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LA CUP AL CARRER

PRESENTACIÓ 
DE L’ATLES DE LA 
CORRUPCIÓ ALS PAÏSOS 
CATALANS
El passat 21 d’abril, vam 
presentar “Llums i taquígraf, 
l’atles de la corrupció als 
Països Catalans, a la casa de 
cultura, a càrrec d’en David 
Fernàndez i l’Eulàlia Reguant.
MÉS INFO_
llumsitaquigrafs.cat/

ARRIBA EL COMITÈ 
DE DEFENSA DEL 
REFERÈNDUM
El passat mes de març, es va 
formar el comitè de defensa 
del referèndum, que té com 
a objectius, defensar la 
legitimitat de la celebració 
d’un referèndum sobre la 
independència de Catalunya 
i fer campanya a favor del 
sí a la independència i a la 
justícia social, per construir la 
República Catalana. 
La propera tronada serà l’1 
de setembre a les 19h a Cal 
Temerari.
MÉS INFO_
@CDRepública

NO AL TANCAMENT DELS 
CAP
Aquest mes d’agost, tornarem 
a veure com tanquen els 
CAPs de Valldoreix i Can 
Mates. Des de la CUP estem 
completament en contra del 
tancament d’aquest serveis 
sanitaris que donen cobertura 
a part de la nostra població. 
També volem denunciar la 
inacció del govern local i de la 
generalitat, per aturar aquests 
tancaments i per complir els 
acords que es van aprovar en 
el ple de juliol del 2016.

CONCURS DE TRUITES 
DE LA FESTA MAJOR 
ALTERNATIVA
La CUP va organitzar el 9è 
concurs de truites de la Festa 
Major Alternativa, on es van 
presentar 35 truites a concurs 
i vam gaudir de en Joan Coma 
Roure, regidor Capgirem Vic 
com a membre del jurat.

ADes d’aquestes línies volem donar les gràcies a en Ramon Piqué per la 
seva feina com a regidor i com a president de barri, amb el convenciment 
que seguirà treballant per La Floresta I per Sant Cugat, així com donar la 
benvinguda a la nova regidora, Lourdes Llorente, que estem convençuts de la 

seva vàlua. També us volem desitjar unes bones vacances a totes, amb l’objectiu de 
carregar les piles per encarar amb molta il•lusió aquesta etapa cap a la República 
Catalana que encetarem desprès del referendum de l’1 d’Octubre! 

OCTUBRE 2016
Moció de suport al regidor Joan Coma i Roura, arran de la investigació per presumpte delicte 
d’incitació a la sedició.
Moció de suport a les persones represaliades pel cas de la UAB 328/2013.
NOVEMBRE 2016
Moció Per la millora de l’accessibilitat a l’estació dels FGC de La Floresta. 
FEBRER 2017
Moció pel tancament dels baixos de l’edifici del Centre Social i Sanitari de La Floresta i 
l’habilitació de l’espai per al trasllat del Casal de Joves de La Floresta.
Moció per un Sant Cugat lliure de violències de gènere.
MARÇ 2017
Moció per retre homenatge als santcugatencs deportats als camps nazis i per l’adhesió de Sant 
Cugat a la xarxa mai més. 
ABRIL 2017
Moció per la creació de la casa de la dona.
Moció per la realització d’una intervenció tècnica externa del servei d’abastament d’aigua a Sant 
Cugat del Vallès
MAIG 2017
Moció per per a la creació d’un protocol contra les agressions masclistes als grans 
esdeveniments d’oci o festius de Sant Cugat del Vallès
JUNY 2017
Moció per a la creació d’una Bústia d’Ètica de denúncia de la corrupció i males pràctiques 
públiques.
JULIOL 2017
Moció per a la retirada dels pals de llums i altres obstacles que dificulten l’accessibilitat dels 
vianants de carrers dels districtes de la Floresta, les Planes i Mira-sol.
Moció en nom del Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, de rebuig a la producció i venda d’armes 
que alimenten els conflictes dels que fugen les persones refugiades.

 U “MOVEM-NOS, REMUNICIPALITZEM 
L’AIGUA” 
sota aquest lema hem encetat una 
campanya per recuperar la gestió 
pública del servei d’abastament d’aigua 
a la nostra ciutat, que actualment la 
gestiona l’empresa SOREA.

Aquesta campanya té com un dels objectius 
principals, finalitzar amb una consulta 
ciutadana sobre la municipalització d’aquest 
servei a mitjans del 2018.

Durant el proper any, realitzarem diverses 
xerrades i actes.

L’Ajuntament, 
va dir que a 

Sant Cugat no s’havia 
contractat més Ferrovial 
després del Cas 
Palau, nosaltres hem 
trobat que sí, almenys 
en una desena de 
contractacions.”
Núria Gibert_ 
Portaveu de la CUP-PC Sant Cugat

Tenim a penes el que tenim 
i prou: l’espai d’història 
concreta que ens pertoca, i un 
minúscul territori per viure-
la, deia Martí Pol.

Al principi diríem que tenim la nostra 
vida i un sac de condicions que ens 
vénen donades: el lloc on naixem, 
l’any, el segle, la era en què vivim,  
la llengua amb la que ens parlen 
els nostres pares, la classe a la que 
pertanyem, el gènere que ens ve 
donat, el barri, la família.

També és clar, hi ha una bona pila 
de coses que ens són imposades, 
democràcies fluixes i porugues que 
cada cop es tanquen més en elles 
mateixes, amb por al pensar, al dir, 
al fer tuits, cançons, estructures 
llunyanes però decisives que fan 
també amb les seves decisions, 
efectes en nosaltres. Quina energia 
podem consumir, quin control tenim 
les dones sobre el nostre cos, com 
ens organitzem per a curar el nostres, 
què han d’explicar els nostres llibres 
d’història, què pot parlar i què no el 
nostre Parlament, a qui podem acollir 
i a qui no, què val un pis, què val una 
vida.

Almenys, podem escollir en un embat 
ètic al costat de què estem, què ens 
defineix i què ens fa que valgui la 
pena. Esfilagarsem les nostres vides 
amb decisions que fan una teranyina 
de valors, efectes, importàncies, 
prioritats. I no és poc.

Un dia decidim afrontar problemes 
que ens isolen de forma col·lectiva i 
construïm projectes que ens situen 
al món, en un moment, un lloc precís. 
Si exigim un dia el respecte als 
nostres drets laborals, o potser, si ens 
manifestem contra els desnonaments, 
quan ens indignem pel maltracte 
sistemàtic per origen, sexe, gènere, 
desig, físic, capacitat. Quan decidim 
cuidar la nostra educació pública, 
i ens trobem cada 15 dies amb els 
pares de l’escola, prenem partit. 
Quan estudiem la nostra cultura i 
la cuidem,no només fem això. Quan 
defensem el dret de viure amb tota 
la diversitat que això comporta i 
estimem aquesta diversitat. Quan 
escrivim, en parets, papers, al cel, 
que volem governar-nos nosaltres 
perquè ho sabem fer i no ens calen, 
tuteles, troikes, FMI, TTIP ni Tribunal 
Constitucional. Quan plantem cara a 
l’adversitat. Quan cuidem la vida en 
un món competitiu i depredador que 
no valora ni el temps ni els records, 
sinó els dividends i els contractes. 
Quan anem contracorrent pel simple 
fet que creiem que està ben fet.

Viure és prendre partit, no deixem 
escapar la oportunitat de canviar la 
nostra història i el nostre petit racó 
de món. Que no ens la prenguin. L’1 
d’Octubre però molt abans i molt 
després, tocarà baixar al carrer i no 
contemplar aquestes hores que ara 
vénen, sinó anar-hi i anar-hi. 

PRENDRE PARTIT

OPINIÓ COMPARTIDA_
NÚRIA GIBERT_REGIDORA DE LA CUP SANT CUGAT
Twitter: @Nudenu

Un dia decidim afrontar problemes que ens 
isolen de forma col·lectiva i construïm projectes 
que ens situen al món, en un moment, un lloc 
precís.”

SABIES QUE_
 Sant Cugat retrà homenatge i 

reconeixement a Francisco Calventus 
Navarro, Joaquín Moya Braulio i 
Bonaventura Bartralot Auladell, els 3 
santcugatencs deportats als camps 
Nazis.

 Hem editat un llibre digital amb 
tots els articles d’opinió que hem 
publicat als mitjans locals. El podeu 
demanar a santcugat@cup.cat

L’1-O VOTAREM I GUANYAREM LA 
REPÚBLICA!

Aprovada   No aprovada  Retirada



La corrupció i la cleptomania són, ho veiem 
cada dia al TN, una epidèmia de dimmensions 
distòpiques.  

Per a  combatre aquest  lladrocini organitzat que ens 
amenaça,  cal saber d’on neix i com prolifera:  
Les seves condicions ambientals idònies  són tenir 
una democràcia feble fruit d’un pacte entre les elits 
centrals i  perifèriques i temor social que empeny 
a legitimar qualsevol cosa abans que “lo d’abans”. 
També,  unes institucions internes que han de 
lluitar contra la corrupció, copades per persones 
de confiança dels cleptòmans. Les condicions de 
reproducció  són temperatures càlides i desviacions 
de pressupost de milions d’euros en obres públiques. 
Obres complementàries. Li van molt bé les normes de 
contractació fetes per les elits citades, que beneficien, 
gairebé sempre, clar, a  grans empreses. Necessita 
algun que altre, que miri cap a una altra banda. 
I com no, governar en ajuntaments que contracten 

empreses que  fan donacions als partits que les 
contracten. El bucle infernal. 
Però definitivament  serà un partit hegemònic amb uns 
recursos descomunals i unes institucions opaques i 
polítiques clientelars, el que aconseguirà instal.lar la 
corrupció a la institució, com una paparra xupaquartos. 
Malauradament a St Cugat trobem casos  d’infecció 
corrupta amb Cas Palau 3%, i Sharp,Cas Petrum o 
cas Teyco. Les úniques maneres d’erradicar -la, són 
laborioses i demanen persitència, però ignorar-les , 
només alenta el seu creixement salvatge. Així  doncs, 
caldrà: 
Mantenir la capacitat d’indignació , que ens mantenim 
dignes i ens neguem a  que ens robin. 
Auditar, investigar, dubtar i no donar res per sentat. 
Premiar la transparència i castigar la opacitat. 
Exigir responsabilitats polítiques fulminants i predicar 
l’exempleritat. Que al del costat ni se li acudeixi. 
Serà difícil, però és nosaltres o ells. 

Apocalipsi cleptòman

PARTICIPA  
AMB LA CUP_
santcugat.cup.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, DISSENY I MAQUETACIÓ
CUP SANT CUGAT

ENVIA’NS COMENTARIS, IDEES I PUNTS DE VISTA
santcugat@cup.cat o per WhatsApp i Telegram al  
610 591 907

VISITA LA NOSTRA PÀGINA WEB I PARTICIPA!
santcugat.cup.cat

SEGUEIX-NOS A LA PÀGINA DE  FACEBOOK A
CUP Sant Cugat

SEGUEIX-NOS AL TWITTER
@cupsantcugat

SEGUEIX-NOS AL TELEGRAM 
@CUPstc

MIRA’NS A  YOUTUBE 
CUP Sant Cugat

VOLS PARTICIPAR,  REBRE INFORMACIÓ O BÉ FER 
UNA APORTACIÓ ECONÒMICA?
Contacta amb nosaltres a
santcugat@cup.cat

InfoCUP

CUP SANT CUGAT_
INFOCUP

NÚMEROS_
PARLEN_

TORRENEGRE

Ens agrada que a Sant Cugat es 
segueixi defensant Torrenegra com 
un espai forestal a protegir, 20 anys 
després de l’atac al pí d’en Xandri I de 
les mobilitzacions que es van fer a la 
nostra vila, en defensa de Torrenegra.

ENS AGRADA / NO ENS AGRADA_
VALOREM I PROPOSEM_

VIST, SENTIT, PIULAT_
SEGUEIX-NOS AL TWITTER_   @CUPSANTCUGAT

SUMA’T a la XARXA de SUPORT 
del casal!! Entre totes i tots fem 
possible un espai juvenil de 
referència autogestionat a #StC 
#OkupemlAbsurd @La_Xesca

“Rechazada propuesta  
@cupsantcugat para 
hacerse con local municipal 
donde difundir su ideología y 
feminismo radical a costa del 
presupuesto”@PPSantCugat

“El regidor no adscrit ja té grup i 
es diu Convergència.” @Nudenu

“Ha nascut el Comitè de Defensa 
de la República per fer realitat 
l’oportunitat excepcional de 
poder decidir el nostre futur com 
a poble” @CDRepublica

24 anys després del seu 
assassinat continuem 
exigint justícia, reparació 
i reconeixement 
#GuillemAgullóiSalvador La 
lluita continua ! @aniolpros

“Ajuda’ns a retirar els símbols 
franquistes que queden a Sant 
Cugat. Si en coneixes, escriu 
santcugat@assemblea.cat”  
@ANCsant_cugat

“La CUP-PC vol convocar una 
consulta el 2018 per preguntar 
als santcugatencs sobre la 
municipalització de l’aigua, 
servei que l’Ajuntament té 
concessionat a Sorea fins el 
2019.” Cugat.cat (24/3/2017)

A #SantCugat ho tenim clar, NI 
TENIM REI, NI EN VOLEM. BORBÓ, 
NO ETS BENVINGUT#NiReiNiPor
#PrenPartit per la república.  
@cupsantcugat

Coneixes la nova web de la CUP 
#SantCugat i el  
@PConstitStCugat ?
Tota la informació 
institucional en un sol web 
revolucionemsantcugat.
wordpress.com 
@CUPSantCugat

Nova protesta per reclamar 
que el CAP de Valldoreix i el 
de Can Mates obrin tot l’agost 
TOTSantCugat (22/07/2017)

.@Nudenu Els drets polítics 
i socials es conquereixen 
desafiant les legalitats 
establertes. Les legitimitats són, 
al final, el que importa.  
@CUPSantCugat al #PleSTC

Núria Gibert assumeix amb 
“orgull” la presidència del 
Consell de Barri de la Floresta  
@TOTSantCugat al #PleSTC

320’4€ 
/MES

ÉS LA MITJANA DEL PREU 
DE LLOGUER PÚBLIC A 
SANT CUGAT
 
Mentre que la mitjana de la comarca 
és de 230€/mes. Terrassa té una 
mitjana de 89,51€/mes. El lloguer a la 
nostra ciutat és 231€/mes de mitjana 
més car que a Terrassa

LA CUP AL TERRITORI_
Sabies que El Grup de Seguiment 
del Retorn Social de Sabadell, 
conformat per diverses 
entitats com COOP57, ADENC, 

Càritas, Actua Vallès, Sabadell per la 
Independència, activistes i membres dels 
grups de barris i sobiranies de la Crida, 
han valorat els 36 projectes presentats 
d’enguany per confirmar que complien 
les bases del concurs públic. D’aquesta 
manera s’han acceptat 33 projectes, dels 
quals opten a ajudes en 3 categories: fins a 
500€, de 500€ a 2.000€, i de 2.000 a 6.000€.

El govern de l’Ajuntament de 
Badalona, ha anunciat que 
invertirà els 21 milions d’euros 
que ha obtingut de superàvit 

una vegada tancat el pressupost de l’any 
2016 en projectes socials i sostenibles 
per a la ciutadania, en comptes de pagar 
aquests diners a l’estat espanyol, tal com 
marca la llei Montoro. Guanyem Badalona, 
ha rebaixat el deute de l’Ajuntament en un 
9% des que va arribar al govern ara fa dos 
anys.

La Candidatura d’Unitat Popular 
ha fet públic la seva intenció de 
promoure un registre de serveis 
funeraris a nivell de comarques 

gironines, amb l’objectiu de determinar 
com s’estan oferint actualment els serveis 
mortuaris als municipis de la demarcació.
La formació, que presentarà una moció 
en aquest sentit al ple de la Diputació del 
mes d’abril, reclama la implicació de la 
institució per elaborar aquest informe, 
que ajudarà a conèixer millor com els 
Ajuntaments presten els serveis funeraris i 
gestionen els cementiris.

La CUP ha denunciat a l’exalcalde 
del PSC, Cesar Arrizabalaga,  que 
hauria gastat 105.564 € de la 
targeta Visa d’alcaldia durant els 

seus anys de mandat a Montcada i Reixac, 
segons afirma la CUP del municipi. La formació 
anticapitalista assegura que l’excalcalde 
socialista va fer un ús diari de la Visa en 
restaurants, hotels i productes diversos, raó 
per la qual farà una denúncia a la Fiscalia 
anticorrupció.

JUDICI A LA XESCA

El Passat 3 d’abril va començar el 
judici per desallotjar la Xesca, que 
ara està pendent de la sentència. 
Des de la CUP, ens solidaritzem amb 
la Xesca i animem al jovent a seguir 
autoorganitzant-se.

ENTREVISTA_
LOURDES LLORENTE, REGIDORA DE LA CUP-PC A L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Entrevistem a la Lourdes Llorente, militant de la CUP, advocada i des de juliol, nova 
regidora de la CUP-PC a Sant Cugat, en substitució d’en Ramon Piqué. 

Quan comença la teva lluita en la 
defensa dels drets civils I socials?
Suposo que quan comences a treballar 
d’advocada ja comences a prendre 
consciència de la necessitat de defensar 
els drets civils i socials de molts 
col·lectius (drogodependents, víctimes de 
maltractaments, menors amb problemes 
socio-familiars que acaben judicialitzats, 
etc..). En aquests últims anys vaig aterrar 
a la PAH de Sant Cugat per col·laborar amb 
les famílies amb problemes per fer front a 
la despesa hipotecària.

Per què la PAH?
Era l’època de l’esclat dels desnonaments 
pel deute hipotecari. Un dia, parlant a casa 
sobre la crisi, els problemes, la política,... 
el meu fill, de 15-16 anys llavors, em 
va enfrontar amb una gran pregunta: 
“mamà, es veritat, tot és un desastre, 
s’ha de canviar, i tu què fas?” Em vaig 
adonar que estava en un espai de confort 
a casa, i lluitant des del meu treball com 
advocada, però que calia una mica més 

Pots veure l’entrevista completa en vídeo al nostre canal de Youtube

d’implicació. Vaig anar a la PAH perquè 
era un moviment que aglutinava moltes 
coses: la lluita per una causa que afectava 
a la gent més indefensa, que en realitat 
ens afectava a tots, amb un adversari molt 
poderós, la plataforma s’havia convertit en 
un moviment d’apoderament molt potent, 
i jo creia que amb el meu perfil podia 
col·laborar i ajudar més que en altres 
col·lectius.

Quines inquietuds et van portar a fer-te 
de la CUP?
Bé, suposo que és un tema d’implicació. Jo 
havia format part de les llistes de la CUP 
a les eleccions del maig del 2015, com a 
independent. La bona sintonia personal 
amb moltes persones de la CUP durant la 
campanya i després, que em van convidar 
a participar a l’Assemblea Local i la meva 
necessitat de continuar aportant el que 
pugues, em va fer apropar-me. El més 
engrescant era la idea de lluitar per fer un 
nou món, més just, més equitatiu. 

Com encares el nou càrrec de regidora 
per la CUP-PC?
Amb normalitat i sensació de que hi 
ha molt per aprendre. Sensació de 
responsabilitat, però no molta més que 
la que tenen molts companys que estan 
fent tantes coses. La part institucional 
del treball de determinats col•lectius és 
només una part. Important pel que té de 
legitimació i d’apropament de determinats 
discursos a llocs on era inversemblant que 
arribessin. Però no és més important que 
d’altres. 

Quines propostes creus que són claus 
per transformar Sant Cugat?
Claríssimament l’habitatge, s’ha incidir en 
el seu preu i la seva configuració. Si només 
fem pisos i cases que poden pagar la gent 
rica, Sant Cugat serà una ciutat on només 
podran viure persones de determinat 
status social. Hem fet una ciutat preciosa 
que només podrà gaudir un determinat 
grup social i gent que ve de Barcelona, 
perquè els nostres fills han de marxar fora. 
La política d’habitatge és clau, i també 
ho és el tipus de teixit empresarial que 
potenciem, el transport públic, el comerç, 
la política de participació, i evidentment 
les escoles, l’esport i la cultura.  El model 
de ciutat no es un model innocent, estem 
expulsant a molta gent que, si seguim així 
no podrà tornar mai més, amb la ruptura 
de teixits familiars i socials que són la 
base de la identitat del pobles i petites 
ciutats.  

Sabadell

EL MODEL DE CIUTAT NO ES 
UN MODEL INNOCENT, ESTEM 
EXPULSANT A MOLTA GENT

Badalona

Girona

Montcada  
i Reixac


