
Vull recuperar l’esperit cohesionador i solidari que tenia 
Sant Cugat i que s’ha perdut en els últims anys.
 
I si parlem de Sant Cugat i del que necessitem els seus 
habitants? I si parlem de Sant Cugat i de problemes tan 
seriosos com l’habitatge, la seguretat, la mobilitat o 
l’enconomia i deixem pel Parlament els problemes del 
país?

Carles Toda

Units per Sant Cugat és una coalició que neix fruit de la reflexió i recerca d’aliances 
entre forces del mateix tarannà catalanista i municipalista, humanista i liberal, de 

diàleg i de pacte. 



1- CARLES TODA I JIMÉNEZ
61 anys. Casat. 5 fi lls, 11 nets i 2 nens d’acollida. Preju-
bilat de La Caixa, on ha estat director d’ofi cina de Valldo-
reix i apoderat de l’àrea de negocis de Sant Cugat, Rubí 
i Cerdanyola els darreres anys.  Actualment col·labora 
amb vàries ONG (Mujeres Burkina, Cesal, Fundació La 
Caixa, Banco Farmacéutico i altres) i participa en dues 
empreses (Nanusens i Aquaplanning). Viu a Sant Cugat 
des de 1980.

2- XAVIER CORTÉS I MORROS  
50 anys. Casat. 2 fi lls. Assessor comercial 
3D. Ex-regidor de Medi Ambient, distric- 
tes i esports. President local d’Units per 
Avançar. Regidor de l’Ajuntament de Sant 
Cugat.

9- JOSEP LLUÍS SANZ 
I LÓPEZ (INDEPENDENT)
60 anys. Casat. 2 fi lls. Arquitecte especia-
lista en residències per a gent gran.  Soci a 
Marula Estudio i Insituarq Rehab. 

10 - ESTHER BALLART I HERNÁNDEZ
57 anys. Casada. 4 fi lles. Historiadora de 
l’art i comunicadora. Actualment vinculada 
al marketing digital, el community manag-
ment y el SEO. Professionalment ha estat 
en la docència.

12- MARIO HERNÁNDEZ 
PÉREZ-CALVO
29 anys.  Solter.  Estudis de Medicina. Gra-
duat en Comunicació Audiovisual. Autò-
nom empresari. Afi liat a la ONG Nepp pels 
nens i CESAL.

13- JOAN ABAD EXTREMERA
39 anys. Casat. 1 fi ll. Estudis de Formació 
Professional en Electrònica (Escola Pia de 
Sarrià) i Estudis Universitaris en Grau de Co-
municació (Universitat Oberta de Catalun-
ya). Responsable d’ IT de CatServeis SXXI. 

14- ISAAC LEVY I BENBENISTE
55 anys. Separat. Tres fi lls. Llicenciat i màs-
ter en Administració i Direcció d’empreses 
per ESADE. Llarga experiència com a direc-
tiu d’exportació i màrketing. President de LI-
CRA (Lliga Internacional Contra el Racisme 
i Antisemitisme) a Catalunya.  

15- SÍLVIA BRUGAROLAS 
I CONDE (INDEPENDENT)
59 anys. Casada. 5 fi lls i dos en acollida. Lli-
cenciada en Història y Geografi a a la UB. Lli-
cenciada en piano. Responsable del Centre 
d’Orientació Familiar del Bisbat de Terrassa 
i catequista a la Parròquia de Sant Cugat. 

16- NATÀLIA PALOU I DE ARANA
25 anys. Graduada en Psicologia. Actual-
ment treballa en l’àmbit de Recursos Hu-
mans a una consultoria.

17- ALBERTO GIORDANI 
(INDEPENDENT) 
30 anys. Casat. Viu a Sant Cugat des dels 
quatre anys. Va estudiar a l’escola Europa.  
President del Barcelona Customer Success 
Meet Up group. Customer Succees Mana-
ger a Vizolution.

11- MARIA DOLORS ORTEGA I TAÑA
20 anys. Estudiant de Belles Arts a la Uni-
versitat de Barcelona.

3- REMEI GÓMEZ I PÉREZ 
64 anys. Casada. Tres fi lls i un net. Diploma-
da en Empresarials i Finances per ESADE. 
Propietària i Directora General a CatServeis 
SXXI Gestió CTI SL (plantilla 250-300 per-
sones a Sant Cugat). Presidenta del Consell 
d’Empresaris i Autònoms de Convergents i 
sòcia d’Omnium.  

4- MARTA ORTEGA I TAÑA
26 anys. Advocada especialitzada en dret 
processal. Actualment membre de la Secre-
taria General de Campanya de Lliures per a 
les eleccions municipals del 2019.

5- ANTONI ALMEDA I ORTEGA  
57 anys. Pedagog i professor de secundària 
a Sant Cugat. Treballa a l’Institut Joaquima 
Pla i Farreras. Experiència en gestió més de 
16 anys en entitats sense ànim de lucre.

6- CARLOS MORATO I ROIG
27 anys.  Advocat especialitzat en dret la-
boral. Membre de diverses associacions i 
plataformes amb fi nalitats socials i políti-
ques. Jugador de 3a divisió de Futbol Sala.  
Actualment coordina el Seminaar de Lliures.

7- XAVIER FALGAR I AMAT
45 anys. En parella. Titulat Superior en Pro-
tocol i RRII. Funcionari a l’Ajuntament de 
Terrassa i professor associat d’oratòria i 
treball en equip a l’Euncet Business School. 
Responsable de Formació del think tank 
Juliana Morell. President de la Federació de 
la Regió Metropolitana de Convergents. 

8- MARIA DOLORES TASSO 
I RUIZ-DANA (INDEPENDENT) 
46 anys. Casada. 2 fi lls. Advocada. Màster 
en fi scalitat i en Dret de Família. També és 
mediadora familiar. Empresària -  Managing
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18- JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
I SUÁREZ
46 anys. Casat. Dos fi lls. Enginyer de Ca-
mins, Canals i Ports des de fa més de 20 
anys i Executive MBA. Actualment directiu 
d’una empresa d’enginyeria multinacional i 
membre del Think Tank Barcelona DF i de 
Lliures.

19-  GLORIA PÉREZ-CALVO 
I SOLER (INDEPENDENT) 
54 anys.  Casada. Quatre fi lls.  Escriptora. 
Resideix a Sant Cugat des de 1966. Treballa 
en la creació d’una botiga en línia de pro-
ductes de decoració sostenible i és autora 
de diversos llibres, un d’ells “Antologia de 
textos que transmeten valors humans”.

20- DAVID GISBERT I FOSH
28 anys. Solter. Graduat en Relacions 
Internacionals i pilot privat d’avió. Estudia 
per ser pilot de línies aèries i treballa com 
a consultor empresarial i polític a la seva 
pròpia consultoria. President del Joves 
Convergents.

24- ANTONIO HERNÁNDEZ 
GARCÍA (INDEPENDENT)
63 anys. Casat. 4 fi lls. Pilot de transport aeri 
en diferents companyies (Ambulàncies de 
Balears, Aero taxi al Prat, Aviaco). Actual-
ment, comandant jubilat d’Iberia. 

25- JAUME MARTÍN I PUCHOL 
(INDEPENDENT) 
66 anys. Advocat i llicenciat en Empresa-
rials. Màster en Administració d’Empreses 
i diplomat en informàtica.  Assessor jurídic, 
econòmic i fi nancer de petites i mitjanes 
empreses. Cònsul honorari de la República 
Checa. 

23- VANESA MARÍA LUNA 
CORTÉS (INDEPENDENT)
42 anys. Llicenciada en Economia. Porta 
gairebé 20 anys treballant en banca. Volun-
tària en vàries ONG.  

22- ARIADNA ORTEGA I TAÑA
20 anys. Estudiant del Grau en Mitjans Au-
diovisuals pel Tecno Campus, de la Univer-
sitat Pompeu Fabra

21- ROGER RÀFOLS I FERNÁNDEZ
39 anys. Casat. Ha estudiat Econòmiques 
i ara està fent un EMBA  a ESIC. Direc-
tor d’operacions a Catserveis SXXI i co 
fundador i CMO d’una start up que es diu 
Skintemp.

SUPLENTSSUPLENTS

1- ORIOL MOLINS I MONTEYS
46 anys casat 4 fi lls. Esade. President 
d’Units per Avançar. Patronat del Sagrat Cor 
de Sarria.

2- MARIA MARCET I PARÍS
25 anys. Farmacèutica. Treballa en una em-
presa dedicada al desenvolupament i inno-
vació de productes sanitaris. 

3- SILVIA ZERLOTIN (INDEPENDENT)
56 anys. Casada. 4 fi lls i 8 nets. Mestra 
(col·legi italià). Col·labora amb la ONG CE-
SAL. Voluntària al Banco Farmacéutico i al 
Cotolengo de Barcelona. Catequista a l’es-
cola Europa. Col·labora amb l’associació 
Pro-Beatifi cación donant a conèixer la Fe de 
Gaudí a través de la seva Obra,  fent visites 
a la Sagrada Família.

4- FERRAN AMAGO I MARTÍNEZ 
54 anys. Casat. 2 nens (Hugo y Carla), 
Enginyer de Telecos i Dortor (c) en temes 
regulatoris. Degà del Col.legi d’Enginyers 
Tècnics de Telecomunicacions, Patró de di-
ferents Fundacions socials i tecnològiques.

El nostre compromís és tornar a posicionar 
Sant Cugat on es mereix. Des de l’escolta 
activa, el diàleg, el consens i amb lideratge, 
ho farem possible. 
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NECESSITAT / PROBLEMA / REPTE RECURS / SOLUCIÓ / PROPOSTA

Sensació de vulnerabilitat de la llar.

Incivisme cap de semana.

Absència de policia al carrer.

Robatoris de bicicletes.

Poca presència policial als barris.

Tenim més tecnologia que professionals 
que la puguin gestionar.

PARLEM DE LA SEGURETAT PARLEM DE LA SEGURETAT
Elaborarem El Pla de Seguretat Municipal.

Augmentarem el nombre d’agents i de 
més presència policial als carrers.

Implantarem la Policia de barri (furgó 
mòbil) per arribar abans als barris més 
llunyans del centre.

Instal·larem càmeres dissuasives a les 
entrades principals.

Donarem suport teixit associatiu. 

Hi haurà més transparència. 

Establirem majors sinèrgies amb els 
Mossos.

Distribució ineficient de la inversió.

Percepció de risc en el lloguer.

Fiscalitat municipal que encareix

Parc d’edificis envellit en el nucli històric.

Desequilibri en proporció lloguer/compra.

Accés equitatiu a borsa pública 
d’habitatge.

PARLEM DE L’ HABITATGE PARLEM DE L’ HABITATGE
Implantarem la Finestreta única per a 
llicències d’obres majors i d’activitats 
econòmiques.

Mobilitzarem habitatge privat cap al 
lloguer assequible mitjançant reducció IBI.

Equilibrarem garanties i drets entre 
persones propietàries i persones 
llogateres.

Potenciarem la inclusió de noves formes 
de família o agrupament en borsa.

Fomentarem la rehabilitació amb 
condicions preferents, buscant sinèrgies 
entre professionals de proximitat. 

Impulsarem noves formes de tinença: 
cohousing, masoveria urbana.

Adequarem el topall màxim de renda 
en accés a habitatge jove (Promusa) i 
prioritzarem criteri d’antiguitat.

Promusa: prioritzarem el lloguer per 
sobre de la venda, invertint el model 
actual. 
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NECESSITAT / PROBLEMA / REPTE RECURS / SOLUCIÓ / PROPOSTA

Incomoditat i col·lapse.

Model de mobilitat.

Poca convivència entre bicicletes / cotxes 
/ vianants.

Deficiències per combinar diversos 
models de transport públic.

Excés de vehicles no autoritzats per la 
zona vianantitzada (poc control).

Comerciants amb mancances per accedir 
als seus comerços per renovar producte 
fora de l’horari de càrrega i descàrrega.

PARLEM DE LA MOBILITAT PARLEM DE LA MOBILITAT
Elaborarem el Pla de Mobilitat Integral 
(no farem experiments). L’actual Pla de 
Mobilitat indica que l’horitzó és 2018, pel 
que el revisarem amb paràmetres fins el 
2024. 

Activarem la Taula de Mobilitat, 
potenciada amb l’aplicació de noves 
tecnologies, per aconseguir participació 
ciutadana i amb grups de treball de temes 
urgents. 

Revisarem l’actual adjudicació de 
transport públic i els recorreguts de les 
línies. 

Potenciarem els vehicles elèctrics i 
híbrids i de baixa contaminació.

Impulsarem la Mobilitat accessible.

Iniciarem negociacions amb Túnels 
de Vallvidriera i la Generalitat per fer, a 
l’alçada de Mirasol, una incorporació a 
l’autovia amb direcció Nord. 

Redefinirem, potenciarem i farem més 
segurs els carrils bici, tant al centre com 
a les zones de l’exterior, per potenciar el 
seu ús com a mitjà de transport.

Limitarem la velocitat per sota de 30 km/h 
zones d’especial incidència.

Prioritzarem a les persones i la 
convivència de tot tipus de vehicles.
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NECESSITAT / PROBLEMA / REPTE RECURS / SOLUCIÓ / PROPOSTA

Sostenibilitat del Model econòmic.

Posar-se en el mapa globalitzat.

Captar sinèrgies poderoses.

Atraure innovació.

Impulsar Responsabilitat social 
corporativa.

Suport al comerç de proximitat.

Perjudicis generats per les modificacions 
en la zonificació de les preinscripcions.

Centres públics ocupats per sobre del 
disseny inicial.

Poc estímul a l’alumnat excel·lent.

Millorar l’arrelament.

Poca adequació entre resultat final del 
procés i demanda d’empreses i negocis.

PARLEM DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

PARLEM D’ EDUCACIÓ

PARLEM DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

PARLEM D’ EDUCACIÓ

Implantarem la Finestreta única per 
gestions empresarials.

Apostarem per l’economia circular.

Dinamitzarem Sant Cugat com a municipi 
líder  el coneixement.

Habilitarem un espai per la celebració 
de fires.

Impulsarem la creació d’un espai 
residencial per a estudiants. 

Portarem a Sant Cugat actes d’interès i 
d’internacionalització, com el Concurs 
internacional de patents i marques.

Implantarem l’Observatori de bones 
pràctiques.

Incentius fiscals.

Establirem sinèrgies entre les grans 
empreses de Sant Cugat  i la resta 
d’agents privats del municipi.

Posicionarem Sant Cugat al mapa 
d’Europa de la mà de totes les 
administracions públiques i amb la 
totalitat d’agents privats.

Treballarem per una solució pactada amb 
Associacions de Veïns i de Famílies per a 
la zonificació.

Limitarem el nombre de línies en aquells 
centres amb problemes d’espai.

Xec escolar patrocinat per empreses i 
multiplicar el nombre de premis.

Millorarem l’oferta de formació 
professional inicial i especialitzada. 

Potenciarem els Plans d’Entorn dels 
centres educatius.
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NECESSITAT / PROBLEMA / REPTE RECURS / SOLUCIÓ / PROPOSTA

Demandes no ateses de Xarxa d’entitats.

Carència d’oferta cultural específica per a 
públic jove.

Manca de projecte global identitari.

Manca d’un veritable Pla d’equipaments.

Manca de lideratge municipal, metropolità, 
nacional i internacional.

Deficiències en la participació individual i 
representativa del sector cultural. 

Pla d’usos de la nova sala polivalent no 
consensuats amb el comerç i l’esport.

Manca del Pla de Manteniment de les 
instal·lacions. 

El Teatre Auditori és poc accessible a 
les entitats locals (culturals, educatives, 
socials..).

PARLEM DE LA CULTURA PARLEM DE LA CULTURA
Sant Cugat ha de ser ciutat àgora per 
fomentar la reflexió davant els reptes de 
futur.

La xarxa integral d’equipaments ha d’estar 
al servei del teixit associatiu. 

Elaborarem un Pla d’Usos consensuat 
amb tots els agents (equipaments 
polivalents) i un Pla de Manteniment. 

Lleure alternatiu vs consum i alcohol.

Oferirem St. Cugat com a seu del  
II Congrés de Cultura Catalana.

Fomentarem el turisme cultural: Monestir 
i Cal Quitèria.

Entitats com el CPA han de rebre suport 
institucional per la creació d’un espai 
referent de la rumba catalana. 

No hi ha Pla integral d’equipaments.
Manca de diàleg per a la definició dels 
usos de les instal·lacions.
Manca de manteniment de les 
instal·lacions.
Pocs esdeveniments de referència 
nacional i internacional al municipi.

PARLEM D’ ESPORTS PARLEM D’ ESPORTS
Farem interlocució i col·laboració efectiva 
amb els diferents clubs esportius del 
municipi.
Impulsarem l’Esport inclusiu i d’integració.
Posicionarem Sant Cugat al lloc que li 
correspon en matèria esportiva. 
Plena convivència entre esport de base 
i d’elit. 

Els horaris de servei de recollida de 
brossa.
Episodis d’alta contaminació local.
Despesa d’aigua innecessària.
Excés de contaminació lumínica (cap a 
l’atmosfera).
Poca cura d’espais protegits al nostre 
entorn natural. 

PARLEM DEL MEDI AMBIENT PARLEM DEL MEDI AMBIENT
Implantarem més mesures per a la  
mobilitat sostenible. 
Bonificarem l’ús de cotxes elèctrics i 
híbrids.
Sant Cugat ha de ser un referent dels 
municipis generadors d’energia. 
Treballarem per tenir energia no 
contaminant.
Estalviarem més d’aigua.
Farem una gestió moderna i eficient de 
residus.
Pal·liarem la contaminació lumínica.
Vetllarem per Collserola i la Serra de 
Galliners.
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NECESSITAT / PROBLEMA / REPTE RECURS / SOLUCIÓ / PROPOSTA

Conflictes en la convivència.
Millora de les instal·lacions.
Millora de via pública.
Neteja.
Participació millorable.

PARLEM DE CIVISME PARLEM DE CIVISME
Posarem en marxa un Centre de 
Resolució de Conflictes: mediació/
arbitratge.
Aplicarem mesures dràstiques contra 
l’incivisme. 
Fomentarem l’educació i el civisme des de 
les escoles. 
Farem campanyes de sensibilització 
Coordinació de voluntariat.

Apropiació personal del model de ciutat.

Mesures de Govern poc explicades.

Percepció Ajuntament reactiu i llunyà.

Dèficit en els processos participatius.

Burocràcia excessiva.

Demora excessiva en la resposta en els 
tràmits administratius.

PARLEM DE REGENERACIÓ PARLEM DE REGENERACIÓ
Agilitzarem les gestions: Finestreta única.
Més transparència institucional.
Escolta activa i diàleg permanent amb la 
totalitat d’agents privats del municipi.
Implantarem un Cicle de debats amb 
associacions i entitats.
Repensarem els processos participatius 
per una major participació ciutadana.

Carència d’una oficina de protecció 
animal. 

Incivisme d’alguns propietaris en 
la recollida d’excrements i tinença 
irresponsable.

Colònies de gats poc coordinades. 

PARLEM DELS ANIMALS PARLEM DELS ANIMALS
Crearem  l’Oficina Municipal de Protecció 
Animal i un Centre de protecció animal en 
coordinació amb les protectores que ja 
estan treballant. 

Ajudarem en la coordinació i 
econòmicament les persones que 
s’ocupen de les colònies de gats. 

Farem campanyes d’ajut a l’esterilització 
de gats i gossos.

Posarem en marxa més mesures 
d’informació i sensibilització. 

Ordenança més rigurosa en les sancions 
pels incívics.

Exclusió social.
Dificultats de conciliació familiar i laboral.
Millorar la zonificació escolar.
Soledat persones grans.
Poca comunicació amb les famílies 
en risc.

PARLEM DE LES FAMÍLIES PARLEM DE LES FAMÍLIES
Millora incentius a famílies 
monoparentals, nombroses i baix nivell 
socioeconòmic.

Incentivarem fiscalment el teletreball. 
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NECESSITAT / PROBLEMA / REPTE RECURS / SOLUCIÓ / PROPOSTA

Solitud.

Atenció a persones en situació de 
dependència.

Necessitat d’ajuts tècnics en habitatges.

Nombre insuficient de places residencials.

Deficient oferta social per a les persones 
grans.

Poca sortida al coneixement acumulat de 
les persones grans amb ganes d’aportar i 
d’enriquir la societat.

PARLEM DE LA GENT GRAN PARLEM DE LA GENT GRAN
Impulsarem projectes intergeneracionals
Posarem en marxa el projecte “Vida als 
anys”.

Elaborarem el Pla d’Aadaptació Funcional.

Model de col·laboració públic/privat.

Alliberarem espais per a noves 
residències.

Interrelació amb les persones grans per 
garantir la memòria viva, de la mà de les 
noves tecnologies.

Accés a l’habitatge i emancipació.

Mitjana d’edat del teixit associatiu.

Model de lleure alternatiu amb poc suport.

Eliminar conductes de risc.

No hi ha solucions alternatives ni a la 
cultura ni a l’esport reglat.

Manca de comunicació efectiva entre 
Ajuntament i joves emprenedors.

Manca d’informació per a fer voluntariats 
a altres països. 

PARLEM DE LA JOVENTUT PARLEM DE LA JOVENTUT
Promocionarem el teixit associatiu i 
promourem la cultura d’oci per a joves.

Fomentarem el Voluntariat.

Oci nocturn.

Consell de Joves.

Pla local de Joventut.

Borsa de pisos compartits.

Campanyes específiques de 
conscienciació i sensibilització.

Reaprofitament dels equipaments per 
aquells joves que vulguin fer activitats no 
reglades.  

Elaborarem un Pla de Comunicació 
per tal arribar als joves amb inquietuds 
empresarials.

Millorarem el servei de comunicació amb 
els joves per inquietuds solidàries i de 
cooperació. 

Adaptarem el Pla de Comunicació 
Municipal al col·lectiu de joves.

9



El sistema de policia vigent a Catalunya de-
mostra, segons les dades de fets coneguts, 
que no està a l’alçada de les exigències 
actuals. Els ajuntaments són els responsa-
bles de la policia local i els alcaldes i alcal-
desses els seus màxims responsables. En 
funció dels lideratges polítics en seguretat 
als ajuntaments tindrem doncs millor o pit-
jor servei de policia local. 

DADES IDESCAT: 
1993 – ràtio 1,5/1000
2017- ràtio 0,98/1000

Hem crescut en nombre d’habitants i hem 
baixat en nombre de policies. Com a mínim 
hauríem de tornar a aquest 1’5/1000 i arri-
bar a un 2/1000! 

La tecnologia ajuda, sense dubte, a la mi-
llora del servei policial però les dades que 
s’obtenen s’han d’estudiar, generar coneixe-
ment i han de servir per optimitzar els recur-
sos disponibles. I això ho fan les persones 
(policies) no només la tecnologia. Cal big 
data perquè si no es genera coneixement la 
tecnologia no serveix per res més que per 
treure policies del servei operatiu. 
La seguretat necessita persones!

Com s’està gestionant el pas dels cotxes e 
la zona vianants des que no hi ha pilones? 
Cada vegada hi ha més cotxes en l’espai 
públic.

Quin model de patrullatge es fa servir a la 
ciutat?

Es pot garantir el desplegament de patru-
lles que doni resposta ràpida a tots els ba-
rris? 

LA NOSTRA PROPOSTA:
- Actualitzar el Pla de Seguretat Local 

- Augmentar el ràtio de policies a la ciutat  
 immediatament. 

UN COP AUGMENTAT EL RÀTIO, 
ANALITZAREM:

- Si el pacte de les condicions laborals de la 
 policia local encaixa en les necessitats de 
 servei de la ciutat.

- La capacitat operativa teòrica del cos ha 
 de dimensionar-se en funció de les neces-
 sitats operatives reals. 

- Per què hi ha tant absentisme al cos de 
 policia local si tenen les millors condi-
 cions de treball?
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“Hem de garantir la llibertat i el 
dret de les persones en tot el 
territori. És un dret indiscutible”
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- Per què no s’ha fet cap estudi de clima 
 laboral al cos?

- Per què no hi ha més dones al cos de la 
 policia local quan és fonamental la mirada 
 femenina en el patrullatge policial i és 
 complementària a la del home? 

- Per què marxen les dones que s’incorpo-
 ren al cos?

- Càmeres dissuasives a les entrades 
 de la ciutat.

- Policia de proximitat. Implantarem la fi gu-
 ra de policia de barri, agent que tindrà lloc 
 de treball preferent en una dependència 
 municipal de barri ja existent. 

Un furgó mòbil donarà serveis als barris 
més allunyats del centre.

- Donarem uport al teixit associatiu empre-
 sarial i comercial per tal d’esdevenir una  
 veritable policia de seguretat i assisten-
 cial. 

- Transparència: els ciutadans tenim dret a  
 saber tant temes d’organització com d’in- 
 formació (dintre dels límits de seguretat). 
 Publicarem les memòries d’activitat del 
 cos anualment.

 - Establirem sinèrgies amb el cos de Mos-
 sos d’Esquadra per garantir el suport en 
 serveis especialitzats. 
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La col·laboració entre la ciutadania i la policia 
és fonamental. Els ciutadans som els ulls de 
la ciutat, la seguretat és cosa de totes i tots. 
Cal una plantilla policial del cos local i de 
mossos d’esquadra que doni resposta a les 
demandes de seguretat.
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La voluntat política va fi xar en 100.000 
habitants el sostre del nostre municipi. 
Aquesta xifra està a punt d’assolir-se. En 
cap cas ens plantegem un augment de la 
població, ja que això suposaria un canvi 
dràstic en el model de ciutat i en la identi-
tat del Municipi. 

A Sant Cugat, la programació urbanística 
i el pla d’habitatge s’han dirigit principal-
ment cap el nucli social bàsic: la família.

Tot i que l’actual pla d’habitatge té un reco-
rregut fi ns el 2030, el cert és que l’objectiu 
està exhaurit. La inversió ha anat dirigida 
en un 70% a la venda, un 15% al lloguer 
general, un 13% al lloguer per a joves i, 
malauradament, un 2% per el lloguer per a 
gent gran.

Cal revertir la situació i donar resposta als 
creixents problemes d’accés al mercat de 
lloguer, i que les principals mesures es-
tiguin orientades a promoure un ús més 
efi cient i social del parc d’habitatges exis-
tents i ampliar l’oferta de lloguer.

Hem de donar transparència al mercat. 
Generar sistemes de control de preus i 
millorar la rehabilitació d’habitatges i la 
seva posada en lloguer

LA NOSTRA PROPOSTA:
- Atendre tant les persones en situació de 
 vulnerabilitat residencial severa com a la 
 població sense capacitat d’accedir al 
 mercat lliure. 

- Mobilitzar habitatge privat cap al lloguer  
 assequible a través d’incentius fi scals.

- Ofi cina de Mediació per protegir tant pro
 pietaris com llogaters. Servei gratuït de 
 gestió en l’arrendament i posterior segui- 
 ment de relació contractual. 

- Tramitació de les diferents assegurances 
 gratuïtes: Defensa jurídica (per activar-la  
 en cas d’impagaments), Multirisc (durant 
 el període contractual) i Assegurança de  
 cobrament de les rendes.

- Millorar la gestió del parc públic.

- Fomentar la rehabilitació, especialment 
 en entorns vulnerables.

- Creació d’un equip municipal composat  
 per professionals i joves a l’atur i/o en risc 
 d’exclusió social per tal de rehabilitar 
 habitatges a preu social i incorporar-los  
 al mercat de lloguer.
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“El nostre eix fonamental, quan habitatge 
social, passa per Promusa. No es pot destinar 
un 70% de pisos a la venda i un 30% al lloguer. 
Hauria de ser a l’inrevés”
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- Promoure nou habitatge assequible de  
 lloguer i incentivar models alternatius de  
 tinença, accés i ús de l’habitatge.

- Finestreta Única per tràmits de llicències  
 per a rehabilitacions i obres majors i 
 activitats econòmiques, el que ha supo- 
 sarà la reducció del termini de concessió  
 de llicècies. 

COM A MODELS 
ALTERNATIUS PROPOSEM:

- Per a la gent gran: Ajuts a reformes per  
 l’adaptació d’habitatges i programes de  
 habitatge col·laboratiu (cohousing).

- Programa de cooperació entre gent gran  
 que viu sola i joves estudiants. 
 (model tipus “Vive y Convive”)

- La masoveria urbana. Permet que la pro- 
 pietat d’un habitatge en mal estat en 
 cedeix-hi l’ús, a canvi que les persones  
 que hi viuran n’assumeixin les obres  
 d’adequació.

- Per impulsar aquest model caldrà defi nir  
 el rol que vol desenvolupar l’Ajuntament  
 i les eines que s’impulsaran a partir dels  
 següents criteris:

- Gestió entre privats: l’administració rea 
 litza tasques de difusió i ofereix eines per 
 facilitar que es realitzin contractes.

- Gestió mixta: una entitat, normalment del 
 Tercer sector, s’encarrega de gestionar 
 els contractes amb la col·laboració de 
 l’administració. La propietat cedeix 
 l’habitatge i no es preocupa de fer el 
 seguiment del contracte.

- Gestió pública: l’administració arrenda  
 mitjançant un contracte habitatges de la  
 seva propietat o habitatges que li han 
 cedit.
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“Hem de donar transparència al mercat”
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Quin model de ciutat volem? Aquesta 
hauria de ser la primera pregunta que ens 
hem de fer i, alhora, revisar el Pla de Mo-
bilitat del 2014, que acabava el 2018. Fer-
l’ho amb paràmetres i horitzó 2024, seguint 
els criteris i les directrius generals que ens 
marca l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Ens emmirallem en Vitoria-Gasteiz, més 
que en Barcelona o en Madrid, per nombre 
d’habitants i per les característiques de 
Sant Cugat. 

Per fer canvis de mobilitat hi ha programes 
de simulacions que ajuden a prendre deci-
sions. No es poden fer “experiments” com 
el de l’hipòdrom sense tenir en compte les 
conseqüències.

LA NOSTRA PROPOSTA: 
- Activar la Taula de Mobilitat, potenciada 
 amb l‘aplicació de noves tecnologies per 
 aconseguir participació ciutadana i amb 
 grups de treball de temes urgents. Els 
 barris tenen les seves pròpies singularitats. 
 Ningú millor que els ciutadans coneixen 
 les problemàtiques específi ques de cada 
 indret. 

- Tots volem ciutat verda. El pla hauria de 
 recollir, a banda de potenciar el caminar, 
 anar en bici o patinet, però regulant el seu 
 ús, i potenciar els vehicles elèctrics. 

- Revisarem l’actual adjudicació de tranport  
 públic i els recorreguts de les línies. El bus 
 públic ha de ser un complement dels 
 ferrocarrils i dels pàrquings dels afores 
 de la ciutat. L’hem d’optimitzar, fent-lo més 
 flexible i que es complementi amb altres 
 mitjans. Als territoris amb poca densitat 
 implantarem un servei a demanda o 
 taxis subvencionats. 

- Mobilitat accessible - Tothom té el dret de 
 desplaçar-se de manera segura per l’espai 
 públic, pel que hauria de ser prioritari el 
 bon estat de les voreres i carrers vianan-
 titzats per a la gent amb mobilitat reduïda 
 i la instal·lació de semàfors acústics per 
 aquells amb visió reduïda. 

- Iniciarem negociacions amb Túnels de 
 Vallvidriera i Generalitat per fer, a l’alça-
 da de Mirasol, una incorporació a l’autovia 
 amb direcció Nord. 
 
- Limitarem la velocitat a 30 km/h al centre 
 i altres barris. Així incrementarem la se- 
 guretat i les bicis podran conviure amb  
 els cotxes. 

- Redefi nirem, potenciarem i farem més 
 segurs els carrils bici, tant al centre com 
 a les zones més exteriors per potenciar el 
 seu ús com a mitjà de transport. 
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“La mobilitat s’ha de planifi car, gestionar i 
trobar el model que doni qualitat de vida a 
la ciutat. Hem de trobar l’equilibri entre els 
diferents tipus de transport.” 
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- Les zones verdes d’aparcament són res- 
 posta al reclam veïnal, tot i que es pot fer 
 algun ajustament. Analitzarem la convi-
 vència entre comercials i residents per re
 soldre les necessitats d’aparcament. 
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“Hauríem de canviar d’hàbits. Caminar més, i 
fomentar l’ús de la bicicleta i altres vehicles 
no contaminants, en detriment del cotxe.”
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Sant Cugat ha de liderar el Vallès 
i la resta de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona des del talent i el 
coneixement.

Treballem perquè Sant Cugat esdevingui 
el millor municipi per viure, i també per a 
generar riquesa. Una ciutat autosuficient, 
inclusiva, segura i accessible.

A tenir en compte:

- Perdem llocs en els rànquings quant a  
 renda per càpita dels habitants (del 1er al  
 3r. lloc i compte amb Sant Vicenç de  
 Montalt...). Perdem llocs en la generació  
 d’ocupació, en l’aprofitament dels recur- 
 sos de la Diputació i dels ajuts de la UE per  
 a la Promoció Econòmica.

- L’esforç de cada habitant li suposa tre- 
 ballar entre un i dos mesos del seu salari  
 per a satisfer la pressió fiscal municipal  
 (la recaptació de l’ajuntament per ciutadà  
 es situa en 1.583 €).

- No s’ha recuperat el nivell d’ocupació  
 d’abans de la darrera crisi econòmica i  
 encara hi ha un atur registrat de 2.592 per- 
 sones, sobre un total de població activa de  
 35.000 ocupats. S’han fet 4.200 contractes  
 laborals el darrer any, però cada dia és  
 més difícil la subsistència dels autònoms,   
 especialment per als responsables dels  
 954 establiments comercials de la localitat. 

- L’exclusió social de part de la nostra ciuta- 
 dania provoca que, tot i l’esforç  que suposen  
 els serveis socials,  Càritas hagi d’atendre  
 més de 1.500 famílies. 

- La ciutat creix però baixen els ingressos  
 municipals.
- Les empreses tenen la percepció que l’alt  
 cost vinculat a la ubicació a Sant Cugat  
 i els problemes de mobilitat en el municipi  
 justifica que es traslladin a 22@ o que  
 busquin vivers d’empreses en altres po- 
 blacions.

Cal fomentar el diàleg i establir pactes amb 
tots els agents privats del municipi.

LA NOSTRA PROPOSTA  
Ens rellancem cap a l’excel·lència

PROMOCIÓ ECONÒMICA: 
Elaborarem un Pla Estratègic consensuat 
amb el teixit productiu i associatiu:

- Que vinculi el creixement econòmic i la  
 inversió en formació.

- Que incentivi l’emprenedoria, l’economia  
 digital i vinculada al coneixement, la men- 
 torització i el mecenatge.

- Que assumeixi un lideratge en l’Àrea  
 Metropolitana, que capti talent per gene- 
 rar un hub tecnològic que posi Sant Cu- 
 gat del Vallès en el mapa d’un món glo- 
 bal i digital.

- Que distribueixi els avantatges i rendi- 
 ments d’aquests processos revertint en  
 reactivar l’economia local (especialment  
 en els sectors d’hosteleria i comerç).

- Que incentivi fiscalment la Responsabilitat  
 social corporativa i aposti per l’economia  
 circular.

4.
 P

A
RL

EM
 D

E.
.. 

PR
O

M
O

CI
Ó

 E
CO

N
Ò

M
IC

A

16



- Que aposti per modalitats de finançament  
 i gestió publico-privades.

- Que atregui institucions com Fira de  
 Barcelona, entitats financeres, centres  
 logístics internacionals de distribució, ser- 
 veis de back-ups de les millors empreses  
 del país, etc.

- Que faciliti el coneixement de la ciutat als  
 treballadors que no hi viuen per tal  
 d’afavorir l’oferta local de productes i  
 serveis.

“Cal fomentar el diàleg i establir pactes 
amb tots els agents privats del municipi”

EMPRESA
Per atraure les empreses i institucions de 
recerca vinculades al món digital, a la so-
cietat del coneixement, la robòtica, els cen-
tres de supercomputació:

- Millorarem les condicions de les empre- 
 ses ja ubicades amb un pla integral de  
 millora de serveis als polígons i nuclis on  
 es concentren empreses i indústria, un 
 pla que faci augmentar l’ocupació d’espais  
 i augmentar la contractació.

- Afavorirem la contractació d’habitants de  
 Sant Cugat en les nostres empreses per  
 tal de reduir el nombre de commuters  
 (persones que viuen a Sant Cugat però  
 treballen fora i persones que treballen a  
 Sant Cugat però no hi poden viure).

- Alliberarem terrenys per a les institucions  
 i empreses que vinguin a generar infraes- 
 tructures que queden per a la ciutat. 

- Establirem sinèrgies entre les grans em- 
 preses establertes al municipi en favor  
 dels joves emprenedors i pimes. 

- Afavorirem l’activitat econòmica amb fina- 
 litat social, l’emprenedoria social i el tercer  
 sector.  L’ajuntament ha de ser també un  
 facilitador per establir sinèrgies. 

- Dinamitzarem en clau municipal l’aposta  
 de l’economia circular comarcal. 

- Internacionalitzarem Sant Cugat.  Posicio- 
 narem el municipi al mapa d’Europa de la  
 mà de totes les administracions públiques  
 presents a Catalunya. La ciutat que posa  
 en el centre del seu esforç la ciutadania  
 valora, ajuda i cuida l’activitat econòmica  
 relacionada amb el servei a les persones.

COMERÇ
- Impulsarem programes per reforçar l’eix  
 comercial central amb tiquets descompte  
 per als clients i preu zona verda per als  
 vehicles dels comerciants.

- Vincularem el consum de comerç de proxi- 
 mitat amb reduccions en la càrrega fiscal.

- Habilitarem un espai per la celebració de  
 fires per afavorir el comerç local i la indús- 
 tria, així com fires de referència. 

- Internacionalitzarem Sant Cugat de la mà  
 de fires, congressos, jornades pel comerç  
 local, la indústria capdavantera, startups, i  
 empreses netes. 

- Facilitarem la creació d’un centre de  
 formació especialitzada en l’àmbit d’hos- 
 teleria i restauració.

- Donarem suport a les iniciatives de con- 
 gressos i actes organitzats pels diversos  
 sectors.

- Repensarem la normativa d’abast local  
 que afecta a horaris comercials, així com  
 la de les terrasses.

4.
 P

A
RL

EM
 D

E.
.. 

PR
O

M
O

CI
Ó

 E
CO

N
Ò

M
IC

A

17



Sant Cugat del Vallès ha de ser una gran 
comunitat educativa compromesa en el 
creixement personal i l’assoliment de com-
petències que possibiliten el benestar de la 
seva ciutadania.

Cal incentivar la vida escolar i reforçar allò 
que acompanya el currículum educatiu.

LA NOSTRA PROPOSTA: 
- Farem dels menjadors escolars la millor  
 oferta per consolidar hàbits i rutines sa- 
 ludables i conductes 

- Fomentarem la connexió entre les activi- 
 tats extraescolars i les activitats en els 
 centres educatius.

- Multiplicarem els estímuls tant per a 
 l’alumnat d’altes capacitats com a la resta 
 d’alumnat amb capacitats diverses ate- 
 nent a les intel·ligències múltiples. 

- Fomentarem el xec escolar patrocinat  
 per empreses locals i multiplicarem el 
 nombre de premis per a l’alumnat convo-
 cats per entitats i/o empreses.

- Multiplicarem el nombre d’activitats realit-
 zades conjuntament entre diversos nivells 
 i centres.

- Assessorarem les iniciatives innovadores 
 dels centres, des del Centre de Recursos 
 Pedagògics, treballant en xarxa entre ells i 
 el teixit associatiu i el teixit productiu de la 
 ciutat.

- Prestarem atenció especial i compromís 
 en mantenir els recursos existents rela
 cionats amb l’educació inclusiva (comuni-
 car les bones pràctiques dels nostres SIEI 
 i Aules Obertes)..

- Reactivarem els projectes de nova escola 
 d’educació especial i escola viva. Reclamarem 
 que el nou centre tingui les condicions 
 òptimes per a ser fi nalment Institut-Escola 
 i així redimensionar centres públics per 
 sobre de la seva capacitat inicial. 

- Donarem suport a les Associacions de fa
 mílies i consells escolars en la comunitat 
 educativa.

- Reforçarem el paper d’acció comunitària: 
 Pla de dinamització educativa, Experièn-
 cies d’Aprenentatge-Servei, Teatre-Auditori, 
 Sala Polivalent, Teatre La Unió, Biblioteca, 
 Museus, Escola Municipal de Música, 
 Clubs esportius.
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“Una de cada quatre persones a St. Cugat està 
cursant algun tipus d’estudi”
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- Vida associativa i escola. Generarem 
 sinèrgies entre teixit associatiu de la ciu-
 tat i el món educatiu.

- Impulsarem Mecanismes de cooperació i 
 col·laboració. Bones pràctiques, treball en 
 xarxa.

- Farem de les escoles el marc habitual dels 
 projectes relacionats amb activitats inter-
 generacionals

- Potenciarem el Pla d’Entorn dels centres 
 educatius per a una millor integració de la 
 nova ciutadania. 

- Donarem suport  municipal a l’educació 
 no-formal  i oferta de lleure no lucratiu 
 (esplais, component educativa dels clubs 
 esportius, escoles de música, activitat 
 artística i creativa).

- El repte de futur per a una població que ha 
 tingut un alt índex de població en edat es-
 colar és la seva posterior orientació per 
 als estudis post-obligatoris i universitaris. 
 És per això que  generarem organismes 
 que vinculin el teixit associatiu i productiu 
 amb els responsables educatius.

- Hi ha d’haver programes que s’ocupin de  
 l’esponsorització i mecenatge escolar, 
 estades en empresa. Posarem en contac-
 te continu l’emprenedoria i les accions de 
 representativitat amb els centres educa-
 tius. 

“Convé repensar i enfortir el Pla de 
dinamització educativa a partir del mapa 
de necessitats de tots els centres públics, 
concertats i/o privats”
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Bona part del sentiment de pertinença a la 
ciutat està relacionada amb la producció 
cultural i a qüestions d’identitat. També en 
cultura, diversitat és riquesa i això ens obli-
ga a atendre totes les sensibilitats.

L’aposta per la cultura, no tant de consum 
com de producció pròpia, genera vincles 
més forts entre la ciutadania.

Sant Cugat està cridada a fer-se una ciu-
tat àgora, espai de reflexió i de trobada 
davant els reptes que el futur ens planteja.  
La producció literària, musical, artística, de 
cultura tradicional (esbarts, tapissos, cas-
tellers, bastoners, diables, colles sardanis-
tes, etc...) han de trobar espais on donar-se 
a conèixer i assegurar la seva continuïtat. 

Sant Cugat del Vallès ha d’esdevenir model 
de referència per oferir excel·lència quant 
a estil de vida, com a ciutat acollidora, so-
lidària, compromesa amb la pau i la defen-
sa dels drets humans, especialment dels 
col·lectius minoritaris i més vulnerables.

Sant Cugat del Vallès, com a ciutat educa-
dora, ha de ser un referent internacional de 
l’evolució de vila rural a ciutat moderna. 

LA NOSTRA PROPOSTA
- Farem de Sant Cugat la seu permanent  
 del II Congrés de Cultura Catalana, una  
 iniciativa cívica que posi les bases d’allò  
 que volem ser, que recordi allò que hem  
 sigut i que ens obri horitzons de creixe- 
 ment i reconeixement culturals.

-  Donarem resposta a les entitats locals 
 que necessiten espais on mostrar la seva  
 activitat. Els espais i instal·lacions muni- 
 cipals han d’estar a l’abast de les entitats i 
 associacions de Sant Cugat. 

- Impulsarem que sigui la seu dels Jocs 
 Florals de la Gent Gran per a tot Catalunya 

- Alliberarem espais per a la construcció 
 d’instal·lacions culturals que permetin 
 fi res i congressos.

- Apostarem i concentrarem esforços i 
 pressupost en oferta cultural per als joves 
 amb l’objectiu que no hagin d’anar a bus-
 car l’oferta de lleure fora del municipi.

- Donarem suport institucional a entitats 
 com el CPA (Centro Popular Andaluz)  
 perquè esdevingui espai de referència de 
 la la rumba catalana. 
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“L’aposta per la cultura, no tant de consum 
com de producció pròpia, genera vincles més 
forts entre la ciutadania”
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- Millorarem la coordinació de la rica vida 
 associativa del municipi.

TURISME CULTURAL: 
Farem una oferta turística, gastronòmica i 
hotelera que afavoreixi un millor coneixe-
ment del municipi per a visitants i/o resi-
dents temporals. 

- Can Quitèria, com a referent actual del 
 tapís, ha d’esdevenir subseu especialit-
 zada en tapís del Museu d’Art de 
 Catalunya.

- Ens integrarem a les xarxes de ciutats 
 referents catalanes, estatals i europees  
 que afavoreixin la interrelació de les 
 nostres famílies amb ciutadans d’arreu 
 del món.  Dinamitzarem la política d’ager-
 manaments amb altres poblacions 
 d’interès del l’arc mediterrani. 
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“El Monestir, element clau de Sant Cugat 
i referent internacional arquitectònic”
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Totes les disciplines i categories esportives 
enriqueixen el municipi i els seus ciutadans 
i ciutadanes. 

LA NOSTRA PROPOSTA
- Elaborarem el Pla integral d’Equipaments 
 Esportius: Comporta la defi nició d’usos 
 consensuats amb  tots els agents espor-
 tius. Estudiarem l’efi ciència i maximitza-
 rem els usos. També cal un Pla de Man-
 teniment consensuat entre gestors, clubs 
 i usuaris. Interrelacionar l’esport amb  el 
 100% de la població: nadons, infants, 
 joves, adults , persones grans, amb indi-
 ferència de les respectives capacitats.

-  Fomentarem l’esport com a referent del 
 municipi. Donarem suport a competi-
 cions internacionals, jornades, congres-
 sos i assemblees de les respectives Fede-
 racions Catalanes. Continuarem apostant 
 per esdeveniments esportius de referèn-
 cia nacional i internacional.

-  Actualitzarem el model de referència  
 d’esport escolar. L’Omet com a gestor,  
 amb el suport de la resta d’àrees munici-
 pals i l’Alcaldia i la regidoria d’esports, 
 com a motor del suport institucional cap 
 als clubs.

- Internacionalització del municipi i foment 
 d’intercanvis personals, familiars i col·lec-
 tius de la mà del ric teixit esportiu local.

- Revisarem els conceptes de les subven-
 cions esportives . 

- Millorarem les sinèrgies entre totes les 
 Administracions públiques presents a Ca-
 talunya, per a rendibilitzar les instal·la-
 cions  existents al municipi.

-  Treballarem per la recuperació del Camp 
 de Golf de Can Sant Joan per tornar a fo-
 mentar aquesta disciplina esportiva entre 
 la ciutadania, i analitzant possibles altres 
 usos compatibles. 

-  Des de l’escolta activa, estarem amatents 
 a noves demandes de la societat civil en 
 matèria esportiva. 

-  Fomentarem l’esport inclusiu per a per-
 sones i col·lectius vulnerables o d’especial 
 protecció.  

-  Sant Cugat formarà part d ela xarxa de 
 poblacions on dur a terme la celebració 
 dels Special Olimpics.
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“L’esport és l’element fonamental pel 
desenvolupament de totes les persones 
a totes les edats i amb indiferència de les 
capacitats individuals”
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Fomentarem mesures de mobilitat 
sostenible.

LA NOSTRA PROPOSTA: 
- Prioritzarem la seguretat i pactarem un  
 pla d’usos de la xarxa de carrils bici-pati- 
 net, instal·larem més pàrquings públics de  
 bicicleta i farem arribar el bicing elèctric  
 a les zones més allunyades del centre i als  
 centres escolars.

- La flota complerta de vehicles dels  
 nostres serveis públics serà elèctrica.

- Bonificació del 80% de l’impost de circu- 
 lació pels cotxes elèctrics matriculats al  
 municipi.

- Exempció de pagament a zones verdes i  
 blaves pels cotxes elèctrics i híbrids.

- Instal·larem més punts de recàrrega elèc- 
 trica ràpida als pàrquings públics del  
 centre i als barris.

- Ampliarem les pantalles acústiques i  
 verdes a les zones residencials i empresa- 
 rials pròximes a la C-16 i B-30.

- Reduirem a 30km/h de la velocitat perme- 
 sa a bona part del nucli de la ciutat i al- 
 guns barris.

- Continuarem l’aposta per les bombetes  
 LED per acabar amb la contaminació  
 lumínica.

- Bonificació del 30% de l’impost de Bens  
 Immobles pels veïns que s’instal·lin  
 plaques fotovoltaiques i calderes de bio- 
 massa .

- Optimitzarem els recursos hídrics e bene- 
 fici dels parcs i jardins. 

- Incorporarem sistemes de reg intel·ligent  
 als espais públics per a l’estalvi d’aigua.

- Potenciarem la recollida d’aigües pluvials  
 per al reaprofitament en equipaments  
 municipals i espais verds.

- Apostarem per programes que incideixin  
 en la reducció de producció de residus. 

- Instal·larem contenidors d’esporga i des- 
 brossaments en totes les zones residen- 
 cials amb alta densitat de jardins privats.

- Posarem més punts verds mòbils que  
 arribin a les zones més allunyades del  
 centre.

- Fomentarem el compostatge casolà  amb  
 bonificacions a la taxa de residus. 

- Fomentarem l’ús cívic a Collserola i Serra  
 de Galliners. 

- Millorarem els accessos al Parc de 
 Collserola i dels seus camins interiors.

- Signarem convenis amb institucions  
 locals per netejar els boscos amb grups  
 d’aturats i/o joves voluntaris i mantenir les  
 franges anti- incendis.

- Millorarem la xarxa d’espais d’interès  
 naturals  i els connectarem per convertir-los  
 en l’anella verda de Sant Cugat amb altres  
 zones.
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Sorprèn que una població de gairebé 
100.000 habitants només tingui una resi-
dència pública. Si bé té un nombre indeter-
minat de places concertades, el cert és que 
en època de bonança econòmica les pot 
perdre totes. 

Cal dir que hi ha una previsió per una 2a 
Residència + Centre de Dia a Volpelle-
res-Can Bellet, promoguda per la Generali-
tat de Catalunya i que segons el Pla Direc-
tor d’equipaments locals 2008-2018 ja està 
executada.

Tot i això, només és una de les mancances 
que pateix la gent gran. 

La gent gran ha de seguir desenvolu-
pant-se després de la jubilació,  amb el 
reconeixement de la seva aportació social 
i cultural vers al Municipi. 

Hem de vetllar perquè tinguin  accés a la 
salut i el benestar,  i hem de crear entorns 
propicis respecte a l’habitatge, la mobilitat i 
els espais de lleure. 

Cal molta feina de conscienciació de la so-
cietat vers la Gent Gran per que no se sen-
tin sols ni socialment improductius. 

LA NOSTRA PROPOSTA: 
FORMACIÓ I LLOCS 
DE TREBALL PER GENT GRAN. 

- Crearem una ofi cina que gestioni cursos  
 de formació i faciliti llocs de treball per la  
 gent Gran Activa.  

- Interrelació amb les persones grans per 
 garantir la memòria viva, de la mà de les 
 noves tecnologies.

- Programes d’activitats per a Gent Gran.  
 (excursions, Cinema, tallers, exposicions...) 

PROMOUREM L’AUTONOMIA 
MITJANÇANT L’ACCESSIBILITAT:

- Crearem un Pla d’Itineraris Accessibles 
 en el municipi prioritzant l’accés a Equipa-
 ments, incloent aparcaments prioritaris 
 per a Gent Gran.  

- Habilitarem àrees lúdiques als espais 
 públics amb mobiliari adaptat per a Gent 
 Gran i aparells de gimnàstica.  

RESIDÈNCIES, CENTRES DE DIA, 
HABITATGES TUTELATS 
I CASALS:
- Redactarem un Pla D’Equipaments per a 
 Gent Gran acord amb la demanda del 
 Municipi.  

“La gent gran ha de seguir desenvolupant-se 
després de la jubilació,  amb el reconeixement 
de la seva aportació social i cultural vers al 
Municipi”
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- Crearem i/o requalificarem sòl amb ús  
 sociosanitari per la creació de Centres per  
 a Gent Gran  amb dependència.  

- Donarem ajuts per reformes d’ habitatges  
 particulars de gent gran que viu sola per  
 tal que  esdevinguin accessibles i adap- 
 tats mitjançant equips municipals espe- 
 cialitzats.  

SERVEIS D’ASSESSORAMENT 
I ORIENTACIÓ.
- Oferirem assessorament personalitzat  
 sobre les prestacions econòmiques i  
 tecnològiques  i sobre els serveis que ofe- 
 reix el Municipi. 

- Donarem Servei d’Atenció Telefònica per  
 a temes referents a les persones grans on  
 s’inclogui l’atenció al maltractament. 

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA:

- Implantarem l’Atenció Mèdica i Psi- 
 cològica garantida.

- Ajudarem en el conjunt de tasques que  
 es realitzen a la llar de persones o famílies  
 que es troben,  per motius físics o socials,  
 en situacions de mancança d’autonomia  
 temporal o permanent per poder realitzar  
 les tasques habituals de la vida quotidiana. 

- Oferirem el menjador social a domicili. 
 
- Oferirem el Servei de Podologia i 
 Perruqueria. 
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Hem de valorar les diverses alternatives 
d’oci que proposa Sant Cugat.

LA NOSTRA PROPOSTA
Oci: Per tal d’aconseguir que els joves de 
Sant Cugat tinguin alternatives d’oci, des de 
l’Ajuntament promocionarem el teixit asso-
ciatiu de la ciutat i  promourem la cultura 
(castellers, bastoners, etc.). Els membres 
d’aquests grups estan envellint sense que 
hi hagi un relleu a curt termini.  Promourem 
la inclusió i la participació dels joves.

Voluntariat: Des de l’Ajuntament promou-
rem activitats de voluntariat per a les di-
verses necessitats que existeixen a Sant 
Cugat. O bé, fomentarem el voluntariat in-
ternacional.

Oci nocturn: Cal vetllar per la seguretat dels 
joves que actualment es troben desprote-
gits en segons quines zones de Sant Cugat. 
A l’apartat de seguretat s’indica la necessi-
tat d’increment del cos de policia. Aquest 
increment hauria de servir també per tal 
que l’oci nocturn fos més segur.

Oferta cultural: Fomentar la cultura i l’ac-
cés al Teatre Auditori. Ampliar l’abonament 
“jove 25” de 4 espectacles a escollir a 8. Va-
lorar l’ampliació de l’edat actual que és fi ns 
a 25, fi ns a 28. 

Pla Local de Joventut: El Pla Local de Jo-
ventut 2014-2016 va caducar i no s’ha dis-
senyat un de nou, tot i que el projecte està 
iniciat, segons el web de l’Ajuntament. Hem 
d’accelerar el disseny i aprovació del nou 
Pla Local de Joventut pensant en el model 
de ciutat que volem. Un Pla que no serveixi 
únicament per a 2 anys, sinó que tingui una 
utilitat pensant a llarg termini. Segons el 
que indica el web, el nou projecte servirà 
per als anys 2019 a 2022 i s’hauria d’haver 
publicat a la tardor de 2018. 

El teixit associatiu juvenil ha de tenir cert 
protagonisme a la ciutat. 

Consell de Joves: Es va intentar crear un 
Consell de Joves farà uns 4-5 anys i no va 
ser possible per desavinences per haver-hi 
formacions polítiques com a membres. Per 
tant, caldria promoure la creació dels Con-
sell de Joves amb un clar protagonisme de 
les associacions juvenils i evitant la politit-
zació.. D’aquesta manera, es podria fomen-
tar la participació ciutadana i influir en les 
decisions de l’Ajuntament.

Clubs Cànnabis: No ha de ser el model de 
ciutat que volem per als joves. No hauria 
de convertir-se els clubs de cànnabis en 
una alternativa d’oci. Plantejarem una refor-
ma de l’ordenança que regula aquest tipus 
d’activitats. incrementant la distància entre 
aquests locals i el centres protegits.

“El 17% de la població són joves d’entre 15 a 
29 anys, un col·lectiu que representa un pes 
considerable a la ciutat”
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Actualment els joves de Sant Cugat es tro-
ben amb dificultats per a l’accés a 
l’habitatge:

Crear borsa de pisos compartits: Una ma-
nera de potenciar la independència dels 
joves és crear una borsa de pisos per com-
partir. (Altres propostes afegides a l’apartat 
d’habitatge es poden adaptar per als joves)

Campanyes específiques per a joves: 
Campanyes que promoguin la inclusió so-
cial, d’acollida i la no discriminació; sobre 
el consum de drogues, sobre els hàbits de 
vida saludable...

- Reaprofitament dels equipaments per  
 aquells joves que vulguin fer activitats no  
 reglades.

- Elaborarem un Pla de Comunicació per tal  
 arribar als joves amb inquietuds empresa- 
 rials.

- Millorarem el servei de comunicació amb  
 els joves per inquietuds solidàries i de  
 cooperació. 

- Adaptarem el Pla de Comunicació Munici- 
 pal al col·lectiu de joves.

Sant Cugat, municipi inclusiu i de referència 
per a discapacitats, celíacs, autistes i altres 
persones amb necessitats especials.

-  Ens comprometem a millorar la coherència  
 de les polítiques municipals, per fomentar  
 la compra pública sostenible, utilitzant els  
 criteris socials i no només econòmics.

-  Ens comprometem a contractar banca  
 ètica.

- Ens comprometem a arribar a l’1% del  
 pressupost per a la cooperació al desen- 
 volupament, durant el mandat.

- Mantindrem el programa de suport a per- 
 sones, institucions i entitats que estan  
 sota l’amenaça, per defensar els Drets  
 Humans i la Pau.

- Sant Cugat , ciutat refugi per a persones  
 necessitades d’asil.

- Ens comprometem a continuar fomentat  
 la cultura de la Pau.

- Ens comprometem a fer de l’Educació pel  
 Desenvolupament, una eina clau. 

- Ens comprometem a elaborar un nou Pla  
 Director Municipal de Cooperació.

- Celebrarem el 2 d’abril, dia mundial de  
 l’autisme, a Sant Cugat.

-  Treballarem conjuntament amb les famí- 
 lies per programar actes adreçats a  
 aquest col•lectiu. 

-  Formaren monitors de lleure per activitats  
 extraescolars municipals.

-  Silenciarem la fira  d’atraccions per afavo- 
 rir el gaudi dels nens autistes.
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En aquest acte no hi haurà grans parlaments ni llargs 
discursos. Només ens presentarem perquè conegueu 
les persones de la llista d’Units per Sant Cugat.  

El que volem és conversar amb vosaltres. El que 
volem és escoltar-vos. I quina millor manera de 
fer-ho que al voltant d’un vermut? 

Us esperem! 

Eleccions Municipals 2019


