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# IMPULSEM SANT CUGAT
Sant  Cugat  és  una  ciutat  molt  agradable  per  viure-hi,  amb  un  entorn  verd  i  una
localització privilegiada, una convivència envejable, uns teixits associatu i empresarial
potents i una vida cultural i esportva rica. Ens sentm orgullosos de viure-hi, de gaudir-
ne i de formar-ne part.
De fet, a Esquerra Republicana fa molts anys que hi treballem. Sabem què és estar a
l’oposició però també al govern i, sobretot, al carrer, escoltant i copsant com a veïns i
veïnes els reptes i les necessitats del municipi. Estem preparats, volem  FER EL PAS i
volem liderar el Sant Cugat d’ara, però també el Sant Cugat del futur.
És per això que Sant Cugat necessita un NOU IMPULS.
IMPULSEM  SANT CUGAT perquè  l’estmem.  Perquè  estem orgullosos  de  viure-hi  i
perquè volem que els nostres flls i flles, pares i mares i avis i àvies també ho puguin
seguir fent. 
IMPULSEM SANT CUGAT perquè contnuï essent una ciutat moderna i capdavantera.
Després de trenta-dos anys, el projecte actual s’ha esgotat: funciona per inèrcia i a
batzegades. Nosaltres volem recuperar el rumb. Tenim la ciutat al cap, la d’avui i la del
demà. Necessitem recuperar la il·lusió col·lectva. 
IMPULSEM SANT CUGAT perquè cal fer el pas cap a un nou govern que afront els
problemes.  Sant  Cugat  ha  de  donar  resposta  a  les  necessitats  diàries  de  la  seva
ciutadania des del compromís amb l’equitat per tal d’afrontar amb ambició i valenta el
problema  de  l’habitatge;  per  garantr  que  la  joventut  i  la  gent  gran  puguin  viure
dignament a la nostra ciutat; per aplicar polítques per al benestar dels animals; per
resoldre les mancances de manteniment d’algunes zones i carrers; per fomentar una
mobilitat  sostenible  i  coherent  que  busqui  totes  les  alternatves,  de  la  mà  de  la
ciutadania,  per  reduir  la  necessitat  d’anar  en  cotxe  a  tot  arreu;  i  per  poder  viure
tranquils a les nostres llars en un entorn de seguretat i convivència. 
IMPULSEM  SANT  CUGAT perquè  volem  una  ciutat  equilibrada  socialment  i
territorialment, on tots els barris i territoris gaudeixin de la mateixa qualitat de l’espai
urbà i dels serveis municipals, perquè Sant Cugat no és només el centre històric. Volem
una ciutat inclusiva a la qual tnguin accés totes les persones independentment del seu
nivell de renda, lloc de residència, origen, gènere i condició social. Un Sant Cugat per a
tothom. Una ciutat que miri i respect els grans pulmons verds que tenim al municipi,
que els protegeixi i que impulsi una veritable consciència mediambiental.
IMPULSEM SANT CUGAT perquè volem una ciutat amb valors republicans. Això vol dir
posar l’accent a fer polítques que estenguin la mà a les persones i que les posin per
davant  de tot,  i  també vol  dir  dirigir  un govern ètc, honest i  transparent,  que ret
comptes i que sigui partcipatu. 
IMPULSEM SANT CUGAT perquè volem una ciutat compromesa amb la construcció de
la República.  El nou país naixerà, entre molts altres suports, gràcies l’empenta dels
ajuntaments. I volem que ho faci inspirant-se en les paraules del nostre estmat veí
Raül Romeva: “amb el cap ben alt, la mirada llarga, el verb serè i la mà estesa”. És per
això que calen idees, valenta, determinació, ambició i equip. És per això que cal un
NOU IMPULS. 
Aquest projecte ha nascut de vosaltres després d’un procés partcipatu de recollida de
propostes que vam engegar ja fa mesos, amb 15 reunions sectorials i territorials i amb
més  de  1.300  aportacions  i  innombrables  trobades  bilaterals.  I  és  que  estem
convençuts que la millor proposta és aquella que refecteix totes i cadascuna de les
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sensibilitats  i  problemàtques  de  la  nostra  ciutat,  aquella  que  incorpora  totes  les
mirades. Així és com nosaltres entenem la polítca, així es com volem treballar per Sant
Cugat.
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1.- LA CIUTAT REPUBLICANA. LA QUALITAT DEMOCRÀTICA I EL BON GOVERN

INTRODUCCIÓ
Els ajuntaments republicans són i han de ser el mirall on es vegin refectts els valors
del  que ha de ser  i  serà la República Catalana.  Pensem que cal  seguir  enfortnt la
democràcia, una democràcia de qualitat amb uns governs ètcs, oberts, transparents i
partcipatus. 
El repte de viure en una democràcia oberta passa per potenciar el control ciutadà dels
ajuntaments. Els nostres valors republicans construeixen una ciutadania lliure, culta,
crítca, partcipatva, responsable i compromesa, que vetlla per l’interès general i el bé
comú  i  que  combat  les  situacions  de  privilegi,  de  domini,  de  desigualtat  i  de
discriminació. Una societat de dones i homes lliures, en igualtat de condicions i amb el
compromís de construir una societat més justa i solidària.

Volem un Ajuntament que opt amb claredat  per la transparència i  el  retment de
comptes: ens comprometem a compartr les dades públiques, a facilitar l’accés a la
informació i a explicar els processos de presa de decisions, entre d’altres. El nostre
objectu  és  proporcionar  eines  a  la  ciutadania  perquè  pugui  controlar  i  seguir  les
polítques públiques d’una manera efectva i no simbòlica. La transparència és el valor
del bon govern i,  per tant,  s’ha de garantr mitjançant compromisos vinculants i  ha
d’anar acompanyada de la mirada crítca de la ciutadania. 

Volem consolidar  i  avançar  cap  a  la  construcció  d’un  model  de  gestó  dels  nostre
Ajuntament basat en la democràcia partcipatva com a complement i aprofundiment
de la democràcia representatva. Així, la partcipació ciutadana —dret fonamental de la
ciutadania  i  principi  inspirador  de  l’administració  municipal—  serà  una  opció
estratègica i estructural del nostre Ajuntament i haurà de guiar les seves actuacions.
Establirem la lògica republicana d’implicar tota la ciutadania en els processos de presa
de decisions que afecten la seva quotdianitat.

Volem posar èmfasi en la lluita decidida contra la corrupció. Esquerra Republicana de
Sant  Cugat  té  la  voluntat  d'anar  més  enllà  dels  llindars  que  fxen  les  lleis  i  es
compromet a establir compromisos ètcs i de transparència per lluitar d’una manera
contundent contra aquesta xacra.

Considerem que l’actual marc de funcionament de barris ha tocat sostre i que estan
sorgint  noves  realitats  vives.  Ens  comprometem  a  treballar  per  un  nou  escenari
descentralitzat i desconcentrat de l’administració municipal que apost per una major
cohesió social i territorial. Reclamem el principi de subsidiarietat de tal manera que la
presa de les decisions s’acost el màxim possible a la ciutadania.

1.1.- ÈTICA, TRANSPARÈNCIA, HONESTEDAT I RETIMENT DE COMPTES 
1. Elaborarem un codi ètc, de conducta i de bon govern de l’Ajuntament de Sant

Cugat que reguli els comportaments i els compromisos dels càrrecs electes, del
personal  directu  i  dels  càrrecs  de  confança,  la  relació  del  govern  amb  el
personal treballador i les relacions de l’Ajuntament amb la ciutadania. Aquest
codi s’elaborarà de manera consensuada i partcipatva en el si de la corporació
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i haurà de comptar amb mecanismes de seguiment, de regulació, d’avaluació i
de retorn a la ciutadania.

2. Redissenyarem el “portal de transparència” de l’Ajuntament de tal manera que
result accessible, amable, fàcil, pedagògic i comprensiu. Ens assegurarem que
hi aparegui tot el que hi ha d’aparèixer.  

3. Potenciarem la “carpeta ciutadana” com a sistema prioritari d’informació sobre
la relació entres els veïns i l’administració municipal.

4. Publicarem  periòdicament la informació sobre el funcionament del govern i de
l’administració  municipal  i  la  seva  actuació  pública  per  tal  que  pugui  ser
coneguda per la ciutadania. Ho farem de manera accessible i comprensible.

5. Utlitzarem  de  manera  prioritària  els  mitjans  telemàtcs  de  manera
complementària a la resta d’espais i canals de l’Ajuntament per tal de garantr
la transparència municipal, el retment de comptes, la informació pública i la
partcipació ciutadana.

6. Així mateix, també impulsarem que les empreses municipals i els organismes
autònoms difonguin de forma periòdica i actualitzada tota aquella informació
insttucional, organitzatva i de planifcació, jurídica, econòmica, pressupostària
i estadístca que es consideri rellevant.

7. Posarem èmfasi en la transparència de tota aquella informació relatva a: 
a) Càrrecs electes i òrgans de govern.
b) Organització interna i personal municipal.
c) Planifcació i actuació municipal.
d) Informació econòmica i fnancera.

8. Com a element de transparència de la gestó municipal, en comprometem a
retre  comptes  de  manera  periòdica  i  a  comunicar-ho  a  la  ciutadania.
Presentarem, en un termini no superior a tres mesos des de la fnalització de
cada  exercici  pressupostari,  per  a  la  seva  publicació,  un  informe  de  les
principals actuacions realitzades que ha de contenir almenys:

a. El grau de desenvolupament del Programa d’Actuació Municipal.
b. La llista dels programes i projectes desenvolupats, tant sectorials com

territorials, amb indicació del seu cost.
c. La quantfcació i valoració dels resultats de les actuacions i l’impacte en

el  territori  i  la  població,  desagregada  per  sexe  sempre  que  sigui
possible.

d. La valoració de la situació de les inversions realitzades.
e. Les desviacions pressupostàries i mecanismes de correcció utlitzats.
f. L’estat de les mocions aprovades al Ple
g. Les subvencions a enttats, detallant-ne les actvitats subvencionades.
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. 
9. Establirem pactes d'integritat en l'àmbit de la contractació pública: cadascuna

de les parts del contracte tndrà el dret i l’obligació de no pagar, oferir, exigir o
acceptar suborns, ni tampoc de partcipar en conxorxa amb la competència per
obtenir el contracte. A més, les empreses licitadores estaran obligades a revelar
totes  les  comissions  i  despeses  similars  pagades  que tnguin relació  amb el
contracte.  L’incompliment  del  pacte  d'integritat  generarà  un  risc  d'exclusió
permanent de l’empresa licitadora.

10. Centralitzarem les compres mitjançant una plataforma electrònica pública per
tal de garantr la transparència. Tot el procés serà públic i la ciutadania podrà
fer-ne el seguiment mitjançant aquesta plataforma. 

11. Garantrem la visibilitat i transparència dels processos d’adjudicació d’obres i
serveis i desenvoluparem taules de contractació obertes a la ciutadania i amb
presència de mitjans de comunicació. 

1.2.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

12. Revisarem  l’actual  reglament  de  partcipació:  simplifcarem  el  seu
funcionament  i  dotarem  els  Consells  Sectorials  i  el  Consell  de  Ciutat  de
competències reals, de manera que deixin de ser simples òrgans consultus i
esdevinguin òrgans decisoris i amb competències sobre el seu sector.

13. Impulsarem  consultes  populars  periòdiques  sobre  grans  temes  generals  de
ciutat  o  de  barri  i  sobre  el  grans  temes  sectorials.  Amb  aquest  efecte
avançarem en l’impuls del vot electrònic.

14. Repensarem  i  redissenyarem,  juntament  amb  la  ciutadania,  el  sistema  de
pressupostos  partcipatus,  de  tal  manera  que  siguin  realment  propostes
ciutadanes  i  no  una  via  per  introduir  actuacions  ordinàries  que  són
competència  directa  de  l’Ajuntament.  Vetllarem  perquè  sigui  un  sistema
ponderat i equilibrat entre territoris que potenciï la cohesió territorial.

15. Elaborarem compromisos de qualitat i cartes de serveis municipals. Acotarem
els temps de resposta de les demandes i les queixes ciutadanes.

16. Incrementarem els pressupostos de lliure disposició dels barris i farem que es
puguin realitzar programes tant del capítol II (obres i serveis) com del capítol VI
(inversions).

1.3.- DESCENTRALITZACIÓ I BARRIS
17. Ens proposem de fer un gran salt endavant pel que fa a la descentralització i a

la desconcentració municipal sota el principi de subsidiarietat, tot apropant els
centres  de  presa  de  decisions  a  la  ciutadania  i  impulsant  l’efcàcia
administratva.

8



18. Apoderarem els consells de barri tot transformant-los en veritables òrgans de
presa de decisions polítques del seu territori.

19. Dotarem els consells de barri de competències desconcentrades i determinades
en funció de les seves necessitats i també en funció de les demandes de la seva
ciutadania.

20. Crearem l’àrea i la regidoria de descentralització i la dotarem de pressupost i de
personal per garantr el suport als serveis que es desenvoluparan en els consells
de barri.

21. Elaborarem, en consens amb tots els grups polítcs municipals, un Reglament
de  Descentralització  amb  caràcter  obert  i  asimètric  amb  l’objectu  de
descentralitzar  les  competències  i  de  dotar  de  més  autonomia  i  de  més
capacitat  de decisió i  de gestó aquells  barris  que ho desitgin,  modifcant el
ROM en cas que es consideri necessari.

22. Propugnarem  que  la  presidència  dels  consells  de  barri  sigui  escollida  pels
representats dels partts mitjançant el  vot ponderat  en funció dels  resultats
obtnguts  en  el  mateix  barri.  També  defensarem  l’existència  d’una
vicepresidència escollida d’entre les associacions del barri.

23. Farem que els  regidors  de barri  tnguin ofcina a  la  seu de cada un d’ells  i
horaris  d’atenció  ciutadana  de  manera  que  puguin  ser  uns  interlocutors
adequats per a la ciutadania i les associacions.

24. Realitzarem  un  ampli  estudi  sobre  els  límits  dels  barris  i  dels  districtes  i
realitzarem  una  nova  proposta,  consensuada  amb  la  ciutadania,  per  tal
d’homogeneïtzar-los, tot cercant sempre l’efcàcia i la efciència.
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1.4.- ASSOCIACIONISME

INTRODUCCIÓ

Sant Cugat te una llarga tradició associatva i ha estat sempre un municipi molt ric pel
que fa al  nombre d’organitzacions formades per grups de persones amb interessos
compartts. Les enttats han vehiculat,  primer de manera menys formal i  després ja
d’una manera organitzada, els seus compromisos col·lectus des de diferents vessants,
i són exemple i model de la societat santcugatenca.
Actualment són moltes les associacions que treballen a la nostra ciutat i la dinamitzen:
cadascuna des del seu àmbit, practquen i difonen actvitats diverses. Aquest teixit i
aquest dinamisme són un bé que cal preservar i impulsar, ja que les associacions i les
enttats són el motor de Sant Cugat.
En  aquest  sentt,  és  important  impulsar  polítques  de  col·laboració  entre  el  teixit
associatu i l’Ajuntament que permetn a les enttats disposar d’un marc de referència
que les reforci i les visibilitzi. 
La nostra voluntat és la de governar amb les persones i,  de manera molt especial i
prioritària,  amb les enttats.  Volem teixir estratègies de cogestó i complicitat entre
l’Ajuntament  i  la  societat  civil  santcugatenca  a  partr  de  dos  principis  bàsics:  la
transparència en els processos i l’enfortment de la ciutadania i les associacions.

PROPOSTES

1. Fomentarem l’associacionisme per a totes les edats i de manera transversal a
tota la població.

2. Crearem  del  Consell  d’Associacions  de  Sant  Cugat,  en  el  qual  hi  estaran
representades, de manera democràtca i  per sectors, totes les associacions i
enttats.  Aquest  consell  serà  el  màxim  òrgan  d’expressió  del  sector  i  un
interlocutor  directe  —de  tu  a  tu—  amb  l’Ajuntament.  També  podrà
congestonar,  a  través  d’un  conveni  específc,  determinats  serveis  i
equipaments destnats al teixit associatu.

3. Farem polítques per fomentar l’associacionisme i l’associacionisme 2.0 (portal
d’enttats).  Impulsarem la gestó cívica d’equipaments i  serveis  de ttularitat
municipal.

4. Establirem una dinàmica de subvencions a les enttats basada en un model de
contractes  programa  o  convenis  de  col·laboració  com a  base  de  la  relació.
L’elaboració dels criteris i barems de les subvencions i el retment de comptes
serà  partcipatva  i  consensuada.  En  comptes  de  les  subvencions  anuals
subjectes a variacions, potenciarem els convenis plurianuals, especialment amb
aquelles associacions que realitzen una actvitat regular i contnuada.

5. Garantrem un model de subvencions transparent i no clientelar, amb barems i
objectus clars, establerts conjuntament entre l’Ajuntament i les enttats.
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6. Propugnarem uns consells de partcipació que funcionin, que tnguin capacitat
real de decisió i en què les associacions puguin partcipar i incidir realment.

7. Canviarem la lògica actual en el model de subvencions de tal manera que les
enttats  puguin  rebre  la  subvenció  o  una  part  d’aquesta  abans  de  realitzar
l’acció per a la qual se sol·licita la subvenció.

8. A  través  del  nou  Consell  d’Associacions  potenciarem  la  formació  sobre
educació en el lleure i aspectes relacionats per a enttats i associacions, com ara
cursos  de  monitors/es,  cursos  de  directors/es,  formació  sobre  recerca  i
fnançament i sobre com demanar i justfcar subvencions, entre d’altres.

9. Donarem suport de manera especial  a la creació de noves associacions que
treballin a favor de col·lectus en risc d’exclusió social.

10. Fomentarem  la  introducció  de  la  perspectva  de  gènere  en  totes  les
associacions. Una mesura per fer-ho serà, per exemple, donar més punts, en la
convocatòria de subvencions, a aquells projectes que incloguin perspectva de
gènere.

11. Impulsarem l’ofcina d’atenció a l’associacionisme per tal d’ajudar a crear noves
associacions i donar suport a les ja existents. Aquesta ofcina s’encarregarà de
posar en contacte les associacions i les empreses per tema dels patrocinis.

12. Garantrem  un  canal  de  comunicació  efectu,  efcient  i  ràpid  amb  les
administracions públiques.

13. Visibilitzarem, donarem valor i impulsarem la tasca voluntària.

14. Celebrarem anualment el dia de l’associacionisme (4 de juny).

15. Destnarem anualment una part del pressupost a un projecte d’associacionisme
local que serà votat per la ciutat després d’una presentació pública de tots els
projectes.

16. Publicarem, mitjançant el portal de transparència, totes les dades generades
pel moviment associatu, com ara el nombre d’associacions locals, el nombre
de  persones  que  hi  partcipen,  el  nombre  d’actvitats  impulsades  des  del
moviment  voluntari,  el  pressupost  de  les  subvencions  destnades  a  cada
associació o les dades sobre les inversions que es facin.

17. Fomentarem  la  gestó  cívica  d’equipaments  i  serveis,  impulsant  així
l’associacionisme com a eina.

18. Donarem suport a iniciatves per a l'associacionisme juvenil: impulsarem, per
exemple, la cogestó de casals per a joves.
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19. Realitzarem xerrades a escoles per explicar què és l’associacionisme i fomentar
que els alumnes s’hi incorporin.

20. Posarem en contacte  la  bossa  de jubilats  en  actu com a  capital  humà per
ajudar a dinamitzar les enttats.
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2.- LA CIUTAT COHESIONADA 

2.2.- BENESTAR SOCIAL 
INTRODUCCIÓ

Un dels eixos principals de la nostra polítca municipal a Sant Cugat serà el d’esdevenir
una societat inclusiva i cohesionada que garanteixi els mateixos drets i oportunitats a
tota la ciutadania. Durem a terme una acció pública que lluit contra les desigualtats i
que ajudi  els  que més ho necessiten,  que redistribueixi  la  riquesa de manera  que
tothom pugui tenir una vida digna i  que erradiqui la pobresa. Volem que el nostre
municipi  sigui  un  exemple  de  garanta  en  qüestons  de  drets  socials  i  d’igualtat
d’oportunitats. 

Hem  de  posar  l’accent  en  la  igualtat  d’oportunitats  perquè  tots  els  ciutadans  i
ciutadanes  tnguin  la  possibilitat  de  portar  una  vida  digna  i  amb  capacitat  de
partcipació social.  Sant  Cugat  s’ha  de sustentar  sobre una societat  diversa,  plural,
heterogènia i al mateix temps cohesionada, i ningú n’ha de quedar exclòs per raons
econòmiques, socials, de gènere, d’origen, etc.

L’acció polítca ha de concebre la pobresa i  l’exclusió social  des d’un punt de vista
transversal  i  ha  de  garantr  els  drets  fonamentals,  els  quals  es  concreten,  entre
d’altres,  en  l’accés  als  serveis  socials  bàsics  com  a  eix  central  de  la  polítca
d’acompanyament i apoderament de les persones i al llarg de la vida i la comunitat, en
coordinació amb les polítques de rendes i/o prestacions, habitatge, educació, salut i
treball. 

Concebem  la  justcia  i  l‘equitat  social  com  els  valors  que  regeixen  les  actuacions
públiques municipals de conformitat amb l‘ètca i el compromís local en aquest àmbit.
Aquests  valors rectors garanteixen la plena partcipació de la ciutadania en termes
d‘igualtat i inclusió.

PROPOSTES

1. Aplicarem la tarifació social a tots els serveis públics, que en aquest àmbit es
concretarà  en  preus  determinats  per  l’OMET,  els  casals  culturals,  escoles
bressol, escola de música i escola d’Art i Disseny, etc.

2. Crearem  ajudes  econòmiques  complementàries  per  assegurar  que  tots  els
infants i adolescents que ho necessitn tnguin garantt el dret a una alimentació
adequada i el servei educatu del temps de migdia i del temps de lleure.

3. Crearem  la  Targeta  Ciutadana,  un  instrument  electrònic  que  facilitarà  la
disposició  d’informació  indicatva  sobre  la  la  situació  de  renda  i  patrimoni.
Aquesta informació podrà ser utlitzada per a l’aplicació de benefcis fscals a
preus públics.

4. Reconeixerem i promourem el tercer sector com a agent social i no lucratu. 
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5. Crearem una línia de subvencions pel pagament de l’IBI que tngui en compte
criteris  de  renda  i  de  patrimoni  i  situacions  d’atur,  de  discapacitat  i  de
dependència.

6. Establirem la  “història  social  compartda”  per  tal  que  els  serveis  socials  de
l’Ajuntament puguin elaborar un pla d’acció integral  per a les persones i les
famílies  amb  l’objectu  de  coordinar  les  accions  i  millorar-ne  l’efcàcia  i
l’efciència.

7. Crearem un protocol de detecció de malnutrició. 

8. Garantrem l’accés de tots els infants als menjadors escolars durant tot l’any
escolar a través de beques menjador. Hi inclourem les èpoques de vacances
escolars mitjançant casals i colònies.

9. Garantrem l’autonomia i la sufciència alimentària de tota la població. Pararem
especial  atenció a la gent gran tot promovent els àpats en companyia o els
àpats a domicili.

10. Garantrem  i  farem  difusió  del  servei  de  teleassistència  de  qualitat  per  a
persones grans i per a persones discapacitades. Reforçarem els programes de
suport comunitari per acompanyar les situacions de solitud.

11. Garantrem  una  atenció  transversal  i  integral  a  les  persones  grans  i  a  les
persones discapacitades.

12. Farem accions de formació i de suport per a les persones que tenen cura de les
persones dependents.

13. Farem que el  Consell  Sectorial  de serveis socials sigui  un veritable òrgan de
partcipació amb capacitat de decisió.

14. Elaborarem  un  catàleg  informatu  de  tots  els  serveis  socials  oferts  per
l’Ajuntament,  així  com  també  dels  serveis  que  ofereixen  totes  les  enttats
socials de la ciutat.

15. Impulsarem polítques de suport a les famílies tot respectant i considerant els
diferents models familiars. 

16. Dins el marc dels “Espais Familiars”, oferirem un servei integral i personalitzat
d’acompanyament a la maternitat i la paternitat amb el suport de professionals
que donin resposta a les necessitats de cada família.

17. Incorporarem en els equipaments municipals la retolació en pictogrames per a
les persones amb difcultats en la comunicació i el llenguatge.
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18. Promocionarem i donarem suport al voluntariat i a l’acció voluntària en el marc
de les enttats com a model de les persones compromeses amb les necessitats
socials. 

19. Potenciarem aquelles accions comunitàries com ara el banc del temps o el banc
d‘aliments com a forma d‘aproftament dels recursos comunitaris. 

20. Treballarem  actvament  i  transversalment  per  prevenir  les  situacions  de
maltractament, sobretot dels infants, de les dones i de la gent gran. 

21. Establirem una xarxa de serveis i equipaments socials destnats als infants i als
adolescents,  com ara les ludoteques infantls i els centres oberts municipals,
per  tal  de  prevenir,  detectar  i  protegir  la  població davant  de situacions  de
fragilitat social, maltractament, negligència o conductes de risc.

22. Garantrem  que  Sant  Cugat  sigui  una  ciutat  lliure  d’abusos  a  infants  i
adolescents.  Tindrem  tolerància  zero  a  amb  els  abusos  sexuals,  fsics  i
psicològics.

23. Crearem un circuit de detecció de maltractament per les enttats esportves i de
lleure.

24. Promocionarem la fgura del “Delegat de protecció contra el maltractament”.

25. Reforçarem el protocol en l’àmbit del maltractament sexual, d’identtat sexual
o d’expressió de gènere, tenint en compte també el maltractament en l’àmbit
de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

26. Promourem accions formatves per a famílies i per a professionals per tal de
prevenir les situacions de maltractament.

27. Aplicarem tots els nous protocols que es defneixin pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

28. Crearem un telèfon “Infància Respon” d’àmbit municipal.

29. Farem que  el  nostre  municipi  sigui  respectuós  amb els  infants.  Destnarem
zones de l’espai públic perquè els infants hi puguin jugar i desenvolupar-s’hi en
llibertat i autonomia.

30. Treballarem per tal que tots els parcs infantls de la ciutat disposin d’elements
de joc adaptats a les diferents diversitats funcionals.

31. Oferirem al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya equipaments útls per a l’allotjament d’infants i joves migrants que
estguin sols.
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32. Crearem una taula  específca  per  treballar  conjuntament  amb els  municipis
propers  i  amb  les  enttats  socials  amb  l’objectu  d’abordar  la  problemàtca
relacionada amb els infants i adolescents migrants que estguin sols.

33. Instarem  el  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  a  construir  la  segona
residència  o  centre  de  dia.  Considerem  que,  fns  que  no  es  posi  en
funcionament aquest segon equipament públic, caldrà ampliar el nombre de
places  concertades  que  hi  ha  les  residències  de  la  ciutat,  per  la  qual  cosa
s’haurà d’instar el Govern de Catalunya al pagament efectu del servei. 

34. Promourem el model “Housing” com a alternatva a les residències tradicionals,
per tal que la gent gran pugui envellir en allotjaments tan semblants a una llar
com sigui possible.

35. Implementarem  programes  de  seguiment  i  de  reinserció  social  i  laboral  de
persones que han estat ateses durant un llarg període de temps pels Serveis
Socials.

36. Garantrem el  compromís de Sant Cugat  amb la cultura de la tolerància i  la
convivència. 

37. Elaborarem un pla estratègic d’inclusió social per als propers 10 anys en el qual
establirem les prioritats i estratègies de les polítques socials per tal de fer front
a  les  situacions  de  pobresa  i  precarietat  dels  santcugatencs  i  les
santcugatenques.  Aquest  pla  s‘adequarà  als  canvis  socials  i  econòmics  i
s’adaptarà a les necessitats reals en cada moment. 

38. Crearem  un  observatori  permanent  sobre  la  pobresa  i  la  situació  social  al
municipi. 
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2.2.- SALUT
INTRODUCCIÓ

Des d’Esquerra Republicana de Sant Cugat pensem que la prevenció de les malaltes i
la protecció i la promoció de la salut han de ser els eixos principals del sistema en tots
els períodes de la vida d’una persona. L’abordatge dels determinants socials de salut és
clau per impulsar polítques públiques que ajudin a millorar la salut de la comunitat, i
per això cal un sistema de salut integral i proper que garanteixi la cohesió social, que
evit les  discriminacions  i  que  sigui  una  eina  cabdal  de  justcia  social.  Aquestes
polítques  s’han  de  dur  a  terme  amb  la  coresponsabilitat  de  la  ciutadania  com  a
subjecte actu en la pròpia salut i el propi benestar, ja sigui individual o col·lectu, i
partnt d’un model col·laboratu amb els i les professionals implicades.
L‘Ajuntament  de  Sant  Cugat  és  una  peça  clau  dins  d’aquest  model  i  té  un  paper
fonamental en els àmbits de promoció i protecció de la salut i prevenció de malaltes,
en coordinació real amb les àrees de serveis socials per tal d’afavorir la visió i l’atenció
global a la persona.
PROPOSTES

1. Instarem la construcció d’un equipament hospitalari  que disposi  dels serveis
d’urgències generals, de cirurgies pediàtriques 24 hores, de cirurgies menors
ambulatòries i de cirurgies majors ambulatòries.

2. Realitzarem la planifcació efectva, en l‘àmbit de les competències municipals,
de la construcció futura del quart CAP. Instarem la Generalitat a concretar la
seva planifcació i el Cat-Salut a millorar el confort de les instal·lacions actuals.

3. Desplegarem i farem efectus els àmbits de responsabilitat en salut pública del
nostre  municipi:  aigües,  zoonosi,  manipulació  d’aliments,  epidemiologia,
instal·lacions amb risc de legionel·losi, etc.

4. Millorarem els controls sanitaris i la informació sobre la distribució d’aigua per
al consum humà.

5. Informarem de manera regular i rigorosa sobre l’estat de l’aire de la ciutat i
impulsarem de manera prioritària actuacions dirigides a disminuir el nivell de
contaminació atmosfèrica.

6. Elaborarem programes específcs de control de plagues com ara les rates, els
escarabats o els tèrmits. Posarem èmfasi en les plagues modernes com ara les
cotorres. Contribuirem en tot allò que estgui al nostre abast per combatre les
plagues del medi natural.

7. Utlitzarem sistemes no contaminants, respectuosos amb les persones i amb el
medi ambient, per al control de la vegetació en parcs i jardins. Contnuarem
buscant  sistemes naturals  no contaminants  alternatus al  Glifosat  per tal  de
descartar-lo defnitvament.
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8. Promourem  mesures  per  limitar  al  màxim  les  radiacions  provinents  de
l’espectre electromagnètc.

9. Incrementarem  l’existència  d’aparells  desfbril·ladors  en  equipaments
esportus, en mercats i en altres espais públics molt freqüentats i connectats al
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Impulsarem polítques formatves de
primers  actuants  en  casos  d’aturada  cardiorespiratòria;  seran  programes
formatus i de manteniment d’habilitats.

10. Potenciarem  l’educació  en  reanimació  cardiorespiratòria  durant  l’educació
primària i l’ESO.

11. Promourem la creació a Sant Cugat d’un punt d'informació sobre addiccions.

12. Realitzarem campanyes i reforçarem els programes de prevenció i informació
sobre  la  drogodependència,  l‘alcoholisme  i  el  tabaquisme.  Insistrem  en  la
prevenció com a millor remei.

13. Farem campanyes de sensibilització, dins i fora dels centres educatus, de les
conseqüències fsiques i mentals dels accidents de trànsit amb la col·laboració
del Servei Català de Trànsit i d’altres enttats com ara l‘Insttut Guthman.

14. Promourem l’actvitat fsica i l’esport com a eines educatves de promoció de la
salut.  Inclourem les instal·lacions municipals  esportves en els programes de
salut.

15. Farem campanyes informatves sobre les conseqüències del sedentarisme per a
la salut a curt i a llarg termini. 

16. Impulsarem polítques de reinserció que garanteixin el retorn als estudis o al
món laboral de les persones que s’hagin recuperat d‘addiccions greus o que
hagin  estat  afectades  per  trastorns  derivats  d’accidents  de  trànsit.
Col·laborarem  amb  les  enttats  de  la  ciutat  per  tal  de  sensibilitzar  sobre
aquestes qüestons.

2.3.- GENT GRAN
INTRODUCCIÓ

Actualment, a Sant Cugat hi viuen 16.800 persones més grans de seixanta anys, una
dada que representa aproximadament un 13% de la població. Però malgrat l’elevat
nombre de gent gran que viu a la nostra ciutat, es tracta d’un col·lectu massa sovint
invisibilitzat  i  que  no  sempre  gaudeix  del  reconeixement  que  es  mereix.  Per  a
nosaltres, aquesta realitat és inacceptable i volem canviar-la de manera radical. 
Sabem que les persones grans acumulen un gran capital social i cultural i que aquest és
importantssim per la nostra ciutat. Un ciutat sense consells i sense la visió de la nostra
gent gran és un poble orfe d’experiència i, per tant, amb peus de fang. És per això que
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des  d’Esquerra  volem  treballar  per  impulsar  l’atenció  a  la  gent  gran  d’una  forma
integral i perquè tnguin una partcipació actva en tots els àmbits municipals.
Volem atorgar un nou protagonisme a la gent gran. Percebem l’envelliment com una
etapa de la vida tan interessant —o més— que les altres, i per això volem fomentar la
immersió de la gent gran en la cultura, en l’oci, en el coneixement i, sobretot, en la
presa de decisions.
Gràcies als avenços cientfcs i a l'augment de l'esperança de vida, ens dirigim cap a una
societat cada vegada més envellida. És per això que considerem que Sant Cugat ha
d'estar preparat per afrontar aquesta realitat i per oferir a la gent gran els serveis i
atencions que necessiten.
PROPOSTES

1. Promourem campanyes específques de visibilització i de reconeixement de la
gent gran.

2. Realitzarem campanyes a favor de l’envelliment actu.

3. Eliminarem les barreres arquitectòniques del municipi.

4. Implementarem programes a l’escola amb l’objectu que els infants coneguin i
aprenguin a valorar la gent gran. Promourem projectes com “aprendre amb la
gent  gran”  destnats  a  transmetre  a  les  noves  generacions  els  seus  valors,
coneixements, experiències i ofcis.

5. Crearem un projecte educatu entre les escoles i  la gent gran de Sant Cugat
amb l’objectu d’establir vincles saludables entre persones grans i infants. Així,
els infants adquiriran coneixements que els permetran fomentar un model de
ciutat que tngui cura i acompanyi la seva gent gran.

6. Vetllarem  per  la  seguretat  de  les  persones  grans,  especialment  en  espais
comuns i sensibles com ara les andanes de les estacions dels FGC.

7. Analitzarem la senyalístca dels espais públics per tal que result amable per a la
gent gran.

8. Vetllarem perquè els autobusos i els transports col·lectus estguin adaptats.

9. Formarem  les  noves  promocions  d’agents  cívics  perquè  coneguin
adequadament la problemàtca de la gent gran. També ens comprometem a
incrementar i a estabilitzar la seva plantlla.

10. Realitzarem campanyes d’educació cívica i de formació de vianants.

11. Farem  respectar  la  llei  i  les  ordenances  pel  que  fa  a  l’ús  de  bicicletes,  de
patnets i d’altres artefactes similars en les zones de vianants,  ja que són un
perill per a tots els vianants però sobretot per a la gent gran.
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12. Som conscients de la manca d’il·luminació que pateixen alguns dels barris de
Sant  Cugat  i  també  molts  dels  parcs,  fet  que  provoca  molta  sensació
d’inseguretat a la població i especialment a la gent gran. Així doncs, realitzarem
un estudi en profunditat sobre aquesta problemàtca i  ens comprometem a
resoldre-la.

13. Promourem la formació permanent i posarem un èmfasi especial en les “aules
d’extensió universitària”. Detectem una manca d’espais de formació de gran
format —més de 100 persones— tant al centre com als barris. 

14. Recuperarem els programes d’esport per a la gent gran de l’OMET.

15. Farem les gestons necessàries de cara a la Generalitat per tal d’ubicar a Sant
Cugat un nou Centre d’Assistència Primària (CAP).

16. Ens comprometem a realitzar les gestons necessàries per tal de dotar tots els
districtes de la ciutat d’un centre de dia. 

17. Garantrem el transport adaptat des dels diferents punt de la ciutat fns als CAP.

18. Realitzarem  campanyes  periòdiques  de  difusió  de  les  teleassistències,  un
element  essencial  d’atenció  a  la  gent  gran  i  especialment  d’atenció  a  les
persones que viuen soles o són dependents.

19. Analitzarem  les  ràtos  dels  serveis  d’ambulàncies  per  tal  de  garantr  que
ofereixen l’atenció necessària. 

20. Potenciarem  la  creació  de  “grups  d’ajuda  mútua”  amb  l’objectu  d’abordar
problemàtques  vinculades  amb  la  solitud,  la  manca  d’afectvitat  o  la  lluita
contra la invisibilització, entre d’altres.

21. Impulsarem programes de detecció de la soledat i  la pobresa.  Destnarem a
aquestes problemàtques recursos humans i materials específcs.

22. Realitzarem campanyes de “cap persona gran sola” per lluitar contar la soledat
no desitjada.

23. Promourem programes d’habitatge compartt,  tant entre gent de la mateixa
edat com entre gent de diferents edats, en aquest últm cas en relació a les
universitats. Tindrem una cura especial de les dones que viuen soles.

24. Crearem i promourem habitatges amb serveis pensats per a la gent gran.

25. Incrementarem la promoció pública d’habitatge públic per a la gent gran.

26. Realitzarem  un  catàleg  d’equipaments  per  a  la  gent  gran  que  sigui
comprensible i que serveixi per a detectar les seves necessitats objectves.
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27. Revisarem i mantndrem adequadament els equipaments de salut per a la gent
gran als parcs de la ciutat.

28. Donarem suport a les actvitats de lleure dels casals i de les enttats de gent
gran de la ciutat. 

29. Promocionarem i facilitarem les actvitats intergeneracionals obertes al conjunt
de la ciutadania en el si dels casals de la gent gran.

30. Promourem  una  atenció  a  la  dependència  amb  una  visió  centrada  en  la
persona. Donarem suport a l’ampliació de les ajudes a la dependència a partr
del grau 1.

31. Reforçarem els  recursos  dels  serveis  socials  municipals  d’atenció  de la  gent
gran amb més recursos humans i materials.

32. Implementarem programes per tal de tenir cura dels cuidadors.
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2.4.- FEMINISME I POLÍTIQUES D’IGUALTAT EFECTIVA ENTRE HOMES I DONES

La República ha de ser la plasmació d’una societat de dones i homes lliures i iguals que
comparteixin les responsabilitats i en què es garanteixi l’accés de les dones en tots els
àmbits de representació i de presa de decisions.
Des de l’Ajuntament de Sant Cugat, com a primera i més propera administració pública
per  a  la  ciutadania,  vetllarem  per  fer  del  nostre  municipi  un  espai  de  seguretat  i
garanta  de  drets  de  dones  i  un  marc  de  creixement  personal  i  professional.  Les
polítques  municipals  feministes  són,  de  manera  transversal,  una  eina  clau  per  a
evidenciar i combatre totes aquestes discriminacions.

Esquerra Republicana de Sant Cugat vetllarem per fer efectus els drets de les dones en
igualtat de condicions en tots els àmbits de la vida pública i professional i per evitar
qualsevol discriminació per raó de gènere o opció sexual. Creiem que les dones també
han de ser protagonistes de les polítques públiques: la seva mirada i les seves opinions
han de presidir les accions públiques de manera transversal.

PROPOSTES

1. Garantrem la partcipació de dones en condicions de representació paritària en
totes les estructures administratves insttucionals i en altres espais de presa de
decisions.

2. Vetllarem pel  compliment  íntegre  dels  plans  II  i  III  d’igualtat  de  gènere  de
l’Ajuntament, i  els revisarem i millorarem en funció del grau de compliment
dels seus objectus a partr del 2021.

3. Crearem la fgura de “l’agent de gènere” en els equipaments municipals amb
presència  contnuada  els  set  dies  de  la  setmana.  Treballarem  també  per
garantr una assistència social integral que coordini els serveis municipals per
aproftar els recursos i  millorar l’atenció a les usuàries: salut, serveis socials,
ocupació, etc.

4. Vetllarem per donar un compliment estricte a la Llei 17/2015 d’igualtat efectva
entre dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya.

5. Garantrem la presència de dones en tots els torns de la policia local i també la
formació de tot el cos policial en perspectva de gènere.

6. Formarem  en perspectva  de  gènere  i  violències  masclistes  tota  la  plantlla
municipal, especialment el personal que treballa atenent a persones. També
promourem  la  formació  en  perspectva  de  gènere  dels  teixits  associatu  i
esportu i del conjunt de la ciutadania santcugatenca.

7. Donarem  suport  i  dotarem  de  recursos  i  reconeixement  les  enttats  i  els
col·lectus que treballen en la prevenció, en la detecció i en la reparació de la
violència masclista.
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8. Incorporarem la perspectva de gènere en el  disseny i  implementació de les
polítques  municipals:  urbanisme,  mobilitat,  accessibilitat,  seguretat,
partcipació,  serveis  socials,  atenció  a  la  diversitat,  coeducació  i  gestó
d’equipaments culturals, entre d’altres. Cercarem un model igualitari amb visió
de gènere i hi introduirem valors que contemplin tots els col·lectus.

9. Promourem la creació d’espais de cures i de trobada on es puguin intercanviar
experiències i des d’on es pugui avançar cap a economies i sistemes feministes
que ens ajudin a posar en el centre de l’imaginari col·lectu l’atenció a la vida. 

10. Promourem l’ús d’un llenguatge no sexista, tant en les comunicacions internes
de l’Ajuntament com en les externes. Evitarem l’ús sexista i discriminatori del
llenguatge. 

11. Vetllarem  perquè  a  la  ciutat  hi  hagi  una  educació  inclusiva  i  feminista;
impulsarem formacions amb perspectva de gènere per a docents; promourem
la presència de material i de llibres no-sexistes que ajudin, també, a visibilitzar
diversos models de família; impulsarem campanyes de desconstrucció dels rols
de  gènere  enfocades  a  infants  i  a  joves;  impulsarem  formacions  en
sexoafectvitat  —a les escoles,  entre d’altres llocs— en què es posi  especial
èmfasi en el benestar, en el desig i en el coneixement del propi cos.

12. Reconeixerem i  posarem en valor  el  paper  i  la  contribució  de  les  dones  al
municipi:  actvitats,  homenatges,  noms  de  carrers  i  espais  públics,  entre
d’altres.  Recuperarem  la  memòria  històrica  de  les  dones  destacades  de  la
ciutat. 

13. Introduirem la discriminació positva en la concessió d’habitatge social per a les
víctmes de violència de gènere i mares joves solteres, entre d’altres. També
preveurem mecanismes d’allotjament i d’acollida per a dones i infants víctmes
de violència masclista. 

14. Prioritzarem l’atorgament de subvencions a les associacions del municipi que
incloguin criteris de paritat en les seves juntes.

15. Implementarem el protocol d’actuació contra agressions masclistes a tots els
espais  d’oci  de  la  ciutat.  Garantrem  que  els  espais  d’oci  siguin  lliures  de
sexisme. 

16. Fomentarem, farem visible i reconeixerem insttucionalment l’esport de base
femení.

17. Avançarem  cap  a  fexibilitats  horàries  i  permisos  laborals  paritaris  i
intransferibles que permetn la coresponsabilitat familiar.

18. Dissenyarem les polítques per a gent gran parant especial atenció al biaix de
gènere  del  col·lectu.  Per  abordar  la  solitud  no  desitjada  implementarem
projectes comunitaris i plans de teleassistència.

23



19. Promourem la paritat de gènere als escenaris i als espais culturals de la ciutat.

20. Realitzarem formacions en rols de masculinitat respectuosos i igualitaris, així
com de prevenció de la violència de gènere. Promourem campanyes sobre la
distribució de les responsabilitats familiars que serviran també per dignifcar el
treball domèstc. 

21. Garantrem que les dades de l’observatori sociològic se segreguin per gènere i
serveixin de base per a la planifcació, implementació i avaluació de polítques
de dones. 

22. Commemorarem les  dates  assenyalades  per  a  les  dones:  el  8  de març  (Dia
Internacional  de  les  Dones),  el  25  de  novembre  (Dia  Internacional  per  a
l’Eliminació de la Violència envers les Dones) i d’altres que el municipi consideri
adequades. 

23. Ens adherirem a les campanyes supramunicipals de visibilització i apoderament
de les dones tot mitjançant mocions de suport i accions locals. 

24. Elaborarem els pressupostos municipals amb una perspectva de gènere.

25. Promourem  la  partcipació  paritària  de  les  dones  en  tots  els  espais  de
partcipació municipals.

26. Implementarem una gestó del territori amb perspectva de gènere: urbanisme,
accessibilitat, transport, il·luminació (zones segures), rutes escolars, etc.

27. Promourem un gran pacte social per a l’erradicació de la violència masclista en
totes les seves formes.

28. Implementarem programes d’educació i formació de manera transversal amb
una mirada de gènere en tots els àmbits.
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2.5.- POLÍTIQUES PER A LA DIVERSITAT AFECTIVA, SEXUAL I D’IDENTITAT DE GÈNERE

INTRODUCCIÓ

En els darrers anys s’han produït canvis transcendentals pel que fa a la normalització
de la diversitat  afectva,  sexual  i  de  gènere.  Com a país,  ens hem dotat  de la Llei
11/2014, del 10 d'octubre, per garantr els drets de les persones LGTBI+ i per erradicar
l'homofòbia,  la  bifòbia  i  la  transfòbia;  una  llei  pionera  en  la  lluita  contra  la
discriminació per  raó d'orientació sexual  o  identtat  de gènere.  Així  mateix,  a  Sant
Cugat, després de molts anys d’inacció municipal, durant el darrer mandat s’ha posat
en funcionament el Servei d’Atenció Integral LGTBI, s’ha elaborat una diagnosi local
d’igualtat LGTBI i s’ha fet visible la bandera de l’arc de Sant Mart –que identfca les
persones  lesbianes,  gais,  bisexuals,  transsexuals  i  intersexuals–  a  la  façana  de
l’Ajuntament els dies el 28 de juny i el 17 de maig.
Tanmateix, encara som lluny d’assegurar els drets fonamentals de les persones LGTBI+.
Les persones lesbianes,  gais,  bisexuals,  transsexuals  i  intersexuals  contnuen essent
objecte  de  discriminació  atesa  la  persistència  d’estereotps  homòfobs,  bifòbics,
transfòbics i sexistes encara arrelats a la societat. A més a més, cal tenir present que
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia no afecten exclusivament les persones LGTBI+
sinó que actuen sobre el conjunt de la població i reprodueixen el sistema de gènere
normatu  que  tracta  de  garantr  la  complementarietat  maculí-femení  i  la
correspondència sexe-gènere.
En aquest sentt, és molt important que construïm un Sant Cugat on tothom pugui
viure la seva identtat i la seva orientació sexual sense discriminacions. Així doncs, cal
reforçar  el  compromís  de  l'Ajuntament  amb  la  promoció  de  la  igualtat  i  la  no
discriminació  per  raons  d'orientació  sexual,  d’identtat  de  gènere  o  d’expressió  de
gènere
És per això que cal fer polítques LGTBI+ per a combatre l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia,  així  com l’estgmattzació  que  pateixen  totes  les  persones  LGTBI+.  Això
només ho aconseguirem qüestonant de manera transversal l’heteronormatvitat que
culturalment  imposa  el  nostre  sistema  heteropatriarcal,  el  qual  pressuposa  una
orientació  sexual  heterosexual,  una  identtat  de  gènere  dicotòmica  home-dona  i
aparences o expressions de gènere úniques, i crea relacions de poder i atorga privilegis
entre les persones que s’adeqüen als paràmetres heteronormatus.

PROPOSTES

1. Desplegarem i farem complir la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantr els drets
de  lesbianes,  gais,  bisexuals,  transgèneres  i  intersexuals  i  per  erradicar
l’homofòbia,  la  bifòbia  i  la  transfòbia  en  tot  allò  que  sigui  competència  de
l’Ajuntament de Sant Cugat. 

2. Elaborarem un Pla Municipal que englobi el conjunt de polítques i mesures per
promoure, defensar i garantr els drets de les persones LGTBI+: incorporarem la
perspectva  LGTBI+  a  tota  l'estructura  municipal;  prioritzarem  les  àrees
d'intervenció i els grups que requereixin una actuació més urgent perquè es troben
en una situació més vulnerable; identfcarem les àrees de la polítca municipal en
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què es  pot  aprofundir  la  intervenció  i  implementarem  un sistema de  control  i
avaluació de les accions que s'hi prevegin.

3. Previndrem  i  combatrem  l’assetjament  escolar  per  raó  d’orientació  sexual,
identtat  o  expressió  de  gènere,  vetllant  per  l’aplicació  efectva  als  centres
educatus santcugatencs del protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront
l’assetjament escolar a persones LGTBI aprovat pel Departament d’Ensenyament
l’any 2017.

4. Garantrem que l’alumnat dels centres educatus pugui viure de manera natural la
seva identtat de gènere i expressió de gènere vetllant per l’aplicació efectva als
centres educatus de la nostra ciutat del protocol per a l’atenció i acompanyament
de  l’alumnat  transgènere  en  els  centres  educatus  aprovat  pel  Departament
d’Ensenyament l’any 2017.

5. Donarem a conèixer el Servei d’Atenció Integral LGTBI com a prestació de servei
d’atenció integral, de qualitat i de proximitat adreçat a les persones que pateixin,
hagin patt o estguin en risc de patr discriminació o violència per orientació sexual,
identtat de gènere o expressió de gènere. N’ampliarem l’horari d’atenció al públic
i l’acostarem a tots els centres educatus i a l’Oh!fcina Jove. 

6. Realitzarem accions de formació i sensibilització en diversitat afectva, sexual i de
gènere  adreçades  al  personal  municipal,  especialment  al  personal  que  realitza
tasques d’atenció al públic i a la policia municipal. 

7. Acomplirem  els  requisits  necessaris  que  permetn  l’adhesió  de  Sant  Cugat  del
Vallès a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya, la qual agrupa diversos municipis
del país compromesos amb la superació de les lògiques heteropatriarcals i amb la
defensa dels drets de totes les persones a estmar qui  vulguin i  a viure la seva
sexualitat i la seva identtat de gènere en igualtat. 

8. Realitzarem campanyes de sensibilització i prevenció contra l’homofòbia, la bifòbia
i la transfòbia, especialment en aquells espais en què més es manifesten com ara
els centres escolars, les empreses, el món de l’esport i els espais d’oci nocturn.

9. Elaborarem  un  protocol  per  combatre  les  agressions  LGTBIfòbiques  per  Festa
Major  i  altres  esdeveniments  d’oci  d’alta  congruència  al  municipi  i
l’implementarem  conjuntament  amb  el  protocol  vigent  per  fer  front  a  les
agressions masclistes.  

10. Promourem l’educació específca en els centres d’educació primària i secundària en
diversitat  afectva,  sexual  i  de gènere.  Així  mateix,  proporcionarem material  als
centres  escolars  sobre diversitat  afectva,  sexual  i  de  gènere,  tot  assegurant  la
presència  normal  de  l’homosexualitat,  la  bisexualitat  i  la  transsexualitat  en  les
accions  de  formació  i  d’informació  sobre  salut  sexual  adreçades  a  joves  i  a
adolescents. 
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11. Vetllarem  per  tal  que  tant  l’Ajuntament  com  els  mitjans  de  comunicació  del
municipi ofereixin uns contnguts i materials que no siguin homòfobs, bifòbics o
transfòbics  i  que  garanteixin  una  visibilitat  normalitzada  de  totes  les  persones
LGTBI+.

12. Vetllarem  perquè  els  formularis  i  registres  municipals  contemplin  la  diversitat
d’identtat o expressió de gènere i la diversitat de models familiars, entre els quals
s’hi han de veure refectts els models de família LGTBI+.

13. Incorporarem  un  fons  documental  i  material  sobre  diversitat  afectva,  sexual  i
d’identtat  de gènere a la biblioteca central  Gabriel  Ferrater,  a  la biblioteca de
Mira-sol Marta Pessarrodona i a la biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori, així
com a totes les biblioteques dels diferents centres educatus de la ciutat.  

14. Commemorarem les dates assenyalades per al col·lectu LGTBI+: el 28 de juny (dia
mundial de l’alliberament LGTBI+), el 17 de maig (dia mundial contra l’LGTBIfòbia) i
l’1 de desembre (dia mundial de lluita contra la SIDA). 

15. Contnuarem fent visible a l’Ajuntament, de forma simbòlica, la bandera de l’arc de
Sant Mart els dies 17 de maig i 28 de juny.   
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2.6.- COOPERACIÓ I SOLIDARITAT, PAU I DRETS HUMANS
INTRODUCCIÓ

Sant  Cugat  vol  seguir  essent  un  municipi  compromès  amb  la  solidaritat,  amb  la
reducció de les desigualtats nord-sud, amb la pau i amb la defensa dels drets humans.
Així  doncs,  volem  refermar  el  nostre  compromís  solidari  amb  la  cooperació
internacional, a la qual es destna l’1% del pressupost municipal de la nostra ciutat. 

Avui,  defensar  el  compromís  solidari  amb  el  desenvolupament  humà  signifca  no
només no fer  marxa enrere en el  fnançament,  sinó desplegar  una polítca pública
alineada amb un model  de cooperació transformador.  Al  sud,  aquest  model  haurà
d’acompanyar  processos  locals  per  tal  d’erradicar  la  pobresa,  de  lluitar  contra  les
desigualtats  i  de  prevenir  les  catàstrofes  humanitàries;  al  nord,  haurà  d’ajudar  a
construir  una ciutadania crítca,  solidària i  responsable mitjançant  l’educació per al
desenvolupament.

Sant Cugat és també una ciutat que vol acollir. Així doncs, refermarem i dotarem de
contngut del compromís de “Sant Cugat, Ciutat Refugi”.

PROPOSTES

1. Establirem criteris  ètcs,  socials  i  mediambientals  en  les  compres  de  béns  i
serveis municipals. Adherirem l’Ajuntament a la Xarxa per la Compra Pública
Ètca.

2. Dedicarem  l’1  %  dels  tributs  municipals  a  polítques  de  cooperació  per  al
desenvolupament  i  la  solidaritat  internacionals.  Hi  destnarem  l’import  net,
sense les despeses de gestó.

3. Amb la partcipació dels actors locals, actualitzarem el Pla Director Municipal de
Cooperació, en el qual es fxaran els objectus, les prioritats, les modalitats i
l’escenari econòmic del mandat.

4. Actvarem mecanismes d’avaluació i  de seguiment de les actuacions dutes a
terme en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.
Ho farem per transparència i amb l’objectu d’aprendre i de destacar les bones
pràctques que permetn millorar la qualitat de la nostra actuació en aquest
àmbit i augmentar el grau de sensibilització.

5. Desplegarem  campanyes  de  sensibilització,  millorarem  els  mecanismes  de
transparència i actvarem els canals per al retment de comptes com el millor
mecanisme  per  enfortr  una  ciutadania  crítca  compromesa  amb  el
desenvolupament, amb la cultura de la pau, amb els drets humans i amb les
polítques de solidaritat tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.

6. Ens comprometrem amb un canvi de model de cooperació al desenvolupament
municipal  que  cerqui  el  valor  afegit  en  l’enfortment  de  la  governança

28



democràtca  i  en  la  construcció  de  pau  i  equitat  entre  dones  i  homes.
Prioritzarem el treball amb les enttats solidàries de Sant Cugat  i els projectes
d’educació per al desenvolupament i desplegarem cooperació directa amb els
ens locals del sud.

7. Ens  comprometem  a  fomentar  la  compra  pública  sostenible  tot  potenciant
criteris socials, ètcs i solidaris.

8. Complirem el compromís de no treballar amb empreses que tnguin acttuds no
ètques en les seves pràctques internes i en les seves actuacions externes.

9. Implementarem  els  compromisos  derivats  de  la  declaració  de  “Sant  Cugat,
Ciutat Refugi” conjuntament amb les enttats i persones de la ciutat.

10. Mantndrem el compromís de contnuar fomentant i implementant polítques
vinculades  a  la  cultura  de  la  pau  i  posarem  èmfasi  en  les  accions  de
sensibilització.

11. Promourem una xarxa d’aliments de Sant Cugat en conveni amb les enttats del
tercer sector que tngui com a objectus l’aproftament i el no malbaratament
alimentaris.

12. Estudiarem  algun  tpus  de  bonifcació  per  als  comerços  que  promoguin  el
comerç just.

29



2.7.- MEMÒRIA HISTÒRICA

INTRODUCCIÓ

“Qui perd els orígens perd la identtat”.

PROPOSTES

1. Crearem un Programa Municipal  de  la Memòria Històrica amb l’objectu de
recuperar la nostra història i de recordar totes aquelles persones i enttats que
n’han estat protagonistes, en especial les víctmes del nazisme, del feixisme i
del franquisme a casa nostra. 

2. Establirem un “Espai de la Memòria” a Sant Cugat i l’acostarem a les escoles i
als  centres  de  joves.  Aquest  espai  serà  elaborat  amb  el  concert  dels
historiadors locals i la gent gran del municipi.

3. Promourem la celebració de “nits històriques” i “jornades històriques” en dates
assenyalades de la vida de la ciutat, com per exemple la Festa Major.

4. Instal·larem “Pedres de la memòria” (en alemany,  Stolpersteine) per cada una
de les víctmes de l’holocaust nazi a la nostra ciutat.
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2.8.- BENESTAR ANIMAL

INTRODUCCIÓ

Des d’Esquerra pensem que les polítques municipals han d’incloure programes que
tnguin en compte els animals, el seu reconeixement i la seva integració com una part
més de la nostra societat. Actualment ja s’estan desenvolupant diferents programes en
aquesta línia i som conscients que la nostra societat ha canviat i evolucionat; malgrat
tot, creiem que encara hem d’anar un pas més enllà. 
Promoure  polítques  municipals  per  al  benestar  dels  animals  és  també  treballar  i
caminar  cap  a una societat  més sensible,  més responsable  i  més respectuosa;  així
doncs, repercuteix positvament en la salut i en la vida de les persones. En defnitva,
una comunitat que respecta, estma, acull  i integra els animals esdevé una societat
més completa, sensible i cohesionada. 
Des de l’àmbit  municipal  cal  portar  a  terme polítques actves d’interès social,  que
tnguin en compte les persones que viuen soles, persones d’edat avançada, amb risc
d’exclusió  social  o  altres  i  que  mantenen un  fort  vincle  amb els  animals  amb  qui
conviuen, facilitant aquestes relacions amb impacte positu en la qualitat emocional i
psíquica de les persones.

PROPOSTES

1. Crearem la  regidoria  de  “Benestar  Animal”  amb  l’objectu d’impulsar  d’una
manera compromesa i efcaç tot aquest programa.

2. Proposem  la  creació  d‘un  refugi  d’animals  de  ttularitat  pública  que
necessàriament caldrà consorciar amb més d’un municipi. Determinarem quin
és el millor model de gestó atenent a criteris d’efcàcia i cercarem fnançament
supramunicipal. Atendrem a les consideracions següents:

a. Revisarem i farem un seguiment del projecte constructu. Caldrà revisar
els seus criteris i el seu disseny. L’objectu és que estgui perfectament
dissenyat per al benestar dels animals que hi aniran.

b. Tindrem en compte  les  suggerències  i  consideracions  de  les  enttats
animalistes durant el transcurs de la seva construcció.

c. Proposarem una formació contnuada per als responsables del refugi.

d. A l’hora d’adjudicar la gestó del refugi, tndrem en compte criteris com
ara l’experiència, l’organització del servei més bona, les propostes de
millora,  la  pertnença  a  enttats  protectores  o  animalistes  i  les
estratègies-campanyes per a la millora del benestar animal i el foment
de  l’adopció.  Aquests  criteris  els  prioritzarem  a  d’altres  purament
economicistes. 
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e. Proposarem la creació d’un refugi-gatera per a gats que doni cabuda a
gats  en  tota  mena  de  situacions  com  ara  malaltes,  embarassos,
esterilitzacions o quarantenes.

f. Farem una campanya contra l’abandonament i el maltractament animal,
afavorirem la  col·laboració entre enttats  locals  de suport  i  cura dels
animals que treballen en aquest àmbit al nostre territori i els donarem
suport en les diferents tasques específques de recollida i acollida dels
animals abandonats o perduts a la via pública. 

3. Actualitzarem  i  controlarem  les  dades  de  les  colònies  de  gats i  el  seu
sanejament.  Inclourem  les  opinions  i  les  propostes  del  voluntariat  en  la
diagnosi sobre les la gestó i les millores de les colònies. 

4. Expedirem un carnet per a la gent que alimenta els gats com a responsables i
referents.  Els  facilitarem formació contnuada  i  els  mitjans  necessaris  per  a
poder desenvolupar la seva tasca.

5. Realitzarem campanyes periòdiques d’adopció i tnença responsable d’animals.
Per a fer-ho, col·laborarem amb les enttats de referència, tant econòmicament
com a l’hora de fer difusió de les actvitats. 

6. Posarem l’accent en l’esterilització massiva de les colònies de gats, tenint en
compte que calculem que la població actual d’aquests animals a la zona és de
1000 gats.

7. Ens  comprometem  a  anar  ampliant  anualment  la  dotació  pressupostària
destnada  als  convenis  de  col·laboració  pel  control  de  colònies  de  gats.
Analitzarem si l’actual conveni s’ajusta o no a la realitat.

8. Crearem més zones d’esbarjo per a gossos i millorarem les existents. No només
calen més pipicans, sinó que cal que siguin millors: que tnguin unes tanques
més  bones,  que  tnguin  més  espai  i  que  comptn amb un paviment  millor.
També caldrà analitzar en tot moment quina és la superfcie més adequada.

 
9. Elaborarem, amb la col·laboració i l’assessorament d’enttats animalistes i de

professionals de l’àmbit, protocols d’actuació municipal específcs —en especial
per a la policia— sobre animals domèstcs i animals salvatges. Calen protocols i
formació contnuada; cal una sensibilització en matèria animalista que prengui
forma en actuacions concretes.

10. Oferirem formació i assessorament contnuats en matèria de benestar animal.

11. Establirem protocols per a la investgació dels casos d’enverinament d’animals,
tant en casos que hagin estat directament enverinats com en casos en què es
detect la presència de verí. 
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12. Capacitarem  la  policia  local  de  Sant  Cugat  per  atendre  i  tramitar  totes  les
denuncies relacionades amb l’abandonament i el maltractament d’animals.

13. Promourem l’educació animalista a les escoles:

a. Hi farem campanyes i actvitats. Aquestes no es duran a terme només a
les escoles sinó també a les festes del  poble com ara la Festa de la
Tardor o la Festa Major.

b. Promourem la tnença responsable d’animals, així com el respecte cap
als animals i el benestar animal. 

c. Promourem l’establiment de menús vegetarians.

14. Promourem el contacte entre les enttats animalistes i els casals de la gent gran
per tal d’utlitzar les colònies de gats i els altres animals com a eina terapèutca.

15. L’Ajuntament adoptarà una postura ferma contra el maltractament animal i es
personarà com a acusació partcular en casos de maltractament.

16. Ens  comprometem  a  fomentar  i  implementar  mètodes  de  control  sobre  la
fauna salvatge per part de la població. Entre aquests mètodes no hi fgurarà la
cacera. 

17. Actualitzarem,  revisarem  i   reforçarem,  de  manera  partcipatva  amb  les
enttats animalistes, l’actual ordenança municipal sobre la protecció i tnença
responsable d’animals, molts punts de la qual creiem que ja no s’adapten al
moment actual. Així doncs, farem un major ús de la potestat de decomís.

18. Emprendrem una revisió i una nova licitació, si s‘escau, del servei de recollida i
acollida d’animals abandonats o perduts a la via pública. 

19. Capacitarem  la  policia  local  de  Sant  Cugat  per  atendre  i  tramitar  totes  les
denúncies relacionades amb l’abandonament i el maltractament d’animals.

20. Contnuarem treballant per la dignifcació i el respecte de la vida dels animals
amb qui compartm tant els espais urbans com els rurals o naturals. Millorarem
la convivència entre la ciutadania i les espècies que viuen en llibertat, com ara
els senglars.

21. Elaborarem campanyes educatves per a socialitzar la necessitat d’adopció, el
no-abandonament i la tnença responsable dels animals de companyia. 
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2.9.- CIUTADANIA I DIVERSITAT
INTRODUCCIÓ
Sant Cugat es reconeix com una societat diversa, que garanteix els mateixos drets i
oportunitats per a tothom i que promou la interculturalitat i el plurilingüisme com una
riquesa tot confgurant una societat cohesionada, inclusiva i solidària en base als valors
republicans  i  els  drets  humans.  Una  ciutat  on  hi  hagi  llibertat  de  creences  i  de
conviccions, on les acttuds discriminatòries no hi tnguin cabuda i on la diversitat sigui
viscuda i entesa com una realitat i una riquesa. 
Per a fer-ho possible cal treballar colze a colze amb els diferents agents socials de Sant
Cugat:  des  dels  sindicats  fns  a  les  enttats  del  tercer  sector,  passant  per  les
associacions veïnals, les escoles i els clubs esportus, entre d’altres agents. 

PROPOSTES

2.9.1. Empadronament

1. Farem que el padró, com a registre administratu, respongui a la realitat del
municipi,  a f de garantr els drets i  els deures de les persones i  de facilitar
l’acció de govern local.

2. Complirem la normatva vigent pel que fa a la inscripció al padró, amb especial
atenció  a  la  que  fa  referència  a  l’empadronament  sense  domicili  fx.
Emprendrem  mesures  actves  per  facilitar  l’empadronament  d’aquelles
persones que viuen en domicilis  dels  quals  no són propietaris  ni  ttulars  de
contracte de lloguer.

3. Implicarem tots els serveis municipals en la gestó del padró municipal.

4. Oferirem  la  inscripció  immediata  al  Servei  de  Primera  Acollida  a  totes  les
persones que s’inscriguin per primera vegada al padró del municipi.

2.9.2. Acollida

5. Vetllarem perquè les noves persones empadronades s’inscriguin al Servei de
Primera  Acollida.  Els  oferirem  un  acompanyament  que  constarà  d’una
entrevista inicial, de formació en llengua catalana, d’informació sobre el mercat
de treball i de coneixement sobre el municipi i sobre la societat catalana. En cas
que sigui necessari, des del Servei  de Primera Acollida es derivarà les noves
persones empadronades a altres serveis. 

6. Realitzarem  sessions  periòdiques  de  benvinguda  a  les  noves  persones
empadronades.  Aquestes  sessions  les  realitzaran  les  persones  responsables
dels serveis públics i les enttats del municipi.

7. Implementarem  un  xarxa  d’acollida  liderada  per  aquells  serveis  públics  i
enttats  que puguin donar  contnuïtat  a  les  accions  més enllà  del  servei  de
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primera  acollida  en  àmbits  com  l’alfabettzació,  l’aprenentatge  lingüístc,  la
inserció laboral, la integració social i partcipació cívica, entre d’altres.

8. Implementarem programes de mentoria que reforcin les actuacions d’acollida.
Entre els mentors hi haurà persones de diversos orígens.

9. Estendrem les actuacions d’acollida, especialment les lingüístques, a totes les
persones immigrades que en el moment de l’arribada no les van rebre.

10. L’Ajuntament  oferirà  equipaments  útls  perquè  el  Departament  de  Treball,
Afers Socials i  Famílies de la Generalitat de Catalunya els utlitzi  en cas que
tngui  necessitat  d’allotjar  o  atendre  de  forma  conjuntural  menors  no
acompanyats.

11. Crearem una taula de treball específca per a treballar conjuntament amb els
ajuntaments dels voltants i les enttats socials de les poblacions veïnes per a
buscar  solucions  coordinades  a  aquesta  problemàtca  i  per  evitar  possibles
situacions d’emergència en un futur.

12. Instarem els consells municipals i les enttats socials de la ciutat que treballen
en l’àmbit de l’acollida a treballar en la conscienciació d’aquesta problemàtca a
f de trobar mesures efectves per als migrants menors no acompanyats.

13. Adherirem l’Ajuntament a la xarxa de municipis acollidors.

14. Farem formació d’igualtat i prevenció de la violència de gènere en els processos
d’acollida i acompanyament.

15. Impulsarem la creació d’educadors de carrer al centre i a les zones confictves
que es puguin detectar.

2.9.3. Àmbit laboral

16. Desenvoluparem,  juntament  amb  els  possibles  ocupadors,  programes
d’inserció  laboral  per  tal  de  donar  a  conèixer  la  possibilitat  de  reclutar
treballadors i treballadores a través de l’arrelament social.

17. Agilitzarem els  tràmits  de  l’informe de  l’arrelament  social  tot  escurçant  els
temps d’espera.

18. Donarem a conèixer als agents econòmics locals la possibilitat  de contractar
persones amb permís  de residència  però sense permís  de treball  (permisos
humanitaris,  extutelats,  etc.),  persones  refugiades  i  persones  en  situació

35



d’irregularitat  administratva  però  amb  possibilitats  d’assolir  un  arrelament
social.

19. Promourem  programes  de  suport  a  l’emprenedoria  social  i  solidària  per  a
dones que treballen en els sectors més feminitzats o que es troben en situació
d’atur.

20. Impulsarem  iniciatves  específques  per  afavorir  la  incorporació  laboral  dels
joves estrangers i per millorar la qualitat de la seva ocupació, especialment en
el cas de les dones.

2.9.4. Educació
21. Garantrem,  a  través  de  l’Ofcina  Municipal  d’Escolarització,  la  gestó

centralitzada i  equitatva de l’escolarització de tota la xarxa sostnguda amb
fons  públics,  inclosa  la  concertada.  Una  vegada  garantda  la  plaça  escolar
segons  el  marc  normatu,  l’escolarització  ha  d’acordar-se  a  l’entorn  social,
neutralitzant qualsevol dinàmica de segregació i facilitant la proximitat de les
famílies al centre educatu per afavorir-ne la partcipació en peu d’igualtat.

22. Garantrem que  tots  els  centres  escolars  fnançats  amb fons  públics  acullin
diversitat  d’alumnat  de  manera  que  refecteixin  l’heterogeneïtat  municipal,
sense que aquest criteri penalitzi la vinculació entre centres educatus i famílies
per raons geogràfques.

23. Oferirem formació en llengua catalana per a tots els pares i mares d’alumnes
que la desconeguin als centres escolars.

24. Erradicarem  l’analfabetsme  de  pares  i  mares  dels  centres  educatus  del
municipi.

25. Farem plans de formació de les famílies per a facilitar  que aquestes puguin
donar suport als seus flls i flles en l’aprenentatge acadèmic i en l’orientació
curricular.

26. Endegarem un programa de formació i inserció laboral específc per a dones
arribades a través del reagrupament familiar.

27. Donarem suport a l’emprenedoria de les dones immigrades.

28. Facilitarem la conciliació de la vida laboral i familiar a aquelles dones per a les
quals aquesta qüestó pugui ser una barrera per a l’accés al món laboral.

2.9.5. Salut
29. Donarem a conèixer la targeta sanitària i hi facilitarem l’accés. 

30. Durant el  procés d’acollida donarem a conèixer els serveis de salut tant per
millorar l’accés a la salut com per afavorir un ús correcte dels serveis sanitaris.
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31. Farem un seguiment especial dels col·lectus vulnerables com poden ser, per
exemple, les persones amb difcultats per a l’accés al padró, la població sense
domicili fx o les persones sense permís de residència.

32. Avaluarem la necessitat  de fer educació per a la salut amb una perspectva
intercultural per arribar a més col·lectus o de treballar amb agents de salut que
tnguin una funció mediadora entre serveis i col·lectus.

 
2.9.6. Convivència i prevenció del racisme i la xenofòbia

33. Endegarem xarxes antrumors a partr de la formació de ciutadans i ciutadanes
que,  voluntàriament,  en  vulguin  ser  membres.  Promourem  la  creació  dels
agents antrumors.

34. Oferirem formació sobre interculturalitat, sobre igualtat, sobre no discriminació
i sobre com combatre el discurs d’odi a tots els treballadors públics que atenen
la ciutadania i a les associacions de la ciutat. Posarem un èmfasi especial en els
clubs esportus i les enttats de lleure.

35. Promourem  el  coneixement  i  l’ús  de  la  llengua  catalana  entre  les  dones
migrades.  Els  oferirem,  si  s’escau,  cursos  i  actvitats  fexibles  que  siguin
compatbles amb altres obligacions.

36. Inclourem als plans i actuacions contra la violència masclista la vulnerabilitat
afegida  de les  dones migrades  quan els  manca xarxa  familiar  i  personal  de
suport.

37. Col·laborarem en la detecció i  desmantellament de xarxes de tràfc d’éssers
humans,  en  l’atenció  a  les  treballadores  sexuals  i  en  la  conscienciació  dels
usuaris dels serveis.

38. Coordinarem localment el protocol de prevenció dels matrimonis forçats.

39. Promourem la mediació i el diàleg en la resolució de qualsevol conficte veïnal.

40. Afavorirem l’acollida de les persones nouvingudes en el  teixit  associatu del
municipi.

41. Reconeixerem la diversitat cultural en el marc de les programacions culturals,
educatves i de lleure, així com la partcipació en les actvitats de la Festa Major
de la ciutat i dels barris.

42. Inclourem en el disseny de totes les actvitats culturals l’objectu de fomentar la
interacció i el diàleg intercultural.

43. Garantrem que Sant Cugat sigui un municipi laic on alhora es garanteixi el dret
a la llibertat  religiosa, de creença i de convicció a tota la ciutadania.
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44. Establirem punts d’informació, assessorament i suport sobre discriminacions en
l’àmbit laboral, l’oci i els serveis d’atenció al públic, entre d’altres.

45. Formarem les i els treballadors públics sobre la detecció, prevenció i denúncia
de l’extremisme violent i  dels  actes i  acttuds de caràcter  xenòfob,  racista i
islamòfob.

46. Impulsarem mocions destnades a rebutjar i eliminar les acttuds i conductes
xenòfobes, racistes i islamòfobes al nostre municipi.

3.- LA CIUTAT VIVA
3.1.- EDUCACIÓ

INTRODUCCIÓ

Sant Cugat ja forma part del projecte Educació 360 com a promotor i el proper pas és
fer-ho realitat gràcies a les escoles i als insttuts i també gràcies a les enttats culturals i
esportves, als comerços i, en defnitva, a tots els agents i ciutadans de Sant Cugat.
Som  un municipi  educatu  que  vetlla  pel  desenvolupament  tant  en  valors  com en
coneixements dels nostres infants, però també dels joves, dels adults i de la gent gran.
Una educació, doncs, d’excel·lència i per a tothom.

L’Ajuntament ha de fer possible aquest creixement i desenvolupament tot garantnt la
igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans, en especial per als infants. L’objectu
d’ERC en aquesta legislatura és garantr els drets educatus per, a la llarga, assegurar
una societat més justa, més fraternal, més solidària, més inclusiva i més respectuosa,
que vulgui conviure i aprendre de les diferències i que generi una estma cap a Sant
Cugat, el seu entorn i les persones que hi viuen. Tot això hem de desenvolupar-ho des
d’àmbits  formals  i  no  formals  de  l’educació  i  és  per  això  que  fem  les  propostes
següents en l’àmbit de l’educació.

PROPOSTES

1. Revisarem i millorarem la tarifació social en els preus de les matrícules  de les
escoles bressol.

2. Ampliarem el nombre de places d’escola bressol per respondre a les necessitats
dels ciutadans.

3. Garantrem que el procés de construcció del CEIP la Mirada es desenvolupi en
els terminis previstos i gaudeixi dels estàndards de qualitat necessaris.

4. Instarem  la  Generalitat  a  construir  un  nou  CEIP  a  Sant  Cugat  —el  que
col·loquialment  parlant  anomenaríem  “la  tretzena  escola”—  per  donar
resposta al  creixement inorgànic  de població de Sant  Cugat  i  per  reduir  les
ràtos que s’han anat incrementant durant els últms anys a causa d’aquesta
pressió demogràfca pròpia de la nostra ciutat.

5. Resoldrem les difcultats per accedir al DAPSI i al CSMIJ d’aquells alumnes que
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ho necessitn i així garantrem la millor atenció als infants al més aviat possible.
També treballarem per resoldre la problemàtca del  període de transició del
DAPSI  al  CSMIJ.  L’Ajuntament  vetllarà  perquè  no  es  desatengui  els  infants
durant  aquest temps.  Treballarem conjuntament amb Serveis Socials per tal
d’atendre les famílies i en conseqüència els infants.

6. Qualifcarem  les  estones  de  menjador  i  pat com  a  moments  educatus  i
acompanyarem en les gestons les AMPA, les AFA i les empreses que així ho
valorin.

7. Col·laborarem en el disseny dels pats de les escoles, conjuntament amb les
AFA/AMPA, per afavorir la diversitat d’espais lúdics i aconseguir així que tots
els nens i nenes tnguin un lloc on jugar. 

8. Obrirem les escoles als barris i districtes per tal de permetre la utlització de les
instal·lacions escolars per a  un ús esportu. També serà possible utlitzar-les
com a aules d’estudi i perquè les enttats que no tenen un espai específc hi
realitzin actvitats. Facilitarem espais polivalents de les escoles per resoldre les
mancances  d'espais  que  hi  ha  al  municipi  sense  interferir  en  el  normal
desenvolupament de les actvitats del centre. 

9. Instarem la Generalitat a ubicar a Sant Cugat un insttut-escola en què hi haurà
una  contnuïtat  formatva  perquè  s’integrarà  tota  l’etapa  d’escolarització
obligatòria en un únic projecte pedagògic. En aquest sentt, el CEIP Catalunya
ha mostrat la seva voluntat que aquest projecte es dugui a terme allà. Aquest
model  permetrà  als  docents  promoure  metodologies  d’aprenentatge
globalitzades que afavoreixin la convivència i l’aprenentatge. 

10. Construirem nous camins  escolars  i  millorarem els  actuals  per  garantr  més
seguretat  d’accés  a  l’escola  i  també  l’autonomia  dels  infants.  D’aquesta
manera,  evitarem  que  els  adults  es  desplacin  en  cotxe  i  reduirem  les
aglomeracions de cotxes a les entrades dels centres educatus.

11. Garantrem un bon servei  tecnològic  i  de  wif a  les  escoles  per  tal  que  els
centres puguin treballar amb l’accés necessari a internet.

12. Apoderarem el Consell dels Infants per dur a terme polítques infantls i juvenils
que responguin als interessos i inquietuds d’aquests col·lectus.

13. Demanarem la inversió necessària en l’adequació i reformes de millores de tots
els  edifcis  d’escoles  i  insttuts  del  municipi  per  garantr-ne  un  bon
manteniment i reduir el temps de les reparacions.

14. Defensem una oferta  pública de formació professional  dual  que s‘adeqüi  al
món empresarial ubicat a Sant Cugat i impulsarem la col·laboració entre tots
dos espais per tal que els joves puguin aproximar-se al món laboral.

15. Fomentarem tallers de cooperatvisme, emprenedoria i economia social a les
escoles i als insttuts.

16. Instarem la Generalitat a ampliar l’oferta de cursos i el nombre d’idiomes que
s’ofereixen a l‘Escola Ofcial  d’Idiomes (EOI)  de Sant Cugat.  Fomentarem els
convenis entre la EOI i les escoles i insttuts de la ciutat.

17. Fomentarem els  programes d’educació per a  adults  a  través de la xarxa de
centres culturals polivalents (XCCP) i les aules d’extensió universitària.

18. Potenciarem l’escola de pares i mares com a espai de trobada i  d’intercanvi
d’experiències i informació. 
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19. Revisarem i millorarem la tarifació social en els preus de les matrícules  de les
escoles de música, de l’Escola d’Art i Disseny i de les actvitats extraescolars, de
lleure i casals per tal de fer-les accessibles als infants i evitar així diferències per
motus econòmics o socials.

20. Treballarem  en  l’ofcina  Municipal  d’Escolarització  i  en  el  Consell  Escolar
Municipal  per tal  de garantr l’equitat i  la igualtat  d’oportunitats als centres
escolars de Sant Cugat. 

21. Revisarem el model de zonifcació i les adscripcions de secundària en funció del
creixement de la ciutat i les noves necessitats dels barris per tal de garantr el
millor  accés  possible  als  centres  en  funció  de  la  proximitat  de  l’habitatge
habitual.

22. Garantrem el  transport dels alumnes als equipaments municipals  per evitar
diferències entre centres escolars cèntrics o perifèrics.

23. Crearem mecanismes per tal  de garantr l’accés a tractaments i  a teràpies a
aquells infants amb diagnòstcs o amb necessitat de rebre’ls les famílies dels
quals no puguin avançar l’import del cost fns a rebre les ajudes econòmiques. 

24. Redissenyarem l’oferta dels plans de dinamització educatva per tal d’adequar-
los més a les necessitats reals dels centres educatus i a les seves demandes;
volem una oferta educatva que tngui coherència i contnuïtat amb una visió de
Sant Cugat com a ciutat educadora, on la vida de les escoles i insttuts estgui
connectada a la vida cívica i  cultural  de la ciutat i  vinculada al  Pla Educatu
d’Entorn.

25. Promourem la innovació educatva tot construint un nou model d’interrelació
escola-societat. 

26. Donarem suport a les accions comunitàries existents de “voluntaris de reforç” i
altres acompanyaments per ajudar aquells estudiants que ho necessitn. Així
mateix,  artcularem  i  coordinarem  la  disponibilitat  de  voluntariat  per
col·laborar  en  actvitats  educatves  complementàries  com  podrien  ser
l’acompanyament  dels  infants  a  les  escoles  en  transport  públic  o
l’acompanyament pel carrer per arribar als centres, entre d’altres.

27. Posarem en valor el llegat artstc de Sant Cugat fent que l’ensenyament de les
arts plàstques i el disseny sigui més assequible per a la ciutadania mitjançant
tallers i altres actvitats.

28. Ampliarem el projecte de l’Escola de Música obrint-la al conjunt d’escoles de
música de la ciutat i a l’Orquestra Simfònica.

29. Treballarem per construir Sant Cugat com una “ciutat educatva” que dissenyi
polítques  transversals  per  a  totes  les  etapes  vitals.  Això  ho duran  a  terme
conjuntament diferents sectors de la població entre els quals hi haurà d’haver
la gent gran, que gaudeix d’una trajectòria i d’una experiència destacades.  

30. Acompanyarem  els  centres  que  ho  necessitn  en  la  redacció  i  posada  en
pràctca del pla de convivència i del projecte educatu del centre.

31. Mantndrem  el  català  com  a  llengua  vehicular  dels  centres  educatus  i  de
l’administració com a eina d’integració i de cohesió de la ciutat i per a totes les
persones que hi conviuen.

32. Elaborarem un projecte que permet aproftar la diversitat lingüístca de Sant
Cugat per transformar-la en una oportunitat educatva i d’aprenentatge.
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33. Donarem suport a les iniciatves de les escoles i les AFA que tnguin com ae
objectu  fer  intercanvis  internacionals  entre  escoles  per  tal  de  fomentar
l’aprenentatge de nous idiomes i la immersió en noves cultures.

34. Incentvarem la creació d’oportunitats per a aquells alumnes que han fracassat
en el  sistema educatu ordinari:  crearem places de Programa de Formació i
Inserció   (PFI)  i  d’Unitat  d’Escolarització  Externa  (UEE)  o  d’Unitat
d’Escolarització Compartda (UEC). És convenient que quan s’expulsin alumnes
dels centres i hagin de passar uns quants dies a casa seva hi hagi coordinació
entre la policia de proximitat i els equips directus de secundària.

35. Generarem espais de trobada amb els mestres i professors dels centres de la
nostra ciutat per compartr les tasques educatves i les iniciatves que milloren
la pràctca pedagògica.

36. Apressarem el Departament d‘Educació perquè redueixi els temps d’espera en
casos en què sigui necessari un mestre o professor substtut. 

37. Potenciarem i dinamitzarem el Consell Municipal d’ Educació, el qual ha de ser
un espai  on els  agents educatus es trobin amb regularitat i on es debatn els
temes del sector.

38. Aproftarem el món universitari (ESADE, Escola d’Arquitectura, etc.) que hi ha a
Sant Cugat i el vincularem a l’aportació  d’idees i propostes per a la ciutat .
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3.2.- CULTURA
INTRODUCCIÓ

La cultura és un dels motors de la ciutat, i per això creiem que la lliure pràctca cultural
ha d’esdevenir la columna vertebral dels valors cívics, ha de quedar establerta com un
dret bàsic i ha de ser considerada un pilar de l’estat del benestar. Volem garantr, des
de  l’Ajuntament  de  Sant  Cugat,  l’accés  lliure  i  universal  a  la  cultura  com  un  dret
fonamental inalienable que foment el pensament crítc i impulsi la creatvitat en totes
les  seves  formes  d’expressió.  La  cultura  és  cohesió  social  i  sentt  de  pertnença  i
identtat,  i  el  nostre  municipi  té  en  la  seva  cultura  una  de  les  millors  cartes  de
presentació. 

Si ens volem veure a nosaltres mateixos com innovadors, moderns i creatus hem de
generalitzar  la  pràctca i  el  gaudi  de  la  cultura  en totes  les  seves  formes,  hem de
fomentar  la  conservació,  difusió  i  accés  al  patrimoni  cultural  i  hem de  garantr  el
creixement i qualitat de la producció cultural. Les polítques públiques tenen com a
objectu principal el benestar de les persones, i el desenvolupament del talent creatu i
l’accés en condicions d’igualtat a la producció cultural són un element indispensable
d’aquest benestar. Així doncs, hem de fomentar l’accés a la formació artstca i cultural
per a totes les edats acostant la cultura als centres educatus i facilitant-ne l’accés als
espais d’oci.

Una bona polítca cultural,  coherent  però incisiva,  permet la  vertebració social  i  la
construcció nacional. La cultura ens dona consciència de qui som i d’on volem arribar
com a poble. Un municipi culte és un municipi més just i més lliure i, per tant, més ben
preparat per fer front als moments difcils com el que ens toca viure. Invertr en cultura
i en polítques culturals és per se una inversió en la societat que, si bé no té un efecte
retorn immediat, sí que té un resultat de gran transcendència a mitjà i a llarg termini.
La cultura és un element cohesionador per excel·lència: ens referma en la pertnença
dins d’una col·lectvitat, ens aporta les eines per créixer i desenvolupar-nos com a país
i  ens  dona  la  possibilitats  d’arribar  a  totes  les  sensibilitats  socials  i  culturals  que
s’estableixin  arreu dels  països  catalans  i  integrar-les.  Per  tot  això cal  considerar  el
sistema cultural de Sant Cugat com un pilar bàsic de l’estat del benestar.

Així doncs, és imperiós i urgent elaborar un Pla Estratègic de Cultura Sant Cugat 2019 –
2029 que aport lògica i coherència a la polítca cultural de la ciutat, que hi posi ordre,
que fxi objectus a curt, mitjà i llarg termini i que defneixi un Pla d’Equipaments i un
Pla d’Usos Culturals dels espais de la ciutat.

PROPOSTES
3.2.1.- Generals i transversals

1. El nostre objectu principal és que Sant Cugat esdevingui un “centre de creació i
acció cultural”.

2. Elaborarem com a primera mesura i de manera partcipatva un Pla Estratègic
de Cultura de Sant Cugat 2019 – 2029 que doni coherència a la polítca cultural
de la ciutat. S’hi inclourà també l’elaboració d’un Pla d’Equipaments Culturals i
d’un Pla d’Usos Culturals.
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3. Realitzarem  un  Pla  d’Usos,  en  el  marc  del  Pla  Estratègic,  de  tots  els
equipaments culturals de la ciutat. Utlitzarem com a pilars essencials l’Auditori,
la Unió i la Sala de Concerts d’ús polivalent, a més totes les sales de les xarxes
culturals de la ciutat. En aquest marc repensarem també els usos dels espais
actuals.

4. Crearem l’Insttut  de Cultura de Sant  Cugat,  un organisme autònom, efcaç,
efcient i amb capacitat de gestó. Així, reformularem l’actual departament i el
redimensionarem en paral·lel al nou salt cultural que ha de fer la ciutat. El nou
insttut estarà a l’alçada de les demandes culturals i serà adaptable als canvis.
Tindrà  un  personal  polivalent  que  aclarirà  les  interlocucions  i  que  farà  un
acompanyament real al servei de les enttats i les iniciatves. L’insttut estarà
adaptat  al  seu  funcionament  i  a  la  seva  agenda  quotdiana  i  facilitarà  la
conciliació. Aquest nou òrgan ajudarà a eliminar els “passadissos” i els “cafès
informals” i atorgarà un caràcter seriós a les relacions entre l’Ajuntament i les
enttats.  Serà,  en defnitva,  un instrument que facilitarà  l’acció cultural  i  hi
donarà coherència. 

3.2.2.-Pressupost
5. Proposem un increment signifcatu del pressupost destnat a cultura que en tot

cas haurà d’estar per sobre de l’1,5 % del global del pressupost municipal.

6. Proposem invertr en allò intangible, en allò que a vegades no es percep però
que tndrà el seu rendiment a mitjà i a llar termini.

3.2.3.- Espais i equipaments
7. En el  marc del  Pla d’Equipaments i  del  Pla d’Usos,  garantrem que es pugui

disposar de les sufcients infraestructures culturals a f de poder donar suport al
potencial cultural de la ciutat.

8. Proposem que abans d’establir  l’ús defnitu de la Sala Polivalent (Sala C) es
realitzi l’esmentat Pla d’Usos.

9. Acabarem La Unió i la convertrem en un dels centres de referència cultural de
Sant  Cugat.  L’obrirem a  totes  les  enttats  de la  ciutat  i  apostarem per  una
programació  i  per  una producció  locals;  volem que  sigui  un  centre  cultural
realment obert a la ciutat. 

10. Vetllarem  perquè  els  espais  buits  o  aturats  de  la  ciutat  siguin  oferts  a  les
enttats i a la ciutadania perquè s’hi desenvolupin projectes culturals.

11. Defensem que el futur “Espai fral” sigui concebut com un espai polivalent amb
possibilitats d’usos culturals.

12. Defensem que la ciutat disposi  d’un espai expositu d’arts visuals dinamitzat
correctament.

13. Constatem la necessitat  d’una sala  de concerts a la ciutat  i  treballarem per
habilitar un espai amb aquesta fnalitat.
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14. Debatrem l’ús fnal de Can Quitèria en el marc del Pla d’Usos.

15. Replantejarem profundament el funcionament de la Casa de Cultura. També
creiem que és necessari disposar d’una nova Casa de Cultura que serveixi de
local per a associacions i enttats i on s’hi puguin fer exposicions, entre d’altres
actvitats. 

16. És  necessari  apostar  pel  cinema  i  pel  cinema  de  “qualitat”.  Promourem
iniciatves  per  tal  d’ubicar  un  cinema  al  centre  de  Sant  Cugat,  un  espai
accessible per a tothom. Aquest cinema seguirà el model dels cinemes Verdi de
Barcelona: hi impulsarem cicles de producció i explotació local i apostarem pels
formats “no comercials”.

17. Acabarem la sala de concerts i apostarem per la cogestó d’aquest espai per
part del col·lectus juvenils i musicals.

18. Posarem  en  marxa  un  programa  educatu  entre  les  escoles  i  l’Orquestra
Simfònica de Sant Cugat per tal de promocionar la música clàssica.

3.2.4.- Teatre Auditori
19. Proposem un replantejament de l’ús i del funcionament del Teatre Auditori a

partr de les següents propostes: 

a. Manteniment de la qualitat  sense que això vagi  en detriment de les
produccions locals.

b. Revertr o replantejar el percentatge de pressupost destnat al Teatre
Auditori en relació al pressupost global de cultura a la ciutat.

c. Revisar  i  actualitzar  el  Pla Estratègic  tot  establint  uns indicadors que
seran oberts al conjunt de la ciutadania amb transparència i que seran
revisats anualment. 

d. Obrirem el Teatre Auditori a les enttats locals i a la seva producció.

e. Revisarem i modifcarem el model de gestó i dinamització del Teatre
Auditori: garantrem la paritat en la producció d’espectacles, obrirem la
decisió de la programació a la ciutadania i garantrem un percentatge de
la programació a la iniciatva ciutadana, especialment al sector juvenil.

20. Farem un conveni entre l’Orquestra Sant Cugat i l’Ajuntament per a regular les
subvencions i el calendari d’actuacions al Teatre Auditori.

3.2.5.- Patrimoni
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21. Donarem un ús cultural a les masies, als edifcis i als espais en desús de la ciutat
a  f de  potenciar  els  espais  culturals  i  de  possibilitar  la  conservació  del
patrimoni (un exemple d’això seria la Masia de Can Canyameres).

22. Revisarem i adequarem el Pla d’Usos del Monestr adequant-lo també a un ús
social, cultural i ciutadà.

23. Dignifcarem i posarem al servei de la ciutadania els voltants del monestr.

3.2.6.-Nous espais de centralitat
24. No tot ha de passar al centre: volem apropar la cultura als barris.

25. Defensarem l’obertura real dels centres cívics a la ciutadania, especialment als
barris nous. Propugnem que els ciutadans puguin incidir i en darrera instància
decidir la programació.

26. Defensarem que la variable de l’actvitat cultural sigui present en tots els espais
de nova centralitat que es vagin creant.

27. Plantejarem la creació d’un casal social als barris nous (Volpelleres i Can Mates)
pensat especialment per als joves i per a la gent gran.

3.2.7.- Partcipació i transparència
28. Garantrem  i  regularem  el  funcionament  del  Consell  de  Cultura  amb

competències específques i capacitat real de decisió. 

29. Establirem processos de partcipació veritables i vinculats.

30. Garantrem la visibilització, la posada en valor i el reconeixement de la tasca de
les enttats i del voluntariat.

31. Defensarem la democrattzació de la gestó a partr de l’equip humà del nou
Insttut de Cultura.

32. Garantrem un model de subvencions transparent i no clientelar, amb barems i
objectus clars.

33. Realitzarem  un  canvi  en  el  model  de  subvencions,  de  tal  manera  que  les
enttats  puguin  rebre  la  subvenció  o  una  part  d’aquesta  abans  de  realitzar
l’acció per a la qual s’ha sol·licitat.

34. Garantrem la transparència en les inversions culturals.

3.2.8.- Model de gestó
35. Propugnem la  gestó cívica  dels  equipaments  culturals,  dels  projectes  i  dels

serveis.
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3.2.9.- Programació
36. Garantrem l’oferta cultural de qualitat per a totes les franges d’edat. Posarem

un èmfasi especial en els infants a partr de 6 anys. 

37. Propugnarem  una  programació  partcipatva  i  utlitzarem  els  instruments
necessaris per apropar-la als joves i per fer que s’hi impliquin.

38. Afavorirem  una  programació  que  vagi  més  enllà  dels  usuaris  actuals.  Això
implicarà estmular l’atreviment, la innovació i la imaginació amb l’objectu de
captar nous públics i de portar la cultura a peu de carrer, a l’abast de tothom i
trencant fronteres.

39. En plantegem que Sant Cugat ha de poder crear un festval propi que traspassi
fronteres,  un  punt  de  promoció  cultural,  turístca  i  econòmica  que  serveixi
també per a recolzar i potenciar la producció local.

40. Replantejarem el model actual de la Festa Major en el marc de la redefnició del
Pla Estratègic.

41. Crearem un  “carnet  de  cultura”  tot  introduint  la  tarifació  social  en  l’àmbit
cultural: cal que el preu no sigui una barrera que impedeixi l’accés a la cultura.

42. Impulsarem i recolzarem les iniciatves pròpies locals que surten del no res més
enllà de la prolífca imaginació dels creadors, és a dir, que no són cap encàrrec
municipal sinó que surten de la iniciatva dels veïns i veïnes. Per exemple, la Nit
de l'Art, el SantQBlack, les ballades de swing o les festes de barri, entre d’altres.

43. Revisarem en profunditat l’actual model d’oci nocturn.

3.2.10.- Lletres
44. Impulsarem  els  premis  literaris  i  els  certàmens  de  poesia  i  els  donarem

recolzament insttucional.

45. Promocionarem  les  noves  iniciatves  literàries  i  els  nous  escriptors/es  que
sorgeixin dins l’àmbit local.

46. Crearem la Taula de les Lletres dins del Consell de Cultura.

3.2.11.- Comunicació i difusió
47. Necessitem  un  calendari  de  la  via  pública  de  fàcil  accés  i  de  constant

actualització. Així, propugnem la creació, dins del nou Insttut de Cultura, d’un
“calendari  compartt”  que  englobi  les  propostes  de  l’Ajuntament,  de  les
enttats, dels programadors de la ciutat i de totes les altres actvitats que es
desenvolupin  a  la  via  pública.  Aquest  calendari  permetrà  evitar  les
contraprogramacions. 
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48. Impulsarem la creació d’una web i d’una app que recullin totes les actvitats
programades a la ciutat per tal  de facilitar  i  impulsar la difusió de totes les
enttats i actvitats, siguin de l'àmbit que siguin.

49. Vetllarem  i  garantrem  una  comunicació  no  sexista  en  tota  la  programació
cultural.

3.2.12.-Cultura popular
50. Propugnem la creació d’una Ofcina de Cultura Popular i Tradicional (CPT) que

ofereixi suport i assessorament a les enttats i que realitzi una tasca de recerca,
de documentació i de difusió de les tradicions històriques locals.

51. Posarem en valor i farem visible la tasca voluntària de les enttats, a les quals
acompanyarem en el procés de producció, difusió i exhibició.

52. Plantegem  que  aquesta  nova  ofcina  treballi  de  la  mà  de  l’Ofcina  de
Voluntariat.

53. Acabarem  i  implementarem  el  Pla  de  Cultura  Popular  i  farem  el  retorn
corresponent a les enttats tot establint mecanismes de control i de seguiment
periòdics.

54. L’objectu serà la creació de sinergies entre les enttats i  l’Ajuntament,  unes
sinergies que creiem que possibilitaran l’obtenció de grans ftes.

3.2.13.- Cultura i urbanisme
55. Plantejarem  la  reconversió  d’espais  més  enllà  del  centre  per  a  actvitats

culturals i de teatre.

56. Proposem un treball conjunt entre Urbanisme i Cultura sense prevalences de
ningú.

3.2.14.- Cultura i educació
57. Propugnarem un model on la cultura i l’educació vagin de la mà dins i fora dels

centres educatus.

58. Apostarem per la formació artstca i cultural com a oci formatu cultural.

59. Incidirem en la formació de mestres i formadors pedagògics a les escoles. Els
mestres han de poder rebre informació cultural  i  han de ser  partcips de la
cultura en el marc del Pla de Dinamització Educatva.

3.2.15.- Gènere
60. Vetllarem per l’aplicació de la perspectva de gènere en els llibres, biblioteques,

escoles, espectacles infantls, etc.

61. Garantrem la paritat en la programació cultural
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3.3.- LLEURE
INTRODUCCIÓ
Des d’Esquerra de Sant Cugat apostem per un canvi radical en el model d’oci perquè
no volem seguir tenint un model que reprodueixi  i  perpetuï  una sèrie de normes i
estereotps  relacionats  amb un lleure  fortament  lligat  al  consumisme i  al  sexisme.
Creiem en la necessitat d’analitzar el nostre entorn i d’avançar cap a la construcció
d’un nou model d’oci millor que l’actual, centrant-nos no només en l'oci nocturn sinó
en tot el temps lliure. 
El lleure és un espai fonamental dins la vida, especialment dins la vida del jovent, i és
un compromís primordial garantr a tota la ciutadania una oferta lúdica i de lleure de
qualitat, cívica i responsable. En una societat cada dia més conscienciada en la defensa
dels seus drets, reivindiquem l’oci com un àmbit que ha de permetre, des de la igualtat
i  seguint  unes  pautes  adequades,  que  cadascú  desenvolupi  i  pugui  realitzar,  en
condicions de llibertat, les actvitats de lleure que consideri més adequades. Creiem
que és necessari que la nostra ciutat disposi d'espais i d'actvitats perquè no s’hagi de
sortr a gaudir del temps de lleure en altres poblacions. Apostem, doncs, per un oci
amb segell identtari de Sant Cugat. Pensem que tota la ciutadania i especialment el
jovent ha de tenir capacitat de decisió a l'hora de seleccionar com, quan i on vol gaudir
del seu temps lliure. A més, sabem que l’oci és un gran actu en les polítques socials i
econòmiques  i  apostem  per  aproftar  aquest  espai  per  aprofundir  en  els  valors
irrenunciables de la igualtat i la justcia social.

PROPOSTES

1. Fomentarem l’educació en el lleure com a educació no formal complementària
i necessària per als infants i joves de la ciutat. Entenem caus i esplais com a
espais de formació contnua.

2. Impulsarem i acompanyarem ofertes de lleure de qualitat que vagin a favor de
valors com la integració, la cohesió, la cultura i la companyonia.

3. Establirem  mesures  de  tarifació  social  per  accedir  a  esplais,  caus  i  altres
propostes de lleure local.

4. Impulsarem propostes i projectes de lleure infantl i juvenil i també per a gent
gran.

5. Fomentarem el lleure i l’oci alternatu sobretot a la nit, allunyat de les zones
perifèriques i amb una clara visió local.

6. Potenciarem l’existència de locals d’oci al centre.

7. Farem que les discoteques i les zones d'oci nocturn regentades per empreses
desenvolupin i compleixin un protocol per evitar agressions masclistes.
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8. A  les  festes  populars  també  demanarem  un  protocol  per  evitar  agressions
masclistes.

9. Garantrem l’existència d’itneraris segurs per anar a discoteques que estguin a
la perifèria amb l’objectu de reduir els desplaçaments amb cotxe i moto.

10. Analitzarem i  farem que els  caus  i  els  esplais  de  la  ciutat  disposin  d’espais
dignes per a dur a terme les seves actvitats.

11. Posarem les  enttats  de  lleure  de  la  ciutat  en  relació  amb les  escoles  i  els
insttuts de cara a difondre i a visibilitzar les seves actvitats.

12. Apostarem per l'aproftament formatu del  temps lliure  tot  garantnt  l'accés
universal  a  propostes  formatves  impartdes  a  centres  cívics  i  en  altres
equipaments municipals.

13. Crearem el Consell  d’Infants, un espai on es podrà repensar el model d’oci i
decidir actvitats.

14. Impulsarem la programació de formació als casals de barri i  intentarem que
aquestes programacions englobin iniciatves que surtn de les pròpies persones
usuàries.  
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3.4.- ESPORTS
Sant Cugat ha d’apostar decididament per l’esport com a instrument per assolir una
societat cohesionada i saludable. Això vol dir optar per un nou model esportu basat en
la concepció de l’esport com a sector privat d’interès públic, un model que demana
una  estreta  complicitat  entre  una  societat  civil  esportva  organitzada  i  una
administració  pública  no  intervencionista  que  planifqui,  dinamitzi  i  doni  suport  a
l’esport com a realitat transversal econòmica, de salut, educatva, social i de lleure.

Sant  Cugat  és  una ciutat  amb un alt  índex de practcants  d‘esport.  L‘esport  és  un
element de transmissió de valors com ara la inclusió social i la integració i és també un
motor econòmic i de promoció social. Les enttats esportves santcugatenques seran la
via per aconseguir aquest objectu. 

Promourem l‘esport com un hàbit saludable i com un garant de la qualitat de vida de la
ciutadania.

Ens comprometem a treballar per donar ple sentt a un model esportu de ciutat just i
equilibrat. Un model econòmic esportu adient a les necessitats bàsiques comunes de
les  enttats  esportves  sense  menysprear-ne  partcularitats,  una  gestó  òptma  i
racional  de  les  instal·lacions  existents  tenint  en  compte  petcions  prioritàries  i
eternament reivindicades i una projecció i visualització de l‘esport local a l‘alçada dels
mèrits esportus aconseguits. Comptem amb el saber fer dels agents esportus de la
ciutat i promourem l‘aproftament de sinergies i el seu encaix. Pararem una atenció
especial en la pràctca de l‘esport base, ja sigui a l’escola o als clubs, i en les seves
necessitats, sense desatendre per això l’esport d’elit que projecta la imatge de la ciutat
arreu.

PROPOSTES

1. Promourem,  a  través  de  l’OMET  i  amb  col·laboració  de  les  AMPA/AFA,
l’extensió del pla d’esport escolar a tots els centres educatus per promoure
l’actvitat  fsica i  esportva no compettva entre els  nois  i  noies.  Oferirem a
totes  les  escoles  els  mateixos  eixos  d’aprenentatge  de  l’educació  fsica  i
l’esport. 

2. Impulsarem una àmplia oferta d’actvitats esportves tant en horaris d’obertura
nocturna  de  les  instal·lacions  com  de  modalitats,  obrint  les  pistes  i  les
instal·lacions esportves escolars a la pràctca esportva de les enttats i de la
ciutadania. Això facilitarà que la població dels barris pugui dur a terme actvitat
fsica i esportva en un espai condicionat i sense els perills de la via pública. A
més, proporcionarà un tracte igualitari a tota la població i afavorirà la inclusió
dels  adults,  joves  i  infants  que  no  practquen  un  esport  concret  en  una
determinada associació esportva.

3. Promocionarem la pràctca esportva en família i també la pràctca esportva de
la  gent  gran,  de  les  persones  minusvàlides  i,  en  general,  de  totes  aquelles
persones amb difcultats personals i/o socials, i ho farem mitjançant programes
específcs.
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4. Potenciarem  de  manera  especial  l’esport  femení.  Això  implicarà
necessàriament:

a. S’hi hauran de destnar més recursos.

b. De  manera  específca,  caldrà  una  adequació  de  les  instal·lacions
esportves.

c. Caldrà garantr que l’esport femení tngui la mateixa repercussió que el
masculí en els mitjans públics de la ciutat.

d. Promoció de tornejos específcs.

5. Treballarem per aconseguir un gran pacte entre tots els clubs de la ciutat a f i
efecte de combatre les discriminacions sexistes en el camp de l’esport, molt
especialment per:

a. Erradicar els insults i les acttuds sexistes en la pràctca esportva. Si és
necessari, es posaran multes.

b. Equiparar els ttols entre entrenadors i entrenadores.

c. Incrementar la partcipació de les dones en les directves dels clubs, en
les estructures organitzatves i en les àrees esportves.

d. Aconseguir l’equiparació salarial entre dones i homes en totes les feines
de l’àmbit de l’esport (entrenadors/es, monitors/es, àrbitres).

e. Vetllar perquè l’esport femení no acabi a la primària. Introduirem les
mesures de promoció necessàries per a la seva contnuïtat duran la ESO
i el Batxillerat.

6. Potenciarem  els  clubs  i  les  enttats  esportves  de  base  com  a  element
vertebrador  de  l’estructura  esportva  de  la  ciutat.  Els  dotarem  del  suport
necessari perquè puguin implementar programes esportus de qualitat.

7. Potenciarem l’Ofcina Municipal d’Esports per a Tothom (OMET).  Redefnirem
les seves funcions i objectus i la seva relació amb les persones usuàries i les
enttats esportves per tal de fer més pròxima i efectva la seva actuació i el seu
servei a la ciutadania.

 
8.  Afavorirem el paper d‘intermediari entre enttats i empreses a l‘hora de cercar

patrocinadors.  Facilitarem  l’esponsorització  dels  clubs  de  la  ciutat,  sense
interferències i sense discriminacions.
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9.  Establirem un criteri transparent i públic per a la concessió de les subvencions
que sigui clar en la concessió dels barems. Aquest criteri haurà de ser estable i
simple, haurà de facilitar la planifcació i, sobretot, haurà d’estar allunyat de tot
clientelisme polítc.

10. Treballarem per la unifcació de l’educació fsica a les escoles a  través d’un
programa comú.

11. Plantegem la desvinculació de la “Carta Ètca” a la bonifcació en les taxes de les
instal·lacions.

12. Transformarem  el  Consell  Municipal  d’Esports  en  un  òrgan  realment
partcipatu  i amb capacitat i possibilitats de prendre decisions. 

13. Treballarem,  conjuntament  amb  les  enttats  i  les  administracions
corresponents, perquè Sant Cugat sigui seu permanent de la Volta a Catalunya.

14. Treballarem perquè els clubs i les enttats esportves puguin ser autosufcients
econòmicament. Crearem plans específcs per aquells clubs que estguin a la
màxima categoria o exerceixin un paper clau en l’esport de base de la ciutat.

15. Exigirem  la  màxima  transparència  en  la  gestó  dels  contractes  públics  i
establirem un sistema de revisió i de seguiment exhaustu de la gestó de les
instal·lacions  que  les  empreses  concessionàries  facin  sobre  les  instal·lacions
esportves  municipals,  així  com  del  compliment  dels  convenis  i  contractes
vinculats amb l‘Ajuntament i la normatva connexa aplicada a l‘entorn esportu. 

16. Revisarem els  preus de les instal·lacions esportves públiques i  hi  aplicarem
mesures que afavoreixin aquells col·lectus que ho necessitn a causa de la seva
situació  de  vulnerabilitat,  de  la  seva  situació  familiar  i/o  la  seva  situació
econòmica.

17. Executarem els  pressupostos  previstos  en el  Pla  d’inversions  del  Pressupost
Municipal 2019 pel cobriment de les piscines del Parc Central i La Floresta. 

18. Seguirem impulsant la creació de la piscina coberta de Mira-Sol.

19. Reconduirem la situació de cobertura de la pista de la zona esportva Jaume
Tubau i avaluarem la possibilitat de cobrir la segona pista descoberta.

20. Crearem una ofcina de suport als clubs amb els següents objectus:

a. Gestó administratva: suport a l’administració dels clubs, especialment
fscal i laboral.

 
b. Gestó comercial: cerca de patrocinis de l’esport de Sant Cugat. Posarem

en marxa un pla de patrocini  impulsat per l’Ajuntament.  Creiem que
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l’Ajuntament  ha  de  ser  un  actor  en  el  suport  a  la  cerca  d’ajudes
econòmiques del clubs i que les seves funcions han de ser promoure,
facilitar i arbitrar. 

c. Millora de la coordinació entre els clubs, les enttats esportves escolars
i l’OMET.

21. Impulsarem  la  implementació  de  busos  llançadores  a  les  instal·lacions
esportves que ho necessitn.

22. Confeccionarem un catàleg d’instal·lacions, amb els usos potencials i els seus
usos actuals.  Plantejarem una revisió d’usos dels equipaments esportus per
cercar la màxima efciència dels espais.

23. Confeccionarem un mapa d’instal·lacions amb àrea d’infuència i població.

24. Elaborarem  un  Pla  Estratègic  per  a  nous  equipaments  esportus  amb  els
següents objectus:

a. Potenciar  els  equipaments  amb  vocació  d’orientació  social,
especialment a Mira-Sol, La Floresta i Sant Francesc-Coll Favà. 

b. Disposar d’un pla que cobreixi les necessitats a mitjà i a llarg termini
dels clubs de la ciutat, sobretot d’aquells que treballen en l’esport de
base i duen a terme una labor educatva a la ciutat.

25. Realitzarem, de manera partcipatva amb els clubs, un pla de manteniment,
renovació  i  actualització  de  les  instal·lacions  esportves,  amb  calendari  i
pressupost i amb especial incidència en la il·luminació dels camps i pavellons,
cobertures, vestuaris, elements de calefacció, avui  obsoleta per la manca de
manteniment  o  inversió.  El  pla  actual  ha  quedat  obsolet  per  la  manca  de
manteniment o inversió.

26. Establirem un  mecanisme  de  partcipació  de  les  enttats  en  el  disseny  dels
projectes de nous equipaments esportus per tal que aquests s'adaptn a les
necessitats dels diferents esports i dels diferents nivells, des de l’escolar fns a
l’elit.

27. Estudiarem la possibilitat de l’ampliació del local social del Club Petanca Sant
Cugat del Parc de la Pollancreda.

28. Potenciarem la relació entre les enttats esportves de la ciutat i el Centre d’Alt
Rendiment (CAR) tot afavorint una ampliació del conveni actual que millori el
nivell esportu dels clubs i també la coordinació de les seves actvitats amb les
enttats esportves locals.
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29. Recolzarem al CAR en la seva proposta de creació i adequació d’instal·lacions
per potenciar els esports d’hivern de cara a les Olimpíades Barcelona-Pirineus.
També recolzarem l’obertura de noves vies d’explotació de l’enttat.

30. Incrementarem els recursos que l’Ajuntament destna a l’àrea d’esports, ja sigui
en personal, serveis, actvitats o inversions. 

31. Possibilitarem la pràctca d’esport adaptat per a persones amb discapacitat en
totes les instal·lacions esportves municipals.

32. Crearem, per a persones amb alguna discapacitat o amb necessitats especials,
un  carnet  d’esport  adaptat  que  facilit la  gratuïtat  o  els  descomptes  en  la
pràctca esportva a les instal·lacions municipals.

33. Promourem un gran pacte amb el teixit esportu de la ciutat per tal de garantr
l’accessibilitat de les persones amb discapacitat.

34. Seguirem promovent la ciutat com a seu o subseu d’esdeveniments esportus
de  màxim  nivell,  com  ara  presència  a  la  nostra  ciutat  de  la  segona  edició
dels World Roller Games que tndrà lloc el juliol d’aquest any. Volem que Sant
Cugat sigui un referent en el món de l’esport a nivell local però també a nivell
internacional.

35. Garantrem inversions puntuals en les enttats esportves que ho requereixin de
forma urgent per possibles noves necessitats que puguin tenir a causa de canvis
de categoria, esdeveniments o situacions especials.
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4.- LA CIUTAT DINÀMICA 

4.1.- COMERÇ
INTRODUCCIÓ

El comerç tradicional de Sant Cugat és el comerç urbà de proximitat, un model arrelat
que vertebra i  cohesiona socialment la nostra ciutat i  els nostres barris,  que els fa
segurs,  integradors i  sostenibles i  que dinamitza la resta d’actvitats econòmiques i
cíviques del nostre municipi. És un model que garanteix la pervivència d’una àmplia
oferta de pett comerç independent i efcient i que resisteix les tendències d’integració
vertcal  del  sector.  Un model  comercial  fonamentat  en l’equilibri  de  formats  i  que
consolida  el  criteri  de  la  localització,  preferentment  dins  les  trames  urbanes
consolidades,  com  a  element  fonamental  d’una  actvitat  comercial  sostenible,
compettva  i  ordenada.  Pensem  que  el  comerç  és  una  eina  de  cohesió  social,
d‘humanització  del  municipi  i  de  creació  d‘ocupació  de  qualitat,  a  més  de  ser  un
element essencial dinamitzador de l’espai públic urbà.

Aquest és el model que defensem i que promocionem des d’Esquerra de Sant Cugat.
Creiem que la gent ha de poder comprar allà on viu.

Nosaltres vetllarem pel manteniment d‘aquest model comercial que tants benefcis ha
aportat a la nostra ciutat. La desaparició dels comerços als barris i districtes i la manca
d‘un eix comercial que respongui a la demanda d‘una ciutat com Sant Cugat té unes
implicacions que van més enllà de la qüestó estrictament econòmica. És per això que
creiem que cal mantenir i impulsar aquest model comercial arrelat a la trama urbana,
modern  i  dinàmic,  que  compta  amb  una  pluralitat  d‘oferta  compettva  i  amb  un
equilibri entre formats, que respecta la coherència urbanístca, la identtat i l‘atractu
de Sant Cugat.  

No pensem, però, només en actuacions puntuals, sinó en una veritable col·laboració
publicoprivada  que  obri  el  camí  de  les  Àrees  de  Promoció  Econòmiques  Urbanes
(APEUS),  que  són  les  que  marcaran  el  futur  del  desenvolupament  comercial  a  les
principals ciutats del país. Sant Cugat no pot quedar enrere d’aquest nou model de
gestó que promou la partcipació de tots els agents implicats en el  comerç local  a
l’hora de dissenyar i desenvolupar les polítques de promoció del sector.

PROPOSTES

1. Potenciarem i defensarem el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per
afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi. 

2. Buscarem espais de diàleg i  col·laboració amb les enttats de comerciants dels
municipis  per  generar  accions  d’actuació  conjuntes  com  fres,  jornades  o
setmanes temàtques.
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3. Juntament amb el sector comercial, iniciarem el debat sobre el futur de la gestó
compartda de les polítques comercials, posant les bases per la creació d’un futur
APEUS a la ciutat.

4. Donarem suport a aquelles accions de dinamització comercial que el comerç local
impulsi a través de les seves enttats representatves.

5. Per tal d‘incentvar la dinàmica comercial, impulsarem una reducció del 90% de la
taxa d’escombraries el primer any d‘obertura del comerç. 

6. Reduirem un 30% la taxa d’escombraries a aquells comerços amb responsabilitat
social. D’aquesta manera promourem que el comerç local partcipi actvament en
accions que benefciïn enttats i col·lectus de la ciutat. 

7. Aplicarem un augment del pressupost de suport al  comerç local  de proximitat
destnant el 15% de la recaptació de l’IBI comercial a campanyes de foment del
comerç de proximitat. 

8. Implantarem una subvenció per a la modernització dels comerços. La subvenció
serà de fns a un 50% del pressupost de la despesa, amb un màxim de 2.000 euros
per comerç. 

9. Impulsarem dos premis bianuals de 6.000 € a les millors iniciatves comercials. 

10. Contnuarem mostrant la nostra oposició al projecte de macrocentre comercial
previst en el Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès impulsat per l‘INCASOL. 

11. Implantarem  un  servei  d’assessorament  personalitzat  durant  un  mes  que
formularà una diagnosi de l‘establiment comercial i proposarà millores concretes.

12. Agilitzarem i  facilitarem l‘atorgament  de llicències  mitjançant  la  creació d‘una
ofcina única d‘atenció a l‘empresa. 

13. Capacitarem al sector comercial per tal que avanci en la seva modernització, la
implementació de les TIC i el comerç electrònic.

14. Elaborarem i  aplicarem programes de sensibilització  sobre la  funció social  del
comerç.

15. Impulsarem  una  programació  quinzenal  de  fres  i  mercats  al  carrer.  Des  de
l‘Ajuntament  potenciarem  que  aquestes  fres  i  mercats  estguin  ubicats  a
diferents carrers i places per tal de dinamitzar el màxim de zones de la ciutat. 

16. Coordinarem les àrees de planifcació urbanístca i l‘àrea de comerç per tal de
crear  entorns  urbanístcs  amables  i  propicis  pel  desenvolupament  del  sector
comercial.
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17. Ampliarem l'eix comercial del centre de la ciutat per convertr Sant Cugat en un
referent comercial. 

18. Elaborarem una normatva d’ús de l’espai públic tenint en compte tots els actors
implicats  que  garanteixi  el  just  equilibri  entre  l‘ús  cívic  i  de  convivència  i  els
interessos comercials. 

19. Afavorirem les sinèrgies i  complementarietats entre el  teixit  econòmic local,  a
través  d‘un renovat  directori  d’empreses  i  comerços,  més dinàmic  i  amb més
informació sobre les actvitats de cada empresa o comerç, estmulant el comerç
mutu entre botguers i botgueres. 

20. Impulsarem  un  pla  de  formació  contnua  i  especialitzada  de  treballadors  i
treballadores que respongui a les necessitats dels diferents sectors econòmics de
la ciutat. 

21. Promourem actvament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant en la
retolació com en l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un valor
afegit a la qualitat del servei. 

22. Impulsarem la dinamització i la viabilitat econòmica dels mercats municipals, ja
que  són  agents  comercials  de  primer  ordre  i  per  tant  necessiten  la  nostra
col·laboració  exactament  igual  que  la  resta  de  comerços.  Vincularem  la  seva
promoció i dinamització a la dinàmica del seu eix comercial. 

23. Promourem tallers i xerrades als mercats municipals posant en valor l‘alimentació
segura i  saludable,  així  com també establirem un programa de xerrades a  les
escoles per educar al nostre jovent a seguir una alimentació saludable. 

24. Donarem  a  conèixer  les  iniciatves  de  desenvolupament  dels  productes  de
proximitat i de temporada (Slow food i KM0).

25. Promourem el  consum de productes de la terra autòctons,  de proximitat i  de
temporada,  de  manera  que  la  persona  consumidora  valori aquest  tpus  de
productes.  En  aquest  sentt,  promourem  les  cooperatves  de  consum  i  de
producció locals. 

26. Crearem, on sigui possible, parcs agraris que permetn donar valor a l‘espai agrari
i al sector primari, que són la base del desenvolupament de conceptes com ara
els productes de proximitat i de temporada. 

27. Per  tal  de  difondre  l‘agricultura  entre  els  més  petts  i  joves,  s‘organitzaran  i
coordinaran  mitjançant  el  Consell  Escolar  Municipal  actuacions  conjuntes  per
donar a conèixer el sector agrícola local als centres educatus del municipi.
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4.2.- L’EMPRESA I LA PROMOCIÓ ECONÒMICA

INTRODUCCIÓ
Sant Cugat és una ciutat empresarial, però no n‘hi ha prou amb fer aquesta declaració
sinó  que  l‘hem  d‘acompanyar  de  mesures  que  impulsin  aquest  sector  creador
d‘ocupació. És per això que volem potenciar  un model econòmic divers, compettu i
sostenible,  basat  en  l’economia  productva i  en una xarxa  logístca  adequada,  que
aproft el  talent humà a partr de la  recerca i  la innovació,  que permet mantenir
l’estat del benestar i que ajudi solidàriament a corregir les desigualtats socials.
Per a això cal millorar la compettvitat de les empreses, especialment de les pimes, cal
invertr  contnuament  en  R+D+I  i  cal  disposar  de  les  infraestructures  necessàries.
També s’ha de garantr  l’accés al  fnançament tot  assignant  recursos per potenciar
nous sectors productus i creant les condicions per al desenvolupament d’ecosistemes
empresarials  que  propicien  l’actvitat  econòmica.  També  cal  reduir  els  costos
energètcs i impulsar la internacionalització.
L’Ajuntament  de  Sant  Cugat  ha  de  ser  capaç  d’afavorir  una  polítca  de
desenvolupament  empresarial  amb  recursos  sufcients  i  amb  la  capacitat  de
comprendre les necessitats pròpies del teixit empresarial santcugatenc.
És molt important que les administracions acompanyin les empreses, els treballadors i
els  actors  econòmics  en  la  transició  d’una  indústria  clàssica  cap  a  una  indústria
intel·ligent  que  adopt la  digitalització  com  a  eina  de  millora  de  la  productvitat.
Aquesta  indústria  intel·ligent  també  ha  de  permetre  assolir  millores  en  termes
ambientals i en les condicions laborals dels treballadors i una major personalització de
la producció segons les preferències dels consumidors.
La nostra proposta passa per convertr Sant Cugat en un pol empresarial referent a tot
Europa mitjançant l’impuls de l’actvitat econòmica i el suport directe als col·lectus
empresarials.

Ens adrecem a tres col·lectus amb tres problemàtques diferents i als quals fem tres
propostes diferents i compatbles:

1. Autònoms i microempreses
2. Pimes
3. Grans empreses

PROPOSTES

4.2.1.- Autònoms, microempreses i emprenedoria

A Sant Cugat hi ha censades 3.700 empreses que donen feina a 65.000 persones.
Un 80% d’aquestes  empreses  són  autònoms  i  microempreses.  Donar  suport  a
aquest col·lectu serà una prioritat d’un Ajuntament dirigit per Esquerra. Aquest
suport es canalitzarà a través de la posada en marxa d’una Ofcina de Suport i
Atenció a microempreses i autònoms.

Aquesta ofcina serà un nou ens de l’Ajuntament, tndrà autonomia pròpia i  es
dedicarà  el  100%  al  suport  i  assessorament  d’aquest  col·lectu.  El  catàleg  de
serveis que oferirà inclourà:
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1.1.-  Ofcina d’assessorament,  suport  i  acompanyament per la inscripció de
patents i marques.

1.2.- Ofcina de tramitació de llicències.

1.3.- Suport tecnològic. Aquest suport aniria des de la disposició de servidors
per l’allotjament del  backend de gestó i administració, com de plataformes
web.

1.4.-Cerca de fnançament per a projectes

a. Disposició de fons econòmics de suport a microempreses.

b. Acompanyament per la tramitació de crèdits al ICF.

1-5.- Impuls del coworking a través del suport i ajudes a les iniciatves privades
per la posada en marxa d’espais de coworking.

1.6.- Servei de mentoring per autònoms, microempreses i emprenedoria.

1.7.- Escola de formació en idiomes (en col·laboració amb les acadèmies que hi
ha actualment a la ciutat, a través de convenis).

1.8.- Impuls d’una xarxa de networking de ciutat. 

4.2.2.- Pimes

S’oferiran també serveis de l’ofcina de suport i atenció a microempreses i autònoms
(especialment  el  servei  de  patents  i  marques,  i  acompanyament  i  suport  en  la
tramitació de crèdits de ICF).

4.2.3.- Grans empreses

Crearem la fgura de la “Diplomàcia empresarial de Sant Cugat”, que serà responsable
de mantenir una línia de comunicació i relació amb les grans empreses tot establint
una agenda de contactes periòdics i contnus, tant en format de grup com en format
individual.

Sant Cugat és seu de moltes empreses, però són molts més els empresaris i directus
que hi viuen malgrat treballar fora del municipi.  Aquest és un talent que cal posar al
servei de la millora de la nostra ciutat. Per això posarem en marxa plans per tal que
aquestes persones puguin col·laborar amb la ciutat i vegin reconeguda la seva tasca.
Recolzant-nos en les associacions empresarials i els centres de negocis de la ciutat,
establirem un protocol de recepció i benvinguda a les noves empreses i a aquelles que
mostrin interès a venir a la ciutat.

L’objectu és adequar l’actuació de l’Ajuntament a les necessitats d’aquestes empreses
i les persones que hi treballen. Abordarem, entre altres, els següents aspectes:

3.1.- Zones d’aparcament  (planifcada i  executada coordinadament amb les
empreses).

3.2.- Manteniment dels serveis com l’enllumenat o les voreres.
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3.3.- Serveis de llançadora entre les estacions de FGC i els centres d’ofcines i
polígons industrials.

3.4.- Xarxes de mobilitat elèctrica i de bicicletes.

3.4.-Plans d’acollida dels treballadors expatriats a Sant Cugat i de les persones
de fora la ciutat.

3.5.- Plans d’integració de les empreses en la quotdianitat de la ciutat:

a. Patrocini esportu i cultural
b. Promoció de visites formatves d’escoles i insttuts
c. Partcipació en els esdeveniments locals

4.2.4.- En relació a les actuacions generals proposem:

1. Creació d’un consell empresarial amb les següents funcions:
1.1.-Fòrum  on  canalitzar  les  necessitats  i  petcions  generals  del  col·lectu

d’empreses de Sant Cugat.

1.2.-Fòrum on fxar conjuntament un catàleg de prioritats.

2. Posada  en  marxa  de  la  diplomàcia  empresarial  de  Sant  Cugat,  que  rebrà  i
acompanyarà les empreses que s’instal·lin a la ciutat i els lliurarà el  welcome
pack. Aquest WP  oferirà informació sobre:

2.1.- Mobilitat local: transport públic i connexions amb BCN

2.2.-L’organització territorial i els barris de la ciutat

2.3.-El teixit comercial

2.4.-L’oferta  formatva  (xarxa  pública  d’escoles  de  primària  i  secundària,
formació professional, universitats i escoles de negocis)

2.5.-Els serveis de salut pública

2.6.-L’oferta cultural i associatva

2.7.-Catàleg de serveis a empreses de l’Ajuntament

3. Des de l’Ajuntament  es  promourà la  identfcació  de  sectors  d’aportació  de
valor  sobre  el  quals  es  formularan  plans  concrets  d’atracció  a  Sant  Cugat.
Parlem, per exemple, del sector de la mobilitat elèctrica, la robòtca, la salut o
la intel·ligència artfcial.

4. Promourem la recuperació del  concepte de viver d’empreses: tutela (pla de
viabilitat,  empresa,  màrquetng,  recursos  humans,  cashfow,  etc.)  i
acompanyament  per  a  la  consolidació.  Es  tracta  de  crear  un  espai  on
s’acompanyi   les  noves  empreses  durant  els  primer  quatre  anys  de  vida  i
després, ja fora de l’espai, s’ajudi en la seva consolidació al mercat.  Es farà
especial incidència en l’orientació a l’emprenedoria dins de l’àmbit digital.
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5. Promourem la creació d’un “recinte fral” a la nostra ciutat, a f de que pugui
captar seus de fres sectorials amb reclam internacional.

6. Ens proposarem coordinar amb les empreses, crear un catàleg de necessitats
de  formació  en  les  noves  incorporacions  i  impulsar,  al  nivell  que  calgui,  la
creació de plans de formació Dual. En aquest sentt, impulsarem la posada en
marxa d’un centre  de formació professional  orientat  a  les  necessitat  de les
empreses de Sant Cugat, especialment la indústria farmacèutca i la indústria
química.

7. Promourem  el  foment  de  les  missions  comercials  per  l’obertura  de  nous
mercats per les pimes.

8. Impulsarem  un  viver  industrial  públic  que  doni  suport  a  aquells  projectes
d‘emprenedoria que necessitn un espai  de fabricació i  emmagatzematge en
pettes naus industrials. 

9.  Promourem la contractació de productes i  serveis  de proximitat  oferts  per
empreses santcugatenques i realitzarem amb aquest efecte un mapa de Km 0.

10. Impulsarem canals de comunicació entre els centres educatus, les empreses i
les administracions per ajustar la formació professional a les necessitats locals
del mercat de treball. 

11. Apostem per la masoveria industrial,  comercial  i  cívica,  com un mecanisme,
entre d‘altres, de promoció econòmica i suport a l‘emprenedoria. 

12. Vetllarem perquè en les implantacions o trasllats  d‘empreses, les plusvàlues
derivades de la possible requalifcació de terrenys industrials no siguin mai un
incentu per al tancament o la deslocalització de la mateixa empresa. 

13. Elaborarem un “Codi ètc i de conducta” de l’Ajuntament de Sant Cugat que
incorporarà,  entre  d’altres  coses,  criteris  de  compra  ètca,  sostenibilitat  i
igualtat de gènere en els procediments de compres i contractació de serveis i
productes.  Ens  comprometrem  a  no  contractar  empreses  que  practquin
explotació  a  persones  o  a  territoris,  contaminació  ambiental  o  comerç
armamentstc. Complirem els compromisos per construir un Sant Cugat “lliure
de  paradisos  fscals”.  Inclourem  la  banca  ètca  com  a  enttat  fnancera  i
donarem  preferència  a  les  compres  de  les  empreses  subministradores  de
serveis que aposten per criteris exigents i sostenibles.

14. Promourem  la  instal·lació  de  panells  fotovoltaics  als  sostres  de  les  naus
industrials  de  Sant  Cugat  perquè  siguin  font  de  generació  d’energia  pel
funcionament  de la indústria o perquè siguin font d’ingrés al produir energia.
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4.3.- L’OCUPACIÓ I L’EMPRENEDORIA

INTRODUCCIÓ

Els republicans defensem que en els municipis on som presents es basteixi un mercat
de treball enfocat a fer que les persones puguin exercir el seu dret i el seu deure a
tenir una feina digna i de qualitat, en igualtat de condicions, amb seguretat laboral,
amb partcipació en la presa de decisions de les empreses i amb concertació social en
les relacions laborals. El  mercat de treball  es basarà en les feines per compte aliè,
l'autoocupació, l'emprenedoria i la funció pública. El mercat laboral es dotarà d’una
inversió sostenible i efcient en infraestructures i d’un sistema de cottzació adequat
que  permetrà  establir  un  sistema  de  protecció  social  a  la  ciutadania  (prestacions
contributves i no contributves).

Avançar en la garanta del dret a l‘ocupació ha de ser un dels objectu de l’Ajuntament
de Sant Cugat. Això vol dir implementar polítques d‘inversions en serveis públics, però
també  polítques  transversals  de  millora  de  l‘ocupabilitat  de  les  persones  i  de
promoció  d‘iniciatves  generadores  d‘ocupació.  Al  segle  XXI,  els  esforços  de  les
administracions s‘han de centrar a facilitar la transformació de l‘economia tradicional
en una economia del coneixement i sostenible, entenent que la sostenibilitat és una
gran oportunitat  de transformació i  d‘innovació per a la majoria d‘empreses. És en
aquest sentt que promourem polítques de dinamització de les actvitats econòmiques
del municipi.

Des de Sant Cugat s’ha de treballar pel desenvolupament local per vies diverses: la
creació d'ocupació, especialment en els col·lectus amb més difcultats (joves, dones);
la  promoció  del  progrés  empresarial,  amb  la  conseqüent  generació  d'ocupació;  el
foment del reciclatge i la formació contnuada dels treballadors i treballadores i de les
persones emprenedores; la detecció de productes i serveis o sectors estratègics amb
potencial  innovador  generadors  de  noves  ocupacions;  el  foment  de  la  creació
d'associacions  o xarxes vinculades a l'ocupació;  la potenciació de polítques actves
d'integració social  dels  sectors  més desfavorits,  especialment els  que estan en risc
d'exclusió social. 

Les polítques actves d’ocupació han d’anar dirigides a la recuperació de les persones
sense feina, amb programes de capacitació i inserció laboral amb la partcipació dels
diferents actors socials i  liderats des de l’Ajuntament.  Conèixer la realitat  del  teixit
productu i  crear  complicitats  entre  el  Servei  Públic  d’Ocupació,  les  empreses  i  els
ajuntaments ha de ser la base per establir programes de foment de l’ocupació.

Unes polítques actves fortes són un element indispensable per treballar l’ocupabilitat
de  les  persones,  construir  un  marc  de  relacions  laborals  més  àgil  i  segur  per  a
empreses i treballadors i treballadores, i afavorir la productvitat de l'economia.

PROPOSTES
1. Dotarem el Servei d’Ocupació Municipal de les eines i recursos necessaris per

realitzar formació ocupacional, servei d‘atenció directa als emprenedors, plans
d‘empresa, borsa de treball efectva i intermediació laboral. 
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2. Impulsarem el Servei d’Ocupació Municipal (SOM) dotant-lo d‘eines i recursos
per convertr-lo en un centre de referència pel que fa al món laboral a la nostra
ciutat: 

a. Potenciarem  la  formació  ocupacional  i  el  servei  d‘atenció  directa  a
l‘emprenedoria.

b. Reforçarem el suport directe a la realització de plans d’empresa. 

c. Impulsarem un servei efectu d‘Intermediació laboral. 

d. Crearem  un  portal  d‘ofertes  i  demandes  de  feina  que  centralitzi  la
informació sobre possibles ocupacions de forma coordinada amb els SOM
d‘altres municipis propers de la comarca. 

e. Relacionarem i connectarem les ofertes del SOM amb l‘alumnat que estgui
cursant o hagi  fnalitzat recentment els seus estudis de cicles formatus i
estudis universitaris. 

f. El  dotarem  d‘instal·lacions  d‘adequades  i  pròximes  a  la  ciutadania  per
desenvolupar-ne les diferents tasques. 

3. Fomentarem la contractació directa per part de l‘Ajuntament de treballadors i
treballadores per a la realització de les competències municipals i vetllarem per
les  condicions  laborals  dels  treballadors  i  les  treballadores  de les  empreses
subcontractades, en els casos de serveis externalitats. 

4. Vetllarem  per  la  formació  i  inserció  laboral  de  les  persones  desocupades,
mitjançant ajudes a la contractació privada, especialment d‘aquells col·lectus
amb risc d‘exclusió social i aquells amb una difcil integració al mercat laboral
(joves, dones i majors de 45 anys). 

5. Enfortrem  la  relació  entre  el  sistema  d’ocupació,  el  servei  d’ocupació  i  el
territori, coneixedors de la realitat local, potenciant l’intercanvi d’informació, i
compartr-la per elaborar programes específcs i més àgils a cada territori.

6. Garantrem l’orientació intensiva en les polítques d’ocupació com a instrument
per apoderar les persones en un mercat de treball complex, i alhora, fer efcient
la inversió en formació ocupacional.

7. El plans locals d’ocupació han de ser una eina adreçada als col·lectus de més
difcil inserció laboral i no una eina per cobrir necessitats de contractació dels
ens territorials. Ha de ser un pont entre una situació temporal de desocupació i
el món laboral, i per això, han d’anar acompanyats d’un programa de formació i
inserció que garanteixin que aquests plans, anomenats actualment de Treball i
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Formació, garanteixen el dret subjectu a l’ocupabilitat dels qui hi partcipen,
així com la seva inserció efectva.

8. Potenciarem la formació ocupacional com a valor afegit en les polítques actves
d’ocupació.  Adaptar  la  formació  a  la  realitat  del  teixit  productu  local,
mitjançant la prospecció d’empreses i el coneixement del teixit productu.

9. Incrementarem els recursos propis que es destnen a polítques actves.

10. Afrontarem el repte de transformar les polítques d’ocupació i la inversió que
s’hi destna, millorant el pes de les polítques actves enfront de les passives.

11. Treballarem conjuntament amb els ens locals veïns i els ens supralocals a l’hora
de  planifcar  i  dur  a  terme actuacions  al  municipi  per  tal  garantr  la  millor
efciència possible dels recursos públics que es destnen a promoció econòmica.
Per això, cal tenir en compte els fuxos de dinamisme econòmic que emanen de
les àrees urbanes del país.

12. Coneixerem  les  competències  de  les  persones  aturades  amb  l’objectu  de
millorar  la  seva  ocupabilitat  i  procurar  l’encaix  amb  les  necessitats  de  les
empreses.

13. Detectarem  les  necessitats  formatves  de  les  persones  i  les  empreses  per
millorar l’ocupabilitat en el nostre territori elaborant programes conjunts.

14. Promourem el treball social amb baixa qualifcació/especialització de persones
sense  treball,  respectant  el  principi  de  no-substtució  de  llocs  de  treball
efectus,  atenent  necessitats  socials  bàsiques  que  qui  les  demana  no  pot
retribuir (persones dependents, col·lectus exclosos o en risc…).

15. Detectarem el nombre de famílies de l’àmbit local que es troben per sota del
llindar de la pobresa perquè formin part d’un col·lectu d’atenció prioritària que
permet la  plena  escolarització,  l’alimentació  normal,  l’habitatge  i
l’acompanyament necessari per a la inserció sociolaboral que calgui. 

16. Vetllarem per la formació i  la inserció laboral  de les persones desocupades,
amb especial atenció als col·lectus amb risc d’exclusió social, i també dels que
tenen una integració més difcil al mercat laboral: joves, dones i majors de 45
anys.

17. Establirem  una  borsa  de  treball  municipal  de  fàcil  accés  —operatva
telemàtcament— a què puguin accedir ocupadors i demandants d’ocupació,
en coordinació amb les empreses del  municipi  i  la resta de la comarca,  per
conèixer les necessitats del teixit empresarial.

18. Treballarem per la recol·locació de persones que perdin la feina per processos
de  tancament  o  deslocalització  d’empreses.  En aquest  mateix  sentt,  en les
possibles  negociacions  de  noves  implantacions  o  trasllats  d’empreses,  es
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vetllarà  perquè  les  plusvàlues  derivades  de  la  possible  requalifcació  de
terrenys industrials no siguin mai un incentu al tancament o la deslocalització
de la mateixa empresa.

19. Promourem el voluntariat entre persones sèniors prejubilades i jubilades, amb
bagatge  professional,  per  fer  tutories  per  a  persones  emprenedores  i
recercadores de treball.

20. Adaptarem la formació que s’ofereixi des del municipi amb les competències
necessàries per cobrir les vacants de les empreses locals.

21. Potenciarem la creació d’empreses cooperatves i amb fnalitats socials.

22. Promourem  la  contractació  responsable,  tant  a  l’Ajuntament  (fomentant  la
partcipació en concursos públics d’empreses vinculades a centres especials de
treball),  com al  teixit  empresarial  i  comercial  dels  municipis,  amb  possibles
bonifcacions fscals.

23. Establirem  ajudes  a  la  contractació,  afavorint  les  empreses  que  facin
contractacions a col·lectus amb especial difcultat d’accés al món laboral.

24. Establirem  punts  on  informar  i  assessorar  tècnicament  i  fnancerament  les
persones que vulguin crear pettes empreses de tpus associatu o cooperatu,
així com d’autoocupació.

25. Col·laborarem  en  l’establiment  de  canals  de  comunicació  entre  els  centres
educatus, les empreses i les administracions per ajustar l’oferta de formació
professional  a  les  necessitats  locals  del  mercat  de  treball.  Crearem  òrgans
consultus i de partcipació social que puguin vertebrar aquesta comunicació.

26. Durem a terme una polítca de foment de l’emprenedoria en les ordenances
municipals.

27. Aproftarem les instal·lacions i  infraestructures municipals en hores sense ús
per a actvitats promogudes des dels municipis en favor de l’autoocupació de
persones aturades
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4.4.- L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
INTRODUCCIÓ

Pensem  que  és  imprescindible  impulsar  una  forma  de  fer  diferent  que  conjugui
l’actvitat  econòmica,  l’arrelament  local  i  la  transformació  social  a  través  d’una
economia centrada en la  sostenibilitat  de  la  vida  i  en la  gestó ètca dels  recursos
disponibles;  un  model  basat en  la  democrattzació  econòmica  i  en  la  transició
cooperatva, ecològica i feminista dels municipis.

Volem  treballar  per  aconseguir  un  model  socioeconòmic  postcapitalista  i  per  això
apostem per la transformació igualitària de l’economia i la societat i per la defensa dels
béns  comuns  ambientals,  culturals  i  digitals.  Veiem  l’economia  com  una  eina  de
transformació social responsable amb el seu entorn i volem que Sant Cugat esdevingui
un municipi referent en l’impuls de la democràcia econòmica local.

D’altra  banda,  creiem  que  calen  polítques  de  formació  i  sensibilització  sobre
economies  feministes  que,  posant  la  vida  i  les  cures  al  centre  de  l’economia,
construeixen  un  model  econòmic  alternatu  al  capitalisme.  L'economia  feminista,
doncs, no és només un espai de transformació del paper de les dones en la societat i
l'economia, sinó també un espai de transformació de l’economia capitalista. 

PROPOSTES

1. Implementarem el Pla Director de l’ESS 2019-2021. El pla estarà dotat d’una
partda  pressupostària  i  mecanismes  d’avaluació,  indicadors  quanttatus  i
qualitatus i memòria anual accessible a tota la ciutadania. 

2. Impulsarem la creació d’un projecte de suport i  dinamització de l’Economia
Social i Solidària local, una ofcina d’atenció i impuls a propostes d’ESS locals.

3. Oferirem formació a empreses, cooperatves i  col·lectus específcs (com per
exemple dones, persones migrades, treballadores manuals, aturades i majors
de  45  anys)  perquè  puguin  incorporar-se  a  projectes  d’ESS  en  condicions
d’equitat.

4. Impulsarem la formació a  escoles,  insttuts i  centres educatus en general,  i
també la formació a personal municipal i gestories municipals. Incorporarem
formació ESS en cicles de formació professional.

5. Impulsarem la formació i sensibilització cap a economies feministes posant la
vida i les cures al centre de l’economia.

6. Impulsarem  la  creació  d’un  espai  com  a  viver  de  projectes  cooperatus
(estudiarem la viabilitat d’aproftar per a aquest f, les masies en desús de la
ciutat).
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7. Impulsarem el treball en xarxa amb altres cooperatves/projectes d’ESS de la
comarca.

8. Recuperarem  antgues  cooperatves  locals  per  a  la  seva  cessió  a  iniciatves
d’ESS.

9. Realitzarem un mapatge d’iniciatves ESS a la ciutat: farem una guia ESS per a la
seva promoció (a partr de l’eina Pam a Pam) que inclogui projectes comercials,
socials,  culturals,  esportus…  Fomentarem  l’ús  de  l’eina  Balanç  Social  entre
enttats i projectes d’ESS per tal de conèixer el seu estat en relació a l’ESS.

10. Promocionarem la fra anual local d’iniciatves d’ESS.

11. Ens vincularem a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.

12. Impulsarem la contractació pública socialment responsable de fnances ètques
i  subministraments  ètcs,  entre  d’altres.  Volem  caminar  cap  a  un  municipi
energètcament  sostenible  (monitoratge,  consums,  espais  i  edifcis  públics,
indicadors, mesures de control i millora, etc).

13. Estudiarem la possibilitat de la municipalització dels serveis públics.

14. Impulsarem la carta per a una sobirania alimentària i la xarxa per la sobirania
energètca.

15. Garantrem l’accés a les noves tecnologies en relació a la xarxa promovent els
usos socials, cooperatus i col·laboratus de les TIC i fomentant l’ús de sofware i
hardware lliure en els espais municipals. 

16. Garantrem  la  visibilització,  el  reconeixement  i  la  dignifcació  del  treball  de
cures, remunerat o no, i universalitzarem l'accés a la cura. 
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4.5.- SANT CUGAT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC 
INTRODUCCIÓ

Sant Cugat es un indret únic dins del sector cientfc i tecnològic perquè és l’epicentre
d’una alta actvitat industrial en el sector farmacèutc (ROCHE, Boehringer Ingelheim,
Grifols, Ferrer, etc.) i perquè està al mig de dos campus d’excel·lència cientfca com la
UAB i la UB. A més, la UIC també s’està guanyant cada cop més un lloc en el camp de la
investgació  biomèdica,  especialment  en  teràpia  cel·lular.  Per  aquests  motus  Sant
Cugat s’ha convertt en una capital cientfcotecnològica en què no només trobem els
espais laborals essencials sinó també una ciutat dinàmica, cosmopolita i familiar on
cientfcs i treballadors del sector desitgen viure. És per això que l‘Ajuntament de Sant
Cugat és una peça clau dins d‘aquest model i juga un paper fonamental a l’hora de
promoure la inversió i d’impulsar l’apoderament de la ciutadania en les STEM (science,
technology, electronics and maths). 

PROPOSTES

1. Crearem la Mesa Estratègica del sector cientfc i Industrial on la recerca (UAB/
UIC i el sector industrial, farmacèutques i indústria biotech) trobi el suport per
a la interacció i la posada en marxa d’iniciatves a la ciutat.

2. Impulsarem la  creació d’un EscoLab que ajudi  a  portar  als  insttuts  de Sant
Cugat actvitats cientfques gratuïtes (EscoLab es fa actualment a Barcelona,
www.escolab.bcn.cat). 

3. Destnarem un percentatge de l‘IBI industrial del sector pharma/biotech a una
iniciatva que assessori i impulsi propostes que vetllin per crear spin-ofs/start-
ups  destnades  al  desenvolupament  del  sector  salut  a  la  ciutat.  S’oferiran
serveis com: 
Oferir un assessorament integral (legal, econòmic i fscal).
Atraure iniciatves relacionades en aquest àmbit com ara subseus de fres que
tnguin lloc a Barcelona, congressos cientfcs etc.

4. Crearem  incentus  fscals  per  tal  d‘animar  el  jovent  emprenedor  a  trar
endavant els seus projectes al sector biotech. 

5. Codesenvoluparem, en una iniciatva publicoprivada, la Casa de la Ciència i la
Tecnologia a Sant Cugat, un espai de treball i creació on s’hi faran exposicions
cientfques, divulgació del coneixement i aproximació de la ciència al carrer.

6. Aplicarem la tecnologia a fnalitats  socials:  a la no contaminació lumínica, al
reciclatge i a la creació d’APPs aplicades al dia de la ciutat, entre d’altres.

7. Promourem un concepte d’Smart City orientat a les persones i a les fnalitats
ambientals i socials: APPs aplicades al dia a dia de la ciutat, mobilitat elèctrica,
reducció d’emissions, reducció de consum, no contaminació lumínica, etc.
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8. Realitzarem  programes  destnats  a  eliminar  la  fractura  digital  a  través  de
divulgació i formació.

9. Promourem la instal·lació de wif públic i ètc en  espais de la ciutat.
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5.- LA CIUTAT VERDA i SOSTENIBLE
 
5.1.- EL MEDI AMBIENT I LA SOSTENIBILITAT
INTRODUCCIÓ

En un marc global en què els recursos són cada cop més escassos i la natura és un bé
que  cal  conservar  i  preservar,  la  gestó  ambientalment  responsable  i  el  model
urbanístc  sostenible  consttueixen  un  dels  pilars  bàsics  del  nostre  programa  per
garantr el benestar present i futur de la ciutadania i del territori.

Sant Cugat és una de les ciutats dels Països Catalans on es consumeix més aigua i
també és de les que menys en recicla. Per això volem, pel que fa a la gestó de l’aigua i
de l’energia, fomentar un ús responsable dels recursos i posar èmfasi en tasques de
formació i conscienciació que impliquin la ciutadania en els reptes globals en aquests
àmbits. Caldrà estudiar aspectes com la municipalització d’aquests serveis per tal de
millorar la seva gestó i efciència.

L’escalfament global i els nivells de CO2 tenen també un paper cada cop més evident
en la nostra societat,  i  no serveix de res mirar  cap una altra banda sinó que és el
moment d’aplicar mesures per reduir aquestes emissions. Tenim alternatves i moltes
propostes: el foment de vehicles sense motor i elèctrics o el foment del consum de
KM0 en són només un exemple.

Sant Cugat es troba en una situació privilegiada al costat del parc natural de Collserola,
on hi conviuen una gran quanttat d’espècies tant animals com vegetals. Les sinergies
entre espai  natural,  fauna i  ciutadania han de ser un dels eixos vertebradors de la
ciutat per tal que els seus habitants puguin gaudir d’aquest entorn.

PROPOSTES

5.1.1.- Sant Cugat, “Residu Zero”.

1.   Establirem un pla ciutadà per al “Residu Zero” que impliqui la ciutadania, les
empreses i el comerç local per avançar cap aquest objectu.

 
2.   Fomentarem actvament la reducció de residus a l’origen, a les empreses i als
habitatges amb l‘objectu d’obtenir “residu zero” i de reciclar el 100% dels residus.

 
3.      Promourem el consum racional per contribuir a un canvi de cultura respecte els
hàbits  i  les  polítques  de  reciclatge.  Posarem èmfasi  en  la  prevenció́  enlloc  de
posar-lo en la gestó o el tractament.

 
4.      Potenciarem la simbiosi industrial.

 
5.      Posarem en marxa un pla de reducció i minimització de residus domèstcs i
comercials i contra el malbaratament alimentari.

 
6.      Promourem la reutlització de recursos promovent l’intercanvi als punts verds.
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7.      Promourem la creació d’un banc de roba municipal.

 
8.  Elaborarem campanyes educatves i formatves i fomentarem a les escoles el
coneixement en l’ús dels  recursos,  el  consum crítc i  responsable,  del  cicle dels
residus, de l’impacte de les emissions, etc.

 
9.  Realitzarem un estudi dels diferents models de recollida de residus per tal de
valorar aquells sistemes que siguin més adients per a cada barri, tenint en compte
aspectes com la presència de senglars.

 
10.  Millorarem  també  la  recollida  selectva,  promourem  campanyes  que  en
fomentn l’ús i optmitzarem els horaris i les ubicacions dels punts de recollida de
residus domèstcs i comercials.

 
11.  Ampliarem el nombre de punts de recollida d’oli usat domèstc.

 
12.  Crearem una ofcina de sostenibilitat que vetlli pel seu compliment.

 
13.  Treballarem per a la supressió de la incineració de residus.

 
14.  Promourem, com a mínim, un gran esdeveniment anual dirigit al coneixement i
a la conscienciació́ ambiental de la ciutadania.

 
15.  Impulsarem campanyes amb el contngut: “Millor renovat que nou”.

 
16.  Impulsarem tallers als centres cívics i a les escoles

 
17.  Donarem suport municipal  a totes aquelles enttats i  moviments que lluitn
contra el canvi climàtc, com per exemple “Fridays for future”.

 
18.  Utlitzarem les  deixalleries  com a  espais  expositus  per  a  treballar  amb les
escoles i altres col·lectus.

 
19.  Estudiarem ubicar la recollida porta a porta en barris on no hi hagi recollida
selectva.

 
20.  Ens declararem “Ajuntament sense plàstc”

 
21.  Realitzarem campanyes pel no ús de plàstcs en els comerços locals.

 
22.  Eliminarem els gots de plàstc en les festes populars.

5.1.2.- Un Sant Cugat Eícient i 100% renovable

1. Lluitarem contra la pobresa energètca.  Per a  fer-ho,  posarem en marxa un
servei d’assessorament en temes energètcs i de subministraments. 
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2. Elaborarem un pla local d’estalvi i efciència energètca que tant abast el sector
públic com el privat i que contempli la introducció de mesures de foment com
ara auditories gratuïtes, i plans d’ocupació local per a la formació de personal
tècnic que pugui efectuar aquestes tasques. 

3. Elaborarem  un  pla  de  millora  de  l’enllumenat  públic  per  reduir  el  consum
energètc i completarem l’adaptació a la Llei de contaminació lumínica.

4. Promourem  localment  la  iniciatva  privada  per  a  la  producció d’energia
distribuïda a escala micro, mini i comercial i l’aplicació de criteris i tecnologies
de la gestó intel·ligent de xarxes.

5. Fomentarem  la  construcció i  l’adaptació  d’edifcis  municipals  amb  criteris
ambientals sostenibles —bioclimàtcs i de funcionalitat. 

6. Promourem les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o sostre de
promoció pública —habitatges o polígons—, mitjançant la fórmula de lloguer
de sostres, extensiu a sostres privats.

7. Promourem la generació de projectes de valorització energètca, especialment
la Biomassa.  

8. Promocionarem el transport no motoritzat.

9. Redefnirem el concepte de “smart city”, que haurà d’esdevenir un servei útl
per a les persones. 

10. Estudiarem  la  viabilitat  d’una  comercialitzadora  d'energia  municipal,  més
econòmica i més verda i amb benefcis socials.

11. Substtuirem, sempre que sigui possible, les energies fòssils per renovables en
tots els espais i equipaments municipals. 

5.1.3.- Espais naturals i el Parc de Collserola

12. Recuperarem zones agrícoles per a projectes productus alimentaris locals.

13. Promourem la creació de nous horts urbans. 

14. Potenciarem  les  sinergies  entre  la  ciutat,  les  zones  verdes  i  el  Parc  de
Collserola.

15. Dissenyarem els jardins i espais verds de la ciutat amb espècies mediterrànies
sostenibles.

16. No permetrem cap nova construcció a Torre Negra. Estem convençuts que es
guanyarà la batalla judicial  i  que la ciutat  podrà gaudir  del  pulmó verd que
suposa Torre Negra. 
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17. Impulsarem el manteniment de les zones verdes i forestals de la ciutat, així com
de les rieres i estanys (com és el cas de l’estany dels alous). 

18. Treballarem per conscienciar la ciutadania i per mantenir netes zones verdes i
forestals, les quals han d’esdevenir espais lliures de brossa. 

19. Treballarem colze a colze amb el Patronat de Collserola per debatre temes en
comú. Impulsarem la millora i arranjament de la retolació dels itneraris (rètols
vells,  doblegats  o  trencats).  Intentarem  que  Sant  Cugat  tngui  més
protagonisme en  actvitats que creen i gestonen des del Parc.

5.1.4.- Un Sant Cugat lliure de contaminació
20. Treballarem per a la reducció dels nivells de CO2 a la ciutat tenint en compte la

llei del canvi climàtc. 
21. Establirem sistemes d‘indicadors mediambientals i de qualitat de vida. 

22. Implementarem mesures per impulsar  la mobilitat  elèctrica d’ús compartt i
engegarem plans d’inversió́  per a la incorporació de vehicles elèctrics en les
empreses municipals de transport i en les fotes de vehicles municipals. 

23. Generalitzarem l’ús d’asfalt sonoreductor en la nova pavimentació́ de carrers i
la  instal·lació de  pantalles  acústques  —naturals  o  artfcials—  en  punts
problemàtcs de la ciutat.

24. Realitzarem un nou mapa de contaminació́ acústca i ambiental.
25. Analitzarem un sistema per  a  reduir  l’entrada i  de  circulació de cotxes a  la

ciutat. 

5.1.5.- Aigua eícient i sostenible

26. Elaborarem un pla municipal d’usos de l’aigua que prioritzi l’estalvi d’aigua, el
seu aproftament i el seu reaproftament.

 
a. Posarem especial èmfasi en la reutlització d’aigües depurades o de menor

qualitat per als usos que ho permeten —reg, neteja de vials, etc.

b. Fomentarem la instal·lació i  l’ús d’aparells  reductors del  consum d’aigua
entre el veïnat —fltres d’aireig d’aigües, cisternes de doble descàrrega, etc.

27. Controlarem la qualitat de l’aigua, tant de l’aigua potable de les fonts naturals
com la de les piscines públiques. 

28. Estudiarem la possibilitat de la municipalització del servei d’abastament. 

29. Valorarem  el  redimensionament  i  adequació  del  clavegueram  amb  especial
atenció als torrents i sanejaments.
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30. Farem un estudi per reduir les pèrdues d’aigua de la xarxa.

76



6.- LA CIUTAT I LA CONVIVÈNCIA

INTRODUCCIÓ

A Sant Cugat hem de fer un pas ferm i endavant per defnir clarament el model de
ciutat que volem a partr d’ara, per afrontar els grans reptes de futur que tenim i per
poder contribuir a assolir els objectus de desenvolupament sostenible defnits per les
Nacions Unides per aconseguir  un món més just,  més equitatu,  més sa i  més ben
governat.

Farem  front  als  preus  abusius  de  l’habitatge  i  tot  el  que  se’n  deriva:  desigualtats
socials,  desnonaments,  expulsió  de  les  persones  amb  menys  recursos  i  difcultats
generals  per  accedir  a  l’habitatge.  Promourem  la  construcció  de  més  habitatges
assequibles a partr de diverses iniciatves públiques i privades per afavorir el lloguer i
el model de cessió d’ús. Les actuacions es prioritzaran tant en terrenys no edifcats
com en la ciutat més consolidada. 

Farem una ciutat per les persones, més amable, més integradora, més partcipatva i
més justa. I ho farem millorant els espais públics per a l’ús dels ciutadans, les zones
verdes per a un baix consum d’aigua i els punts de contacte de la ciutat amb les zones
forestals com a espais de transició i lleure. Millorarem els equipaments existents per
tal  de  treure´n  el  màxim  proft  d’ús  i  d’efciència  energètca  i  promourem  els
equipaments  necessaris  de  ciutat  i  dels  barris  amb dèfcits  històrics.  Millorarem la
gestó i l’efcàcia del servei de mantenint urbà.

Volem impulsar la idea de ciutat policèntrica en contacte amb la natura: una ciutat
amb diversos nuclis densos que comptn amb serveis de proximitat que donin vida als
diferents  barris  i  que  permetn  reduir  la  mobilitat  quotdiana  dels  seus  habitants.
Aquests  centres  han de tenir  una bona xarxa  de transport  públic  i  carrils  bici  que
comuniquin amb la resta de centres i amb el nucli històric de Sant Cugat, promovent
així els desplaçaments sense gasolina.

6.1.- HABITATGE, URBANISME I MODEL DE CIUTAT

PROPOSTES
6.1.1.-  Model  de  ciutat:  planejament  urbanístc,  espai  públic,  equipaments  i
manteniment

1. Promourem un model urbanístc de municipi al servei de les persones i de la
cohesió social, on el municipi sigui un espai de trobada, relació i integració a
una identtat comuna. Promourem, en defnitva, la construcció quotdiana de
l’espai cívic.

2. Impulsarem  la  idea  de  ciutat  policèntrica  en  contacte  amb  la  natura,  amb
diversos nuclis més densos i dotats de més serveis de proximitat que donin vida
als diferents barris i que redueixin la mobilitat quotdiana de la gent que hi viu.

3. Crearem i impulsarem les centralitats de tots els barris dotant-los, en cas que
sigui  necessari,  de  més  densitat,  de  més  comerços,  de  més  serveis  i
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equipaments de proximitat, millorant així la qualitat de vida dels veïns i veïnes i
reduint la seva mobilitat quotdiana.

4. Revisarem el planejament urbanístc municipal en relació al model i farem les
modifcacions que s’escaiguin per tal de poder desenvolupar les actuacions que
millorin les centralitats dels barris: més serveis de proximitat que incorporin la
construcció de més habitatge assequible i que resolguin temes de mobilitat i
espai públic.

5. Dissenyarem un Sant Cugat amb veritables espais públics. Volem la construcció
d’un espai cívic pensat amb l’objectu de teixir un espai de convivència real, fet i
viscut per la ciutadania tenint en compte la vida quotdiana de les persones. No
podem contnuar fent espais públics neutres i  asèptcs, projectats sense cap
valor cívic. El disseny, la gestó i el manteniment de l’espai públic del nostre
Ajuntament ha de donar veu i  ha de recollir  les necessitats de la ciutadania
segons  les  seves  diferències  de  gènere,  edat,  origen,  cultura,  situació
socioeconòmica i diversitat funcional, i situar-la com l’eix central de la polítca
urbanístca del municipi.

6. Millorarem l'espai públic reurbanitzant com a espai de trobada i convivència
quotdiana els carrers i places dels barris de la ciutat que acumulen un dèfcit
històric de fa molts anys, i donarem resposta a les necessitats de les diferents
persones que els utlitzen.

7. Defnirem l’espai  públic  des  de la perspectva de gènere de manera que es
puguin  aconseguir  espais  integradors  amb  usos  i  actvitats  diverses,
intergeneracionals i que fomentn la presència de gent diversa, i que es facilitn
la mobilitat i el desenvolupament de les actvitats de la vida quotdiana.

8. Vincularem el  disseny urbà i  la violència masclista  per tal  d’evitar  entorns i
elements que provoquin inseguretat per a les dones tot erradicant la percepció
d’inseguretat  en  els  espais  públics,  garantnt  la  visibilitat,  la  correcta
il·luminació i l’alternatva de recorreguts.

9. Elaborarem un pla d’intervenció en l’espai públic que prioritzi  les actuacions
d’urbanització o de reurbanització de vials i del paisatge urbà de tot el municipi
i programarem les actuacions prioritàries de millora i de manteniment, tenint
en compte el dèfcit històric dels barris i parant especial atenció a La Floresta i
Les Planes.

10. Realitzarem un pla de millora integral al barri del Monestr.
11. Donarem suport al projecte vores i al projecte reconnecta en verd per tal de

planifcar i  gestonar tots els espais  lliures en contnuïtat  amb la ciutat i  els
espais  lliures forestals  o agrícoles de l’entorn,  com espais  naturals  d’interès
local.

12. Revisarem i completarem les zones verdes de la ciutat a partr de la idea de
corredors naturals en xarxa verda i de contnuïtat amb els grans espais lliures
forestals i agraris que ens envolten.

13. Seguirem fent els passos necessaris per la protecció defnitva de l'entorn de la
Torre Negra com espai natural no urbanitzable.

14. Refarem el  pla  d’equipaments  i  usos  realitzant  les  millores  necessàries  dels
equipaments existents per tal de que puguin funcionar al màxim rendiment i
efciència energètca possible També impulsarem la construcció dels ja iniciats i
dels que manquen en els barris amb dèfcits.
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15. Promourem els  equipaments  necessaris  de  ciutat  i  els  de  proximitat  en els
barris amb dèfcits històrics.

16. Afavorirem,  amb  el  planejament  urbanístc  i  altres  mesures,  el
desenvolupament del pett i mitjà comerç urbà i de proximitat en els diferents
centres de la ciutat.

17. Analitzarem la possibilitat  de la creació d’un recinte fral  aproftant  antgues
instal·lacions  industrials  abandonades  o  en  desús  a  f de  dinamitzar  les
empreses de la ciutat i els barris del seu entorn.

18. Farem la carta dels Paisatges de Sant Cugat per poder identfcar els impactes
negatus i poder gestonar la millora de l'espai públic.

19. Farem un estudi a fons de les masies buides de Sant Cugat i el seu potencial per
poder gestonar el seu ús i la seva rehabilitació.

20. Farem els  canvis  necessaris  per  tal  de  que  les  llicències  d'obres  i  actvitats
s'informin en un termini màxim de dos mesos.

21. Millorarem la  gestó del  servei  de  manteniment  urbà,  dels  carrers,  places  i
zones verdes de tot el municipi amb: 

a. Revisió dels contractes de manteniment.
b.  Compromís de crear una unitat de la brigada mòbil.
c. Revisió dels protocols de les denuncies veïnals.
d.  Garanta que es respondran tots els avisos dels ulls de la ciutat en menys de

24h.

6.1.2.- HABITATGE
1. Farem un pla  de  xoc  per  impulsar  i  accelerar  la  creació  de més habitatges

assequibles, doblant el pressupost que actualment s’hi destna i mantenint el
criteri  que  vam  impulsar  fa  4  anys  on  proposàvem  que  el  100% dels  nous
habitatges públics siguin de lloguer.

2. El Pla de xoc desenvoluparà mesures concretes per incrementar d’una manera
molt  important  els  habitatges  de protecció  ofcial  de  lloguer  i  en  règim de
cessió d’ús (cooperatves d’usuaris), tant en edifcis de nova promoció com en
el parc d’habitatges existent, amb especial atenció a la gent jove, a la gent gran
i  a  les  famílies  monoparentals.  L’objectu  serà  que  totes  les  promocions
privades  mitjanes  i  grans  en  el  sòl  consolidat  tnguin  com a  mínim el  30%
d’habitatge protegit de lloguer i  que en el  sòl  no consolidat hi  hagi  un 50%
d’habitatges de protecció ofcial de lloguer o en cessió d’ús.

3. Un cop s’aprovi el Decret Llei 5/2019, de mesures urgents per millorar l'accés a
l'habitatge, tramitarem una Modifcació de PGM semblant a Barcelona, amb la
obligació de fer la reserva mínima del 30% d’HPO.

4.  Mentrestant, impulsarem decididament l'exercici del dret a tanteig i retracta
per  part  de  l'administració  per  aconseguir  sòl  i  immobles  per  promoure  la
creació de més habitatge assequible.

5. Com a complement als habitatges públics de protecció, promourem convenis
amb  les  cooperatves  amb  cessió  d'ús,  facilitant  el  sòl  (tanteig  i  retracta)  i
assegurant els preus assequibles dels nous habitatges.

6. Per tal de regular el preu del lloguer dels habitatges:
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a. Impulsarem l'índex de referència municipal, donant facilitats pels llogaters
que s’hi ajustn.

b. Afavorirem la creació de nous habitatges assequibles de lloguer en zones
unifamiliars.

7. Obrirem la possibilitat de que en zones unifamiliars aïllades es pugui llogar
una  part  de  l’edifci  en  règim de  lloguer,  per  tal  de  crear  més  habitatge
assequible sense necessitat de construir més.

8.  Crearem el registre municipal de solars sense edifcar o en desús, per tal de
poder emprendre les mesures o polítques que calgui en cada moment (taxa
per habitatges en desús, expropiacions, etc.).

9. Penalitzarem els habitatges buits en mans d‘insttucions bancàries. Aplicarem
una  taxa  especial  als  habitatges  desocupats  després  d‘una  execució
hipotecària.

10. Implementarem, tot dotant-lo dels recursos adequats,  un programa d’ajudes
econòmiques directes i temporals per fer front a les despeses d’habitatges
(pagaments  del  lloguer,  hipoteques,  rehabilitacions,  entre  d‘altres)  per
aquells  casos  límits  i  urgents,  que  serveis  socials  i  el  servei  de  mediació
determinin

11. Incrementarem  el  parc  d’habitatges  de  protecció  ofcial  pels  casos
d‘emergència  i  d‘exclusió  social,  a  partr  d’un  Protocol  d’emergència
habitacional elaborat amb la col·laboració de les enttats implicades.

12. Farem  un  pla  específc  d‘habitatge  per  a  gent  gran  i  crearem  un  parc
d‘habitatges amb serveis per a persones discapacitades.

13. Redefnirem l’Observatori de l’Habitatge de Sant Cugat per tal d’analitzar en
profunditat la complexa realitat que tenim i per proposar formules concretes
que donin resposta a aquesta diversitat.

14. Potenciarem  i  revisarem  les  competències  de  l’Ofcina  Local  d’Habitatge
dotant-la  de  funcions  de  gestor  social  i  mediador  per  atendre  totes  les
problemàtques existents. Entre altres, i com a exemples:

a. Fomentant l‘ús del mètode de l’aval-lloguer a càrrec de l'administració local
en  cas  d‘incompliment  d'altres  administracions  superiors,  per  tal  de
minimitzar  la  necessitat  d‘avals  bancaris  pel  que  fa  al  lloguer  d‘un
habitatge.

b. Vetllant pels drets energètcs de la ciutadania, en especial per les persones
vulnerables  amb  risc  de  pobresa  energètca  i  acompanyar  a  aquestes
persones en els tràmits administratus que puguin necessitar. 

15. L’OHL oferirà una atenció i assessorament personalitzats, com ara informació
sobre  els  ajuts  disponibles,  assessorament  en  matèria  legal  o  serveis  de
mediació.

80



16. Posarem  en  marxa  un  protocol  d’atenció  a  l’emergència  habitacional
transversal entre l’OHL i  els Serveis Socials municipals que constarà de dues
fases:

a. Una primera fase de prevenció: atenció a les persones que no poden fer
front  al  pagament  del  lloguer  o  de  la  quota  hipotecària,  atenció  als
propietaris afectats per l’impagament de la renda per part dels llogaters,
intervenció  d’un  advocat  per  tal  d’intermediar  entre  el  propietari  i  el
llogater,  intervenció  dels  serveis  socials  per  atendre  les  circumstàncies
familiars de les persones que no poden fer front al pagament del lloguer i
actvació  de les  ajudes  per  pagar  els  lloguers  o  les  hipoteques,  tant  les
ajudes municipals pròpies, com les que atorguen altres administracions.

b. Una segona fase un cop ja s’ha interposat la demanda: inici d’una mediació
per part de l’advocat i dels tècnics socials per tal d’evitar el desnonament,
cerca  d’un  acord  amb  el  propietari  per  pagar  el  deute  i  evitar  així  el
desnonament, inici d’un procés de reallotjament en cas de desnonament,
posada en marxa dels ajuts econòmics per fer front a un lloguer social i
coordinació amb els serveis socials per atendre les famílies desnonades.

17. Farem una Carta de Serveis completa de tot el que ofereix l’OLH i els serveis
socials  de  l’Ajuntament  en  matèria  d’habitatge:  Informació  promocions
d’habitatge  públic,  servei  d’intermediació  entre  propietaris  i  llogaters,  ajuts
econòmics tant municipals com d’altres administracions, ajuts a la rehabilitació,
ajuts al pagament d’hipoteques, mediació en confictes derivats de l’habitatge,
drets energètcs etc.

18. Donarem  suport  a  la  realització  de  contractes  de  masoveria  urbana  que
permetn  assolir  acords  entre  propietaris  d‘habitatges  que  no  estan  en
condicions òptmes i persones que duguin a terme tasques de rehabilitació del
mateix a canvi de viure-hi.

19. Prioritzarem,  mitjançant  campanyes,  suport  administratu  i  subvencions
concretes  la  rehabilitació  energètca  d’habitatges,  defnint  polítques  per
facilitar la rehabilitació i promovent la implantació d’energies renovables.

20. Contnuarem apostant per les promocions d’habitatge per a la gent jove i la
gent gran.

21. Crearem un parc d’habitatge destnat exclusivament a fer front a l’emergència
habitacional.

22. Estudiarem la possibilitat de crear un equipament municipal  per tal  d’acollir
temporalment  les  famílies  que  resten  a  l’espera  de  rebre  un  habitatge
d’emergència social

23. Crearem  un  servei  de  seguiment  i  acompanyament  per  a  les  famílies
reallotjades en habitatges d’emergència social.

24. Crearem un punt  d’assessorament energètc per oferir  informació,  atenció i
assessorament necessaris per defensar els drets energètcs de les persones.
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25. Farem complir la Llei 24/2015, especialment en l’àmbit dels drets energètcs,
iniciant el procediment sancionador quan convingui.

26. Crearem una línia d’ajuts de pagament de lloguers

27. Mantndrem contacte permanent amb el Sindicat de Llogaters i altres enttats
de la ciutat que treballin per aturar desnonaments i per combatre l’emergència
habitacional.

28. Promusa

a. Impulsarem una revisió de l’estructura de Promusa analitzant  les actuals
àrees administratves cercant millores que evitn duplicitats en la gestó així
com l’especialització per àrea.

 o   Promoció i gestó d’habitatge i projectes urbanístcs.
o   Serveis de suport i assessorament per a l’accés i manteniment de

l’habitatge
o   Gestó d’aparcaments municipals i zona blava.
o   Promoció de locals comercials i gestó de mercats municipals.

b. Els estatuts actuals de Promusa permeten la gestó de béns tant demanials
com patrimonials que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès li encomani,
així  com al  gestó i  explotació dels  serveis que sobre aquests es puguin
establir i prestar. 

c. S’impulsarà  la  promoció,  gestó  i  explotació  d’instal·lacions  de
telecomunicacions i aquelles encaminades a la generació i estalvi d’energia i
aigua

d. S’analitzarà  la  possible  gestó  directa  de  l’aigua  domèstca  mitjançant
ampliació dels estatuts de Promusa que puguin contemplar encomanes de
servei i gestó.

e. S’establirà  un  període  de  digitalització  de  procediments  immediat
mitjançant la integració d’un gestor d’expedients

f. Per garantr  que es respectn els  principis  rectors de l’accés a l’ocupació
pública i de l’adquisició de la relació de servei es formalitzaran normes o
instruccions internes de contractació de personal.

g. Se suprimirà la fgura del conseller delegat atenent les duplicitats actuals
existents.

h. S’establiran millores en els  mecanismes de comunicació establerts entre
l’Ajuntament  i  PROMUSA  perquè  la  Societat  tngués  el  coneixement
adequat de les operacions realitzades amb repercussió en els seus estats
fnancers.

i.   Es limitarà la subcontractació que poden realitzar els mitjans propis, a un
50% de l’import de l’encàrrec, perquè puguin seguir ostentant la condició
de mitjà propi.

j. Es redefniran les àrees de comptabilitat i tresoreria establint separacions
formals que permetn reforçar el control intern.

k. Es modifcaran les meses de contractació ampliant la presència de membres
del consell d’administració

6.2.1.- MOBILITAT
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1. Millorarem la mobilitat del municipi reduint la necessitat de l'ús del cotxe privat
(serveis  de  proximitat,  transport  escolar,  compartt,  etc.),  millorant  les  vies
principals (autopistes com rondes urbanes, disseny hipòdrom, etc.) i  impulsant
la resta de modes de transport sostenible dins del municipi i amb la resta de
municipis de l’àrea metropolitana (ferrocarrils, busos, bicicletes i vianants).

2. Elaborarem un pla de mobilitat a 8 anys vista detallant els objectus concrets i
els mitjans de la primera legislatura i fxant els objectus globals del la segona.
La flosofa que l’ha d’inspirar és: canvi de consciència (de mobilitat a mobilitat
a mobilitat exemplar), mobilitat amable amb les persones, potenciar un centre
sense fums,  sense sorolls,  potenciant  vianants,  bicicletes i  vehicles elèctrics;
potenciant  la  pluricentralitat,  connectant  el  diferents centres amb transport
públic.

3. Posada en marxa d’un sistema de bicing de gestó municipal  (o gestó mixta
públic/privada).  Ha  de  ser  bicicleta  elèctrica  i  ha  d’anar  acompanyat  de  la
creació de “carrils verds” entre La Floresta, Valldoreix i Mirasol amb el Centre
(actualment hi ha carrils bici per l’oci de cap de setmana, insufcients com a
carrils de mobilitat diària per les persones).

4. Creació/ampliació  dels  pàrquings  de  l’estació  de  Mirasol,  Valldoreix  i
Volpelleres. En aquest context, entenem també necessari la reserva de places
de  pàrquing  exclusives  per  a  dones  (en  zones  més  segures  i  properes  a
l’estació).

5. Per la circulació de vehicles, increment de les zones on la velocitat es limita a
30km/h. També, millora de la senyalització dels badens.

6. Potenciar la mobilitat elèctrica al centre. Creació d’una xarxa pública de punt
de recàrrega. Hauria de formar part del Plan de mobilitat. També una exigència
per l’obtenció qualsevol permís de construcció d’edifcis d’ús comercial (nou o
reconvertts).

7. Buscar una solució per sistema de rotondes que envoltant Mercantc. Avui el
col·lapse és quasi contnuo, davant dels canvis del “hipòdrom” que deixa de ser
rotonda, la previsió no és molt falaguer.

8. Reforçar els serveis de transport públic als centres d’ensenyament públics. Per
efciència, faríem un mapa de necessitats per crear un servei adhoc. Al mateix
temps, posarem en marxa una sèrie de camins verds per escolars. 

9. Prioritzarem la peatonalització dels carrers.

10. Ens comprometem a l’eliminació de les barreres arquitectòniques arreu.

6.2.2.-TRANSPORT PÚBLIC
 

11.  Elaborarem una nova xarxa de transport públic tot prioritzant la freqüència de
pas i la connectvitat.
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12.  Revisarem el model actual del bus urbà i millorarem les freqüències de pas,
tenint en compte la bona xarxa de ferrocarrils que disposem.

13.  Impulsarem el transport públic a la demanda (bus o taxi) en aquelles zones
més allunyades o en franges horàries on el bus tradicional  és defcitari.  Seguint
aquest sistema, taxis subvencionats nocturns a les zones d’oci del jovent.

 14.  Ferrocarrils:

a. Incrementarem de capacitat i  freqüència del  FGC. Posada en marxa d’un
tren nocturn entre SQT i BCN.

b. Redissenyarem  de  la  presència  de  RENFE  a  Sant  Cugat:  construcció  de
l’estació de interconnexió a  Volpelleres,  funció de l’estació de Coll-Favà,
etc.),

c. Posarem en marxa de recorreguts efcients (directe BCN Nord, Aeroport...).

d. Facilitarem  l’accés  per  la  gent  gran  a  les  estacions  (especialment,  La
Floresta i Valldoreix).

15.  Bus:

a. Bus de Valldoreix fns a Sant Cugat (mercat/auditori, Cap La Mina).

b. Incrementarem la densitat de línies; optmitzar la freqüència del bus al parc
tecnològic adaptant-la al horaris dels treballadors.

c. Millorarem la accessibilitat al bus, facilitant l’ús a persones amb mobilitat
reduïda, bicicletes, cotxets infantls i carros de compra.

d. Ajustarem la freqüència del bus del barri als esdeveniments de la ciutat.

16.  Bici: impulsarem l’ús de la bicicleta i de vehicles elèctrics  com a alternatves al
cotxe entre els barris i el centre, ampliant la xarxa d’espais ciclables, millorant
els punts negres de la xarxa actual, facilitant l’aparcament segur en els punts de
centralitat i regulant el seu ús en les zones de vianants.

a. Crearem aparcament segurs per les bicicletes partculars per tot el municipi.

b. Crearem carrils útls i contnus per moure’s en bici amb seguretat.

c. Millorarem de  la  senyalització  i  senyals  lluminosa,  connectant  els  carrils
bicis.

d. Millorarem de la xarxa de carrils dins del  nucli  urbà,  des de l’eixample i
districtes al centre i entre si.

e. Resoldrem els 40 punts negres dels carrils bici de la ciutat.

f. Elaborarem una ordenança  sobre  les  llums  de  seguretat  per  circular  en
bicicleta.

g. Implicarem més  la Policia Municipal en la prevenció de robatoris.
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h. Posarem en marxa un pla municipal  de formació en educació vial  per al
ciclistes nous (utlitzar casals i ateneus municipals) i escoles.  

17.  Vianants: vialitzarem els nuclis dels barris i reurbanitzarem els vials principals
perquè s’hi pugui caminar amb seguretat i sense entrebancs, tot promovent la
mobilitat actva.

a. Eliminarem la circulació de vehicles els nuclis del barris per afavorir la vida
de barri.

a. Adequarem els carrers i les voreres als barris perifèric (i algun carrer del
centre);

b. Tindrem cura de les voreres, fanals, jardineria, etc.

18.  Mobilitat metropolitana:

a. Reduirem el preu dels túnels de Vallvidrera als residents.

b. Impulsarem  la  mobilitat  elèctrica  interurbana  (sistema  de  carsharing
elèctric únic al tots el municipis de l’àrea metropolitana).

c. Estudiarem  la  possibilitat  de  la  connexió  amb  bicicleta  del  Vallès  a
Barcelona a través del Túnel de Vallvidrera.

 
6.3.-  SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA
INTRODUCCIÓ

Les  nostres  polítques  en  temes  de  seguretat  a  Sant  Cugat  estaran  enfocades  a
contnuar impulsant canvis en els models locals per construir un nou model en què la
convivència i la seguretat confgurin un espai cívic al més lliure possible i que avanci
cap a una societat cada vegada més justa.
La  concepció  republicana  de  la  seguretat,  en  un  sentt  ampli,  consisteix  a  fer
compatble el dret a viure amb seguretat i el dret a la llibertat, garantnt que la vida de
la ciutadania es desenvolupi en un entorn de pau i convivència que facilit la resolució
dels confictes preferentment per mitjà de la mediació i que opt per la coacció quan la
resta de recursos hagin estat inefcaços.
Més  llibertat  implica  més  seguretat  quan  sabem  trobar  l’equilibri  entre  tots  dos
aspectes.  Però més seguretat  també vol  dir  tenir  més cobertura de les necessitats
bàsiques de les persones, la reducció de les desigualtats de gènere i més confança en
el bé comú.. En aquest sentt, la despesa social hauria de tenir consideració d’inversió
en seguretat  i  per extensió com diem en convivència.  Entesa d’aquesta manera la
seguretat,  des  de  l’òptca  Republicana,  és  un  aspecte  que  es  treballa  de  forma
transversal  en  el  conjunt  de  les  polítques  públiques,  i  especialment  en  l’àmbit
municipal.
Considerem la convivència com a fonamental per concebre un espai cívic equilibrat.
Hem de saber treballar la convivència a l’espai compartt amb la mediació com a eina
prioritària i no convertr els problemes derivats de la convivència o de l’incivisme en
problemes de seguretat.
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La seguretat és un element vertebrador de les societats actuals i són molts, els prismes
des dels quals s’ha de concebre per posar-la en valor com a principi republicà. Avui,
aquests prismes s’han ampliat i, quan parlem de seguretat, estem parlant al mateix
temps de sensació de seguretat,  de percepció social del risc i de globalització de la
sensació  d’inseguretat.  Per  encarar  aquests  nous  reptes  cal  tenir  present  que  el
contrari d’inseguretat no és seguretat sinó convivència. 

PROPOSTES
Elaborarem un pla de treball a partr dels eixos següents.
6.3.1.-POLICIA DE PROXIMITAT

1. Per desenvolupar les seves funcions, fent prevaler la prevenció i la proximitat
amb la ciutadania i les enttats de Sant Cugat i garantnt la imparcialitat i la no
discriminació.

2. Potenciarem la Policia de Barri, destnant més efectus i recursos i ampliant les
seves funcions als districtes.

3. Potenciarem la policia als districtes augmentant la disponibilitat  i  horaris de
l'atenció sobre seguretat i convivència al Casals dels districtes.

6.3.2.- SEGURETAT AMB COMPROMÍS DE SERVEI I EFICIÈNCIA:

4. Potenciarem  l'efciència  i  el  compromís  de  servei  per  part  dels  agents,
augmentant els recursos i la formació contnuada.

5. Redimensionarem  la  plantlla  de  la  policia,  cercant  obtenir  les  ràtos
aconsellades de policies per habitant. Convocarem anualment totes les places
que ens sigui possible dins de les limitacions imposades des de l'estat, en vista
d'aconseguir aquesta ràto.

6.3.3.- SEGURETAT I INNOVACIÓ

6. Utlitzarem els nous avanços tecnològics al servei de la seguretat per garantr
una major cobertura i vigilància, però posant sempre per davant la salvaguarda
de la intmitat dels nostres ciutadans.

7. Establirem  un  sistema  de  càmeres  de  vídeo  vigilància  amb  els  següents
paràmetres:

8. Integració  del  sistema  amb  la  Base  de  Dades  de  Senyalaments  Nacionals
(BDSN).  Detecta vehicles "marcats" i  permet una reacció ràpida i  preventva
dels efectus.

9. Instal·lació de "xarxa" a les principals entrades i sortdes del municipi.
10. Sistema de detecció de matrícules.
11. Promourem els sistemes de videovigilància menys invasius en la intmitat de les

persones i retrarem aquelles càmeres de seguretat amb sistemes ja obsolets o
excessivament invasius.

12. Crearem una APP de seguretat ciutadana amb els següents objectus:
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a. Potenciar  la  comunicació  amb  la  ciutadania  mitjançant  l'enviament  de
missatges "push".

b. Apropament a totes les enttats de la població mitjançant la presentació de
l'APP.

6.3.4.- SEGURETAT I CIVISME

13. Estabilitzarem la plantlla d'Agents Cívics de manera defnitva i en un procés de
formació contnuada.

14. Farem un protocol d'actuació i intervenció multdisciplinari sobre les conductes
incíviques.

15. Desplegarem un servei de mediació comunitària en coordinació amb la policia
local, per atendre i si cal intervenir en confictes veïnals i d'altres alteracions de
la convivència.

16. Crearem el servei  d'Assistència, Mediació i  Resolució de Confictes (PAMIRC)
com a base del sistema policial de Sant Cugat i per afavorir el coneixement de
l'entorn veïnal  i  per incrementar la percepció de seguretat i  afavorir-ne una
gestó més efcient. Aquest nou servei  estarà integrat dins l'estructura de la
Policia Local i coordinat amb l'Àrea de Serveis a les Persones, que oferirà unes
funcions i prestacions de serveis directes a la ciutadania, alhora que permetrà
una via de comunicació immediata amb l'administració Local.

17. Crearem  un  programa  de  prevenció  contra  el  racisme,  la  xenofòbia  i
l'homofòbia.

18. Impulsarem el pacte ciutadà al voltant de la concurrència pública i l'oci nocturn.

19. Incrementarem la coordinació entre la policia local i els Mossos d'Esquadra, en
el  marc  de  les  juntes  locals  de  seguretat,  i  avaluarem  conjuntament  els
programes  de  prevenció  i  coordinació  en  matèria  de  seguretat.  Les  Juntes
Locals  seran  convocades  cada  trimestre,  tal  com  aconsella  el  Departament
d'Interior.

20. Promourem la corresponsabilitat de tots els àmbits de la gestó pública en les
polítques de seguretat amb la creació de taules de treball transversals.

21. Treballarem l'àmbit  de la prevenció i  la promoció de la convivència,  posant
èmfasi en els col·lectus més vulnerables.

22. Crearem seccions policials especialitzades a casos de violència de domèstca, i
altres delictes d'especial impacte social. Incorporarem programes de detecció i
lluita  contra  la  violència  masclista  i  la  violència  en  l'àmbit  de  la  família.
Prioritzarem l'atenció personalitzada a les víctmes i la formació específca dels i
les professionals.

23. Elaborarem un manual de bones pràctques i cartes de servei en l'actuació de la
policia local Incorporarem programes de prevenció de l'abús de l'alcohol i les
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drogues  especialment  per  col·lectus  vulnerables.  Durem  a  terme  una
col·laboració estreta amb les enttats privades de Sant Cugat que treballen en el
tractament i lluita contra les addiccions.

24. Potenciar protocol de persones vulnerables (en especial gent gran, violència de
gènere, domèstca i amb menors).

25. Fomentarem  noves  formes  de  partcipació  ciutadana  en  les  campanyes  de
conscienciació amb la implicació de referents veïnals.

6.3.5.- POLICIA VERDA I AMIGA DELS ANIMALS:

26. Posarem èmfasi  en  la  formació  contnuada  dels  agents  contra  els  casos  de
maltractament animal i en la conscienciació d'una acttud animalista.

27. Recuperarem la policia verda, tornant a crear les patrulles en bicicleta durant
els caps de setmana, en zones de parcs i forestals.

28. Com a ciutat amb un 40% de zona forestal, crearem un cos de Policia Forestal
per patrullar per aquestes zones i preveure, en col·laboració estreta amb ADF,
els delictes mediambientals.

29. Fomentarem la partcipació ciutadana i el voluntariat en els plans de protecció,
les agrupacions de defensa forestal,  el  cos de bombers voluntaris,  protecció
civil;  garantnt  que  la  seva  partcipació  es  desenvolupi  amb  les  condicions
formatves i de recursos materials adequades.

30. Revisarem les normatves i ordenances municipals per a la tnença d'animals
domèstcs i animals potencialment perillosos, de forma que vetllin pel dret dels
animals  i  que  garanteixin  que  els  propietaris  les  coneguin  i  apliquin
adequadament.

6.3.6.- SEGURETAT AL SERVEI DEL CIUTADÀ.

31. Promourem la corresponsabilitat amb la fgura de l'agent veïnal en tasques de
prevenció i detecció de riscos, però també en la promoció de la convivència.

32. Impulsarem el Consell de seguretat local i les assemblees de seguretat de barri
amb  la  partcipació  del  teixit  veïnal  i  social.  Garantrem  una  convocatòria
periòdica de les reunions i un seguiment de les resolucions adoptades.

33. En relació a l'Ofcina d'Atenció Ciutadana (OAC):

a) Entrada  a  l'OAC  d'un  Agent  qualifcat  (coneixements  informàtcs,
empata, ...)
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b) Nous protocols de coordinació amb Mossos d'Esquadra per tal de millorar
el servei a la ciutadania i minimitzar la derivació a aquest cos a l'hora de
recollir denúncies.

c) Centralitzar l'atenció al ciutadà durant les hores d'OAC (millorar la qualitat
del servei), donant suport a l'operador de sala.

d) Suport  a  les  patrulles  en  la  instrucció  de  diligències,  ofcis  (permetrà
alliberar agents per realitzar servei al carrer).

e) Suport  al  nou  departament  de  Policia  assistència  en  la  instrucció  de
diligències, ofcis...

f) Elaboració d'informes tècnics a les companyies d'assegurances.

g) Elaboració  d'informes  per  actuacions  relacionades  amb  la  senyalització
viària.

6.3.6.- SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL

34. Dotarem de millors mitjans al cos de Protecció Civil de Sant Cugat.

35. Actualitzarem el seu conveni amb l'Ajuntament per adaptar-lo a les seves noves
necessitats logístques i d'actuació.
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7.- BARRIS i EMD

7.1.- PROGRAMA DE LA FLORESTA
INTRODUCCIÓ

Un dels punts essencials del nostre programa republicà és la lluita per la cohesió social
i contra els desequilibris socials i territorials. És per aquest motu, entre altres coses,
que volem revertr la dinàmica de La Floresta, un barri que durant anys ha patt el
menyspreu del govern central de Sant Cugat. Ara és l’hora de canviar la situació, de
recuperar  el  dèfcit  històric  en manteniment,  equipaments i  serveis,  d’implementar
propostes de millora per al barri i de dotar-lo d’un nou model de gestó i govern que
possibilit que la ciutadania de La Floresta sigui la protagonista del seu futur. 
PROPOSTES
Govern, descentralització i autogestó

1. Incrementarem  el  sostre  competencial  del  Consell  de  Barri  a  partr  d’una
reforma del  reglament  de  funcionament  de  barris  i  de  la  creació  d’un  nou
reglament de descentralització que reculli la possibilitat que el Consell de Barri
assumeixi competències descentralitzades de l’Ajuntament i es pugui dotar de
personal i de pressupost per poder-les gestonar.

2. Defensem  que  el  Consell  de  Barri  tngui  capacitat  de  prendre  decisions
polítques sobre tots aquells assumptes que l’afecten.

3. Promourem  un  ampli  debat  ciutadà  sobre  quina  és  la  millor  manera
d’autogestonar-nos, decisió que serà presa mitjançant una consulta popular.
Des del govern ens comprometem a donar suport a la decisió que prenguin els
forestans i les forestanes. 

Urbanisme i mobilitat
4. Prendrem les mesures necessàries i implementarem les accions que calguin per

corregir el dèfcit històric de La Floresta. Fixarem un pla de terminis.
5. Acabarem i  implementarem el  Pla  de Mobilitat.  Posarem l’accent  en l’acció

sobre els carrers principals  vinculats al  Pla:  Emeterio Escudero, Pere Planas,
Montseny, l’accés a l’Arrabassada, etc.

6. Prioritzarem els camins escolars: Baixada de Can Llobet/Estació, Pont del Diari,
etc.

7. Desenvoluparem noves àrees de centralitat  al  barri:  Plaça del  Centre,  Curva
Emeterio Escudero (Pla de les Sardanes/Vallvidrera), Espai Estació, etc.

8. Treballarem per a desenvolupar, a les àrees de nova centralitat del barri, espais
de microcomerç i de serveis.

Equipaments
9. Treballarem per ubicar una biblioteca a La Floresta i la vincularem amb aquests

nous espais de centralitat.

10. Implementarem un espai, residència o centre de dia per a la gent gran.

11. Impulsarem la rehabilitació integral del poliesportu. Incidirem sobretot en la
millora energètca i en els seus entorns.
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12. Impulsarem una nova construcció i rehabilitació de les pistes de petanca del
Parc de les Dones.

13. Recuperarem  l’antga  residència  del  carrer  Verge  de  Montserrat  com  a
equipament per al barri.

14. Treballarem per la instal·lació d’un caixer automàtc a prop de l’estació.
Seguretat i convivència

15. Implementarem la policia de proximitat com a nou model de policia del barri.

16. Implementarem el servei dels “agents cívics” com a programa permanent.

17. Ubicarem  càmeres  de  lectura  de  matrícules  a  les  zones  confictves  com  a
mesura per a la reducció dels robatoris.

18. Revisarem el Pla de Convivència i posarem l’accent en el fet que els diversos
actors —veïns i comerciants— tnguin la representatvitat adequada.

Natura
19. Potenciarem sinergies entre el barri i el Parc de Collserola per tal que puguem

gaudir de l’entorn i alhora ens en fem responsables.

20. Realitzarem campanyes de sensibilització i coneixement de l’entorn.

21. Potenciarem la sensibilització per la convivència amb el senglar.

22. Millorarem el paisatge urbà eliminant el cablejat aeri, retrant pals de serveis i
eliminant cartells obsolets i fora de normes.

Transport públic
23. Impulsarem una reforma integral del servei de bus.

24. Implementarem el programa del taxi “a demanda”.
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7.2.- PROGRAMA DE MIRA-SOL

PROPOSTES

1. Dotarem de més competències  el  Consell  de  Barri  i  incrementarem la  seva
capacitat de decisió polítca en relació als assumptes del barri.

2. Impulsarem la construcció i la fnalització del Complex Esportu Mira-Sol.

3. Impulsarem la construcció de l’Insttut-Escola a l’Escola Catalunya.

4. Impulsarem d’una manera decidida i efectva la naturalització i el cobriment de
les rieres.

5. Elaborarem un protocol amb l’ACA per tal de controlar els abocaments d’aigües
fecals i altres a les rieres.

6. Ens comprometem a realitzar un pla radical i concret de manteniment de les
voreres. Una comissió de veïns en farà el seguiment.

7. Elaborarem un pla de manteniment d’arbres del  barri  de Mas Gener: poda,
substtució i escocells.

8. Revisarem i prioritzarem la il·luminació dels carrers. 

9. Elaborarem de manera partcipatva la senyalització de rutes segures pel barri.

10. Elaborarem i implementarem un pla de manteniment de les instal·lacions de
Mira-Sol.

11. Cobrirem la pista de Mas Gener.

12. Impulsarem i  reclamarem a  les  insttucions  competents  la  realització de les
pantalles acústques de l’autopista.

13. Culminarem el soterrament de la torre elèctrica.

14. Construirem un espai tancat de socialització dels gossos.

15. Realitzarem un espai de nova centralitat a Can Mates.

16. Emprendrem la millora de la il·luminació al Parc dels Tobogans.

17. Millorarem la mobilitat a l’entorn de l’escola Ciutat d’Alba.

18. Restaurarem els carrers malmesos per les obres de les noves edifcacions.
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19. Replantejarem  dels  límits  del  Consell  de  Barri  pel  que  fa  referència  a  Can
Mates.

20. Recuperarem els terrenys municipals on hi ha instal·lades les carpes.

21. Millorarem la mobilitat de la zona de l’Hipòdrom.  
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7.3.- PROGRAMA DE LES PLANES

INTRODUCCIÓ

Encara que cost de creure,  Les Planes és un barri  de Sant  Cugat;  malauradament,
sembla que l’actual equip de govern, després de tants anys, encara no se n’ha adonat.
Esquerra Republicana posarem remei a aquest oblit crònic: volem que el barri de Les
Planes pugui sentr-se orgullós de formar part del municipi de Sant Cugat en comptes
de sentr-se, tal com passa actualment, com un territori oblidat enmig de Collserola.
Les  Planes  tenim  problemàtques  molt  importants  que  hem  d’arreglar  amb
determinació i valenta.  
Una d’aquestes problemàtques és el transport, i és que som un barri incomunicat. Els
diumenges i els dies festus no hi ha transport públic, fet que difculta, entre altres
coses, que la gent gran pugui desplaçar-se fns a l’estació; cal tenir en compte que al
barri  hi  ha molta gent gran i  persones dependents (això anava a la part  d’apropar
l’Ajuntament al barri).
Una altra problemàtca és la manca total de manteniment: és necessari incrementar el
manteniment general (neteja, enllumenat, clavegueram, asfalt, etc.) i fer-ho seguint
uns criteris que no siguin els del centre de Sant Cugat, ja que la realitat de Les Planes
és molt diferent. 
Cal apropar a l’Ajuntament al barri mitjançant un procés de descentralització, ja que
actualment no tenim un accés fàcil a l’administració, i cal millorar els consells de barri;
Les Planes volem i necessitem més poder de decisió.  
Necessitem aconseguir més espais i més actvitats pels joves
Necessitem equipaments de tota mena.
És per tot això que ens comprometem a realitzar les següents accions:
Propostes

1. Incrementarem el sostre competencial  del  Consell  de Barri  de Les Planes —
l’apoderarem—  a  partr  d’una  reforma  del  reglament  de  funcionament  del
barris  i  la  creació  d’un  nou  reglament  de  descentralització  que  reculli  la
possibilitat de que el Consell de Barri assumeixi competències descentralitzades
de  l’Ajuntament  i  es  pugui  dotar  de  personal  i  pressupost  per  a  poder-les
gestonar.

2. Defensem  que  el  Consell  de  Barri  tngui  la  capacitat  de  prendre  decisions
polítques sobre tots aquells assumptes que l’afecten.

3. Aproparem  l’Ajuntament al barri, amb més descentralització i serveis.

4. Ens comprometem a tenir més presència al barri i a incrementar les relacions
amb les diverses enttats que hi ha, especialment les AAVV.

5. Aproparem, tot creant sinergies, les diverses enttats públiques i privades que
hi hagi a la muntanya de Collserola, independentment de si pertanyen a Sant
Cugat o a Barcelona. 
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6. Garantrem l’augment de presència policial de proximitat,  especialment a les
zones més deshabitades.

7. Augmentarem el nombre de càmeres de seguretat a l’estació de Les Planes.

8. Farem gestons per a obtenir de FGC més freqüència de ferrocarrils. Volem que
també s’aturin a l’estació de Les Planes els trens que es dirigeixen a la UAB i a
Rubí.

9. Mirarem d’ampliar el funcionament del bus del barri a diumenges i dies festus.

10. Augmentarem la freqüència del bus del barri perquè passi com a mínim cada
mitja hora.

11. Establirem zones d’aparcament per als veïns i les veïnes, sobretot al voltant de
l’estació.

12. Estudiarem i implementarem una millora de la direccionalitat dels carrers (la
majoria són de dues direccions).

13. Asfaltarem les zones que encara no estan asfaltades: la Plaça de la Mata, el
Passeig del Desert, el Carrer Verònica i Can Burull, entre d’altres.

14. Millorarem, sobretot visualment, els accessos d’entrada al barri.

15. Augmentarem la freqüència de neteja dels carrers i dels boscos.

16. Millorarem el  clavegueram  i  també el  cablejat  del  barri,  tant  per  l’impacte
visual que té com pel perill que suposa.

17. Modifcarem i millorarem les papereres i els contenidors per tal que els porcs
senglars no els puguin tombar.

18. Millorarem i netejarem el clavegueram, ja que ara quan plou queda col·lapsat.

19. Incrementarem el nombre de papereres i de bancs per tot el barri. 

20. Millorarem l’enllumenat de les zones poc il·luminades.

21. Millorarem el paisatge urbà.

22. Crearem un espai per a joves i infants.

23. Demanarem la instal·lació d’un centre de dia per la gent gran que viu sola.

24. Ajudarem a crear àrees de microcomerç.
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7.4.- PROGRAMA DE VALLDOREIX
INTRODUCCIÓ

Valldoreix és l’EMD més gran de Catalunya, té un dels entorns naturals més agradables
de Sant Cugat  i  compta amb una riquesa cultural  i  històrica de la qual  ens sentm
profundament orgullosos. 
A causa de l’acord competencial i econòmic entre l’EMD i l’Ajuntament de Sant Cugat,
els valldoreixencs i les valldoreixenques reben serveis d’ambdues administracions.

El fet que Valldoreix sigui una EMD no signifca que l’Ajuntament pugui oblidar-se’n. La
descentralització  polítca  —tan  important  des  del  punt  de  vista  de   les  polítques
republicanes— implica, entre d’altres qüestons, que l’Ajuntament ha de donar suport
a l’EMD en les seves tasques, així com la coresponsabilitat de les dues administracions
amb el benestar dels valldoreixencs i les valldoreixenques, ja que l’Ajuntament de Sant
Cugat ha de treballar per a tots els santcugatencs i totes les santcugatenques. Per tant,
l’acció polítca d’ERC-MES a l’Ajuntament  de Sant  Cugat  pel  que fa  a  Valldoreix es
basarà en la confança i la coresponsabilitat entre els dos governs, cadascun des de les
competències que li són pròpies, amb la mà sempre estesa i el diàleg sincer.

A Valldoreix, ERC-MES forma part de la candidatura conjunta  de l’esquerra nacional a
la presidència de l’EMD, anomenada “Guanyem Valldoreix”. El nostre candidat i el de
totes  les  esquerres  a  la  presidència  és  en  Xavier  Humet,  i  les  polítques  que
impulsarem des  de l’EMD es  troben recollides  al  programa elaborat  conjuntament
entre ERC, MES, CUP, Procés Consttuent, En Comú i les associacions veïnals (Gent per
Valldoreix,   Veïnes  i  veïns  progressistes  de  Valldoreix).  En  aquest  programa  no  hi
repetrem  tot  el  que  inclou  el  programa  de  la  candidatura  de  les  esquerres
valldoreixenques, però si que farem un breu recull del que serà la nostra acció polítca
en cas de que les vocalies d’ERC-MES siguin al govern de l’EMD.

Valldoreix, com a principal EMD de Catalunya i amb consciència de poble, ha de sortr
de la inacció i de la rutna de funcionament d’una EMD que no ha sabut afrontar els
reptes del moment actual. Volem recuperar la partcipació ciutadana, la resposta a les
necessitats socials, l’acció decidida de col·laboració en la seguretat pública, l’actvitat
cultural  i  esportva  de  qualitat  i  per  a  tothom  i  el  manteniment  de  l’espai  urbà  i
l’entorn natural. En defnitva, volem posar Valldoreix al servei de totes i tots.

PROPOSTES
Governança, transparència i partcipació

1. El  govern  de  l’EMD  treballarà  per  al  bé  comú,  impulsarà  valors  ètcs  i  de
responsabilitat  social  i  el  seu govern estarà basat  en la transparència,  en la
partcipació i en la col·laboració ciutadanes. 

97



2. Actuarem amb total transparència. Els veïns disposaran de tota la informació
de l’actvitat de l’EMD.

3. Les publicacions dirigides als ciutadans oferiran informes dels projectes i de les
inversions  ordinàries  o  extraordinàries  que  es  plantegin  per  a  Valldoreix,
incloent-hi els aspectes d’oportunitat, de cost i de fnançament. 

4. Crearem una bústa de resposta ràpida per a suggeriments i queixes. 

5. Recuperarem el Consell de la Vila i el dotarem d’eines per tal que esdevingui  el
catalitzador de les polítques de partcipació ciutadana a Valldoreix.

6. Parlarem amb TVSC per fer que l’EMD disposi d’un espai periòdic per informar
de les qüestons que afectn Valldoreix.

7. Farem consultes ciutadanes sobre tots aquells temes que siguin competència
de l’EMD i que tnguin una especial transcendència per a la ciutadania, com ara
la centralitat, la mobilitat o la urbanització de zones d’especial impacte per a
Valldoreix. 

8. Proposarem  la  descentralització  de  l’Ofcina  d’Atenció  al  Ciutadà  (OAC)  de
l’Ajuntament en la seu de l’EMDV.

9. Per tal d’optmitzar l’acció de govern, proposarem un Conveni amb el Servei
d’Ocupació  (SOC)  per  disposar  periòdicament  de  les  dades  estadístques
relatves a l’ocupació en el territori de Valldoreix.

10. Establirem nous convenis  escrits  de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant
Cugat per tal de mancomunar serveis amb l’objectu de millorar-ne els costos i
l’efcàcia (recollida d’animals de companyia i gossera, gestó de Can Monmany,
deixalleria, serveis socials, Junta de Seguretat i policia local, PROMUSA, etc.)

11. Seguirem treballant actvament per l’aprovació del projecte de Llei de Governs
Locals en tràmit al Parlament de Catalunya o, alternatvament, per l’aprovació
d’una  Llei  específca  per  a  les  EMD  de  Catalunya,  per  la  racionalització  de
l’estructura de govern de les  EMD i  per  la  simplifcació del  pervers sistema
electoral vigent. 

12. Inclourem un plus de puntuació en els  barems de contractacions a aquelles
empreses que tnguin un compromís de Responsabilitat Social Corporatva, que
contractn personal amb minusvalidesa en major proporció que la mínima legal,
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que siguin cooperatves o empreses d’economia social i solidària i que respectn
els drets laborals.

13. Aportarem  l’1  %  del  pressupost  municipal  per  a  la  cooperació  i  el
desenvolupament, seguint la línia que es proposa als ajuntaments progressistes
i als països de l’Europa desenvolupada.

Protecció social

Sovint la pobresa passa desapercebuda, però som conscients que a Valldoreix hi ha
persones i famílies que estan en una situació econòmica vulnerable i que necessiten
ajuda per part de l’administració.

14. Potenciarem l’atenció dels serveis socials a l’EMDV. Serà prioritària l'atenció a
les persones i als col·lectus més vulnerables. Per combatre les desigualtats es
promourà la solidaritat pública, associatva i privada.

15. Treballarem  per  identfcar  les  discriminacions  de  gènere,  pobresa,  tercera
edat, origen i orientació sexual.

16. Crearem un protocol contra els desnonaments il·legals.

17. Crearem un observatori  sociològic  per  conèixer  i  avaluar  la  situació  social  i
bosses de pobresa de Valldoreix. 

Igualtat de gènere

18. Vetllarem per la igualtat de gènere. Implementarem un programa integral per a
la igualtat efectva i un programa contra la violència envers les dones. 

19. Farem propostes educatves de manera partcipada amb les escoles i un banc
de recursos pedagògics. 

20. Facilitarem un servei integral d’atenció, informació, assessorament i urgència.
Introduirem  elements  d’informació  específcs  en  els  serveis  informatus  de
l’EMD.

21. Promourem un Consell de la dona i dedicar un espai al Casal de la Dona per
donar veus a les dones en tots els espais de partcipació.

22. Elaborarem un Pla d’Igualtat per promoure polítques més amplies o inclusives
que contemplin els punts de vista de les LGTBI.
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Equipaments

23. La  millora  d'espais  i  equipaments  guardarà  proporció  amb  el  seu  grau  de
necessitat.  La  seva  adquisició  o  construcció  hauran  de  ser  econòmicament
assumibles, igual que el seu manteniment i funcionament.

24. Revisarem i  adequarem el  Pla d’Equipaments en consens amb els  veïns,  les
enttats  veïnals  i  els  representants  polítcs.  Fomentarem  la  partcipació
ciutadana.

Cultura

25. La cultura és el refex dels valors, la identtat, la creatvitat I l'expressivitat d'un
poble.  Les  seves  manifestacions  són  l'exponent  de  la  riquesa  cultural.  En
aquesta  línia,  volem  que  Valldoreix  sigui  un  poble  culturalment  rellevant,
dinàmic, creatu i atractu. 

26. En  aplicació  del  principi  de  subsidiarietat  i  vetllant  per  la  igualtat  d
´oportunitats,  el  govern  donarà  suport  i  recursos  al  teixit  associatu i  a  les
iniciatves ciutadanes amb valor social.

27. Potenciarem les propostes socials, culturals, recreatves, educatves i esportves
d’interès públic de les enttats, donant-los suport econòmic i tècnic: cicles de
teatre, concerts, biennal d’escultura, premis literaris, etc.

28. Vetllarem  per  la  societat  civil  per  tal  que  les  enttats  interessades  puguin
realitzar les seves actvitats cíviques, socials, culturals i esportves amb el suport
de l’EMDV. 

Patrimoni Històric

29. Potenciarem  la  recuperació  de  la  memòria  històrica  de  Valldoreix  i  la
difondrem. Promourem associacions culturals pel coneixement històric i actual
de Valldoreix, com ara Valldaurex. 

30. Impulsarem la comissió mixta amb l’Ajuntament de Sant Cugat per decidir el
model de gestó i els usos de la masia de Can Monmany. Farem una diagnosi de
l’estat arquitectònic de l’edifci.

31. Revisarem el catàleg del patrimoni històric —arquitectura, paisatge— basant-
nos en criteris propis i crearem la normatva d’usos. 

Educació
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32. Implementarem un sistema tarifari progressiu i una polítca de beques per a les
escoles de competència de l’EMD (Música i Escola Bressol) —tarifació social.

33. Mantndrem  la  subvenció  per  a  millores  pedagògiques  al  Ferran  i  Clua,  a
disposició de les AFA (AMPA).

34. Promourem que les enttats i associacions de Valldoreix es donin a conèixer a
les escoles.

35. Vetllarem  pel  funcionament  efectu  del  Consell  Sectorial  d’Educació  de
Valldoreix com a eina de comunicació entre la comunitat escolar i el Govern de
l’EMDV.

36. Adequarem els espais públics al voltant de les escoles perquè puguin contribuir
a la relació entre persones —famílies, nens i nenes, gent del poble.

37. Pacifcarem el trànsit al voltant de l’Escola Bressol i el Ferran i Clua, posant els
mitjans  perquè  sigui  respectada  la  normatva  i  la  senyalització  que  ho  faci
possible.

38. Reforçarem el transport públic per a l’accés a les escoles públiques, dotant-lo
amb monitors acompanyants.

Joventut 

Valldoreix és un poble que necessita  escoltar  i  respondre a les necessitats  del  seu
jovent. El nostre objectu és acostar l’EMDV al jovent de Valldoreix i aconseguir que
aquesta sigui un punt de referència per als joves. Els joves han de poder desenvolupar
part  de la seva vida social  i  cultural  al  poble amb equipaments i  actvitats  adients.
Creiem que alguns equipaments per a ús propi podrien se congestonats pels propis
joves amb l’EMDV.

39. Apostarem per la creació d’un equipament cogestonat pel mateix jovent. 

40. Fomentarem  l’emancipació  del  jovent  valldoreixenc  i  la  seva  contnuïtat  al
poble  creant  habitatge  públic  de  lloguer  per  a  joves.  Preservarem  les
característques urbanístques actuals.

41. Identfcarem adequadament la parada de Bus Nit de Valldoreix. 

42. Crearem bucs d’assaig de música equipats per als grups locals. 
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Gent gran 

43. El Casal de la gent Gran de Valldoreix l’utlitzen un gran nombre de persones i
organitza  moltes  actvitats.  Amb  els  seus  molts  anys  de  funcionament  ha
esdevingut un referent en l’actvitat del poble que cal preservar i potenciar. La
seva ubicació resulta del tot adequada, relligada amb el que ha de ser el nucli
social i cultural del poble.

44. Abordarem  les  situacions  de  pobresa  de  les  persones  grans  i  impulsarem
programes d’acompanyament. 

45. Implicarem el Casal en la defnició dels nous espais cultural i socials. Qualsevol
canvi que pugui ser necessari es farà considerant l’opinió del col·lectu implicat.

46. Promourem la  creació d’una residència  pública per  a  la  gent  gran,  amb un
centre de dia.

Esports 

47. Per dinamitzar l’esport cal disposar de les instal·lacions adequades. A Valldoreix
tenim bones instal·lacions privades i d’altres públiques que no responen amb
sufciència a la demanda. Ens hem de dotar de les instal·lacions que calen per
poder atendre adequadament les necessitats  veïnals,  sempre amb un criteri
d’austeritat i sostenibilitat econòmica. 

48. Construirem una pista de monopat (skateboard), una vella aspiració de grups
de joves de Valldoreix, i una pista de patnatge. 

49. Impulsarem  l’esport  de  base  a  les  escoles  de  Valldoreix  per  tal  que  tngui
contnuïtat més enllà del període d’escolarització. 

Seguretat 

50. Mai no es fa prou per la seguretat. Tot i que l’EMDV no hi té competències,
hem d’esmerçar-hi un gran esforç humà i econòmic. Es poden fer accions per
millorar la col·laboració en la vigilància i el seguiment de les accions que duen a
terme el cos dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local. 

51. Es faran reunions periòdiques amb els cos dels Mossos d’Esquadra per avaluar
l’efectvitat de les mesures en pro de la seguretat.
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52. Recuperarem els «vigilants» d’adscripció directa a l’EMD, com a auxiliars de la
policia local. 

53. Fomentarem les xarxes d’informació per a la comunicació de les incidències i
per a la coneixença dels veïns i la col·laboració ciutadana (és a dir, fomentarem
la relació veïnal).

54. Passarem periòdicament la informació publicable de la Junta de Seguretat. 

Comerç

55. Potenciarem  el  comerç  local  com  a  servei  a  la  ciutadania.  Facilitarem
l’aparcament prop de les zones de comerços.

56. Promourem una instal·lació de botgues diverses d'escala limitada que inclourà
el comerç de qualitat, especialitzat i de proximitat i evitarà la implantació de
grans  superfcies  que  puguin  generar  un  trànsit  de  vehicles  important.
Escoltarem propostes comercials del sector i dels usuaris. 

Protecció del model urbanístc

57. Es  preservarà  l'estructura  urbana  fonamentada  en  la  baixa  densitat  i  en
l'existència d'una important proporció d'espai verd, tant públic com privat. 

58. Les iniciatves de desenvolupament i de govern afavoriran o com a mínim seran
compatbles,  amb  l'assoliment  d'una  vila  tranquil·la,  segura,  sostenible  i  en
harmonia  amb  la  natura  enfocada  a  les  persones  i  basada  en  la  el  model
estructural, urbanístc i de convivència de Valldoreix.

59. Totes les transformacions urbanes hauran de promoure i garantr el caràcter
social de les mateixes.

60. La tpologia de les noves edifcacions serà la corresponent a edifcació aïllada de
planta  baixa  més  dues  amb  volum  limitat.  Es  realitzaran  les  modifcacions
normatves  compatbles  que  facilitn  l'accés  a  l'habitatge  requerit  per  la
societat. 

103



Habitatge

61. No obstant la voluntat de mantenir el model urbanístc, cal constatar que la
realitat social —i també la legal— ha canviat. 

62. Fa poc més d’una dècada ha sorgit una realitat nova: l’expulsió de les persones
joves, flls dels valldoreixencs assentats en l’etapa del creixement de la vila, que
han crescut a Valldoreix i que no poden seguir vivint-hi per les difcultats en
trobar un habitatge adequat a les seves possibilitats. 

63. D’altra  banda,  la  legislació  ha  previst  aquesta  circumstància  amb la  creació
obligatòria d’habitatge de protecció ofcial (HPO), especialment en lloguer.

64. Cal fer front a aquesta realitat amb solucions imaginatves. L’actual classifcació
majoritària  del  sòl  a  Valldoreix  (20a/10:  parcel·la  de  600  m²,  habitatge
unifamiliar  de  450  m²  en tres  plantes,  i  20a/11:  parcel·la  de  1000  m² amb
habitatge unifamiliar de 750 m²) permet una edifcació que només s’exhaureix
en pocs casos, i  que podria convertr-se en habitatges plurifamiliars amb les
mateixes característques morfològiques. D’aquesta manera, es manté el model
i es promou un lleuger increment sostenible, racional i esponjat de la població.

65. Promourem una modifcació del Pla General Metropolità —o en el seu cas, del
Pla Director Urbanístc— per a la creació de noves classifcacions urbanístques
anàlogues  a  les  20a/10  i  20a/11  actuals,  però  per  a  ús  d’habitatges
plurifamiliars.

66. Crearem habitatges social de lloguer, que és legalment preceptu, en parcel·les
amb les noves qualifcacions urbanístques, principalment destnades a joves,
grans i famílies monoparentals.

La Centralitat

67. Planejarem un nou Casal de Cultura, amb sales dedicades i polivalents, i amb
espais per a les enttats i actvitats culturals, amb sales d'actes multfuncional,
teatre, música, dansa, concerts, tallers, cursos, conferències, exposicions, sales
de reunions per a enttats. Farem un Casal digne del poble. Tot a la mida de les
necessitats reals de la població, i garantnt la seva sostenibilitat econòmica. 

68. Defnirem un pla d’etapes plurianual per a l’adequació del Casal de Cultura i el
seu entorn, coordinadament amb el pla de sostenibilitat econòmica.
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69. Reforçarem les centralitats  de l’eix d’equipament de Mossèn Cinto –Estació,
Can Cadena, zona de l’EMD, Mas Roig, Escoles– i altres —Ramon Escayola/Nard
— per enriquir el teixit urbà. 

Manteniment i obres 

70. Millorarem el cicle de neteja dels carrers, i n’augmentarem la freqüència i la
qualitat. Millorarem la il·luminació, les voreres, els espais públics, la connexió
de les zones d'interès i la creació de camins verds al voltants de les rieres. 

71. Farem un pla per a la supressió progressiva de les barreres arquitectòniques i la
retrada  o  recol·locació  dels  obstacles  de  la  via  pública  com  els  pals
d’instal·lacions a les voreres. 

72. Crearem  un  procediment  de  revisió  de  l’estat  dels  carrers  i  en  farem  un
manteniment  preventu  i  correctu  establint  prioritats.  Augmentarem  el
pressupost de manteniment, que considerem un dels principals eixos a tractar. 

73. Canviarem  progressivament  l’enllumenat  per  noves  lluminàries  LED  de  baix
consum i manteniment, amb potència variable.

Mobilitat 

74. Retornarem les direccions dobles als carrers en què s’ha imposat la direcció
única i  que no tenen alternatva raonable i sostenible a causa de la falta de
connectvitat de la xarxa viària actual.  Amb les excepcions tècniques i singulars
que corresponguin, es prioritzarà el doble sentt de circulació i  l’aparcament
com a solucions adequades al model de mobilitat versàtl i lenta.

75. Dissenyarem  una  xarxa  de  carrils  bici  amb  la  partcipació  dels  ciutadans,
especialment en els carrers en què és menys segur l’ús compartt, prioritzant
els itneraris escolars. 

76. Estudiarem els itneraris del transport públic per tal de millorar el seu abast i
augmentar la freqüència de pas. 

77. Estudiarem el perllongament del transport públic de Valldoreix fns els llocs de
principal interès de Sant Cugat: CAP, Mercat, Auditori i Centre.
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78. Promourem l’estudi i la resolució de la problemàtca de la mobilitat centrada en
els FGC, en l’àmbit metropolità, inclòs l’aparcament intermodal.

79. Estudiarem la problemàtca del  transport  públic al  polígon industrial  de Can
Calopa.

80. Tornarem a fer operatva l’àrea verda de l’aparcament de l’estació per a ús dels
veïns de Valldoreix i els d’un radi ample al voltant de l’estació.

81. Per  potenciar  l'ús  dels  ferrocarrils  per  part  dels  habitants  de  Valldoreix,  es
mantndrà per aquests la gratuïtat de l'aparcament de la plaça de l'estació i en
l'entorn d'infuència d'aquesta.

Medi ambient, natura i sostenibilitat

82. Un dels valors que més identfquen Valldoreix és el contacte amb la natura.
Tant la que ens envolta en el Parc Natural de Collserola com aquella que està a
dins la vila, en els nostres jardins i carrers. Cal fer molt més del què s’ha fet fns
ara per preservar i potenciar el medi ambient. 

83. La sostenibilitat energètca també és un dels valors que cal anar introduint en
una societat moderna. Cal controlar la contaminació ambiental en tots els seus
aspectes: sorolls, olors, llum, aigües superfcials i neteja dels boscos. 

84. Es fomentaran polítques mediambientals que millorin la qualitat de l'entorn i
s'aplicaran les tecnologies que millorin la qualitat de vida. 

85. Treballarem  per  adaptar-nos  al  canvi  climàtc,  alhora  que  combatrem  les
actuacions que el promouen.

86. Fomentarem les energies renovables.

87. Reemprendrem el pla de recuperació de les rieres com espais verd pel gaudi
dels veïns.

88. Crearem espais de lleure infantl en el bosc.

89. Promourem  la  plantació  d’arbres  autòctons  i  no  al·lergògens  en  els  vials
públics, i en reposarem els morts. Farem campanyes per afavorir que els arbres
que es plant en jardins privats siguin d’espècies pròpies del nostre entorn. 
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90. Farem  campanyes  actves  per  a  la  conscienciació  ambiental  responsable,  i
col·laborarem amb les enttats ciutadanes que treballen diferents aspectes de
la natura.

91. Realitzarem un estudi per a l’aproftament de la biomassa dels nostres boscos
públics i farem convenis amb els propietaris, per ser utlitzada per a calefacció
dels equipaments públics. 

92. Contractarem el subministrament d’electricitat a empreses d’energia neta. 
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7.5.- CAN BARATA
“Can Barata existeix”. Aquest ha estat un crit dels veïns de Can Barata en els consells
de barri, plenaris i en els mitjans de comunicació. Durant molts anys el barri ha patt la
inconnexió amb el transport urbà, l’arribada diària de camions amb tancs d’aigua per
proveir  el  servei  domèstc,  la  inseguretat  urbanístca amb plans  no consolidats  i  la
manca de presència en organismes partcipatus.
En els darrers anys hi ha hagut moltes millores, moltes d’elles canalitzades pel veïnat a
través del Consell de Barri del Centre-Est i amb uns resultats molt positus. D’aquesta
manera s’ha desenvolupat —encara que sembli mentda— el projecte de connexió de
la  xarxa  d’aigua  potable.  La  lluita  dels  veïns  per  la  mobilitat,  la  connexió  amb  el
transport urbà  i l’accés al barri ha estat forta i ja se’n comencen a veure els resultats.
Valorem  positvament  l’acceptació  de  les  propostes  de  transport  a  demanda  i
considerem que encara s’hi poden introduir alguns canvis per a millorar-lo. Cal que els
agents que poden millorar la mobilitat dels veïns de Can Barata arribin a acords. Cal
que la Generalitat i l’Ajuntament posin terminis a les millores dels accessos al barri,
que ara són complicats i perillosos. 
Valorem com un exemple a seguir la tasca de l’Associació de Veïns i també la dels veïns
individuals que han fet sentr la seva veu en tots els plens municipals i consells de barri:
l’inici  de  les  millores  a  Can Barata  ha estat  possible  gràcies  a  les  seves  demandes
sinceres i ben documentades.
Considerem que hi ha aspectes que tenen marge de millora:

PROPOSTES

1. Realitzarem nou carrils d’incorporació i sortda a l’accés principal a Can Barata,
seguint la línia de la proposta aprovada pel Consell de Barri Centre-Est.

2. Millorarem  l’equipament  de  l’Associació  de  Veïns  de  Can  Barata  tenint  en
compte que és l’únic equipament de caire associatu-cultural que hi ha al barri.
En els darrers anys hi ha hagut millores fnançades pels pressupostos de lliure
disposició  del  Consell  de  Barri  Centre-Est  —com  ara  la  climattzació  i  les
fnestres—, però calen una reforma integral i nou mobiliari.

3. Instal·larem  càmeres  lectores  de  matrícules  per  prevenir  els  robatoris  a
habitatges.

4. Revisarem els recorreguts del pla de transport a demanda iniciats fa dos anys.
Arribada al centre de la ciutat (mercat i Ajuntament).

5. Pactarem un conveni amb l’Ajuntament de Rubí sobre acords en transport urbà
entre el municipi veí i el barri.

6. Aprovarem el pla de manteniment del barri.
7. Farem arribar defnitvament la fbra òptca al barri.
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