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benvolgudes
i benvolguts



Teniu a les vostres mans el nostre projecte
per a Sant Cugat Sesgarrigues.
Un projecte que neix de la conversa amb vosaltres;
de l’aprenentage; de la reflexió; de l’observació;
dels 4 anys que portem treballant des de l’oposició
a l’Ajuntament; de les ganes de compartir la il·lusió
de fer del nostre poble casa nostra.
Un projecte que vol trobar solucions petites i grans,
però mai desmesurades; solucions senzilles
i d’altres més complexes, però mai irrealitzables:
des de posar una paperera o un banc a treballar
per aconseguir el Residu Zero. Sempre amb la màxima 
transparència i buscant la vostra opinió i complicitat.

Desitgem que el nostre projecte sigui també
el vostre projecte.

Cordialment,
el grup d’Esquerra de Sant Cugat



POBLE
TREBALLAR DES DE LA PRESPECTIVA 
DE GÈNERE, D’OPORTUNITATS I AMB 
SOLIDARITAT. Tots som iguals, ningú per 
sobre de ningú. Veïnes i veïns al serveis de 
veïnes i veïns, amb respecte comú, amb 
oportunitats per a tothom sigui qui sigui i 
per a qui les necessiti. Cal deixar de banda 
els amiguismes i els favors obscurs. Cal 
parlar clar, deixar la por enrere i començar 
de nou. La solidaritat i la bona fe ens farà 
millors persones i sens dubte, millor poble. 

És imprescindible ajudar les persones i 
les famílies que necessiten un cop de mà 
per tirar endavant, ja sigui per problemes 
personals, per manca de feina o per 
injustícies del passat. El nostre més ferm 
compromís és mirar de solucionar totes 
aquestes problemàtiques. L’Ajuntament 
ha de ser la casa de tots. Tots i cadascú 
de nosaltres hi està representat i tenim, i 
teniu, el dret que així sigui correspost.

TREBALLAR PER A LA GENT GRAN, la 
nostra gent, la gent que ha fet que Sant 
Cugat sigui el que és avui. Cal reconèixer 
el seu esforç dia rere dia. Tindrem present 
l’envelliment de la població i, per tant, 
potenciarem l’envelliment actiu. 

Afavorirem la participació de la gent gran 
en la formulació de les polítiques que els 
afectin directament i promourem plans de 
dinamització sociocultural per a ells.

IMPULSAREM POLÍTIQUES 
QUE AFAVOREIXIN LA RELACIÓ 
INTERGENERACIONAL entre la gent gran 
i el jovent.  Afavorirem l’aprenentatge de 
les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) perquè la gent gran es 
desenvolupi personalment i aprofiti totes 
les possibilitats potencials de relacionar-se 
amb altres persones i conegui tots els 
recursos disponibles a la xarxa.

TREBALLAR PEL JOVENT. El jovent no en 
té prou amb un local que s’aguanta amb 
pinces. Cal un projecte per incentivar-los 
i fer que se sentin integrats i valorats. Ells 
són el nostre futur. Ens preocuparem del 
seu accés a l’educació, al treball i a una 
vivenda digna.

TREBALLAR PEL COMERÇ, pontenciar-lo 
i fer-lo ben viu. Un poble sense comerços 
és un poble coix. El petit comerç industrial 
genera llocs de treball i el comerç de  
proximitat és necessari per a la població 
amb poques possibilitats de mobilitat. No 
el podem deixar perdre.



al costat
dels
ciutadans

OPTEM PER LA DEMOCRÀCIA 
PARTICIPATIVA, que accepti i reconegui 
més protagonisme dels veïns i veïnes en 
la construcció col·lectiva del nostre poble 
i en les decisions que l’afecten. Establir la 
lògica republicana d’implicar tota la gent 
en els processos de presa de les decisions 
que els afecten en la seva quotidianitat.
La implicació de la ciutadania en la vida 
col·lectiva no s’ha de limitar a l’elecció 
cada quatre anys dels seus representants 
a l’Ajuntament. Això comportarà un reforç 
de la cohesió social i del sentiment de 
pertinença de la comunitat.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. Posar a 
disposició dels veïns i veïnes una part dels 
pressupostos municipals per decidir quina 
inversió cal fer, seguint una idea que ja és 
efectiva en alguns pobles de la comarca.

TENIM EL DRET A DECIDIR EL QUE 
VOLEM. La millor manera és fomentar la 
participació ciutadana, per decidir des del 
més petit detall del poble fins al més gran 
projecte que es vulgui dur a terme. És molt 
important saber la vostra opinió.



Un municipi ordenat, ben compensat i 
estructurat. 

CAL LA REVISIÓ URGENT DE L’ACTUAL 
POUM. Està desfasat i a més a més, 
les properes actuacions ens poden 
empantanegar el poble per molts anys. 
Que quedi ben clar que no ens oposem al 
creixement del nostre poble, sinó que el 
que no volem i no hem de permetre és que 
sigui un creixement especulatiu.

No podem permetre la venda del nostre 
poble. Encara hi som a temps per aturar-
ho. Encara tenim molt sòl, tant resdencial 
com industrial, urbanitzat i buit. Cal acabar 
el que està començat.

DESTAQUEM EL NOSTRE FERM 
COMPROMÍS AMB L’HABITATGE SOCIAL. 
Habitatge de lloguer pels nostres joves, 
per a què tinguin l’oportunitat de poder 
començar la seva emancipació quedant-se 
al poble. Sense haver de marxar. No ens 
podem permetre perdre el seu potencial. I 
no només habitatge social pels joves, sinó 
per a qui realment ho necessiti.

DESENVOLUPAREM MESURES PER 
RECUPERAR HABITATGES BUITS i posar-
los al servei, mitjançant la rehabilitació 

GESTIÓ
Els municipis republicans també han de 
ser municipis ben gestionats, amb uns 
pressupostos equilibrats i amb capacitat 
de replantejar i redefinir les prioritats 
de despesa en funció de les necessitats 
del municipi, més enllà del model 
tradicional de pressupostos purament 
incrementalistes.

Tot aquest treball, i més, ha de venir 
acompanyat de diàleg sincer, de mà 
estesa, de respecte, de responsabilitat, de 
compromís i de molt sentit comú.

CREAR LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA ens ajudarà a treballar en 
la gestió de poble de la mà dels veïns i 
veïnes.

URBANISME
Apostem clarament a favor d’un model de 
municipi sostenible i respectuós amb el 
medi natural, sobre la base de la utilització 
racional del territori per compatibilitzar 
el creixement i el dinamisme econòmic 
que comporta amb la cohesió social, el 
respecte al medi ambient i la qualitat de 
vida de generacions presents i futures. 



medi
ambient

o procurant que promocions privades 
sense vendre passin a règim de lloguer 
preferentment protegit. Amb això, a més 
aconseguirem revitalitzar i dinamitzar el 
centre històric.

Mantindrem els polígons industrials i 
comercials (enllumenat, voreres, vials, 
senyalitzacions, comunicació, etc.).

Millorarem les eines que permetin que 
la ciutadania no experta pugui entendre 
els processos que succeeixen amb el 
planejament urbanístic; cal ser molt més 
transparents. La transparència no es pot 
limitar només a donar accés als documents 
i als procediments.

TURISME
EL NOSTRE GRAN VALOR PER AL 
VISITANT ÉS I HA DE CONTINUAR SENT 
LES VINYES. Camins planers fàcilment 
transitables a peu o en bicicleta, que 
poden atraure a gent que busca una 
escapada al camp prop de les grans ciutats 
metropolitanes. Promocionar la nostra 
Festa Major, obrir el nostre Museu i cuidar  
carrers i entorn.



MEDI AMBIENT
I PAGESIA
Vetllarem per la protecció de les zones 
de conreu davant la urbanització 
excessiva del territori. El nostre entorn 
és espectacular, vinyes i més vinyes que 
marquen la nostra identitat.

SOM UN POBLE RURAL I AIXÍ L’HEM 
DE PRESERVAR. Cal construir i dissenyar 
un poble respectant el nostre entorn de 
manera sostenible. Cal cuidar la nostra 
pagesia, ara més que mai. Hi ha molta 
feina a fer per condicionar els camins 
rurals i els accessos a les finques per tal 
que els nostres pagesos i pageses ens 
cuidin aquest gran jardí que són les vinyes 
que ens envolten.

VETLLAREM PEL MANTENIMENT DE LA 
QUALITAT DEL PATRIMONI CULTURAL 
I NATURAL i dels sistemes agraris del 
municipi com a element que configura 
la identitat local i la potenciarem com a 
generadora d’atractiu turístic i d’activitat 
econòmica.

CAP AL RESIDU
ZERO
La gestió dels residus és un dels reptes 
ambientals més complexos que afronta 
qualsevol societat. La unió europea s’ha 
fixat com a objectiu reciclar el 50% de la 
brossa l’any 2020 i del 70% al 2030. I en el 
cas de Catalunya l’objectiu és doble: que el 
2020 (l’any vinent) la generació de residus 
es redueixi un 15% i aconseguir que la 
recollida selectiva arribi al 60%.

Des de l’ajuntament promourem 
l’elaboració d’un pla amb els recursos 
adients, que permeti apostar decididament 
per una transformació dels residus en 
recursos.

ESTABLIREM UN PLA CIUTADÀ PEL 
RESIDU ZERO que impliqui la ciutadania, 
les empreses i el comerç local per avançar 
cap a aquests objectius.

Estendrem els sistemes exitosos de 
recollida selectiva porta a porta, que 
esquerra ja ha aplicat a diversos municipis 
capdavanters de Catalunya.



TREBALLAREM
PER LA CULTURA
Cal potenciar-la per enriquir-nos i 
d’aquesta manera fer girar el món cultural 
que bona falta li fa. Si parlem de cultura 
també parlem de les nostres entitats. Cal 
reforçar-les, donar-los-hi suport i l’empenta 
necessària per tirar endavant. Si entre tots 
potenciem el voluntariat, ho podem fer 
possible.

EDUCACIÓ
TREBALLAR PER L’EDUCACIÓ AMB UNA 
ESCOLA INTEGRADA EN EL PROJECTE 
DEL POBLE. Treballant colze a colze amb 
l’AMPA i l’escola. Treballar per una escola 
exemplar i sense barracons. Els nostres fills 
i filles són el nostre futur. I es mereixen el 
millor.

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE 
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA (llibres de text 
obligatoris). Projecte de compra de la 
totalitat dels llibres de text obligatoris per 
als alumnes del municipi. Aquesta mesura 
comportarà un estalvi directe cap a les 
famílies i refermarà la nostra idea d’escola 
pública, gratuïta i de qualitat.

cultura i
esports   

EQUIPAMENTS 
CULTURALS
Qualsevol equipament cultural ha de ser 
socialment rendible i sostenible tant des 
del punt de vista energètic com econòmic. 
Sant Cugat, malahuradament, disposa 
d’equipaments culturals i esportius que 
van ser mal dissenyats des d’un inici. I, 
desgraciadament, les posteriors reformes 
han millorat molt poc els problemes 
estructurals, d’ús i sostenibilitat que tenien. 

Cal estudiar i planificar molt bé les 
reformes perquè no siguin una càrrega 
posterior inassumible per al municipi.
CAL QUE TOTS ELS EQUIPAMENTS 
ESTIGUIN OBERTS i  d’ús públic per a 
tothom.



ESPORTS
Un municipi que planifiqui, dinamitzi i doni 
suport a l’esport com a realitat educativa, 
econòmica, de lleure, de solidaritat, de 
benestar i salut, amb unes instal·lacions 
obertes i no tancades, on els veïns i veïnes 
puguin fer un ús responsable.

Escoltarem les necessitats dels nens 
i nenes, jovent, adults, gent gran, tan 
dones com homes, per tal de cobrir les 
mancances que tenen en el camp lúdico-
esportiu.

Crearem circuits d’activitat física a l’aire 
lliure, especialment orientats a l’activitat 
per a la gent gran. DEFINIREM PLANS 
D’USOS ESPORTIUS PER ALS CAMINS 
RURALS QUE PERMETIN LA PRÀCTICA 
ESPORTIVA SENSE MALMETRE’LS.

COMARCA
TREBALLAREM COLZE A COLZE AMB 
ELS POBLES VEÏNS. Cal unir esforços per 
trobar solucions als problemes comuns i 
mancomunar serveis per poder optimitzar 
recursos.
Preocupar-nos per les problemàtiques que 
afecten al conjunt de la comarca i fer front 
comú per solventar-los: transport públic, 
ampliació del 4t Cinturó…

PAÍS
TENIM UN GRAN PROJECTE ENTRE 
MANS I AMB UN FERM COMPROMÍS 
REPUBLICÀ. Un compromís republicà que 
farà que el nostre ajuntament treballi fidel 
al costat del Parlament de Catalunya,  per 
aconseguir la República que ja fa tant de 
temps que estem esperant construïr.

comarca
país   



esquerrarepublicana.santcugatsesgarrigues
erc_stcugatses
erc.santcugatsesgarrigues
santcugatsesgarrigues
santcugatsesgarrigues@esquerra.catQ

veïnes i veïns
al servei

de veïnes i veïns


