
VINT MESOS QUE 
JA QUEDARAN 
PER SEMPRE.

La CUP vam entrar al govern de la ciutat de Sant 
Cugat amb un objectiu molt clar: Millorar les 
condicions materials de la classe treballadora, 
és a dir, més oportunitats, més transparèn-

cia, més accés per a què tots puguem desenvolupar 
de forma plena el nostre projecte de vida. També per 
una necessitat ètica de fer net amb les estructu-
res clientelars i el parasitisme que havia exercit CIU 
durant 32 anys al nostre ajuntament. Foc nou des del 
començament. En aquests 20 mesos amb una crisi 
sanitària i social inclosa hem esmerçat la força que la 
gent ens va donar per a consolidar el tipus de polítiques 
en què creiem: les que posen les condicions de vida al 
centre (ajuts per al material escolar, increment beques 
menjador, punt de mediació del lloguer, consolidació 

servei igualtat i feminismes, increment del pressupost 
de serveis socials) però també la manera com entenem 
la nostra ciutat amb una perspectiva en participació des 
de la base, cura i seguiment pels processos col·lectius i 
la manera com entenem la governança; honesta, trans-
parent, exemplar i amb control democràtic sobre els 
recursos amb la regidoria de bon govern transparència i 
municipalitzacions.

Després de 32 anys, 20 mesos poden semblar pocs, 
però han servit per capgirar com un mitjó dinàmiques 
enquistades, per repartir els recursos, per a començar a 
construir la ciutat de tothom amb paràmetres públics i 
de servei a les majories. Queda molta feina per fer i 
estem arremangats per a fer-la. 

AMB LES DADES A LA MÀ

L’EDITORIAL

és el que es podria baixar el preu de l’aigua si aques-
ta fos gestionada de forma directa per una empresa 
municipal, i sostenir el preu durant 10 anys.

Font: “Memòria de valoració de la forma més sostenible i eficient 
de prestació del servei d’abastament d’aigua del municipi de 
Sant Cugat del Vallès. Consultora CAPIOL, Infrastructure&Asset 
Management SL.

La gestió pública de l’aigua seria la forma de 
prestació més eficient segons un estudi enca-
rregat a una assessoria externa que analitza l’efi-
ciència en totes les opcions de subministrament 
del servei d’aigua.

Els processos de municipalització dels serveis requereixen d’es-
tudis que certifiquin que la gestió pública milloraria la gestió pri-
vada. Així, la Comissió Tècnica que treballa en l’anàlisi del model 
de gestió de l’aigua a Sant Cugat va encarregar un estudi extern, 
que conclou que la forma de gestió més eficient de l’aigua és la 
prestació directa amb personificació mitjançant una Entitat Pú-
blica Empresarial Local (EPEL) o una Societat Mercantil Pública. 

Una pandèmia que ens 
roba la vida.  
Dempeus en la defensa 
de tot allò públic.

Ja fa un any que convivim amb la 
covid19 i un any també d’actualit-
zació diària de dades d’infectades 
i mortes, de mesures oscil·lants i 

de polítiques orientades a salvar l’econo-
mia.
El mot pandèmia prové del llatí i significa 
allò que afecta a tot el poble. La crisi de la 
covid ha destapat totes 
les misèries d’un siste-
ma classista, racista i 
masclista que està tenint 
unes conseqüències 
desiguals entre la pobla-
ció. No es tracta només 
un cataclisme sanitari, 
són milers d’unitats 
familiars a l’atur, petits 
negocis tancats, desno-
naments sense sortida 
habitacional, cues infini-
tes a Càrites per assegurar un plat a taula, 
desballestament de les relacions socials, 
problemes de salut mental aflorant i aug-
ment de la violència masclista a les llars. 
Totes aquestes situacions – els determi-
nants de salut – aboquen a les persones 
a un pitjor estat de salut que condicionarà 
negativament la seva capacitat de res-
posta a una situació excepcional.
La crisi de la covid ha revelat la fragilitat 
del nostre sistema sanitari públic. Una 
estructura que, malgrat l’anomenem 
pública, amaga centenars de consor-
cis privats (teòricament sense ànim 
de lucre). Amaga, també, una atenció 
primària - la porta d’entrada al sistema 
i la base sobre la qual se sosté la resta 
– exhausta, que ara no només haurà de 
fer la feina assistencial de sempre, si no 
també el cribratge i control de la covid, la 

gestió de les escoles i residències (encara 
que siguin privades) i l’atenció integral de 
les conseqüències mèdiques i socials de 
la crisi. Després d’anys de polítiques de 
retallades econòmiques i de personal, de 
sobrecàrrega laboral i de privatitzacions, 
ens trobem en una situació límit que ens 
obliga a pagar recursos de les mútues pri-

vades per poder donar 
assistència pública.
Davant d’això, la sortida 
de la crisi ha de passar 
necessàriament per un 
pla de rescat social cap 
a les més precaritzades 
(aquelles que treballem 
per sobreviure), per l’en-
fortiment amb recursos 
econòmics i humans 
de l’atenció primària, 
per garantir que l’àmbit 

laboral sigui segur, i si no ho és, tancar 
les empreses que calgui per assegurar la 
vida i no el capital. Cal orientar totes les 
mesures a defensar la vida i salut de les 
persones i no de la gran economia, i si això 
passa per un confinament total, cal posar 
els recursos per sostenir, en el sentit més 
ampli de la paraula, totes i cada una de les 
unitats familiars del territori. Cal defensar 
allò públic amb dents i ungles perquè és 
l’únic que ens pot allunyar de la misèria.
Així, aquesta pandèmia no ens perjudica a 
totes per igual perquè les condicions de 
les quals partíem tampoc eren les 
mateixes, són les persones més pobres 
qui més estan pagant les polítiques 
neoliberals. La crisi social, sanitària, 
econòmica i laboral que ens confronta 
només la podrem superar amb la defensa 
fèrria de la vida i de tot allò públic. 

OPINIÓ COMPARTIDA

Ens trobem en 
una situació límit 
que ens obliga a 
pagar recursos de 
les mútues pri-
vades per poder 
donar assistència 
pública.

Nura Estany, metgesa resident de família 
i militant de la CUP Sant Cugat.

PARTICIPA  
AMB LA CUP
cupsantcugat.cat 
santcugat@cup.cat

Perquè no només creiem que 
les coses poden canviar, sinó 
que han de canviar, des de la 
Candidatura d’Unitat Popular 
de Sant Cugat animem els veïns 
i les veïnes de la nostra vila a 
participar en el nostre projecte, 
que a partir d’ara també és 
el vostre, i l’obrim a totes les 
persones i col·lectius que, 
des de l’àmbit local, treballem 
per construir un poble lliure i 
socialment just. Ja ens ho deia 
Vicent Andrés Estellés: “[...] 
No et limites a contemplar les 
hores que ara passen. Baixa al 
carrer i participa ! No podran res 
davant d’un poble unit, alegre i 
combatiu!”.
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EMD DE 
VALLDOREIX. 
UNA 
ADMINISTRACIÓ 
PROPERA A LA 
CIUTADANIA O 
UNA DESPESA 
INNECESARIA?

Ferran
Margineda

Quan estem a les portes de la 
renovació del conveni compe-
tencial de l’EMD de Valldoreix 
amb l’ajuntament de Sant Cugat, 
és bon moment per fer balanç 
de què ha fet l’actual govern 
convergent aquests darrers nou 
anys. Moltes coses. Segur que si,  
però de certa entitat i realment 
transformadores no. 
Centrant-nos en un eix cabdal 
de la política local, l’urbanisme, 
no és cap secret que els grans 
projectes a desenvolupar a Vall-
doreix han estat arrossegant-se 
aquests darrers nou anys, sense 
concretar-se malgrat la coinci-
dència de governs convergents a 
ambdues administracions. 

CUP Sant Cugat @cupsantcugat
Quina ha estat la gestió de la 
#covid19 des de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de #SantCugat? 
Núria Gibert, Tinenta d’Alcaldia de 
Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, 
Salut i Infància ho explica.
[VEURE VÍDEO]
#ServeisSocialsEnPandèmia
7 d’Oct 2020

cupsantcugat Ahir ens vam 
reunir els partits i entitats de 
#SantCugat i #RubíCity que 
estem a favor que els terrenys de 
l’atntic camp de golf de Can Sant 
Joan es transformin en un parc 
periurbà per a la ciutadania.
Un pulmó verd enmig del Vallès, 
una esperança de recuperació 
d’un espai públic.
3 de novembre de 2020

8 Mil Motius @8MilMotius
“El 8M vam prendre els carrers, 
vam aturar els centres de 
treball i vam tallar les vies de 
comunicació per aturar la 
producció i trencar la normalitat. 
Ens acusen de desordres i és 
ben cert. Volíem confrontat un 
ordre d’explotació, pobresa i 
misèria”.
19 d’Oct 2020

Arran Sant Cugat @ArranStCugat
#HoSabem: IP 83.247.136.74
Diverses organitzacions de 
l’Esquerra Independentista ens 
hem vist afectades per un nou 
cas d’espionatge per part de  
@mossos i el @govern 
El membre d’Arran Sant 
Cugat Enric López, a qui li 
van suplantar el mail “A la 
Generalitat també hi ha 
clavegueres”.
30 d’Oct 2020

CUP Sant Cugat @cupsantcugat
És el moment de que les 
administracions afectades 
prenguem el relleu com a 
acusació particular en la causa 
del 3%.
Ara l’Ajuntament de 
#SantCugat, amb la CUP al 
govern agafem el relleu de la 
feina feta fins ara per la  
@cupnacional com acusació 
en aquesta causa.
1 de Sep 2020

Marco Simarro @MarcoSz4
Som massa les persones 
que no podrem votar en 
aquestes eleccions. Inclús sent 
representant de la 
@cupsantcugat  a la ciutat 
on visc, el meu dret a la 
participació política a través 
del vot es limita al món local. 
Contradictori, oi?
Pel dret a vot de la població en 
general.
I la meva situació és la d’algú al 
sí de l’espai Schengen. Encara 
hi ha milers de persones més 
invisibilitzades i excloses 
socialment i política.
4 de Feb 2021

CUP Països Catalans  
@cupnacional
La CUP celebrarà la 1a 
Assemblea Nacional 
Ecologista el proper 28 de 
novembre #ANEcoCUP 
#EcologismeCUP
6 de Oct 2020

Sindicat de Llogateres de 
Sant Cugat
@LlogaterStCugat
Això mai hagués estat possible 
sense la lluita colectiva i tota 
la gent afiliada al sindicat de 
llogateres. Enhorabona a 
tothom! Ara, a seguir lluitant 
perquè no ens la treguin!! 
Seguim

Sindicat de Llogateres i 
Llogaters
@SindicatLloguer
Queda aprovada la 
proposició de llei de 
mesures urgents en 
matèria de contenció 
de rendes en els 
contractes d’arrendament 
d’habitatge.
Avui hem regulat 
els lloguers. 
#AvuiRegulemEls-
Lloguers

Per tant, pot ser un bon moment 
de plantejar-se si les compe-
tències d’urbanisme de l’EMD, 
que recauen directament en el 
President, no serien més ben 
gestionades des de l’actual 
govern de Sant Cugat.  
Són molts anys sense assolir 
cap de les fites que aquesta vila 
reclama. I més enllà del treball 
del personal tècnic i administra-
tiu que amb llur tasca de gestió i 
desenvolupament de projectes 
està sustentant la imatge de 
l’EMD, hem vist com en aques-
ta darrera dècada, l’absència 
de coordinació política entre 
administracions per dur a terme 
reptes importants per la Vila, 

no resolien la urbanització de la 
Colònia Montserrat, de l’avin-
guda Baixador, la ja vella “nova” 
centralitat i la creació d’habitatge 
de protecció oficial entre altres 
temes pendents.
Cal que la gent de Valldoreix i 
tothom entengui que l’EMD és 
un model d’administració que tot 
i tenir un cost addicional, pretén 
ser més proper amb la seva ciu-
tadania, sempre que funcioni de 
forma eficient i resolutiva.

és el vocal de la CUP a l’EMD 
de Valldoreix.

VIST, SENTIT, PIULAT.

LA PETITA CONTRADICCIÓ DE PLASMAR EN PAPER ALLÒ EFÍMER,ALLÒ QUE NOMÉS ÉS IMPORTANT FINS QUE EL DIT S’HO 
ENDÚ, QUE NO TÉ CAP SUPORT MÉ ENLLÀ DEL DIGITAL, HO IMMORTALITZEM POSANT-HO EN PAPER.

cupsantcugat

ON SE SITUA SANT CUGAT 
AMB RELACIÓ A L’EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA?
A vegades tenim la imatge idíl·lica 
d’un Sant Cugat poble, que potser 
és el que era als anys 70. Però ara 
hi viuen quasi 100.000 persones 
assimilant-nos a capitals de pro-
víncia com Girona. Per tant, tenim 
reptes socials i climàtics impor-
tants. Reptes no només associats 
al metabolisme de Sant Cugat, per 
l’activitat interna dels habitatges, el 
transport i la indústria, sinó també 
per tot el que rebem i patim, fruit 
d’estar prop de Barcelona i en el 
creuament de vies de comunicació 
importants per carretera...
 
L’ANELLA VERDA AVANÇA 
CAP A UN REPLANTEJAMENT 
A L’ALÇADA DEL REPTE 
CLIMÀTIC?
L’Anella Verda és una gran mesura 
de consciència ciutadana, és 
imprescindible i necessària perquè 
replantegem la mobilitat dins la 
ciutat, però no per la reducció real 
de contaminació que suposa per 
a Sant Cugat. Un cop haguem vist 
que canviar d’hàbits és possible i 
que les actuacions locals no són 
suficients, llavors potser serem 
més vehements per reclamar 
actuacions polítiques a una escala 
superior.

ÉS SUFICIENT L’ANELLA VERDA?
Calen restriccions més importants 
per reduir la circulació de vehicles. 
El cotxe elèctric queda molt bé, 
però produir-lo i carregar-lo també 
té un fort impacte ambiental. El 
camí és reduir la mobilitat i tendir 
cap a carrers de vianants, entesos 

com espais compartits de convi-
vència; i també, cap al transport 
compartit: autobús municipal i 
periurbà a demanda, taxi com-
partit, increment de la xarxa de 
trens... cal una aposta municipal 
en aquest sentit.
 
ESTEM MOLT ENRERE EN 
TRANSPORT PÚBLIC?
Ens queixem que a Espanya 
la xarxa és radial i a Catalunya 
també ho és. Si no fem una 
inversió en això, no podem seguir 
demanant canvis d’hàbits a la 
ciutadania. Smart city seria això: 
regular el transport públic a la 
demanda i idear alternatives 
com ara el taxi compartit. No és 
només demanar que la gent vagi 
en bicicleta.
 
EL PARC AGRARI DE CAN SANT 
JOAN SUSPÈS ERA UN RESPIR 
CLIMÀTIC, TAMBÉ?
Sí, sens dubte, hagués per-
mès crear un parc agrari on fer 
producció agrícola de proximitat 
i zones de respir urbà; a més, en 
un espai compartit amb Rubí, 
un municipi amb una situació 
econòmica diferent de la nostra, 
possiblement més compromesa 
per la crisi sistèmica i ambiental. 
No fer-ho, penso que és perdre 
una oportunitat.
 
I NO N’HI HA MOLTES, 
D’OPORTUNITATS, OI?
El canvi climàtic va més ràpid 
que nosaltres, calen mesures 
dràstiques que impactin en la 
vida quotidiana de la ciutadania. 
Estem en una transformació 
necessària similar a la revolu-

ció industrial o a l’impacte de la 
fil·loxera en el món agrari.

QUÈ CREUS QUE HA DE 
CANVIAR DE LA VIDA 
QUOTIDIANA?
A part del transport, com 
comentàvem, cal replantejar el 
model de consum. Només pot 
ser de proximitat, de temporada 
i just. El consum de qualsevol 
cosa en qualsevol moment té un 
cost importantíssim. Hauríem 

de ponderar el preu de cada pro-
ducte en funció del carboni i la 
despesa ambiental que genera, i 
dels recursos no renovables que 
necessita. Com és que encara 
no ho fem, això? No es té mai en 
compte, per exemple, l’impacte 
ambiental que té la producció 
d’excedents per complir amb el 
mercat, ni l’emmagatzematge 

de refrigerats, ni el transport de 
llarga distància.
 
I EL CONSUM DE TECNOLOGIA?
Sembla que només siguem cons-
cients d’allò que veiem, com ara 
el fum dels cotxes i les fàbriques. 
Però cada fotografia que envies 
per mòbil té el mateix impacte 
ecològic, pel què fa a emissions 
de gasos amb efecte hivernacle, 
que fer córrer un cotxe durant un 
quilòmetre. Així que la virtualitat 
i la immediatesa també tenen 
conseqüències ecològiques que 
ens haurem de plantejar.
 
ALGUNS SECTORS EN 
SORTIRAN MOLT PERJUDICATS.
Sí, i s’ha de treballar per acom-
panyar-los en el canvi. També 
apareixeran noves oportunitats 
empresarials. Fixem-nos que par-
lem d’empresa, no de negoci. Hem 
de tenir una mirada global dels 
problemes, no només sobre casos 
concrets. Canviaran sistemes de 
producció, de vida, d’explotació del 
paisatge. La magnitud de la tra-
gèdia és salvatge. Estem parlant 
d’una transició del model de vida.
 
QUIN PAPER HI POT JUGAR 
SANT CUGAT?
Sant Cugat té una realitat que és 
un miratge per la capacitat adqui-
sitiva de les persones que hi vivim, 
pels metres quadrats de zona 
verda per habitant que tenim, per 
la formació mitjana de la pobla-
ció... i per això podria ser un lloc 
de referència per a fer-hi experi-
ments de transició cap a una nova 
manera de viure, que es poguessin 
extrapolar a altres llocs. 

L’ANELLA VERDA 
O EL PARC AGRARI 
DE CAN SANT JOAN 
SÓN OPORTUNITATS 
DE CONSCIÈNCIA 
COL·LECTIVA 
PER CANVIAR 
ELS HÀBITS I 
RECLAMAR MESURES 
PROFUNDES I 
SUPRALOCALS.

ENTREVISTA

ROBERT SAVÉ, VEÍ DE MIRA-SOL 
INVESTIGADOR DE L’INSTITUT DE RECERCA 
I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA) 
I PROFESOR DE LA UAB

ENTREVISTA

ROBERT SAVÉ
El canvi climàtic va més 
ràpid que nosaltres, calen 
mesures dràstiques 
que impactin en la vida 
quotidiana.

Creació de Punt de Mediació al Lloguer, un servei per acompanyar els llogaters i llo-
gateres en la relació amb la propietat.

Incorporació d’una plaça de tècnica d’igualtat a la plantilla 
municipal. Hem treballat un Protocol municipal d’abordat-
ge de les violències sexuals als espais públics d’oci.

Hem potenciat uns 
pressupostos participa-
tius arrelats als barris. A 
partir del debat veïnal i 
els Consells de Barri hem 
prioritzat les necessitats 
i propostes.

Treballem en la munici-
palització de la grua, la 
neteja d’edificis i l’atenció 
domiciliaria, col·laborem 
amb l’AMB per (la ges-
tió pública de) l’aigua, i 
dinamitzem l’Associació 
de Municipis per l’Energia 
pública.

EMERGÈNCIA 
HABITACIONAL

FEMINISME

PARTICIPACIÓ MUNICIPALITZACIONS

INFÀNCIA

LGTBIQ+GENT GRAN

JOVENTUT

Beques escolars, per garantir que tots els infants de 
Sant Cugat disposin del material necessari per a la 
seva escolarització.

Dignificació del Servei d’Atenció Integral LGTBIQ+ per 
acompanyar totes les orientacions sexuals i diversi-
tats sexuals i de gènere.

Estem treballant en la segona residència pública per a 
persones grans, per a cobrir una necessitat històrica 
de places d’acollida manca de places públiques.

Feminisme, ocupació i 
drets laborals, oci alter-
natiu i participació són 
els grans eixos del nou 
Pla Local de Joventut. 
Enfortim i dignifiquem 
les polítiques per als 
joves de 18 a 30 anys.

Feminisme, ocupació i 
drets laborals, oci alter-
natiu i participació són 

els grans eixos del nou Pla 
Local de Joven. del nou 
Pla Local de Joven. del 
nou Pla Local de Joven.

LOURDES LLORENTE NÚRIA GIBERT MARCO SIMARRO
Tinència d’alcaldia de Bon Govern, 
Transparència, Participació i Barris.

Tinència d’alcaldia de Drets Socials, 
Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància.

Regidories delegades de Joventut i 
de Participació i Barris.

La transparència és pura 
rendició de comptes. Quan la 
gestió pública s’exposa a la 
mirada de tots som més eficaços 
i exemplars i estimulem la 
participació i el bon govern.

Diuen els zapatistes que quan 
una dona avança cap home 
retrocedeix. I amb aquesta 
premissa cal treballar, ningú 
retrocedeix quan es conquestes 
drets. Tots hi sortim guanyant 
quan els garantim.

Treballem per millorar els 
serveis d’atenció als joves i per 
transformar les polítiques de 
joventut de forma participada i 
col·lectiva. Les necessitats vitals 
del jovent s’han de posar damunt 
la taula i resoldre-les.

LA CUP A L’AJUNTAMENT


