
L’EMD de Valldoreix i la closca de la tortuga

@cupsantcugat

Pas clau en el procés de 
municipalitzacions. Ahir el 
#plestc va aprovar avançar 
cap a la creació d’una nova 
empresa pública de serveis, 
que assumirà els serveis de 
neteja de l’ajuntament i de la 
grua un cop culmini el procés 
d’internalització.
6 de setembre 2022

@MarcoSz4

En el marc de la Setmana de 
la Gent Gran hem presentat la 
Guia de la Gent Gran.  Una eina 
adreçada a la població +65 per 
difondre els serveis i recursos que 
tenen a l’abast a #SantCugat 
Accés a la informació general i 
recursos per cobrir necessitats i 
garantir drets!
26 de setembre de 2022

@OriolSaVa

Avui comença una nova 
roda de CB per prioritzar col.
lectivament quines propostes 
del barri es porten a votació pels 
pressupostos participatius. Vine 
i participa!!!
28 de setembre 2022

@LourdesLlorente

Sense aigua no hi ha vida. 
Volem que la seva gestió 
estigui en mans privades (grans 
multinacionals)? Si cal canviar la 
llei, doncs canviem-la.
22 de març 2022

@Nudenu

Ai és que ho voleu 
municipalitzar tot. Ai és que sinó 
la patronal impugna les millores 
salarials de les persones que 
cuiden els teus avis.
22 de març 2022

@ArranStCugat

Jove, organitza’t i milita a Arran!
26 de setembre 2022

@8MilMotius

Ells o Nosaltres. El feminisme 
serà un mur contra la repressió 
i contra la por. Participa del 
#GoteoSolidari i fem front 
juntes als costos repressius: 
http://goteo.cc/8milmotius
4 d’octubre de 2022

@freeannagabriel

 “Moltes gràcies a totes les 
persones solidàries que han 
estat durant tot aquest temps 
al costat, no només meu, sinó 
de totes les represaliades. 
Un pensament per a totes 
aquelles que segueixen a 
l’exili... Per a les multades, 
amenaçades, perseguides...” 
Anna Gabriel Sabaté
23 de març de 2022

@joan_turu

Parlem-ne. Demanem ajuda. 
Trenquem estigmes. 
Més recursos. Fem xarxes. 
Cuidem-nos.
10  d’octubre 2022

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 MÉS ENLLÀ DEL DIGITAL, HO IMMORTALITZEM POSANT-HO EN PAPER.

PER LA GENT QUE NO ET 
CONEGUI, ENS POTS EXPLICAR 
QUI ÉS L’ORIOL SÁNCHEZ?
En primer terme em definiria com 
a militant. Milito des de fa gairebé 
20 anys, i això al final ha definit el 
que soc. També soc pare de tres 
criatures, això no es pot obviar, i 
òbviament n‘estic molt content. 
Per últim, també soc sociòleg i 
analista de dades. 

QUINA HA ESTAT LA TEVA 
TRAJECTÒRIA POLÍTICA?
Vaig començar a l’assemblea de 
joves de Vilanova i la Geltrú, on vaig 
néixer, i més endavant vaig passar 
a militar en clau més nacional, com 
la Coordinadora d’Assemblees de 
Joves de l’Esquerra Independen-
tista, on a part d’estar militant a la 
base, vaig ser portaveu nacional. 
Des del 2013 formo part de la CUP, 
i també he participat d’altres es-
pais com el Quinto o Cal Temerari. 

ET VAS INCORPORAR AL PLE DE 
JULIOL COM A REGIDOR PER LA 
CUP. COM HO VAS VIURE?
No negaré que amb certs nervis. 
Un espai com aquest s’ha d’agafar 
amb molta responsabilitat i sabent 
que s’està representant a un gruix 
de gent molt important que ens 
van votar, però també la ciutat, 
perquè estàs a govern amb una 
responsabilitat no només indivi-
dual sinó col·lectiva. 

ENTRES EN SUBSTITUCIÓ 
DE NÚRIA GIBERT. COM S’HA 
PRODUÏT AQUEST PROCÉS?
No és estrany dins de la CUP. En-
tenem la participació política d’una 

forma col·lectiva, i com més gent 
participem dels diferents òrgans 
i ens formem en el funcionament 
de l’Ajuntament, més acabem 
aportant a dins de la mateixa 
CUP. Nosaltres no estem de per 
vida a la institució, però si que 
estem molt de temps a l’assem-
blea, i per tant tots els coneixe-
ments que adquirim fora també 
els acabem portant allà.

PER QUÈ EN AQUEST 
MOMENT?
Es va fer aquest procés ente-
nent el moment en què està-
vem, perquè molta part del que 
vam pactar, i del nostre progra-
ma polític, s’ha estat complint 
allà on hem governat nosaltres. 
A més, s’ha fet el relleu amb 
temps perquè no suposi un 
greuge als espais on he entrat 
mentre em posava al dia.

ÉS EL TERCER ANY D’UN 
MANDAT EN QUÈ LA CUP HA 
ESTAT PER PRIMER COP AL 
GOVERN DE LA CIUTAT. COM 
VALORES LA FEINA FETA?
Molt positivament. Allà on hem 
tingut responsabilitat directa 
ha augmentat el pressupost de 
drets socials. Hem abandonat 
una visió dels drets socials com 
serveis per un grup determinat 
de gent que alguns diuen “els 
pobrets”, i hem posat en valor 
que són drets per a tothom, i 
que en un moment donat de la 
vida pot necessitar qualsevol 
persona. I més en contextos 
com l’actual.

EN QUÈ HA MARCAT LA 
DIFERÈNCIA QUE LA CUP 
FORMI PART D’AQUEST 
GOVERN?
La va començar a marcar en el 
moment en que vam dir: “no vo-
lem cadires, volem un programa 
polític i un pacte de govern que 
especifiqui les línies mestres 
del proper mandat.” Ho vam 
aconseguir, després la pandèmia 
va passar pel mig, però nosaltres 
sempre hem aportat la nostra 
lògica d’augment i consolidació 
de drets a tots els àmbits on 
hem pogut.

HAS ASSUMIT ELS ÀMBITS DE 
JOVENTUT I PARTICIPACIÓ. 
QUINS SÓN ELS PRINCIPALS 
PROJECTES D’AQUEST CURS?
Primer vull dir que el Marco 
Simarro ha fet una feina molt 
bona en tots dos àmbits, amb 
el 80% del Pla Local de Joven-

tut ja complert. A Participació 
es segueix redimensionant els 
pressupostos participatius als 
barris. Això és important, fa que 
la gent se senti més propers 
els projectes i veu que allò 
que discuteix, decideix i vota 
s’implementa al seu barri. I el 16 
de novembre es farà la primera 
Assemblea Ciutadana, un òrgan 
on tota la ciutadania podrà discu-
tir sobre temes transversals de 
ciutat. 

I A JOVENTUT?
Es tracta de continuar dignificant 
el col·lectiu de joves, acompan-
yant-los en el seu procés de presa 
de decisions, ja sigui des del Con-
sell de Joves o des de la partici-
pació en altres espais. Hi ha coses 
que cal continuar treballant i molts 
projectes interessants que s’estan 
començant a engegar, i que durant 
el que queda de mandat veuran 
la llum.

I PER ACABAR, QUINS SÓN ELS 
PRINCIPALS REPTES QUE TÉ LA 
CIUTAT A DIA D’AVUI?
Sant Cugat continua tenint el 
mateix repte que a les últimes 
eleccions: no expulsar a la seva 
gent per qüestions econòmiques. 
És una dinàmica que costa canviar, 
perquè són molts anys construint 
un model de ciutat, però en aquest 
mandat s’han començat a posar 
les bases perquè deixi de ser així. 
També és clau la qüestió de les 
crisis energètiques i la crisi 
climàtica, i continuar potenciant 
l’associacionisme i el sentiment de 
pertinença a la ciutat.

SEMPRE HEM 
APORTAT LA 
NOSTRA LÒGICA 
D’AUGMENT I 
CONSOLIDACIÓ 
DE DRETS A TOTS 
ELS ÀMBITS ON 
HEM POGUT.

ENTREVISTA

ORIOL SÁNCHEZ és regidor de la CUP-PC des del ple del 
passat juliol, quan va entrar en substitució de Núria Gibert, 
assumint els àmbits de Joventut i Participació.

ENTREVISTA

ORIOL SÁNCHEZ
On hem tingut 
responsabilitats directes 
s’ha augmentat el 
pressupost de drets 
socials.

QUÈ HEM FET A L’AJUNTAMENT?

CUP Sant Cugat

Marco Simarro

Oriol Sánchez Vallès Arran Sant Cugat

8 Mil Motius

Free Anna Gabriel

Joan Turu

Lourdes Llorente

Núria #EnsVolemVives

MARCO SIMARRO LOURDES LLORENTE ORIOL SÁNCHEZ
Portaveu de la CUP-PC  Tinent 
d’Alcaldia de Drets Socials, Igualtat, 
Ciutadania, Salut i Infància.

Tinència d’alcaldia de Bon Govern, 
Transparència, Participació i Barris.

Regidor de Joventut i Participació. 

Seguirem treballant fins 
el darrer dia de mandat 
per la justícia social. 
Perquè per davant de les 
disputes electorals partidistes 
estan els drets de les persones. 
Perquè volem fer un Sant Cugat 
per a tothom.

La tecnologia, amb els nous 
avenços, ens pot servir 
per millorar les condicions 
materials de la gent. 
I ho volem fer així. Sense oblidar 
mai a les persones que no tenen 
coneixements o eines per 
fer-la servir.

La resposta a les crisis 
que patim des del 2008 
només pot passar per falcar 
i consolidar cada dia més drets 
per a la majoria. 
Com més força tinguem, més 
cohesionada, solidària i justa 
serà Sant Cugat.

VALLDOREIX

LEMD de Valldoreix, si vol continuar sent un ens local amb per-
sonalitat pròpia, hauria de tenir un paper molt més rellevant 
en la política municipal de Sant Cugat, anar més enllà de ges-
tionar les competències pròpies i prendre’s la menor depen-

dència que li atorga l’estatus d’entitat menor, com una limitació per 
incidir en qüestions que l’afecten directament i de les quals depèn en 
major part de l’Ajuntament.

Temes cabdals endegats amb governs convergents, com disposar 
d’un absent HPO, l’accidentada gestió de la urbanització de l’avingu-
da Baixador o el culebrot judicial del Complex Esportiu, entre tants 
d’altres, segueixen enquistats.

Un d’ells podria ser potenciar l’activitat econòmica del polígon Can 
Calopa. Ubicat a l’extrem més occidental de Valldoreix, és un exemple 

de com aquesta administració, preocupada en la gestió clientelar de 
la seva bossa de votants, pot abandonar a la seva sort les PIMES que 
tenim més a l’abast. Saber com hauran d’afrontar la crisi i procurar-los 
un camí planer per a la reconversió no són obligacions de l’EMD, 
però haurien de ser un deure per un govern que no entén l’activitat 
econòmica de la vila, més enllà del comerç local, ni la crisi del sector 
productiu enfront d’un model plagat de plataformes logístiques. 

Hem de superar els vells clixés i apostar per una transició entre el 
model capitalista de mercat lliure i un nou model econòmic que 
procuri abastir les necessitats reals de la ciutadania. El nom que li 
posem no tindrà importància, el que cal és que a Valldoreix i arreu, 
sortim de la closca que ara per ara ens frena i no ens deixa alçar la 
vista per veure l’abast del problema que tenim damunt. 

Ferran Margineda, vocal de la CUP a l’EMD de Valldoreix.



EL SANT 
CUGAT QUE 
VOLEM.

Si una cosa tenim a la CUP, és que no ens 
cansem de repetir les coses. Quan creus el 
que dius, no importa quants cops ho diguis, 
perquè sempre hi ha algú que no ho haurà 

sentit. Per això, quedin un, dos o quatre anys per a les 
eleccions, el nostre discurs és el mateix. 

Ens estimem Sant Cugat. La ciutat que ens ha vist 
créixer o que ens ha acollit, però que en definitiva ens 
sentim nostre. I si volem continuar gaudint-la, hi ha 
reptes a assumir perquè en lloc d’una ciutat excloent, 
sigui un Sant Cugat per a tothom. 

El camí és clar: parlar sense complexos de quin Sant 
Cugat volem, i actuar en conseqüència. La ciutat que 
nosaltres volem és una ciutat més social i menys 
desigual. Una ciutat que creixi de manera planificada 
i segons les necessitats de la seva gent, no a cop de 
promoció immobiliària. 

Una ciutat que aposti de veritat per l’habitatge públic 
i on els desplaçaments a peu, en bicicleta o transport 
públic guanyin terreny al cotxe, preservant així la salut 
dels veïns i ajudant a combatre una emergència climà-
tica que ja és massa real. 

Aquest és el Sant Cugat que volem. El nostre, el de 
sempre, però on tothom hi tingui lloc. 

AMB LES DADES A LA MÀ

L’EDITORIAL Cap a la 
cooperativa 
de cures!

Avui dia el mite de l’individua-
lisme, del “tu sol pots”, queda 
cada cop més en entredit. La 
pandèmia, més enllà del pati-

ment, ens va deixar una lliçó importantís-
sima: demostrar-nos que ens necessitem 
les unes a les altres per tirar endavant i que 
la interdependència és un element bàsic 
en la nostra societat. Tot 
i l’aparença del dia a dia 
frenètic on ens sentim 
amos del nostre propi 
destí, tot el que ens en-
volta és fruit d’una feina 
col·lectiva i comunitària. 
Els productes bàsics que 
adquirim no apareixen 
per art de màgia, els 
transports que ens des-
placen no són un mira-
cle i el suport humà que 
rebem de la nostra xarxa 
familiar o propera no és 
mer attrezzo.

I en aquesta interdependència s’hi tro-
ben imbricats un conjunt de processos, 
treballs o serveis que garanteixen la re-
producció de la vida humana. Parlo de les 
cures, d’aquell conjunt d’accions diàries 
tan necessàries per sostenir-nos, des de 
la neteja i la higiene domèstica a la cura 
emocional, fins a la preparació d’un àpat 
calent a taula.

Sovint, aquests processos es materia-
litzen en feines precàries, feminitzades i 
informals, absents dels drets més bàsics. 
Feines invisibles als ulls de les polítiques 
públiques i, doncs, submergides. Nosal-
tres entenem que les cures són un dret, 
no una ajuda. Són un element fonamental 
que sosté la nostra societat i que cal visi-

bilitzar i dignificar. Parlar 
de cures públicament 
és un acte de justícia 
social i anar més enllà 
promovent iniciatives 
concretes un deure pels 
qui volem transformar la 
societat.

És per això que, a Sant 
Cugat, caminem vers la 
constitució d’una coo-
perativa de cures i ser-
veis a la llar. Una fórmu-
la per fer sortir de la 
informalitat el treball 
domèstic i de cures a la 

nostra ciutat. Una cooperativa de treba-
lladores o de serveis que ofereixi op-
cions laborals dignes a dones migrants o 
en situació d’exclusió. Una eina, al cap i a 
la fi, per traçar processos d’apodera-
ment amb les dones que es troben en 
aquestes situacions i per instaurar una 
més que necessària col·laboració públi-
co-comunitària.

OPINIÓ COMPARTIDA

Nosaltres 
entenem 
que les cures 
són un dret,
no una ajuda. 
Són un element 
fonamental que 
sosté la nostra 
societat i que 
cal dignificar.

Marco Simarro, portaveu de la CUP-PC i tinent d’alcaldia de 
Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància

Fotografia: Ajuntament de 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!”.

REDACCIÓ, 
CUP SANT CUGAT

DISSENY I MAQUETACIÓ
Diego Muñoz @Milvietnams

ENVIA’NS COMENTARIS,  
IDEES I PUNTS DE VISTA

CONTACTA AMB NOSALTRES
santcugat@cup.cat

           610 59 19 07

TROBA’NS A LES XARXES SOCIALS
    

@CUPSantCugat
Canal de Telegram: @CUPstc

i a cupsantcugat.cat.

InfoCUP

És el percentatge en què s’ha incrementat el pressupost de Serveis Socials des que vam entrar al govern de la 
ciutat l’any 2019. Cadascú té les seves prioritats polítiques, i per a nosaltres aquesta no és altre que acabar amb la 
desigualtat a la nostra ciutat i assegurar que tothom vegi satisfetes les seves necessitats bàsiques. En èpoques de 
dificultats econòmiques com l’actual, cal disposar de tots els recursos públics per garantir que la gent corrent no torni 
a ser qui absorbeixi l’impacte de la crisi.

És el percentatge d’habitatge públic 
que es destina al fons social, quan 
anteriorment la xifra es situava en el 7%.  

Sessions programades del Ball de la Gent Gran 
fins el juny del 2023, que es torna a organitzar 
conjuntament entre la Unió Santcugatenca i 
l’Ajuntament per promoure un envelliment actiu. 10
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