LA
CUP A L’AJUNTAMENT_
PLENS, MOCIONS, PROPOSTES...

OPINIÓ COMPARTIDA_

La justicia és lenta; la impunitat, absoluta;
i nosaltres ja n’estem tips.
QUEDA DIT_
Aquestes setmanes hem sabut que el cas de presumpta prevaricació de l’ex-

alcalde convergent Aymerich, avança. (13 anys després). Mentrestant, els
santcugatencs, ja hem pagat -només per aquesta mala gestió ( i llet)- uns 8, 5
milions d’€ aproximadament. No és l’única desfeta que hem pagat, -amb sort, un
dia podrem fer la suma i ens atabalarem. Amb sort, ens atabalarem tant, que farem
fora col·laboradors i hereus de tal pillatge. L’escàndol dels 90 diuen, diuen, diuen.
Però no només dels 90, ja que el 3 % va operar fins ben entrat el nou mil·leni. Per
exemple, el 2009. O el 2012.
A Sant Cugat, fa ben bé mig any que investiguem un fil del famós cas del 3% (que,
a vegades, era un 4 o un 5, en funció de l’humor del col·laborador), del qual ja en
tenim les conclusions preparades. Les sentències són afers de jutges; esperem que
no triguin 13 anys més. Ho saben constructores i la ciutadania. Aquest país petit
Ignasi Bea_
s’ha deixat robar mossegada a mossegada, per tal que uns quants constituïssin
el que seria una xarxa de vividors impúdics d’allò públic. L’omertà de la corrupció. Regidor de la CUP Sant Cugat
Des dels qui la saben, la toleren o la fan, fins als que romanen en un partit que té
les seus embargades i l’ombra massa llarga sense remordiments.
Teyco (285.720 €), AGBAR (895.000 €) i moltes d’altres empreses (fins arribar a una
llista d’un centenar), ingressaven joioses i sucoses quantitats a la fundació CatDem.
Fins i tot empreses de Florentino Pérez, famós per la seva coincidència amb els
valors de CatDem, com el del sobiranisme.
Quina coincidència, quin goig. És perfectament legal, diran.
Per sort, ja fa un temps que hem après que allò legal no té perquè anar lligat amb
U PLA ESTRATÈGIC DE L’ESPORT
allò ètic, just, necessari i legítim.
Estem treballant en les taules de
participació per a la redacció d’un pla
estratègic de l’esport.

Volem fer un
procés constituent
per poder sotmetre-ho
tot a debat: com volem
l’economia, la política i
la societat!”

HI ESTEM
TREBALLANT_

MOCIONS PRESENTADES_

JUNY 2016
Moció per la flexibilització de les condicions, l’emissió de certificats d’esforç d’integració i de
l’informe d’arrelament social per aquelles persones migrades que estiguin en major situació
de vulnerabilitat.
Moció a petició de la PAICAM, en defensa de les treballadores afectades per l’ICAM i exigir
el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a
emmalaltir amb dignitat.
Moció per la prohibició de les pistoles tàser.
JULIOL 2016
Moció per la creació de la casa de la dona. Retirada. b
Moció de suport a la Marxa SOM. [EMD de Valldoreix]
Moció de suport al sindicalista andalús Andrés Bodalo.
Moció conjunta de CUP-PC, ERC i C’sper a la paralització de les accions a realitzar dins la
“modificació del pla general metropolità de Valldoreix i altres zones del municipi”. [EMD de
Valldoreix]
Moció per l’obertura del CAP de Valldoreix durant tot l’any. [EMD de Valldoreix]
SETEMBRE 2016
Moció conjunta dels grups municipals de Convergència, CUP-PC i ERC-MES de suport al
Correllengua.
Moció de la CUP-PC per a la implantació del sistema de recollida porta a porta als barris de Sant
Jaume i la Barceloneta. [EMD de Valldoreix]
Moció per la creació de nous consells de barri I altres figures comunitàries.

U MUNICIPALITZACIÓ DE L’AIGUA

Estem participant activament en la taula
d’estudi per a municipalitzar l’aigua.

U SANITAT

Seguim recollint signatures per
aconseguir una sanitat pública i de
qualitat, dins de la campanya nacional
“Fem fora la pública de la privada”;
podeu signar a Cal Temerari.

SABIES QUE_
L’equip de govern va fer un
tríptic en contra de l’okupació que
va dur a terme el col·lectiu de
joves La Xesca i el va repartir pel
barri de Sant Francesc – Monestir,
en nom de l’ajuntament?
El dia sense cotxes que es va
celebrar a Sant Cugat, va tallar
el trànsit d’alguns carrers, sense
deixar circular els autobusos
municipals.

RAMON PIQUÉ_REGIDOR DE LA CUP SANT CUGAT
Twitter: @rpiqueh

LA FLORESTA,
PARTICIPAR PER
TRANSFORMAR

A

quest mes de setembre
les veïnes i veïns de la
Floresta han decidit,
a través d’un procés
participatiu, què fer amb
els diners de lliure disposició del
barri. Els projectes sobre els quals
s’havia de decidir havien estat
presentats per les mateixes veïnes
i veïns: a més, i l’organització del
procés ha comptat també amb
la participació del veïnat des del
seu començament. El Consell de
Barri, l’espai de debat i decisió per
excel·lència de veïnes i veïns, ha
esdevingut l’instrument d’una nova
manera d’abordar allò que ens és
comú des del barri.
Els resultats del procés, tant pel
nombre de persones que hi han
participat, com pels projectes que
han rebut més suport, posa de
manifest que la participació no és
una paraula buida de contingut, ni un
concepte per vendre fum. El resultats
mostren que, quan les veïnes i veïns
han pogut posar propostes sobre la
taula, han optat per l’educació, pel
medi ambient, per la cultura, per la
memòria, pel treball comunitari, etc.,
quan durant molts anys el pressupost
de lliure disposició havien estat
destinats a l’asfalt i al ciment.
Entenem la participació com una

de les expressions de democràcia
directa; volem trencar amb la versió
reduccionista de la democràcia
que la limita a la crida a les urnes
cada quatre anys. Entenem la
participació com un diàleg constant
entre la ciutadania, com un procés
d’apoderament necessari per a
transformar en positiu allò que ens
envolta. Un poder transformador que
augmenta quan la participació neix
des de baix i esdevé un instrument
dinàmic per a la gestió d’allò que ens
és comú.
No es tracta de substituir
administracions sinó de posar-les
realment al servei de la ciutadania.
En aquest sentit, els consells de
barri, com a part de l’administració
municipal, estan cridats a esdevenir
veritables espais de debat i de decisió
ciutadana.

Entenem la participació com una de les
expressions de democràcia directa per trencar
amb la versió reduccionista de la democràcia que
limita a la crida a les urnes cada quatre anys.”

LA CUP AL CARRER

NO AL TANCAMENT DEL
CAP DE VALLDOREIX

El passat 29 de juliol, els
nuclis de la CUP de Sant Cugat,
de Valldoreix i de La Floresta,
conjuntament amb Procés
Constituent, vam fer una
concentració davant del CAP
de Valldoreix emmarcada en
la campanya de la CUP “ Fora
la privada de la pública” en
defensa de la Sanitat Pública
i demanant l’obertura del CAP
durant l’agost.
MÉS INFO_
https://lanostrasalut.
wordpress.com/

11 DE SETEMBRE

Aquest passat 11 de setembre,
la CUP de Sant Cugat vam
decidir reivindicar el paper de
persones contemporànies que
han lluitat per l’alliberament
nacional, social i de gènere
dels Països Catalans. És
per aquest motiu que el 10
de setembre vam fer un
homenatge a Maria Mercè
Marçal i al seu compromís
amb l’alliberament nacional,
social i de gènere.
MÉS INFO_
santcugat.cup.cat

ARRIBA LA 4a FESTA
PER LA UNITAT
POPULAR

Del 13 al 20 d’octubre arriba
a Sant Cugat la 4a Festa per
la Unitat Popular. El lema
d’enguany és “ construïm
sobiranies”. El dia 13 hi haurà
una xerrada sobre els espais
públics (Casa de Cultura,
19.30h); el dia 14, farem un
sopar popular (21h) al qual
seguirà la representació
de l’obra teatral Nassos
de trinxera. El dissabte 15,
celebrarem el concert de El
Diluvi. Finalment, el dia 20,
farem una xerrada sobre la
Sobirania de la Comunitat
Educativa (Xalet Negre,
19.30h).
MÉS INFO_
santcugat.cup.cat

TARDOR 2016

InfoCUP

Butlletí informatiu de la CUP de Sant Cugat del Vallès

santcugat.cup.cat

CUP SANT CUGAT_

ENTREVISTA_

Sumes que multipliquen

LA XARXA LOCAL D’ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA DE SANT CUGAT

INFOCUP

JULIÀ MESTIERI, ACTIVISTA DE L’ECONOMIA SOCIAL I MEMBRE DE LA XARXA LOCAL D’ECONOMIA SOLIDÀRIA

C

ontra el que diu l’aritmètica bàsica hi ha sumes
que multipliquen. Un exemple d’això és la
coal·lició CUP-PC. Des de dins i des de fora; amb
els grups de treball oberts, les comissions i la
coal·lició hem afrontat un munt de projectes en només
un any i mig. Seguim, avui, més que mai, en aquesta
línia ascendent, i els reptes que tenim davant són
molts:
La Comissió del Cas Teyco, la modificació del PGM i les

zones verdes (i les milionades que haurem de pagar
si no ho redrecem), la participació i reconfiguració
dels Consells de Barri, la campanya pel control de la
gestió de l’aigua, la campanya per la sanitat pública,
un nou ROM que permeti la participació directa. Els dos
anys i mig que queden de mandat seran crucials per
a demostrar la governabilitat del nostre projecte. Que
la nostra proposta és factible. Que cada racó de Sant
Cugat sàpiga que l’alternativa és possible.

ENS AGRADA / NO ENS AGRADA_
VALOREM I PROPOSEM_

NÚMEROS_
PARLEN_

8’5 MILIONS

D’EUROS
DE LES ARQUES PÚBLIQUES

LA XESCA

ALCALDESSA ABSENT

Neix un espai juvenil feminista i
autogestionat a la nostra ciutat.
A finals d’aquest mes d’agost, un
col·lectiu de joves va okupar un
local a l’avinguda de Cerdanyola
amb l’objectiu d’organitzar el jovent.
#BenvingudaXesca

Darrerament l’alcaldessa de la nostra
ciutat, no assisteix a les juntes de
portaveus ni a molts actes on se la
requereix. La duplicitat de càrrecs
va en detriment del compromís
que va adquirir amb la ciutadania.
Alcaldessa, on ets?

8’5 milios d’euros és el que
l’ajuntament ha hagut de pagar a 8
propietaris arran d’una sentència del
TSJC per mala gestió urbanística del
govern del CiU als anys 90

Pel que fa a l’economia social, aquest mes d’octubre ha estat molt mogut a la nostra
vila: el Social Weekend, la presentació de la XES, la 1a Fira d’Economia Solidària i
l’obertura del SincroCoop ens l’han posat a l’agenda. Per tal de conèixer amb més detall
totes aquestes iniciatives parlem amb Julià Mestieri, activista implicat en totes elles.
Recentment s’ha presentat la XES a
Sant Cugat, què és la XES?
La XES és una xarxa transversal i
apartidista que treballa per a la promoció
de l’economia social. Està integrada tant
per projectes i empreses de l’economia
social, com per associacions i activistes
individuals.

Des de la XES hem realitzar un treball de
mapeig i podem dir que déu-n’hi-do. Hi ha
projectes de cooperativa molt coneguts,
com Abacus, o amb molta trajectòria, com
Jeroni de Moragas, però també noves
iniciatives que no paren de créixer.

I com és que passa tant
desapercebuda?
Per què heu començat organitzant una Fins ara no hi havia cap espai que
fira?
aglutinés totes aquestes iniciatives.
Ens feia falta una manera de donar-nos
Amb la fira hem fet un primer pas per
a conèixer. Després d’analitzar el teixit
visualitzar-nos com a tals i la idea és
d’Economia Solidària que tenim a Sant
seguir construint per donar-nos a conèixer.
Cugat, crèiem que una bona manera de fer- Cal posar sobre la taula que Sant Cugat
ho era mostrant tota la potència d’aquest és una ciutat d’Economia Social, que
moviment a nivell local.
tenim valors, i no projectar una imatge
d’empreses com HP o ESADE.
Exactament, què és o què enteneu per
Economia Solidària?
Què es pot fer per impulsar l’Economia
És una definició que admet molts
Social a la ciutat?
matisos i que, de fet, ni tan sols tothom
Des de la XES creiem que enfortir els
l’anomena igual: economia social,
vincles, fer xarxa i facilitar el suport
solidària, sostenible, cooperativa, etc. són
adjectius habituals. La idea de fons és una
manera de produir que posi les persones
al centre d’interès, i no els beneficis.
Alhora, això té moltes implicacions: ha
de ser democràtica, participada, justa,
respectuosa amb el medi ambient,
transparent... Per a saber-ne més, us
recomano fer un cop d’ull al projecte Pam
a Pam (www.pamapam.org) que explica
amb bon detall tots els criteris.
A Sant Cugat hi ha molta Economia
Social?

mutu és un pas molt important. També
tenir veu pròpia a la ciutat per poder
opinar com a col·lectiu en les polítiques
públiques. Per exemple, qüestions com les
clàusules socials en les contractacions
de l’ajuntament poden marcar un punt
d’inflexió.
Quines iniciatives existeixen ja per
enfortir l’Economia Social?
A nivell públic, el concurs de cooperatives
és la principal eina i està donant els seus
fruits. Hi ha molt camp per córrer, per
exemple, en temes d’arrelament social
dels projectes, però ha sigut una aposta
notable i crec que cal lluitar per mantenirla. A nivell del teixit associatiu, des de Cal
Temerari, s’ha llençat un viver específic
d’economia social. Està pensat per ajudar
a projectes que comencen i els pot donar
assessorament i acompanyament; ara bé,
és molt jove i caldrà veure els fruits que
pot donar.

PARTICIPA
AMB LA CUP_

VIST, SENTIT, PIULAT_

santcugat.cup.cat
santcugat@cup.cat

SEGUEIX-NOS AL TWITTER_ @CUPSANTCUGAT

Èxit en el 1r pres.
participatiu d La
Floresta: 11’9% d
participació (443 vots)
@rpiqueh

La santcugatenca i regidora Núria
Gibert, portaveu del Secretariat
Nacional de la @cupnacional
@TOTSantCugat
La majoria del país, la gent que
espera un Referèndum per arribar a
la independència, no creu en la via
pactada
@cupnacional
.@Nudenu posar en dubte la qualitat
del servei de la sanitat pública és de
manual per crear un consens social
sobre la sanitat privada
@cupsantcugat

Felipe González “Nunca hemos
tenido peores resultados en el País
Vasco, ni a pesar de lo que hicimos”
entrevista a la Cadena Ser

La CUP-PC critica l’equip de govern
per ‘la mala gestió’ del transport
públic en el #DiaSenseCotxes
@cugatcat

“El referèndum és la via per a dirimir
de forma democràtica el conflicte
amb l’estat espanyol.”
Anna Gabriel al debat de la qüestió
de confiança sobre el President de
Catalunya

La CUP vol que el
veïnat decideixi el
destí de la lliure
disposició en projectes
mediambientals de
Valldoreix

A Catalunya un 83,6%
de la població rep un
servei d’aigua gestionat
totalment o parcial per
empreses privades.
Aquest és el model que
volem?

@cugatcat

Posicionament de la CUP sobre la
publicitat de clíniques estètiques en
espais públics
Penjat al canal de youtube de la CUP
Sant Cugat

@CUP_AMB

ÉS POSSIBLE_

L’

urbanisme no és més que
les eines que tenim per
dissenyar, ordenar i planificar
el nostre territori i els nostres
pobles i ciutats.
Sant Cugat està integrat dins de l’àmbit
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Les normes urbanístiques bàsiques que
són d’aplicació són les del Pla General
Metropolità de 1976 (PGM).
Al llarg dels anys, aquest PGM ha sofert
moltes modificacions. I el mateix PGM
diu que, quan hi hagi alguna modificació,
un dels interessos que ha de prevaldre és
l’interès general, el bé comú.
No sempre ha estat així i un dels exemples
que tenim en aquest moment sobre
la taula i que ens afecta a tots, és la
Modificació del PGM de les zones verdes
de Valldoreix i altres zones del Municipi
(Can Busquets a la Floresta, Can Cabassa
a Mirasol, Can Monmnay, Can Mates i
l’estació de Valldoreix). Tan malament

InfoCUP
REDACCIÓ,
DISSENY I MAQUETACIÓ
CUP SANT CUGAT

UNA ALTRE MANERA DE FER URBANISME_
Valldoreix

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!”.

s’està fent i hi ha tanta gent en contra que
ha provocat el rebuig conjunt de TOTS els
grups del Consistori.
Perquè massa sovint aquestes
modificacions són poc clares, i
s’afavoreixen interessos particulars en lloc
dels generals.
Hem denunciat aquestes males pràctiques
i recolzarem totes les accions possibles
per aturar-les.
Des del grup CUP-PC creiem que les
modificacions urbanístiques que ens
afecten a tots s’han de gestionar amb la
màxima transparència, amb l’objectiu
de buscar i afavorir el BÉ COMÚ i buscant
el màxim consens de totes les parts
implicades.
UNA ALTRA MANERA DE FER URBANISME
SERÀ POSSIBLE!!!

XAVIER HUMET

Vocal a l’EMD de Valldoreix per el Procés
Constituent

ENVIA’NS COMENTARIS,
IDEES I PUNTS DE VISTA
santcugat@cup.cat
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
VOLS PARTICIPAR,
REBRE INFORMACIÓ
O BÉ FER UNA
APORTACIÓ ECONÒMICA?
Contacta amb nosaltres a
santcugat@cup.cat

