defensem una
escola inclusiva, que fomenti els va-
lors de respecte, tolerància i catala-
nitat.

El nostre model educatiu per a Sant
Cugat contempla totes les opcions i
realitats, des dels alumnes més capa-
citats fins als més necessitats de su-
port. Promourem uns plans educatius
d’entorn i de dinamització educativa
ambiciosos i demanarem més oferta
de cicles formatius i de programes de
qualificació professional inicial, a fi ga-
rantir el futur dels nostres infants i
joves. No desatendrem tampoc la for-
mació per a adults. Exigirem també al
govern de la Generalitat la ubicació a
Volpelleres de l’IES  Leonardo da
Vinci, amb un edifici i uns serveis dig-

nes de l’alumnat que hi estudia i del
professorat que hi treballa.

Propostes:

1. Crearem l’Institut Municipal
d’Educació per a donar un impuls
educatiu i canalitzar les múltiples pos-
sibilitats que ofereix la ciutat, i esde-
venir així un agent educatiu de
referència en la formació tant dels i les
nostres joves com de les persones
adultes.

2. Situarem l’educació en el cen-
tre del debat ciutadà, i participarem,
conjuntament amb les famílies, en la
creació d’aules de família que afavo-
reixen la trobada i l’intercanvi d’ex-
periències en l’educació dels fills i
filles.

3. Impulsarem i ampliarem els
plans educatius d’entorn, hi incorpo-
rarem escoles de nova creació i esten-
drem la seva acció a tot el municipi, de
manera que puguem garantir que els
múltiples agents implicats en la tasca
educativa proporcionin una formació
integral, inclusiva i cohesionada, en la
qual se situï la llengua catalana com a
eix del procés d’integració social i
construcció nacional.

4. Impulsarem els plans de dina-
mització educativa i la implantació del
conjunt del món educatiu en aquest
projecte, per a la qual cosa caldrà:
- redefinir-ne els objectius i el

camp d’actuació;
- millorar-ne l’intercanvi d’infor-

mació;
- garantir les dotacions econòmi-

ques per tirar-los endavant;
- establir, si cal, els convenis cor-

responents amb les empreses adjudi-
catàries de les instal·lacions de
propietat municipal.

5. Exigirem al Departament d’Ense-
nyament que porti a terme tant la cons-
trucció de les noves instal·lacions de l’IES
Leonardo da Vinci a Volpelleres, com les
reformes del CEIP Catalunya.

6. Impulsarem les biblioteques
escolars com a elements de dinamit-
zació cultural de la zona, a més d’estu-
diar la possibilitat que esdevinguin
aules d’estudi.

7. Garantirem una oferta ade-
quada de places d’aules d’estudi en
els diferents barris i districtes del mu-
nicipi.

8. Fomentarem l’esport escolar
com a forma de potenciar els valors de
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respecte, la tolerància, la col·laboració
i la catalanitat, i com a element d’apro-
fundiment en la cohesió social.

9. Facilitarem l’ús de les instal·la-
cions municipals o d’altres amb els
propietaris de les quals l’Ajuntament
hagi subscrit algun conveni de col·la-
boració per a la pràctica de l’esport es-
colar, i, al mateix temps, reaprofitarem
els equipaments escolars per a altres
activitats que es facin fora de l’horari
escolar.

10. Promourem l’intercanvi d’expe-
riències docents amb altres centres
dels Països Catalans i de la Unió Euro-
pea, i d’aquesta manera  participar en
la projecció de la cultura catalana i
santcugatenca a l’exterior.

11. Incrementarem el nombre de
places públiques d’escola bressol d’a-
cord amb el creixent augment de les
necessitat en aquesta franja educativa.

12. Potenciarem les línies d’actua-
ció conjunta entre primària i secundà-
ria, i reforçarem les relacions i vincles
entre les dues etapes educatives: tras-
pàs d’informació, actuacions conjun-
tes i experiències pedagògiques
compartides.

13. Garantirem la continuïtat dels
vetlladors escolars en el pas de l’alum-
nat de primària a secundària, així com
la creació de les Unitats de Suport a
l’Educació Especial (USEE) necessàries
a secundària per tal de garantir l’aten-
ció adequada i el seguiment del pro-
jecte educatiu iniciat a primària.

14. Potenciarem una oferta profes-
sional àmplia i diversificada que doni
resposta a les creixents necessitats de
la ciutadania santcugatenca, per a la
qual cosa resulta imprescindible refor-
çar i ampliar l’oferta actual de Progra-
mes de Qualificació Professional
Inicial (PQPI).

15. Promourem convenis de col·la-
boració amb centres formatius o em-
presarials, situats a Sant Cugat, per tal
d’aprofitar així les sinèrgies que, per a
la ciutat, pot suposar l’existència de
centres i empreses punters o de refe-
rència en sectors com ara l’esport, els
negocis, l’arquitectura, etc.

16. Elaborarem i desenvoluparem
un pla sobre els cicles formatius que
permeti:
- estudiar-ne l’oferta;
- obrir la possibilitat d’incorpo-

rar-ne de nous;

- crear una taula en què s’in-
tegrin els diferents agents empre-
sarials i formatius per tal de
relacionar els cicles formatius amb
l’economia de la nostra ciutat: em-
preses i tallers, i afavorir així una
major integració de l’estudiant al
mercat laboral.

17. Col·laborarem amb el Departa-
ment d’Ensenyament per tal de replan-
tejar el model de l’Escola Oficial
d’Idiomes del municipi d’acord amb
les necessitats de la ciutat, amb l’ob-
jectiu de:

- millorar-ne les instal·lacions;
- augmentar-ne el nombre de

places;
- incrementar-ne l’oferta d’idio-

mes que s’hi imparteixen.

18. Impulsarem l’Escola Munici-
pal d’Arts Plàstiques i Disseny, i la
dotarem dels mitjans necessaris
per convertir-la en un centre de
formació artística de referència
nacional.

19. Fomentarem els programes
d’educació d’adults a través de la
xarxa de centres culturals polivalents
de la ciutat.
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10.  CONSTRUCCIÓ NACIONAL

La Nació Catalana es basteix des de
la seva base i els municipis són, per
tant, una peça fonamental en el procés
de construcció nacional. La nostra
candidatura unitària és el fruit de l’a-
cord de dues forces politiques que
volen ser el relleu de l’èxit de la con-
sulta del 13-D, i respon a l’exigència
d’unitat de l’independentisme de la
ciutadania catalana. El nostre pro-
grama està amarat de consciència in-
dependentista, del desig d’una ciutat
cohesionada, sostenible i nacional-
ment compromesa amb la llibertat
plena del nostre país.

El somni nacional de molts santcu-
gatencs i santcugatenques és també el
nostre somni. A l’hora de treballar per
la construcció d’un Estat Català sobirà,
Esquerra i Reagrupament de Sant
Cugat sempre hem estat, som i hi
serem al capdavant. Per això, potencia-
rem l’ús de la nostra llengua com a
eina de cohesió social i d’integració
dels nous catalans i catalanes, vetlla-
rem per al compliment de la moció
municipal “Un país, una bandera”, de-
clararem Sant Cugat del Vallès muni-
cipi moralment exclòs de la
Constitució Espanyola, i instarem les

institucions de govern de Catalunya a
convocar un referèndum oficial i vin-
culant d’independència.

Propostes:

1. Potenciarem l’ús del català com
a eina de cohesió social i d’integració
de la població nouvinguda,mitjançant
l’augment dels cursos de català i del
foment de les parelles lingüístiques
per part del Servei Local del Català.

2. Actualitzarem i ampliarem el
Reglament per a l’Ús de la Llengua Ca-
talana a l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès.

3. Obligarem els proveïdors i con-
tractistes a utilitzar el català en les
seves relacions administratives amb
l’Ajuntament.

4. Prioritzarem la compra de pro-
ductes etiquetats en català per part
dels diferents organismes municipals.

5. Vetllarem pel compliment de la
Llei de Política Lingüística de la Gene-
ralitat a la nostra ciutat.

6. En col·laboració amb el teixit
cultural associatiu de la ciutat, amplia-

rem l’oferta de cursos, conferències i
activitats dedicats a la divulgació de la
història, la cultura i les tradicions dels
Països Catalans adreçades tant a les
noves catalanes i els nous catalans
com al conjunt de la ciutadania.

7. A través de l’Oficina de Cultura
Popular i Tradicional, donarem suport
a la tasca d’integració lingüística i so-
cial de la nova ciutadania que porten
a terme les entitats de cultura tradicio-
nal i popular catalana. 

8. Prioritzarem la programació
d’espectacles, concrets i activitats vin-
culades a la cultura catalana i, en espe-
cial, el teatre i el cinema català i/o en
català.

9. Fomentarem els intercanvis cul-
turals entre joves i entitats de la nostra
ciutat i de la resta dels Països Catalans. 

10. Dignificarem els actes de la Diada
Nacional, així com l’espai en què s’ub-
iquen, per fer-ne una celebració institu-
cional i alhora popular i participativa.

11. Farem una campanya de sensi-
bilització per tal d’encoratjar la ciuta-
dania a expressar la seva catalanitat
penjant senyeres en finestres i balcons
en festivitats i diades assenyalades.
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12. Vetllarem pel compliment de la
moció “Un país, una bandera”, ja
aprovada per l’Ajuntament, per tal de
posar fi a la presència de la bandera
espanyola en el conjunt dels equipa-
ments municipals.

13. Declararem Sant Cugat del Va-
llès municipi moralment exclòs de la
Constitució Espanyola, com ja han fet
110 ajuntaments d’arreu de Catalunya.

14. Donarem suport a qualsevol
iniciativa sorgida des de la societat
civil santcugatenca en favor tant del

dret a l’autodeterminació com de la in-
dependència.

15. Cercarem punts en comú
amb totes les forces polítiques del
Consistori en temes que suposin un
avenç en el reconeixement dels
drets nacionals, amb l’objectiu d’a-
conseguir que a la nostra ciutat la
defensa d’un dret bàsic com és el
dret a l’autodeterminació sigui
transversal.

16. Explicitarem el suport del
Ple municipal a les iniciatives que

endegui el Parlament de Catalunya
i/o el Govern de la Generalitat de
Catalunya en favor del reconeixe-
ment dels drets nacionals i el res-
pecte per les seves institucions
nacionals.

17. Instarem les institucions de go-
vern catalanes a convocar, abans de la
fi de la present legislatura, un referèn-
dum oficial i vinculant sobre la possi-
bilitat que la Nació Catalana
esdevingui un Estat de dret, indepen-
dent, democràtic i social, integrat a la
Unió Europea.
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