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LA CUP AL CARRER

Ara toca 
municipalitzar 
l’aigua
L’any 2017 finalitza la 
concessió de la gestió 
de l’aigua a Sant Cugat, 
que actualment té l’em-
presa Sorea. Per aquest 
motiu, tenim l’oportu-
nitat de començar una 
campanya per debatre 
sobre la necessitat que 
la gestió d’aquest bé 
sigui municipal.
A qui anirà dirigida 
aquesta campanya? 
D’una banda a totes 
les santcugatenques 
i santcugatencs, amb 
l’objectiu d’informar i 
conèixer els avantatges 
de la municipalització 
de l’aigua. De l’altra, a 
l’equip de govern i a la 
resta de forces políti-
ques de l’ajuntament 
amb l’objectiu que la 
gestió de l’aigua torni a 
ser municipal.
Per què creiem que s’ha 
de municipalitzar el 
servei de l’aigua? Des 
de la CUP sempre hem 
defensat que els serveis 
bàsics han de ser ges-
tionats des de l’àmbit 
públic per tal de garan-
tir que l’accés a l’aigua 
no quedi supeditat als 
interessos del sector 
privat i que aquests po-
sin les lleis del mercat 
per davant dels drets de 
la ciutadania.
La campanya es durà a 
terme al llarg de l’any 
2016 i comptarà amb 
diferents activitats. 
L’objectiu final, des-
prés de portar el debat 
al carrer, de portar el 
debat a l’ajuntament.  

MÉS INFO_ 
www.santcugat.cup.cat

Aquestes són les mocions que hem entrat el grup municipal de la CUP-PC, 
sols o conjuntament amb altres partits, a l’Ajuntament de Sant Cugat 
durant aquest primer trimestre de la legislatura.

JULIOL

q Moció per la creació d’una comissió per l’estudi de la municipalització del servei de 
l’aigua (SOREA). Aprovada  

q Moció  per la retirada de la modificació puntual i la transcripció a escala1/1000 del 
planejament vigent a l’àmbit de La Floresta.  Aprovada  

q Moció per la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) I el Reglament 
de Participació ciutadana (RPC). Aprovada  

qMoció en suport a Grècia, conjuntament amb ICV,ERC I PSC. Retirada

SETEMBRE

q Moció per la creació d’una comissió especial informativa sobre el cas Petrum2. 
Aprovada  

qMoció pel restabliment dels horaris del transport urbà. Retirada

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

qMoció sobre la riera de Saladrigues, conjuntament amb ICV. Aprovada  

OCTUBRE

qMoció per la implantació de cartelleres publicitàries utilitzades per les entitats 
sense ànim de lucre. Aprovada  

qMoció pel restabliment dels horaris del transport urbà I pel compliment del pla de 
mobilitat. Aprovada  

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

 UMODIFICACIÓ DEL ROM

Al ple de juliol, es va aprovar una moció 
presentada per la CUP-PC, la modificació 
del ROM. Ja s’ha format la comissió per fer 
les modificacions pertinents. Modificació 
del PGM: Conjuntament amb diferents en-
titats I partits de Valldoreix, ens hem per-
sonat com a part denunciant en el con-
tenciós obert, per aturar les modificacions 
del PGM, que entre d’altres, afectés  les 
zones verdes de Valldoreix.
Comissió investigació Cas Petrum2:  s’ha 
convocat la primera reunió de la comissió 
d’investigació sobre el cas Petrum2.

 Entenem que les 
treballadores de Clece, també 
són persones”

Cristina Paraira_Tinent-alcalde 
de CiU, en resposta al conflicte laboral 
a Clece.

Entre l’any 2008 i 
l’any 2013 la fun-
dació CatDem, 
vinculada a CDC 
va rebre un to-

tal de 7, 1 milions d’euros 
provinents,majoritàriament, 
d’empreses. La majoria, em-
preses amb tractes amb les 
administracions.  Un dels úl-
tims casos i el més pinto-
resc pel caràcter de l’empre-
sa és el cas de l’empresa que  
havia d’executar l’obra i ges-
tió d’un Poliesportiu a Mira-
sol. 

La Unió Temporal d’Empreses 
(UTE), opta i guanya un  abril 
i al setembre següent ingres·
sa 134.000 euros als comptes 
de la CatDem, gairebé  el 3% 
de l’import del contracte.  Fins 
aquí, els fets.
Malgrat la llei ho permet, el fi·
nançament a partits via Fun·
dacions ( prohibit a molts  
països de la UE), és una dinà·
mica perversa a casa nostra. 
No cal anar molt lluny; CIU no·
més és superat en número de 
donacions, pel PP. 

Quan em pregunto perquè 
aquesta pràctica està tan ge·
neralitzada, tenint en comp·
te que els partits ja tenen una 
(quantiosa) subvenció públi·
ca per a desenvolupar la seva 
tasca, cal tornar al propi siste·
ma de partits; els partits clàs·

sics tenen unes estructures 
feixugues que costen de man·
tenir i necessiten d’ingres·
sos extres. A més, el sistema 
d’adjudicacions d’obra públi·
ca premia  la proposta econò·
mica,  facilitant l’èxit de les 
grans corporacions, que re·
benten preus, a costa d’altres 
variables  no valorades com 
les condicions laborals i els sa·
laris.

Al cap i a la fi doncs, l’error no 
és d’una o un centenar de po·
mes podrides, sinó del mateix 
sistema, que engendra i que 
no és capaç ni de detectar per 
on se li escapen els euros, ni 
dins del  propi partit.

En la propera Comissió d’In·
vestigació (CEI) farem el pos·
sible per a arribar fins al fons 
del qüestió, d’això no en tin·
gueu dubtes. Però mentre  els 
partits siguin agències de col·
locació, defensin els interes·
sos de la classe que els pro·
tegeix i facin les lleis a favor 
seu,  l’entramat seguirà es·
sent legal. Cal una bona i un  
nou sistema que garanteixi 
el control democràtic real so·
bre els afers que ens afecten. 
Perquè si els deleguem massa, 
vés a saber si al final els deci·
dirà Coca·Cola o Ferrovial.. 

ERROR DEL SISTEM

OPINIÓ COMPARTIDA_
NÚRIA GIBERT_REGIDORA DE LA CUP SANT CUGAT

Twitter: @nudenu

 Malgrat la llei ho permet, el 
finançament a partits via Fundacions 

( prohibit a molts  països de la UE), és una 
dinàmica perversa a casa nostra.

SABIES QUE_
 Gràcies a ser la força més votada 

a La Floresta tindrem la presidència 
d’aquest consell de barri.

Un dels nostres objectius serà que el 
consell de barri esdevingui una eina 
real de participació, on les decisions 
siguin vinculants i que la presidència 
sigui la veu dels veïns i veïnes a 
l’ajuntament.

PRECS I PREGUNTES_

q Demanem un millor traspàs de la 
informació i més transparència a les 
Comissions Inforamtives per no haver-
nos d’assabentar pels mitjans de comu-
nicació d’actuacions de l’ajuntament.

q Hem preguntat, arran del nou pla 
d'habitatge impulsat per l'Ajuntament, 
si hi havia voluntat per part d'aquest de 
sancionar als bancs que tinguessin pisos 
buits sense destinar-los a lloguer.

q Preguntem, sobre les beques menja-
dor, si ens podien informar quin era l’es-
tat de la qüestió i com es gestionaven 
aquestes quan es demanaven des d’un 
centre concertat.



Després d’haver entrat a 
l’Ajuntament amb quatre regidors 
des de la CUP fem un primer balanç 
sobre la feina feta i d’entrada 

volem posar sobre la taula el posicionament 
de la CUP en relació al cartipàs municipal 
consistent en demanar una reducció rebaixa 
del sou dels membres de l’equip de govern i 
dels càrrecs de confiança. Cal posar en valor 
el nou escenari que ha significat la pèrdua 
de la majoria absoluta del partit del govern, 
la qual cosa ha permès marcar alguns canvis 
rellevants de la dinàmica de l’ajuntament. 
Els exemples més clars han estat l’aturada 
del projecte de modificació del PGM de la 
Floresta, la modificació el reglament dels 
consells de barri i la creació de la comissió 
d’investigació del cas Teyco.

100 dies a l’Ajuntament

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_

Els debats de Cal 
Temerari
Cal Temerari ha començat amb 
força la seva activitat, una 
prova d’això són els debats 
que ha organitzat, com per 
exemple el debat sobre les 
eleccions del 27S o el debat 
sobre el model econòmic del 
país.

ENS AGRADA / NO ENS AGRADA_
VALOREM I PROPOSEM_

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

La CUP es una 
organización 
criminal que 
se dedica a 
delinquir y 
tiene que 
estar fuera del 
ordenamiento 
juridico.
Miguel Bernard (Manos 
Limpias)

Sant Cugat desconnecta 
d’Espanya: més del 50% 
de vots independentistes.
Tot Sant Cugat

Les Casetes dels Mestres  
(La Floresta) per a 
masoveria urbana reben 
28 sol·licituds i es farà 
realitat el projecte.
Cugat.cat

Al plebiscit del #27S no 
hi érem tots, van faltar 
1.185.852 catalans i 
catalanes sense el dret a 
vot.
@DimitriCevallos

Ja hem arribat als  200 
socis, però seguim 
buscant més temeràries ! 
@CalTemerari

Tota informació electoral 
hauria d’estar precedida 
per un missatge que 
digués que gairebé 
200.000 catalans/es 
no han pogut votar a 
l’estranger
@pepgimeno

Zero lliçons a la CUP, no hi 
ha ningú que hagi lluitat 
tant durant tant de temps 
per la independència .
mon.cat (@salvadorcot)

Tanquem la 
paradeta i passem 
el relleu a la 
@TavernaTemerari. 
Seguiu·lo però, 
sobretot, aneu·
hi ! Sant Cugat 
necessita un espai 
com aquest.
@TerraDolça

He anat a la 
conferència de la CUP. 
Clars i precisos. Si 
ens hem d’entendre, 
primer ens cal 
comprendre. Avui 
ha estat un vespre 
important.
@lluis_llach

Sant Cugat dóna suport 
al Correllengua 2015 que 
arribarà al municipi l’1 de 
novembre.
El Cugatenc

#SantCugat esdevé 
la segona ciutat de 
Catalunya de més de 
50.000 amb millors 
resultats de la CUP #27S
Diari de Sant Cugat

Us foteu, ja era hora que 
algú us planti cara... 
@polmoragas de les 
JNC després de que algú 
embrutés la façana de 
@CalTemerari

22,5%  
És el percentatge de 
famílies santcugatenques 
que els  costa arribar 
econòmicament a final de 
mes, segons l’informe de 
l’observatori sociològic de 
juliol del 2015.

LA CUP AL TERRITORI_
QUÈ FA LA CUP ARREU_

24 de maig del 2015

Les passades eleccions muni-
cipals del 24 de maig de 2015 

van ser un punt d’inflexió en el creixe-
ment de la CUP arreu del territori dels 
Països Catalans. Vam presentar 165 
candidatures arreu dels municipis del 
nostre país, davant les 80 candidatu-
res que vàrem presentar a les eleccions 
municipals del 2011.
En aquestes eleccions la CUP hem pas-
sat de tenir 108 regidors i regidores a 
tenir gairebé 400 càrrecs electes muni-
cipals. Aconseguint l’alcaldia a pobles 

i ciutats com Berga, Badalona, Celrà 
o Navàs i incrementant el nombre de 
regidores a gairebé tots els municipis 
on es van presentar candidatures.
El Vallès Occidental no ha estat una 
excepció d’aquest creixement. Les 14 
candidatures (alternatives o d’unitat 
popular) de la comarca van obtenir el 
passat 24 de maig un total de 45 regi-
dors, 5 consellers comarcals i 1 dipu-
tat provincial. Aquest potencial ve ava-
lat per un total de 41.660 vots a tota la 
comarca, assolint el govern a Ripollet, 
Cerdanyola, Sabadell i Barberà. 

Nacional

La gestió de les 
llicències d’activitats

L’Ajuntament està gestionant 
arbitràriament les llicències 
d’activitats que dóna a les 
entitats sense ànim de lucre, 
com és el cas del club cannàbic 
El mil·lenari.

L’ARTICLE_

Fa 8 anys que la CUP es va pre-
sentar per primer cop a unes elec-
cions municipals a Sant Cugat i, 
malgrat treure uns resultats que 
llavors es van valorar prou posi-
tius, va quedar lluny d’obtenir 
representació, amb una mica més 
del 3% dels vots. 8 anys després, 
les coses han canviat enorme-
ment, i podem dir que aquest 2015 
ha significat la consolidació del 
nostre projecte polític a la ciutat.

Ho dèiem el dia que vam presen-
tar la candidatura CUP-Procés 
Constituent a les municipals: som 
la suma d’aquells que, des de la 
diversitat de tradicions polítiques, 
representem l’esquerra alternati-
va. Els que tenim clar que el siste-
ma en què vivim no es pot edul-
corar ni posar-li pedaços i cal un 
canvi estructural. Els que, des 
de baix i assembleàriament pre-
nem les decisions. Els que tenim 
clar que el subjecte polític som 
els i les catalanes, i que no hem 
de subordinar el procés constitu-
ent que necessita el nostre poble 
a un suposat canvi polític a l’Estat 
Espanyol.

El 24 de maig els santcugatencs 
van votar i la candidatura CUP-PC 
va confirmar les bones sensaci-
ons que ens arribaven durant tota 
la campanya, obtenint un suport 
significatiu que ens va convertir 
en la segona força política a la ciu-
tat amb més d’un 15% (5561) dels 
vots. I aquests resultats es van 
assolir presentant-nos com l’al-
ternativa a les polítiques de CiU, 
sense rebaixar el nostre discurs o 
subtilitzar-lo per fer-lo més ama-
ble o digerible. Amb una proposta 
nítidament transformadora.

4 mesos després arribava el torn 
de les eleccions al Parlament, uns 
comicis que des de la CUP sempre 
hem llegit amb un doble caràc-
ter plebiscitari i constituent. Unes 
eleccions que vam plantejar amb 
l’objectiu d’assolir una doble rup-
tura: ruptura amb un Estat Espa-
nyol que ens nega el dret a l’au-
todeterminació i ni tan sols ens 
reconeix com a subjecte polític, 
però també ruptura amb les polí-
tiques d’austeritat dictades per 
la troika, que arruïnen les classes 
populars  allà on s’apliquen. De 

nou, ens presentàvem dient el que 
pensem, sense embuts: que sen-
se sobirania econòmica no hi ha 
independència que valgui, i que 
això també implica replantejar la 
nostra pertinença a la UE i altres 
organismes supranacionals poc o 
gens democràtics que responen 
als interessos d’uns pocs.

I els resultats ens demostren que 
cada cop són més els que compar-
teixen les nostres idees i propos-
tes: el 27 de setembre vam obte-
nir 4974 vots- més del doble dels 
que vam aconseguir a les darreres 
eleccions al Parlament de 2102- 
que ens van situar com a 3a força 
a Sant Cugat amb un 10,07% del 
total

Des de la CUP Sant Cugat estem 
molt satisfets i agraïts pel suport 
rebut, però també som més cons-
cients més  que mai de la respon-
sabilitat que ens han traslladat 
els milers de suports rebuts en 
les darreres eleccions municipals i 
autonòmiques.  

Del 24 de maig al 27 de setembre: 
Consolidant l’alternativa


