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LA CUP AL CARRER

TORNA 
LA FESTA PER LA 
UNITAT  POPULAR 
#FUPstc
Construïm Sobiranies, 

construïm un poble lliure és el 

lema que donarà la benvingu-

da a la 4a Festa per la Unitat 

Popular. Traieu les agendes 

i marqueu el mes de juny 

perquè aquesta és la data 

assenyalada (si tot va bé i ens 

respecten el calendari, serà el 

cap de setmana del 17 i 18 de 

juny). Després de l’aturada de 

l’any passat deguda als cicles 

electorals, torna la Festa per 

la Unitat Popular a Sant Cugat 

amb més força que mai. Una 

setmana plena d’actes (xerra-

des, concerts, àpats populars, 

activitats infantils...) per 

demostrar que l’espai de la 

unitat popular és més viu que 

mai a la nostra ciutat. 

8 DE MARÇ, DIA 
DE LA DONA 
TREbALLADORA
El passat mes de març van te-

nir lloc a Sant Cugat diferents 

actes per commemorar el Dia 

de la Dona Treballadora i com 

a feministes que som hi vam 

participar. De la mà de la Pla-

taforma 8 de març creada per 

l’ocasió vam fer una xerrada 

explicant els orígens del 8 de 

març, una marxa de torxes 

per denunciar els feminicidis, 

un taller d’autodefensa femi-

nista i una cercavila el mateix 

dia 8 pels carrers de Sant Cu-

gat per proclamar i reivindicar 

que #JuntesSomMésFortes  

MÉS INFO_ 
www.santcugat.cup.cat

Ja portem un any d’aquesta nova legislatura. Un any on hem fet molta 
feina i hem obtingut petites victòries com la de refermar el suport de Sant 
Cugat a l’economia social i el cooperativisme o arrencar un compromís 
per realitzar un estudi sobre la precarietat laboral a la nostra ciutat. Que 
els catalans i catalanes amb NIE puguin votar i la creació d’una biblioteca 
pública a La Floresta també han estat fites assolides. Hem vist, però, la 
pitjor cara del Ple Municipal no volent-se adherir al Pacte Social contra la 
corrupció i, un altre cop, ens han negat la possibilitat de debatre sobre 
declarar Josep Lluís Núñez persona non grata a Sant Cugat.. Us deixem 
aquí la relació de les mocions presentades aquests darrers mesos.

NOVEMBRE 2015

q Moció d’adhesió al Pacte Social Contra la Corrupció. Rebutjada  

q Moció d’adhesió a la Xarxa Municipal d’Economia Social i Solidària. Aprovada  

q Moció per la creació d’una sala municipal amb caràcter polivalent a Sant Cugat. 
Postposada  lll

DESEMBRE 2015

q Moció institucional de suport als i les treballadores de l’empresa Delphi.Aprovada  

q Moció en suport als refugiats sirians, conjunta amb ICV, ERC I PSC. Aprovada  

q Moció sobre la riera de Saladrigues, conjuntament amb ICV. Aprovada  

GENER 2016

q Moció per la construcció d’una biblioteca pública a La Floresta. Aprovada  

q Moció pel dret a vot dels i les catalanes amb NIE. Aprovada  

q Moció de la PAH, sobre la llei reguladora de l’habitatge. Aprovada  

FEBRER 2016

q Moció pel seguiment i traspàs de competències a sessió plenària de les inversions 
de SOREA. Aprovada  

q Moció per la realització d’un estudi a la nostra ciutat sobre la precarietat laboral. Aprovada  

q Moció per la construcció d’una biblioteca pública a La Floresta Aprovada  

MARÇ 2016

q Moció per declarar Josep Lluís Núñez i l’empresa Núñez i Navarro NON GRATES a 
Sant Cugat. Censurada  

ABRIL 2016

q Moció per la creació d’una Taula pel Benestar Animal. Aprovada

q Moció per la creació d’un viver municipal de cooperatives i economia social.Aprovada

Fent propostes per la modificació del 
ROM i el Reglament de Participació.

Participem de la Taula de Mobilitat. 

Des del Grup de Treball d’Urbanisme es-
tem elaborant una proposta de quin és el 
nostre model de Sant Cugat.

Presència i propostes als Consells de Barri i 
seguiment dels grups de treball. 

Impulsar uns veritables Pressupostos 
Participatius. 

Seguiment de les propostes i suport a 
l’Assembles pels Refugiats de Sant Cu-
gat. 

Mocions racistes i classistes 
que criminalitzen la pobresa 
no haurien de tenir cabuda al 
Ple”

Núria GIbert_Regidora de la CUP-
PC a la moció pel control de l’okupació 
a la ciutat de PP, Cs i Convergència.

Aprincipis de febrer 
ens arribiva el ne-
fast anunci del tan-
cament de la planta 
de Delphi a la ciu-

tat, després de més de mig 
segle d’activitat. Tancament 
que pot deixar 700 persones 
a l’atur de cop. Si res no can-
via, Delphi tancarà, però no 
ho farà per manca de feina, 
ja que prop el 90% del que es 
fa ara a Sant Cugat se seguirà 
produint, a partir del 2017, a 
Romania.

Delphi deslocalitza per una 
raó molt fàcil d’entendre: a 
Romania els costos laborals 
són 9 cops més barats que a 
Catalunya. Per què, doncs, se-
guir produint a Sant Cugat si 
allà tot ens costa menys? Da-
vant la notícia, tots els partits 
locals mostren la seva preo-
cupació, anuncien el seu su-
port a la plantilla i diuen que 
faran tot el que estigui al seu 
abast per tal de trobar una so-
lució, cosa un xic incongruent 
per part de la majoria. Per què 
ho dic això? Doncs perquè les 
deslocalitzacions no són una 
externalitat, una conseqüèn-
cia no desitjada del sistema 
econòmic que tenim, sinó que 
formen part de la seva recerca 
perpètua del màxim benefici. 
Deslocalitzacions i fragmenta-
ció dels processos de produc-
ció són fets normals en el sis-

tema, encara més en l’actual 
capitalisme globalitzat del se-
gle XXI. Vaja, que quan aquí 
s’instal·laven empreses per-
què érem més barats per pro-
duir (competitius en llenguat-
ge business friendly) tot ens 
semblava molt normal i el ca-
pitalisme ens agradava, però 
quan ens toca el rebre a nos-
altres, tot són escarafalls i cri-
des a fer tot el possible per 
aturar-ho. O estàs d’acord 
amb el sistema o no, però no 
es pot estar a missa i repicant.

El que passa a Delphi no és 
perquè el sistema funcioni 
malament, sinó perquè el sis-
tema funciona molt i molt bé, 
i si a 3000 quilòmetres d’aquí 
algú ven la mà d’obra més ba-
rata, doncs tanquem la para-
deta i cap a Romania hi falta 
gent, peti qui peti. El capita-
lisme, més enllà d’explotar i 
mantenir en la pobresa abso-
luta bona part de la humani-
tat perquè uns pocs puguin 
esmorzar amb Möet Chan-
don dia sí dia també, o de car-
regar-se el planeta -a una ve-
locitat que esparvera- degut 
a la seva lògica depredado-
ra, ja les té, aquestes cosetes. 
I d’aquí un temps, als treba-
lladors de Romania els fotran 
al carrer perquè trobaran algú 
que ho farà més barat. Temps 
al temps. 

EL CAPITALISME JA LES TÉ,  
AQUESTES COSETES

OPINIó COMPARTIDA_
IGNASI bEA_REGIDOR DE LA CUP SANT CUGAT

Twitter: @IgnasiBeaSegui

 Delphi deslocalitza per una raó molt 
fàcil d’entendre: a Romania els costos 

laborals són 9 cops més barats que a 
Catalunya.

SAbIES QUE_
 L’Ajuntament de Sant Cugat vol 

expedientar l’organització juvenil 
d’Arran per treure plaques de carrers 
amb noms franquistes i canviar-los 
per noms de dones lluitadores per la 
llibertat.
L’únic que va fer l’organització 
juvenil de la nostra ciutat fou posar 
en pràctica i tirar endavant l’article 
15 de la Llei de Memòria Històrica. És 
això un acte vandàlic ?

A 
VEGADES 
ENS 
EN 
SORTIM...



Si preguntem a qualsevol santcugatenc si 
considera que Sant Cugat és una ciutat pobra, 
amb tota seguretat ens dirà que no. Les dades 
econòmiques de la ciutat, que periòdicament 
veiem als mitjans, ens parlen d’una ciutat 

benestant, amb un dels metres quadrats més cars, 
amb un gran dinamisme empresarial i amb una de les 
taxes d’atur més baixes de tot Catalunya, certament. A 
Sant Cugat hi ha molta gent que viu molt bé -negar-ho 
seria mentir- però també és cert hi ha una part gens 
menyspreable de la població que té serioses dificultats 
per tenir unes condicions de vida dignes.

Sant Cugat: ciutat amb major desigualtat

I és que mentre l’1% de les rendes més altes de la 
ciutat acumulen ni més ni menys que el 21,02% del 
total de la renda (36 persones tenen l’1% de la renda 
local), hi ha un percentatge important que malda 
per poder-se pagar allò més bàsic, com reflecteix 

l’observatori sociològic que encarrega periòdicament 
l’Ajuntament. Així, el 17,3% té dificultats per pagar el 
lloguer o la hipoteca, xifra que ha augmentat un 5% 
en 2 anys. També un 17% té problemes per pagar 
aigua, llum o gas, i un 14% l’alimentació o la neteja. 
Gairebé 1 de 4 cada santcugatenc enquestat ho passa 
malament per arribar a final de mes, i les dones són les 
que s’enduen la pitjor part: mentre el 20% dels homes 
diuen tenir dificultats per acabar el mes, les dones 
arriben al 25%.
Les diferències també són importants entre els 
diferents barris de la ciutat: A l’Eixample els qui 
pateixen per afrontar les despeses d’alimentació i 
neteja no arriben al 9% mentre a La Floresta i Les 
Planes quasi arriba al 23%. Els números, tot i els brots 
verds que a vegades ens anuncien, no milloren d’un 
estudi a l’altre.
Així doncs, malgrat des de l’equip de govern es tregui 
ferro a la qüestió, les dades constaten un fet d’altra 
banda fàcil d’intuïr: Sant Cugat és la ciutat catalana 
amb major desigualtat en la distribució de la renda.

Pobresa a Sant Cugat?

PARTICIPA  
AMb LA CUP_
www.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

ViSiTa la NOSTRa PàgiNa web  
i PaRTiciPa!
www.santcugat.cup.cat

FeS-Te MeMbRe  
del NOSTRe gRUP  
del FacebOOK
CUP Sant Cugat

SegUeiX-NOS al TwiTTeR
@cupsantcugat

VOlS PaRTiciPaR,  
RebRe iNFORMació  
O bé FeR UNa  
aPORTació ecONòMica?
Contacta amb nosaltres a:
santcugat@cup.cat

InfoCUP

CUP SANT CUGAT_
INFOCUP

NÚMEROS_
PARLEN_

20 anys + 1 de lluita 
juvenil
Enguany ja fa 21 anys que 
la lluita juvenil de l’esquerra 
independentista és una 
realitat al nostre poble. 
Felicitem i encoratgem Arran 
Sant Cugat a mantenir viva 
aquesta flama.

ENS AGRADA / NO ENS AGRADA_
VALOREM I PROPOSEM_

A VEGADES ENS EN SORTIM_

Aviat farà un any de les eleccions municipals on més d’un 15% dels 
santcugatencs ens va donar el seu suport. Si mirem enrere, podem dir que no són 
poques les coses que hem aconseguit, tant dins com fora de l’Ajuntament. 
Una de les coses que ha aprovat l’Ajuntament a proposta nostra ha sigut 
estudiar la municipalització del servei d’aigua, actualment a mans de Sorea. Els 
darrers anys diversos municipis han recuperat aquest servei i han demostrat 
que es pot gestionar amb èxit, incorporant criteris de transparència, eficiència i 
sostenibilitat. 

A petició del nostre grup municipal també s’ha decidit elaborar una radiografia 
de la precarietat laboral a Sant Cugat, un problema considerable en una ciutat 
dedicada principalment al sector serveis com la nostra. L’objectiu de l’estudi és 
determinar la magnitud de la problemàtica per tal d’emprendre les mesures 
necessàries amb les competències que tenim des de l’Ajuntament.

Des de la CUP sempre hem apostat de manera decidida per l’economia social i el 
cooperativisme, ja que creiem que aquest tipus d’economia és el que pot resoldre 
de manera més eficaç les necessitats de la ciutadania, actuant amb compromís 
social. Per aquest motiu, entre altres propostes que hem realitzat, el ple ha 
aprovat l’adhesió a la Xarxa de municipis per l’Economia Social i Solidària, que 
implica reforçar l’economia social com un dels motors de desenvolupament local.

Un altre fet del qual estem molt contents, ple a part, és el fet de presidir el Consell 
de barri de La Floresta (on vam ser la força més votada a les darreres eleccions). 
Des de la presidència del Consell, dia a dia intentem demostrar que la participació 
funciona quan hi ha una voluntat política real i que, quan la ciutadania se sent 
interpel·lada i percep que allò que diu és escoltat i útil, participa més i millor.

Seguim!

5.860.207 
Són els diners que destina 
anualment amb el concert 
econòmic, la Generalitat a les 
escoles vinculades a l’Opus Dei 
que hi ha Sant Cugat del Vallès.

LA CUP AL TERRITORI_
QUÈ FA LA CUP ARREU_

CUP LA FLORESTA
El mes de desembre de 2015 va tenir 
lloc el primer Consell de Barri de la 

Floresta presidida per la CUP-PC. En aquests 
pocs mesos els canvis no han trigat a notar-
se, cal destacar l’alta participació a les 
comissions de treball, l’augment de la difu-
sió de la informació i l’aposta per una major 
transparència en allò que afecta el barri. 
La primera iniciativa política presentada al 
ple municipal ha estat la moció de la bibli-
oteca de la Floresta, amb el compromís que 
mentre la biblioteca no sigui una realitat es 
posarà en funcionament un espai provisio-
nal que ofereixi els mateixos serveis. 

Deslocalització de 
Delphi
Després de més de 53 anys 
d’activitat a Sant Cugat, 
l’empresa Delphi està portant 
a terme  un expedient 
de tancament per portar 
la producció a Romania. 
Està previst  que més de 
500 treballadors siguin 
acomiadats.

LA INFOGRAFIA_

CUP VALLDOREIX
gairebé fa un any que l’esquer-
ra independentista té representa-

ció a l’EMD de Valldoreix. gairebé  un any 
que en un entorn d’Arcàdia feliç de domi-
ni convergent, on sempre hi ha una reboti-
ga on s’amaguen els mecanismes de control 
i de poder, on la diferència és anomalia i la 
pobresa és acceptada quan hi ha terra pel 
mig, allí hem posat un peu falcant la pota. 
Les veïnes i veïns que ens donen suport 
també volen que corri l’aire: participació, 
compromís, transparència i denúncia; crea-
ció d’un nou nucli assembleari, feminisme, 
independentisme i sempre amatents a la 
veu del poble i de llurs inquietuds.Revolucio-
nem Valldoreix!


