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Aquest document no pretén ser en absolut el programa electoral de Junts per Sant Cugat perquè el programa
l’hem de fer plegats, entre totes i cadascuna de les persones que formem el partit, amb el suport del nostre grup
municipal una vegada haurem triat alcaldable i també amb
representants de tots els sectors de la ciutat.
No hi són totes les temàtiques que podríem abordar, sinó
aquelles més centrals, que afecten un gran nombre de la
població.
És un document de propostes per dur a terme a la nostra ciutat a curt i llarg termini perquè a partir del juny del
2023 com a govern local haurem de gestionar el dia a dia,
però també tenir una mirada llarga i, en paral·lel, treballar
projectes que veuran la llum en un segon o tercer mandat.
Gestionar i planificar. Acompanyar i liderar la ciutat.
Aquestes pàgines ens mostren problemes i solucions, recollides després d’escoltar els darrers mesos a persones
de diferents entorns, coneixedors en primer terme de la
realitat de Sant Cugat des del punt de vista de distints
sectors. La suma de totes aquestes visions, d’aquestes
propostes, ens ajudarà a fer un Sant Cugat millor. Un Sant
Cugat pensat per a les persones i sostenible en tots els
àmbits, amb un Ajuntament empàtic, dinàmic i eficaç.
Les persones que hem elaborat aquest document estem
convençuts que és un bon punt de partida per posar-nos
a fer feina plegats. També serà necessari consultar experts per sumar amb l’objectiu de ser fidels al model
de ciutat que tant ens agrada, afrontant tots els reptes
que tenim al davant i que, malauradament, en són molts
després d’aquests anys de retrocés amb l’experiment
del Tripartit.
Els resultats de la darrera enquesta realitzada
entre els santcugatencs aquest primer trimestre del 2022 per encàrrec de l’Ajuntament són
molts clars: només el 28,5% dels santcugatencs
opina que l’actuació del govern municipal de Sant
Cugat és molt o bastant positiva, i el 58,1% creu que és
regular, poc positiva o gens positiva. El 13,5% restant prefereixen no opinar... La població de Sant Cugat sempre ha
posat millor nota a l’acció dels governs anteriors al Tripartit que tenim per primer cop al capdavant de l’Ajuntament
de Sant Cugat.
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Seguint amb dades de la mateixa enquesta, és molt important destacar que el 63,6 % dels problemes que els
santcugatencs exposen, estan vinculats a la MOBILITAT
(trànsit i senyalització, manca d’aparcament, asfalt i voreres, carril bici i patinets i transport públic). Per tant, aquesta és la principal preocupació de la nostra població. És evident que la MOBILITAT ens afecta al conjunt de la població
perquè tots caminem en un moment o altre, i una immensa
majoria conduïm un vehicle o bé anem a l’interior d’un vehicle com a copilots.
El model urbà de Sant Cugat, dissenyat i construït des de
l’any 1987, és un model d’èxit que es basa en l’articulació de
la ciutat a base de barris equilibrats, amb densitats moderades i equipats, que es connecten entre ells per mitjà de la
gran xarxa de parcs que relliguen la ciutat i la completa xarxa
ferroviària.
Volem una ciutat accessible per a tothom, amb una densitat adequada per permetre la proximitat als serveis i a les
oportunitats. Amb bons equipaments. Una ciutat intel·ligent
amb accés a l’habitatge, al transport, a l’energia i amb espais
públics de qualitat.
La qualitat urbana i ambiental de Sant Cugat depenen també en gran manera de desenvolupar un model de mobilitat
sostenible.
Les propostes que hem de dur a terme han d’estar alienades
amb l’agenda urbana de Catalunya 2050.
La connectivitat és un concepte clau. Connectant barris,
connectant parcs, connectant persones i connectant-nos a
la tecnologia per gestionar millor en benefici de la gent.
En aquest sentit, apostem decididament per algunes mesures clau:

MOBILITAT SOSTENIBLE
Estem d’acord que hem de treballar per assolir la màxima
qualitat de vida possible del conjunt de la població i això
passa per respirar millor, descarbonitzar i pacificar el trànsit
de vehicles, entre altres mesures.
Aplicant els canvis necessaris de manera amable. Preparant la ciutat i la ciutadania implantant mesures alternatives
(aparcaments, transport públic, etc) abans d’executar cap
millora de progrés i, sobretot, fent molta pedagogia i menys
sancions.
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Algunes de les accions necessàries serien:
- Revisar i actualitzar el Pla de Mobilitat de Sant Cugat. Encarregar un estudi en funció de la població present i futura
del centre de la ciutat i els barris. Revisar les entrades i
sortides de la ciutat més col·lapsades
- Revisar com s’està implantant la Zona de Baixes Emissions per ajudar a la ciutadania al canvi i oferir alternatives
a la població.
- Zona 30
- A peu:
• Estudiar i connectar a peu i millorar l’accessibilitat
dels diferents barris de la ciutat que a vegades queden separats per vies de tren, ponts o carreteres.
• Més illuminació als passos de vianants. També amb
leds a terra. Hi ha carrers poc il·luminats. Implantar
més zones amb il·luminació intel·ligent (més sostenible). Un carrer il·luminat és més segur.
- En cotxe:
• Mapa interactiu d’aparcaments a la ciutat
• Més zones d’estacionaments dissuasius connectats
amb busos llançadora
• Més espais de càrrega elèctrica
• Mantenir bonificacions cotxes elèctrics
• Ampliar àrea verda i àrea blava. (Sant Francesc, Coll
Favà..)
• Revisar l’aplicació de restricció de vehicles als entorns
escolars per fer-ho més compatible amb els veïns
- En bici i VMP:
• Revisar l’anella verda
• Continuar connectant els diferents carrils bici de la
ciutat, i revisar alguns dels que s’han fet darrerament.
• Foment de la bici elèctrica

TERRITORI

• Creació d’un mapa amb aparcaments de bicicletes.
Potenciar els aparcaments amb càrrega elèctrica
• Fomentar l’accés a les escoles amb bicicleta amb
col·laboració amb les AFES i continuar implantant-lo
BiciBus
• Incentivar ús de la bicicleta als polígons (quan es pugui creuar el pont de l’autopista a peu o en bici de
forma segura).
- Transport públic:
• Agilitzar el màxim possible el traspàs a l’AMB
• Continuar apostant pel transport a demanda
• Vetllar per un transport de qualitat, amb freqüències
competitives que permetin la intermodalitat.
• Prova pilot Transport escolar (per evitar l’ús del vehicle
privat)
• Bus nit joves
• Marquesines: Revisió i calendari per cobrir les més
necessàries
• Mentre no es fa el traspàs a l’AMB revisar quines línies
es podrien millorar
• FGC. Abordarem l’estudi per al soterrament dels
traçats ferroviaris actuals que creuen la ciutat. El desdoblament de la línia existent de FGC a través del nou
túnel implicarà una modificació del traçat actual. Cal
aprofitar aquesta oportunitat per plantejar el soterrament de trams amplis de les dues línies de FGC que en
el futur permetin alliberar la ciutat de les barreres que
comporten i evitar els sorolls. El desdoblament de la
línia permetrà que hi hagi trens semidirectes des de
Sant Cugat fins a Barcelona amb nou túnel que es faria travessant Collserola, un túnel molt soterrat i sense cap impacte mediambiental per Collserola ni per
la ciutat de Sant Cugat. A més curt termini, podriem
demanar, si és necessari, una estació de FGC a l’entorn de l’Eixample Sud – Esade - Teatre-Auditori.
• Renfe: Treballar per fer possible els intercanviadors
d’Hospital General i Volpelleres
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• Taxi: Mapa senyalització de parada de taxis, telèfons,
App. Lavabos per taxistes.
• Revisió bus interurbà i millor senyalització
• Bonificacions a les empreses amb pla de mobilitat per
als seus treballadors.
• Mercaderies: Crear un centre logístic als afores de repartiment de mercaderies als comerços, generant un
nou model de negoci amb vehicles elèctrics que eviti
la circulació de vehicles contaminants pel centre de
la ciutat
Estudiar una futura instal·lació d’una hidrogenera per abastir
a la flota d’autobusos, la brigada i els vehicles dels serveis
municipals i la possibilitat de fer una central autobusos.

SERVEIS URBANS
- Sant Cugat ha de ser una ciutat accessible per a tothom i,
en aquest sentit, augmentarem les partides pressupostàries per fer-ho possible. Les voreres han de ser aptes per
al pas de persones amb mobilitat reduïda
- Pla de manteniment de voreres avui molt deteriorades
- Canviar el paviment de la plaça d’Octavià perquè patina i
provoca accidents
- Pla d’asfalt i manteniment de senyalització horitzontal i
vertical. Utilitzar pintura no lliscant
- Potenciar la brigada municipal d’obres. Substituir les persones que s’han anat jubilant i ampliar la plantilla. Sant
Cugat no acaba al centre de la ciutat i sempre hi ha obres
de millora a realitzar
- Executar projecte d’aigües regenerades per poder regar
de manera més sostenible
- Manteniment de parcs i jardins, mobiliari urbà i jocs infantils. Milers de famílies en són usuàries
- Continuar aplicant el Pla director d’Arbrat. Revisar poda.
Substituir arbres que produeixen al·lèrgies o que malmeten
les voreres.
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- Fer de Sant Cugat un refugi climàtic. Augmentar la capacitat drenant de la ciutat, desconstruir aquells espais amb
sobre explotació de zones dures i incrementar àrees verdes al centre .
- Instal·lar pèrgoles verdes a l’eix de vianants per reduir la
temperatura i els contaminants
- Instal·lar zones d’ombra als patis de les escoles
- Revisar edat de la població que viu a prop dels parcs
- Instal·lar un skate
- Instal·lar més parcs de barres per fomentar l’esport als joves
- Crear pistes multiesportives lliures als barris que no en
tenen
- Crear un mapa de zones d’esbarjo de gossos i revisar a on
cal implantar-ne més. Millorar el seu manteniment. –
- Pla de reconversió dels parterres d’alguns barris (Coll
Favà, Can Mates, etc)
- Posar més arbrat a les places i carrers de Volpelleres.
- Energia: Promoure les comunitats energètiques (com ha
fet Caldes de Montbui)
- Promoure la rehabilitatió energètica dels edificis privats
amb un model de negoci tipus empresa de serveis energetics que aporti la inversio reduint el cost a pagar pels
usuaris
- Reduir consums, despesa empreses edificis municipals
(calefaccions, aire condicionat etc.)
- Sant Cugat ha de continuar sent una ciutat compromesa
amb la promoció i foment de les energies renovables, com
també amb la gestió eficient de l’energia
- Recollida de residus i neteja urbana. És necessari revisar
el sistema actual. La ciutat està deixada en general.
- Tornarem a fer dissabte per barris, fent neteges a fons de
cada barri (xiclets, voreres, cartells enganxats als fanals,
etc, amb aigua, etc. Reforçarem ajudes per a les comunitats tema grafitis)
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- El millor residu és el que no es produeix. Apostarem per la
reutilització i recuperació. (Pedagogia, tallers als barris,
reparat millor que nou)
- Potenciarem l’ambiteca, i farem ambiteques als barris per
fomentar el reciclatge
- Millorarem el servei de recollida de voluminosos
- Compromís de millorar les dades de reciclatge a Sant Cugat
- Implantació de nous sistemes de recollida (contenidors
intel·ligents)
- Campanyes orgànica
- Campanya reducció de plàstics
- Enllumenat: Il·luminació ornamental del patrimoni de la
ciutat, il·luminar quan toca, instal·lació leds en fanals públics, canvi de les lluminàries quan calgui per altres més
eficients, instal·lar lluminàries més baixes on calgui perquè
les llums no quedin tapades pels arbres, etc.
És molt important tenir el control de les empreses concessionàries que presten serveis municipals. Per això apostarem
per la facturació variable i la millora continua en tots els
concursos. Creiem en la col·laboració público privada, però
amb control.

HABITATGE
L’accés a l’habitatge ha passat a ser el quart problema dels
santcugatencs, segons l’enquesta de l’Ajuntament a què també m’he referit abans. Només el 13,9% de la població de Sant
Cugat considera que l’habitatge sigui una preocupació. Per davant, hi ha els problemes relacionats amb la mobilitat (63,6%),
neteja de carrers (18%) i la seguretat ciutadana (14,9%).
Tot i això, els preus dels pisos de Sant Cugat és un dels motius pels quals hi ha persones i famílies que han de marxar.
En aquest sentit, els governs locals anteriors al Tripartit, van
construir un total de 1.800 pisos socials de propietat i de
lloguer a través de l’empresa pública PROMUSA. Una solució
aquest problema continua sent incrementar l’oferta d’habitatge assequible en règim de lloguer i donar pas a impulsar
noves formes alternatives de producció dels nous habitatges
socials.
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Per aquest mandat (2019-2023) ja estava previst construir
uns 400 nous habitatges de lloguer sobre sòls públics (Pla
PROMUSA 2018-2030), però el Tripartit ho va aturar. Recuperarem aquestes promocions.
Construirem nous habitatges de lloguer sobre sòls d’equipaments que no tinguin un ús assignat i també sobre sòls privats que siguin adquirits per l’Ajuntament mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte. La previsió de construcció
de nous habitatges mitjançant ambdós mecanismes dins del
proper mandat és de 250 habitatges.
Establir mesures que garanteixin que una part de tots els
nous habitatges que es construeixin per part de la iniciativa
privada, siguin protegits i en règim de lloguer.
Impulsar la creació de cooperatives locals d’habitatge i posar a disposició sòls per al desenvolupament de noves actuacions en règim de cessió d’ús. Mitjançant aquesta fórmula
pretenem propiciar noves maneres d’accedir i de viure l’habitatge que potenciïn els valors de col·laboració i de convivència per la ciutadania i també d’arrelament a la ciutat i els
seus barris.
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POLÍTIQUES SOCIALS

Persones amb diversitat funcional i dones
Les polítiques socials són un àmbit molt ampli i important
que aborda diferents problemàtiques i serveis que es gestionen des de part de l’edifici de la Casa Mònaco, espai compartit amb l’Escola d’Art i Disseny Municipal de Sant Cugat
(EAD), fet que impedeix el creixement dels serveis de Drets
Socials. Requereixen una seu més àmplia i, per tant, no compartida. Aquesta seria la primera proposta: traslladar l’EAD
de Sant Cugat (una escola municipal amb més de 40 anys
de vida) a un espai propi, que el visibilitzi i identifiqui més. I
així poder dotar de més eines i recursos al departament de
Drets Socials de l’Ajuntament a la Casa Mònaco.
1. DISCAPACITAT
Em centraré primer en un dels temes que Sant Cugat ha de
treballar molt bé si ens volem comparar amb altres ciutats
més avançades en aquest àmbit. És el cas de la inclusió i
ocupació de les persones amb diversitat funcional. Adaptant el nostre entorn podem construir un Sant Cugat més
just i solidari on tots els santcugatencs podem demostrar
el nostre talent.
En aquest sentit, hi ha diferents propostes que hauríem de
tenir en consideració
- Creació d’una oficina de benestar social i famílies oberta
de dilluns a divendres (GenCat)
- Revisió de barems per la bonificació de l’IBI de famílies
nombroses amb persones amb discapacitats (Ajuntament)
- Lleure per a persones amb discapacitat (Ajuntament)
- Més participació i empoderament de les persones amb
discapacitat.
- Constitució del Consell de persones amb discapacitat (en
marxa)
- Creació d’una agenda política que els pròxims quatre anys
incorpori les necessitats de les persones amb discapacitat i ho faci clarament compromesa amb la discapacitat,
on siguin centrals elements com l’accessibilitat, la vida
independent, la igualtat davant de la llei, l’accés al mercat
laboral i el dret a l’escola inclusiva.
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- Constituir la figura del Comissionat de la discapacitat
per garantir la coordinació de les actuacions que afecten
directament al col·lectiu, que doni transversalitat que requereixin les polítiques dirigides a les persones amb discapacitat.
- Revisió dels barems per concedir la targeta d’aparcament.
No diferenciar entre “discapacitats” i persones amb mobilitat reduïda en zones com els CAP, Ajuntament o alguns
dels seus serveis.
- Facilitar màxima autonomia en el transport públic a les
persones amb diversitat funcional.
Altres propostes per treballar i veure la llum a més llarg termini en l’àmbit de les persones amb diversitat funcional:
- Fomentar la integració laboral (conveni amb Sant Cugat
Empresarial)
- Campanya de sensibilització del comerç (accessibilitat
cognitiva)
- Salut. Treballar per aconseguir atenció ginecològica i
odontològica especialitzada). Convenis amb HUGC.
- Centralització de proves mèdiques en un mateix CAP a
persones amb problemes de mobilitat.
- Serveis socials (Casa Mònaco). Més recursos i personal
- Continuar sensibilitzant als cossos i forces de seguretat
del municipi
- Potenciar i fer seguiment de les entitats privades del municipi (Jeroni de Moragas, Catalònia Fundació Creactiva i
Guru)
- Pàgina web més accessible
- Elaborar guia de recursos actualitzada i accessible.
2. VIOLÈNCIA MASCLISTA
Millorarem els serveis assistencials sota competència
municipal, en relació amb les dones en situació de violència masclista.
Cal ampliar els serveis d’atenció a les dones, incrementant
els recursos envers nous projectes que situïn Sant Cugat
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a l’avantguarda de la lluita contra la violència masclista i
l’avenç en el treball en la perspectiva de gènere, com:
- Programa per al foment de l’economia social, solidària i
feminista.
- Creació d’un cercle universitari d’igualtat de gènere, amb
creació d’un Hub de coneixement per acollir seminaris,
màsters, estudis, investigacions i projectes que contribueixin a la perspectiva de treball en matèria de transversalitat de gènere.
- Desenvolupament d’iniciatives per a la innovació
(coworking, tallers, aules..).
- Presència d’animals en cases i equipaments d’acollida de
víctimes de violència masclista. Moltes de les dones tenen
animals i els hi suposa una revictimització el fet d’haver
de trencar el seu vincle afectiu per poder accedir al servei
d’acollida. Quan hi ha fills, l’efecte amb els menors és el
mateix, en tant que si bé podran ser allotjats amb la mare,
també hauran de patir aquesta separació forçosa de l’animal. És important treballar per garantir que els animals
puguin ser allotjats amb les dones beneficiàries dels serveis d’acollida. Evitarem la victimització secundària tant
d’ella com dels seus fills, i preservarem el vincle afectiu i
el manteniment de la responsabilitat de cura de l’animal,
que esdevindran elements essencials que beneficiaran el
procés de recuperació i empoderament.

GENT GRAN
Aquest sector necessita una regidoria específica de la
Gent Gran. No oblidarem que algun dia totes i tots serem
gent gran. Tenir una regidoria de la Gent Gran visibilitza i
reforça el nostre compromís amb aquesta part de la nostra
població i amb aquells projectes que estan en dansa, pendents d’execució o no previstos:
- L’aprovació del Pla Estratègic de la Gent Gran, que ja s’ha
començat a preparar, però que va tan lent que molt probablement no estarà enllestit abans d’acabar aquest mandat.
- Reconeixement de Sant Cugat com Ciutat Amiga de la
Gent Gran.
- Reforçament dels Casals i progressiva transformació en
centres cívics, oberts a totes les edats.

PERSONES

- Estudi a fons sobre la segona residencia pública de Sant
Cugat, valorant també l’alternativa de substituir-la per un
programa potent d’assistència domiciliària.
- Campanyes de formació i de sensibilització sobre el respecte per a la gent gran i lluita contra el maltractament.
- Desenvolupament del programa “Camins amics”, que asseguri el bon estat de l’espai públic, especialment de les
voreres, la instal·lació de WCs, bancs amb recolza-braços,
papereres, etc.
- Presència d’animals a residències de gent gran i llars
d’avis. El contacte de les persones grans amb animals
aporta una sèrie d’estímuls sensorials, afectius i emocionals que contribueixen a generar sentiments de felicitat i
benestar que milloren la seva qualitat de vida.

JOVES
La mitjana d’edat de la població de Sant Cugat (94.000 habitants) és de 38 anys. Això vol dir que és una ciutat amb
molts infants, nens i joves. Per tant, també cal tenir molt
present aquestes franges d’edat, moltes de les quals queden
recollides en l’apartat d’Educació, una eina de present i de
futur que garanteixi l’equitat, la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats. Parlar de joves implica parlar de cultura, esport, emergència climàtica, participació, oci, mobilitat,
habitatge... Una mirada que està present en molts dels àmbits que recull aquest document.
Curiosament, les polítiques juvenils de Sant Cugat no queden recollides en cap cas com un dels problemes que la població manifesta en l’enquesta a què m’he anat referint en
aquets mateix document. Tot i això, no podem oblidar que els
joves han crescut i s’han socialitzat en un context de crisi
econòmica i social i, ara, després de la pandèmia de la COVID-19 i les conseqüències econòmiques que se’n deriven,
les oportunitats per desenvolupar-se, prosperar i emancipar-se seran escasses o estaran amenaçades.

EDUCACIÓ
Sant Cugat s’ha caracteritzat al llarg dels anys per ser una
ciutat referent en educació per la qualitat dels projectes
educatius dels seus centres educatius i per l’impuls de la
innovació i la qualitat que sempre ha protagonitzat el nostre
Ajuntament.
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Sant Cugat és la ciutat de Catalunya amb més nens i joves, i
per això l’educació constitueix per a nosaltres un repte clau.
Volem contribuir a millorar i consolidar la qualitat de l’educació d’infants i joves aportant recursos, projectes i idees.
No obstant això, la nostra opció educativa de ciutat comença afirmant la necessitat de donar suport a les famílies, en
l’exercici de les seves responsabilitats educatives. La família, en totes les seves formes, continua essent el principal
punt de referència dels ciutadans i el principal àmbit de socialització i educació.
El tarannà de la nostra ciutat, compromesa amb el fet educatiu, ha fet possible consolidar el concepte de ciutat educadora, on l’escola surt a la ciutat a realitzar experiències
educatives, i la ciutat entra a l’escola per a aportar el valor
afegit dels agents educatius que la conformen.
Assolir la fita de ser una ciutat referent en educació no és
fàcil i requereix la implicació activa del seu ajuntament, que
ha de definir una estratègia per a traçar aquest procés de
millora educativa. L’educació és cosa de tothom, no només
de l’escola, i els municipis hi fem aportacions i hi estem implicats a través de la corresponsabilització i l’aplicació, en
tot moment, dels principis d’autonomia i de subsidiarietat.
En els mandats anteriors l’educació ha esdevingut, juntament amb les polítiques socials una prioritat màxima per a
l’ajuntament:
- Defensa clara de l’ensenyament públic, amb postures contundents respecte a les retallades. Rebuig a les lleis que
afecten negativament l’ensenyament.
- Destinant més recursos que mai a l’educació
- Assumint responsabilitats d’altres administracions, per
garantir la qualitat de l’ensenyament públic.
Els objectius en l’àmbit de l’Educació són aquests:
· Millora i adaptació dels espais d’aprenentatge. Afavorir
que els equipaments educatius de totes les etapes s’adeqüin als projectes educatius, per tal de permetre evolucionar de la clàssica aula a espais d’aprenentatge polivalents
i adaptats a diferents metodologies d’aprenentatge, garantint l’assoliment de coneixements i de les competències.
· Dotar la ciutat dels Serveis i programes necessaris per
a la infància i les famílies. La certificació d’UNICEF va ser
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un primer pas, que ens va permetre avaluar el nostre nivell
dels serveis, i a partir d’aquí poder dibuixar les necessitats
que la ciutat ha de cobrir.
· Enfortir les xarxes educatives i socials. Promoció dels
valors comunitaris creant la xarxa de suport al voltant dels
centres educatius, objectiu que ja han començat a treballar els plans d’entorn. Promoure la relació i connexió
de diferents comunitats educatives per compartir parts
de projectes Educatius, i intercanviar experiències entre
escoles
· Millorar la distribució equitativa de les places escolars per tal de reduir la sensació de segregació escolar.
En matèria d’educació, cal treballar en corresponsabilitat
amb la Generalitat, per tal de garantir que totes les etapes del sistema educatiu es troben distribuïdes per tot
el territori del municipi per tal de garantir la igualtat de
condicions, l’equilibri territorial, l’arrelament dels nostres
ciutadans al territori, etc... amb un sistema educatiu de
qualitat, garantint una educació inclusiva, equitativa i de
qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent a tothom.
· Adequació de l’oferta educativa, incentivar la creació
de nous centres educatius: és bàsic que els nostres infants i joves, puguin trobar el màxim d’oportunitats a la
nostra ciutat, en matèria educativa: noves escoles bressol
(competència pròpia), nous cicles de formació professional, etc
· Enfortir l’escola pública
· Garantir la llibertat d’ensenyament.
· Foment de programes per reduir el fracàs escolar i
l’abandonament prematur dels estudis. Si volem una
ciutat competitiva amb joves formats en tots els camps
haurem de fer un esforç encara més gran en els joves que
per diverses raons no aconsegueixen acreditar l’ESO.
· Priorització de les polítiques educatives. Serveis i activitats d’impacte social amb especial atenció i protecció
les famílies amb menys recursos i amb més riscos
· Impulsar i promoure la ciutat del coneixement. Vincular els centres educatius de primària i secundària amb el
campus universitari i les empreses, creant interrelacions
i sinergies secundària-universitat-empresa, per tal de
fomentar el potencial educatiu i la corresponsabilitat en
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l’educació de l’entorn. Atraure projectes d’excel·lència educativa. Impuls formació ocupacional i formació professional adaptada a l’entorn

CULTURA
La importància d’una bona política cultural per a un millor
servei als santcugatencs i santcugatenques implica treballar aquests objectius:
- Nova Biblioteca Central Gabriel Ferrater. Fer possible
una nova biblioteca al Parc Ramon Barnils, perfectament
integrada al parc com teníem previst. El projecte està fet
i aprovat i disposàvem d’importants subvencions supramunicipals que el Tripartit ha aturat. La nova biblioteca
hauria d’integrar altres serveis, com podria ser les noves
instal·lacions de Cugatmèdia.
- Sala d’Exposicions Municipal. La farem a l’espai que ocupa avui la Biblioteca Central. Sant Cugat, terra d’artistes,
necessita una sala d’exposició per fomentar l’art local, nacional i internacional.
- Amb la nova biblioteca central es desenvolupa el Pla de Biblioteques de la ciutat, i s’haurà de fer una nova proposta
per decidir on ubicar la tercera biblioteca de proximitat,
a La Floresta o a Valldoreix (EMD), sempre molt a propera a
una estació de FGC. Aquesta complementaria el servei que
ofereixen la Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona i la
Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori.
- La nova biblioteca també comportarà una nova manera de
gestió del servei municipal, directament des de l’ajuntament, i l’Organisme Autònom del Centre Cultural Sant
Cugat reconvertir-lo en una Societat Mercantil per a una
millor gestió del Teatre-Auditori, i si és el cas, dels Cinemes Sant Cugat i d’altres espais escènicomusicals de la
ciutat, com el Teatre de Mira-sol o el Celler Modernista,
i la coordinació amb la NAU de Valldoreix.
- Retorn i reformulació de la biennal d’art contemporani catalana, una iniciativa privada de Sant Cugat amb més de
40 anys d’història que el govern Tripartit ha propiciat la
seva eliminació.
- Inaugurar i tenir una programació estable de proximitat al
Teatre La Unió, que es pot complementar amb la programació de la Sala Clavé, amb un Pla d’Usos de l’equipament
en global, i alhora en les dues sales per separat. Aquest fet
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requereix la licitació del material escènicotècnic, i acordar
amb l’entitat un model de gestió que ho faci possible, amb
el seu pressupost anual.
- Creació d’un Festival per a joves (12-18 anys) de ciutat
que complementi l’oferta del Festival Petits Camaleons (012 anys i famílies), en dues èpoques de l’any diferenciades,
perquè Sant Cugat també sigui una ciutat de FESTIVALS amb el de poesia Gabriel Ferrater, Petits Camaleons,
joves, Angular clàssica i internacional, i la col·laboració
dels festivals existents al país, com el de JAZZ, Gòspel,
Mil·lenni, Pedralbes, Cap Roig, Portaferrada...
- Potenciar el Festival Sant Cugat Fantàstic de Cinema a
través d’estrenes, i el fet de poder utilitzar la ciutat com
a plató de filmacions ja sigui per al cinema, la publicitat i
les sèries televisives a través del Sant Cugat Film Commission. Així mateix, tenir algunes zones de la ciutat per
potenciar el Cinema a l’aire lliure.
- Tornar a ser una Ciutat AMIGA del CIRC, amb un espai estable i preparat per al circ de vela i oferir una programació
estable de circ, com també dansa, màgia, titelles, jazz, etc.
Les arts escènicomusicals minoritàries que comptem amb
molts de públic a Sant Cugat i del nostre entorn.
- Confeccionar un Pla d’Usos de la Masia TORRE NEGRA,
que a part dels serveis que pugui oferir la pròpia edificació,
també compti amb un estudi per tal de poder oferir actuacions en directa a la gran esplanada central.
- Promoure una programació familiar estable en tots els
equipaments i espais de la ciutat que arribi a tots els públics familiars de la nostra ciutat, amb el punt de partida
dels Petits Camaleons, i a través de la Xarxa de Centres
Culturals Polivalents de la ciutat (Casa Cultura, Casal
Torreblanca, Xalet Negre, Casal Mira-sol, Casino La Floresta, Casal Les Planes, Centre d’Art Maristany, Casa Aymat).
- Fer una agenda cultural de ciutat, coordinada el màxim
possible amb els agents i entitats cultuals Sant Cugat per
evitar que un mateix dia i hora hi hagi diferents actes a la
vegada
- Crear l’oficina municipal de patrocinis per aconseguir
potenciar l’activitat de les entitats culturals i esportives de la ciutat. Una iniciativa que estarà lligada al teixit
empresarial de la nostra ciutat i, més concretament, de
l’Ajuntament amb l’associació Sant Cugat Empresarial.
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- Treballar amb les entitats de cultura popular totes les seves necessitats per poder tirar endavant la seva aportació
a la nostra ciutat: promoció, planificació d’activitats, espais, recursos i estudiar la creació de la casa de la cultura
popular i tradicional de Sant Cugat.
- Recuperar els PREMIS Ciutat de Sant Cugat com en agraïment anualment a totes aquelles persones, entitats, etc
que treballen per fer un Sant Cugat millor des de diferents
àmbits. La cultura del reconeixement i agraïment.
- El Teatre-Auditori Sant Cugat hauria de ser la seu de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat (OSSC)
- Dinamització i modernització comunicació cultural: El
Conservatori de Música Victòria dels Àngels de Sant Cugat no té web... Augmentar la fluïdesa i comunicació entre
el Conservatori i les escoles de música de la ciutat.
Algunes propostes culturals més a llarg termini:
- Realitzar el projecte executiu de la SALA ARBORÈTUM, al
costat del Teatre-Auditori Sant Cugat, i unir aquest amb el
Conservatori i l’Escola de Música Municipal Victòria dels
Àngels, i crear també un espai per poder fer actuacions a
l’estiu al PARC ARBORÈTUM, tot aprofitant la sala com a
escenari.
- Potenciar els agermanaments i intercanvis culturals amb
altres ciutats i països.
- Convertir Sant Cugat en la ciutat de les Arts.

ESPORTS
Davant la falta d’instal·lacions esportives per donar resposta
a la gran activitat que generen entitats i clubs esportius de
Sant Cugat caldria estudiar seriosament l’opció de crear una
Ciutat esportiva de Sant Cugat. Evidentment, aquest és
un projecte d’una gran envergadura que requereix un gran
consens social i polític i de molts recursos i que no es podria
dur a terme en un primer mandat, però si posar les bases i
treballar-hi.
Una ciutat esportiva que podria englobar aquests equipaments i serveis:
1. PISCINA - (25m x 20m x 3m) – (natació carreres, natació artística, rehabilitació lesions....)
2. CAMPS FUTBOL - (2 de F11 i 2 de F7)
3. PAVELLONS POLIESPORTIUS (2 pavellons) – (hoquei
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patins, patinatge, handbol, bàsquet, voleibol, futbol
sala, gimnàstica...)
4. BAR RESTAURANT –
5. SERVEIS MÈDICS – (Acord amb entitat per a la seva
gestió com MEDIFIATC, Assistència Sanitària, Adeslas.... per donar serveis de podologia, infermeria, proves esforç, fisioteràpia, nutrició.....)
6. BOTIGA – (arribar acords amb marques esportives)
7. GIMNÀS - (arribar acords amb entitats com DiR, beFit,
Eurofitness...)
8. PÀDEL - (4 pistes) una amb grades. (Acord amb entitats per la gestió )
9. OFICINES PER LES ENTITATS QUE UTILITZIN LA CIUTAT ESPORTIVA
10. ESPAI PER ALTRES ESPORTS MINORITARIS
11. PARQUING VEHICLES, BICILECTES; ETC i PARADA
DE TRANSPORT PÚBLIC
Un projecte molt ambiciós que posaria Sant Cugat encara
més al mapa esportiu, social, empresarial del nostre entorn i del país. Crearia llocs de treball (entre elles persones
amb discapacitat), possibilitaria fer competicions, tornejos etc..... nacionals i internacionals, aportaria ingressos
per la població (hotels, restaurants, comerç, teatre, etc,
faria partícips d’aquest projecte a entitats i clubs de Sant
Cugat i rendibilitzar les instal·lacions esportives durant
tot l’any.
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COMERÇ

Si volem gaudir d’una ciutat viva, hem d’ajudar el petit comerç de proximitat.
El comerç és un servei a la ciutadania que va lligat amb la
mobilitat, la cultura, l’esport, la salut, la qualitat de productes, les ofertes de treball, la tecnologia, etc., en definitiva, amb el que representa el benestar del conjunt de la
població.
Cal però, tenir un projecte a més llarg termini. El projecte
d’una ciutat de més fàcil accés al centre històric comercial. Això comporta buscar i dotar la ciutat amb més àrees
d’aparcament unificades, la qual cosa comporta disposar
de més places i oferir més zona d’aparcament bonificat en
part, i que la gent pugui venir al centre amb tranquil·litat.
És important vetllar pels carrers comercials, i per les places,
a fi que siguin espais de joc pels infants, punts de cultura i
d’oci, sempre de manera sostenible.
Farem un pla per evitar el deteriorament de la ciutat i dotarem de més llum i neteja específica a les zones comercials.
Farem costat, en les mesures possibles d’assessorament,
a la gestió i agilització dels tràmits de noves obertures de
comerç tant a nivell local com en mercats. Això també vol dir,
acompanyar-los en la gestió pròpia amb altres institucions.
Fer-los la feina burocràtica més fàcil i més acompanyada.
Potenciarem els mercats. Des de sempre han estat un punt
important de funció social i econòmica, i esdevenen un punt
fix important que redueix la mobilitat, i que impulsa la promoció del comerç local.
Vetllarem perquè l’associació Sant Cugat Comerç sigui el
més potent i amplia i representativa possible de les botigues
de la nostra ciutat. Oferint comunicació fluida, suport i ajuda en les seves campanyes comercials, proporcionant els
mitjans adequats a una bona formació per gaudir plenament
dels avenços tecnològics.
Les associacions impulsen el comerç de proximitat i potencien valors com la col·laboració entre els diversos comerços,
la solidaritat, les idees i la sostenibilitat.
El comerç local de proximitat és un aparador global del conjunt de ciutat. I per això cal vetllar perquè sigui divers, atractiu, necessari i sostenible.
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Si deixem morir el comerç local de proximitat, tindrem una
ciutat sense vida.

ALTRES PROPOSTES
• Oficina de promoció comercial : Finestra única per a tràmits i llicencies
• Fer estudi i mapa del comerç local; que tenim i quines activitats.
• Orientació i assessorament del comerç que falta i té en
excés cada barri
• Formació subvencions i ajuts
• Dinamització dels carrers comercials i secundaris amb activitats de cap de setmana:
• Música, espectacles de petit format, fires artesanes, Vi,
gastronomia, productes Km0, Tapes, Fira medieval.
• Facilitar aparcament i tiquets de zona blava
• Espai firal o aprofitar el Celler per fer hi petites mostres
• Campanya nacional de publicitat amb propostes de turisme i de comerç local: “Vine a Sant Cugat!”
• Mercantic és una locomotora de turisme supramunicipal,
facilitarem el seu desenvolupament amb facilita de mobilitat i aparcament, promoció etc
• Recuperar la Nit del Comerç de Sant Cugat

EMPRESA
Sant Cugat a diferència de molts pobles i ciutats de Catalunya, té un teixit empresarial molt important i de referència, amb grans i mitjanes empreses. L’administració local no
pot donar l’esquena a aquest sector, tot el contrari. L’hem
d’ajudar a enfortir-se com a sector de la mà de Sant Cugat Empresarial. Tenim una gran oportunitat de fer moltes
iniciatives plegats.
L’entorn empresarial ha hagut d’assolir canvis que han aplicat en poc temps en situacions tan poc habituals com la
virtualitat en les seves relacions internes i externes. Sens
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dubte el tracte no presencial a través de les vídeo—conferències i altres tipus de comunicació, tant de gestió, formatives
com informatives o de debat, han vingut per quedar-se en
bona part.
El territori urbà no va ser dissenyat, ni està en absolut preparat per la mobilitat que ens obliga la dinàmica empresarial
del moment i el nombre de treballadors que mouen cada dia
les empreses de Sant Cugat. Ho estem veient en les autopistes i autovies dels voltants de la nostra ciutat. Parlem de
reduir els desplaçaments i ràpidament veiem que és una
quimera. Necessiten noves fórmules de desplaçament,
sobretot en el món de les mercaderies. No podem seguir
amb la dependència de les vies rodades. El ferrocarril, en
molts casos existent, però mal utilitzat, ha de convertir-se
en un recurs vàlid per les mitges i llargues distàncies. Les
xarxes ferroviàries han de ser adaptades a les necessitats
dels nuclis de població.
Cal buscar solucions perquè les empreses grans disposin de
mitjans que no lesionin la seva capacitat de distribució i a
l’hora que les petites i el comerç puguin tenir resolt l’abastiment de proximitat. El contrari ens porta a unes situacions
urbanes que en poc temps seran insostenibles.
Estem passant d’un entorn encara analògic en molts camps
a un món digital en el qual quedarà exclosa gent per la manca de coneixement i preparació. La capacitació, la formació i
l’ensinistrament en noves habilitats és tasca urgent que cal
emprendre de forma decidida des de la proximitat. Al final
no és més que la principal eina per aconseguir un equilibri
social durador.
Els problemes de l’empresa, sobretot la petita i amb menys
recursos, estan en les exigències d’un format social al qual
no i estem acostumats. La mobilitat i l’estalvi energètic
seran en els propers mesos i anys reptes a tenir en compte
per la municipalitat des de tots els punts de vista per tal
d’arribar a un nivell de sostenibilitat que ens permeti albirar
un futur exitós.
Propostes:
• Finestreta única per a tràmits, llicències etc
• Pla de manteniment dels polígons
• Pla de connexió amb transport públic i interconnexio amb
les estacions de FGC i amb el centre.
• Millora d’aparcaments a Can Sant Joan.
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• Pla d’integració dels treballadors de les empreses amb la
ciutat: comerç, entitats.
• Campanya de comunicació per divulgar al món empresarial el que tenim a la ciutat cultura, esports, oci, comerç,
restauració.
• Pla de recerca d’esponsorització de les entitats locals
culturals i esportives. Creació de l’oficina municipal de
patrocinis
• Recerca de treballadors al municipi. “Treballadors Km0”.
• Campanya “Que fem a Sant Cugat, des del Nolotil a un
submarí” per donar a conèixer el que es fa a la ciutat.

COMUNICACIÓ i GESTIÓ
COMUNICACIÓ
La bona gestió d’un Ajuntament, l’administració més propera
al ciutadà, va molt lligada a una bona política comunicativa
per a un millor servei a les persones. Comunicació interna,
entre la plantilla de persones que treballa a l’Ajuntament i
diferents dependències municipals, i comunicació amb la
ciutadania, a l’abast de tothom.
La Comunicació sempre és complexa, però mai ha de ser
invasió, sinó que s’ha de fer molt fàcil d’assimilar i digerir.
El servei de comunicació i premsa de l’Ajuntament ha d’estar al servei del ciutadà i aquest ho ha de tenir molt fàcil i a
l’abast per informar-se i poder obtenir un servei excel·lent,
transparent, fiable i global.
Per això, aquest servei que inclou Premsa, Comunicació i
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) ha d’estar perfectament
coordinat internament, i oferir el millor servei cap a l’exterior.
Propostes:
1. Les pàgines webs de l’Ajuntament requereixen una remodelació i posada al dia, amb una unificació de temes i
vinculacions d’informació:
a. Sant Cugat entitats
b. Govern Obert i Transparència
c. VisitSantCugat
d. Oh!Ficina Jove
e. Teatre-Auditori Sant Cugat
f. Centres Culturals XCCP
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g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Museus de Sant Cugat
Sant Cugat Sostenible
Sant Cugat Feina
Promusa
Síndic de Greuges
Biblioteques
Conservatori
Turisme

2. Creació d’un sol portal per a la reserva i venda d’entrades de tots els equipaments municipals, encara que
cadascun conservi la seva personalitat, i així mateix oferir
aquest servei a les entitats per als seus actes, o reserves
d’entrades, encara que no tots siguin de pagament.
3. La revista municipal ha de ser un eix trimestral d’informació ciutadana, encara que totalment digitalitzada i dinàmica, i només a paper sota demanda expressa de les
persones que ho sol·licitin, o de la població de més edat.
El tractament ha de ser més periodístic que l’actual, amb
continguts molt més interessant i atractius.
4. La newsletter quinzenal de l’ajuntament ha de ser una
font rica d’informació i recordatoris, amb un atractiu de
disseny i eficiència.
5. La informació a la ciutat ha d’estar lliure de banderoles,
toblerones, cartells a paper, i tota la comunicació s’hauria
de fer a través de pantalles leds distribuïdes per tot el
municipi, i coordinades des d’un punt central.
6. Així mateix, tots els edificis municipals haurien de comptar amb pantalles i estar lliures de comunicacions a paper. Només en casos puntuals i que el tema ho requereixi.
7. També caldria una actualització del Pla de Comunicació
i Premsa, així com una posada al dia de la Imatge Corporativa dels edificis municipals, i la del propi ajuntament,
tenint en compte que el proper mandat s’hauria de preveure un nou edifici per a la Policia Local, i l’AJUNTAMENT
ocupés els dos edificis de la plaça de la Vila, la qual cosa
faria que l’OAC pogués tenir més extensió i millor servei.
8. Les tramitacions online i presencials han de ser molt
més lògiques, ràpides i eficients, i sempre amb una opció
digital molt segura.
9. Les xarxes socials també han de tenir un criteri unificador, encara que hem de ser conscients que amb aquest
mitjà no arribem a tota la ciutadania, per tant, s’ha d’obrir
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també una via de col·laboració unificadors amb tots els
mitjans de comunicació de la ciutat. Els canals de Youtube i Flickr també ha de ser una font d’informació d’imatge
i de vídeos municipals.
10. Actualització d’una imatge corporativa moderna, dinàmica, innovadora, sostenible, igualitària, eficient i molt
transparent.
11. La comunicació no ha de ser una eina de promoció del
govern de la ciutat. Ha de ser una eina de promoció de
tots els serveis de l’Ajuntament de Sant Cugat i, sobretot, una eina facilitadora per al conjunt de la població per
tramitar peticions, queixes, permisos, instàncies, etc . La
comunicació ha d’estar al servei de la ciutadania.

BON GOVERN
Els ciutadans i ciutadanes ens reclamen un canvi en les maneres de fer política, de governar, basades en valors com
l’empatia, la proximitat, la transparència o l’eficàcia i la
rendició de comptes de l’administració local.
Una nova manera de governar que busca la màxima eficàcia
de l’administració i l’obertura a la ciutadania. Una administració eficaç és aquella que és capaç d’aconseguir objectius, i eficient, la que els assoleix amb els mínims recursos
possibles. Aquesta és la definició d’una administració que
funciona, que incorpora la innovació entre els seus principis
permanents, i la rendició de comptes i la pedagogia, explicar-se als ciutadans, entre els seus objectius.
L’Ajuntament de Sant Cugat ha de ser administració facilitadora per als ciutadans, que les gestions siguin cada vegada
més fàcils, que els tràmits no es compliquin, que els problemes i demandes de la gent es puguin resoldre de manera
eficaç.
Una altra manera de fer política implica també una administració que doni resposta als nous paràmetres i demandes socials, és a dir transparent, visible, pedagògica, que s’expliqui,
que obri les seves dades i que sigui oberta i col·laborativa,
que permeti la implicació i participació ciutadana en els assumptes que generen interès o inquietud.
Propostes
· Crearem el Consell d’alcaldes de Sant Cugat, un òrgan
consultiu per aquells temes rellevants de ciutat
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· Potenciarem el Consell de Ciutat que estarà integrat per
persones i professionals de tots els sectors de la ciutat
que ens ajudaran amb propostes i projectes a llarg termini.
· Millorarem els nivells d’eficàcia, eficiència i qualitat de la
gestió dels processos transversals a tota l’organització de
l’Ajuntament i organismes autònoms.
•

Desenvoluparem normativament i aplicarem la Llei de la
transparència.

•

Millorarem la motivació, equitat, compromís i desenvolupament de les persones de l’organització.

•

Crearem espais de coinnovació interns per desenvolupar
projectes i implicar els treballadors municipals en la
millora de funcionament i serveis de l’Ajuntament.

•

Unificarem els arxius municipals per millorar el servei a
la ciutadania.

•

Farem una política basada en “governar amb les persones”, desenvolupant projectes d’apoderament ciutadà i
associatiu. Escoltarem!

•

Assolirem el 100% de resposta ciutadana a l’Ajuntament
en un màxim de 8 dies entre la pregunta ciutadana i la
resposta.

•

Potenciarem la participació ciutadana. Primer escoltar,
després decidir.

•

Reforçarem els consells de barri com a part dels espais
de relació directa amb els veïns, limitant a ⅓ la part informativa per garantir la resta del temps per al debat i les
aportacions veïnals. Han de ser un òrgan consultiu, NO
només informatiu.

•

La participació infantil i juvenil serà un àmbit estratègic per treballar la cultura participativa amb les noves
generacions de santcugatencs i santcugatenques. Potenciarem el Consell d’infants i el Consell de Joves. Els
convidarem a participar a l’Audiència Pública dels plens
municipals.

•

Lluitarem contra la fractura digital posant en marxa un
programa de formació a través dels casals de barri.

•

Donarem suport als projectes associatius que contribueixin a desenvolupar la ciutat, l’associacionisme i la cultura
participativa i democràtica de la ciutat i de la gent.

•

Estudiarem l’afectació que les taxes municipals tenen
en l’associacionisme de la ciutat, treballant per la menor
afectació possible i la unificació de criteris en l’aplicació
de les ordenances fiscals.

•

Farem una anàlisi de la normativa sobre ús de l’espai públic per facilitar el desenvolupament i tramitació de l’activitat associativa.

VÍDEO DEL CANDIDAT A ACALDABLE
JOSEP M. VALLÈS
https://youtu.be/1-enCAQxp_w

PERFIL i ENTREVISTA A JOSEP M. VALLÈS

https://socdesantcugat.cat/
josep-m-valles-lajuntament-ha-de-resoldreproblemes-no-crear-ne/

