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Carmela Fortuny,  
el Sant Cugat que estimes
Soc la Carmela, i m’agradaria ser la vostra alcaldessa  
els propers 4 anys.  

Encapçalo la llista de Junts per Sant Cugat. 
Som un grup de persones de diferents àmbits, 
preparades i compromeses amb el país.  
Som el Sant Cugat que t’estimes. 

Defensem que Sant Cugat és una ciutat amb identitat, 
amb valors, que genera oportunitats. 
Una ciutat compromesa amb el país. 

Tenim un projecte il·lusionant per a Sant Cugat.   
Us en presento les principals propostes  
fruit de la col·laboració de molta gent.  
Gràcies a tots i totes! 

Fem-ho junts! Fem-ho juntes!
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Propostes principals
Des de Junts per Sant Cugat hem treballat  
en la direcció adequada.  
I volem continuar treballant, seguint els Objectius  
de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

Per això les nostres prioritats son: l’equitat, 
la qualitat de l’aire i la connectivitat.

La filosofia del nostre projecte es basa en:

 ӹ La proximitat com una oportunitat
 ӹ La cooperació com a sistema de treball
 ӹ El compromís ferm amb el país

A continuació us expliquem les principals propostes  
del nostre programa. L’hem dividit en 6 punts:

1. Ciutat sostenible
2. Benestar
3. Sant Cugat, un bon model urbà
4. Prosperitat
5. Dimensió territorial
6. Govern exemplar

Totes les propostes estan centrades en les persones,  
promouen la sostenibilitat social, ambiental  
i econòmica.

         ODS:  
Acord entre països 
de les Nacions 
Unides per assolir 
uns objectius de 
desenvolupament 
sostenible.
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           1. Una ciutat saludable

El Sant Cugat que estimes té un aire net. 
Volem que Sant Cugat continuï sent una ciutat saludable,  
amb un aire net, on s’hi respiri bé.

Propostes sobre...

     Qualitat de l’aire: 

 ӹ  Acord amb tots els partits polítics per millorar  
la qualitat de l’aire i preservar el medi ambient.  
És una qüestió de salut pública.

 ӹ  Controlar la qualitat de l’aire de tota la ciutat,  
especialment les zones escolars.  
La qualitat de l’aire afecta el desenvolupament  
i rendiment dels infants.
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           2. Benestar

El Sant Cugat que t’estimes vetlla per la seguretat,  
la cultura, la inclusió, l’esport i l’atenció sanitària. 

Propostes sobre...

    Seguretat: Volem que Sant Cugat sigui una ciutat 
segura i lliure de violència:

 ӹ  Nova comissaria al costat de la dels Mossos.  
Cedirem una part del terreny per construir-hi  
els Jutjats. També posarem en marxa  
comissaries mòbils externes de proximitat.  
La policia estarà allà on hi ha la ciutadania.

 ӹ  Policia de proximitat: apostem per un model  
de policia preventiva i de proximitat  
que es coordini amb els agents cívics i garanteixi  
una presència continuada de la policia als carrers 

 ӹ  Camí segur: posarem en marxa una App  
per indicar-te quin és el camí més segur  
i, si cal, podràs activar un avís d’alerta.
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    Cultura i diversitat: Apostem per la cultura 
per lluitar contra la probresa i l’exclusió.

 ӹ  Crearem la regidoria de Drets civils  
i Igualtat d’oportunitats.

 ӹ  Construirem la nova biblioteca central urbana. 
Volem un equipament exemplar al centre  
de la ciutat. A l’actual biblioteca hi ubicarem  
una sala d’exposicions d’arts visuals.

 ӹ  Rehabilitarem les masies Can Canyameres  
i Can Rabella com nous centres culturals. 

 ӹ  Treballarem perquè la Unesco reconegui  
els 144 capitells del claustre  
com a Patrimoni de la Humanitat.

    Inclusió social: No volem que ningú quedi enrere. 

 ӹ  Construirem una Plataforma de Serveis  
per a la gent gran (residència, centre de dia,   
pisos tutelats, etc.) concertada  
amb la Generalitat de Catalunya.

 ӹ  Reforçarem els serveis per a infants  
d’entre 6 i 12 anys i crearem els serveis d’atenció  
a infants de 0-5 i a les seves famílies.  
Volem una ciutat lliure d’abusos sexuals.

 ӹ  Ampliarem el pressupost d’ajuts socials  
i els acords amb les entitats socials.

 ӹ  Nomenarem un/a Comissionat per defensar  
els drets de les persones amb discapacitat.
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    Esports: apostem fort per l’esport 

 ӹ  Nova sala per Gimnàstica rítmica  
a la Guinardera.

 ӹ  Nou complex esportiu amb piscina coberta  
a Mira-sol.

 ӹ  Parc Ciclista, per a totes les modalitats,  
a Volpelleres.

    Serveis d’atenció sanitària: No tenim competències,  
però volem per a Sant Cugat una atenció sanitària  
completa i de qualitat.

 ӹ  Sant Cugat necessita un hospital públic. 
Continuarem treballant amb la Generalitat 
perquè el construeixi.

 ӹ  Crearem un Centre d’Urgències d’Atenció  
Primària (CUAP) que funcioni 24 hores,  
els 7 dies de la setmana. 

 ӹ  Treballarem per construir un centre ambulatori  
amb servei d’infermeria i consultes de medicina  
general, en el barri de Sant Francesc-Monestir.
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        3. Sant Cugat, un bon model urbà

Volem mantenir el nostre model de ciutat  
i li donarem un nou impuls.

Propostes sobre...

     Infraestructures i mobilitat sostenible:  
Si volem un aire net, la mobilitat ha de canviar.

 ӹ  Instal·larem una cinta mecànica que connecti  
l’avinguda Rius i Taulet i l’avinguda Catalunya.

 ӹ  Crearem el MARXA-BUS, un bus nocturn  
per connectar les zones d’oci amb el centre.

 ӹ  Fomentarem l’ús de la bicicleta: completarem  
la xarxa de carrils bici, ampliarem  
els aparcament segurs, instal·larem punts   
de recàrrega de bicis elèctriques a les estacions,  
adaptarem les rotondes, etc.

 ӹ  Iniciarem una prova pilot de transport escolar 
amb diversos centres  escolars. Volem reduir  
el màxim de vehicles al voltant de les escoles.
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     Habitatge: L’accés a l’habitatge és un dels principals   
problemes de la ciutat.

 ӹ  Construirem 665 habitatges de lloguer protegit   
a través de l’empresa municipal PROMUSA.

 ӹ  Incrementarem fins a 850 habitatges de lloguer  
protegit aplicant noves mesures de tempteig  
i retracte.

 ӹ  Impulsarem cooperatives locals d’habitatge  
a la Floresta, el centre històric, Monestir-Sant Francesc,  
Mira-sol i Sant Domènec.

     Model urbà: la ciutat ha crescut i per això  
hem d’invertir en la millora urbana,  
potenciar el centre històric i connectar-hi els barris.

 ӹ  Desenvoluparem un Pla Integral per protegir,  
millorar i dinamitzar el centre històric.

 ӹ  Cobrirem les vies del tren per connectar  
els barris de Coll Favà i Volpelleres .

 ӹ  Treballarem per cobrir totes les vies de tren  
que creuen la ciutat per connectar barris  
i suprimir barreres.

 ӹ  Construirem una passera de vianants i bicicletes,  
i un nou pont per a vehicles entre l’estació  
i el camí de Can Ametller, per connectar Mira-sol  
amb Can Fontanals i el Centre Comercial.
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        4. Prosperitat

El Sant Cugat que estimes vol més prosperitat   
amb nous models de producció.  
Potenciarem el coneixement, la innovació i l’educació.

Propostes sobre...

    Empresa: A Sant Cugat hi ha més de 3.000 empreses,  
i moltes volen créixer i seguir a la ciutat.  
Hem fet bé la feina! Però en volem més,  
preparem la ciutat per continuar creixent.

 ӹ  Crearem el Servei de Localització Empresarial,  
per recolzar les noves empreses i les existents.

 ӹ  Impulsarem un canvi urbanístic a les zones  
empresarials per facilitar la ubicació d’empreses.  
Per exemple, amb serveis com una escola bressol.

 ӹ  Simplificarem  els tràmits per implantar  
una empresa i/o fer-la créixer.

    Comerç: creiem en el comerç de proximitat  
i volem recolzar les persones que hi treballen.

 ӹ  Donarem un nou impuls al comerç de proximitat  
amb un pla que inclogui estratègies digitals,  
facilitat d’aparcament, nous models de negoci  
i dinamització de locals buits.

 ӹ  Dinamitzarem els carrers comercials 
amb activitats culturals, en col·laboració   
amb les entitats de la ciutat.
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    Ocupació: El nostre objectiu és que tothom  
aconsegueixi una feina de qualitat.

 ӹ  Assessorarem de forma personalitzada  
les persones aturades a través  
del servei Sant Cugat feina.  
Sobre tot, les persones majors de 45 anys,  
els joves i les persones amb discapacitat. 

    Innovació i coneixement: Aprofitem el talent  
de les persones, entitats i empreses de la ciutat.

 ӹ  Crearem la plataforma Open data. Inclourà  
una base de dades de tots els serveis i actius  
de la ciutat.

 ӹ  Ampliarem les zones de wifi gratuïtes  
i serem ciutat pionera en implantar el 5G.

 ӹ  Aprofitarem la tecnologia per connectar persones,  
millorar serveis, informar, tenir cura,  aprendre, participar,  
moure’ns, etc.   
Per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes  
i gestionar millor la ciutat.

    Educació: És una de les nostres prioritats.

 ӹ  Obrirem una escola bressol a Volpelleres.

 ӹ  Treballarem per aconseguir un centre   
d’educació especial que sigui centre de referència  
de la resta d’escoles.

 ӹ  Impulsarem una escola de 2a oportunitat,  
per aprendre un ofici i trobar una feina.

           5G: 
nova tecnologia pels 
telèfons mòbils, per 
donarmés prestaci-
ons (més velocitat,  
capacitat...)
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    Economia verda i circular: Ens comprometem  
a cuidar el medi ambient.

 ӹ  Impulsarem una segona ambiteca  
al punt verd de Can Calopa, i posarem  
en marxa un projecte pilot d’ambiteca mòbil  
per recórrer els barris. 

      Ambiteca:  
espai per fomentar 
la reutilització de 
residus i l’intercanvi 
d’objectes de sego-
na mà.
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      5. Dimensió territorial

Propostes sobre...

   Territoris articulats i connectats: Sant Cugat  
està molt ben connectat; i ha de continuar sent així.

 ӹ  Treballarem per crear el segon túnel ferroviari 
de Collserola que desdobli la línia de FGC  
per incrementar la freqüència i la capacitat dels trens.

 ӹ  Liderarem el Pla de mobilitat del Vallès  
per millorar la mobilitat a la comarca. 

 ӹ  Treballarem amb FGC per un bitllet zona0-stc

   Ecosistemes i biodiversitat: Treballarem  
per preservar els ecosistemes,  
millorar els parcs i crear espais pels animals  
de companyia.

 ӹ  Seguirem defensant la zona de Torre Negra.

 ӹ  Unirem els 13 parcs per crear un gran parc urbà 
que recorrerà tota la ciutat.

   Canvi climàtic: Hem de preparar-nos  
per les ventades, les nevades, la pluja intensa, etc.

 ӹ  Lluitarem contra el canvi climàtic amb:

· sistemes urbans de drenatge sostenible
· més zones verdes 
· control de la mobilitat 
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        6. Govern exemplar

Millorem la gestió de la ciutat. La gestió pública   
ha de ser eficient, propera, transparent i honesta.

Propostes sobre...

    Govern eficient: Sant Cugat té una administració  
sanejada. Hem sabut resistir a la crisi.  
Junts x Sant Cugat es compromet a no incrementar  
impostos.

 ӹ  Serem un ajuntament sense dèficit,  
pagarem puntualment, amb un endeutament  
controlat.

 ӹ  Redactarem una ordenança per agilitzar  
els tràmits administratius.

 ӹ  Facilitarem els tràmits en línia a través del mòbil. 
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    Participació i transparència:  
Sant Cugat compta amb una ciutadania molt formada,  
capaç d’organitzar-se i decidir sobre temes de la ciutat.

 ӹ  Reforçarem el compromís en el treball  
de proximitat i la implicació ciutadana  
en l’acció pública. 

 ӹ  Destinarem 1,5 milions d’euros anuals  
a pressupost participatiu.

 ӹ  Destinarem  100.000 euros anuals per fomentar  
la innovació social.

    Teixit associatiu:

 ӹ  Treballarem per enfortir les associacions  
de la ciutat: els hi proporcionarem suport  
en la gestió, espais i activitats.



Descarrega’t aquí el programa electoral sencer: 
www.juntspersantcugat.cat/programa-electoral-juntsxstc.pdf

Aquest document segueix les pautes de Lectura Fàcil 
en quant a contingut, llenguatge i forma 
per facilitar-ne la lectura i la comprensió (www.lecturafacil.net)

 @juntsxstc 
 @carmelastc 
www.juntspersantcugat.cat


