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LA CUP AL CARRER

L’escola de la Floresta ja té més de tren-
ta anys i ha estat un referent i un espai 
de trobada per les veïnes i els veïns de la 
Floresta i de les Planes. En aquest temps 
han passat moltes coses, com l’esforç 

de mestres i famílies per dinamitzar l’escola, la 
construcció de la Cucafera (mascota de l’esco-
la), l’arribada del transport públic gràcies a la 
mobilització de les famílies, l’arranjament del 
camí de Can Pagan, etc.
Ara, però, el professorat, el monitoratge i les fa-
mílies tenen al davant dos grans reptes. D’una 
banda el fet de passar d’una escola de dues líni-
es a una escola d’una línia, cosa que si bé com-

porta una reducció de recursos, pot representar 
una oportunitat per reinventar-se com a esco-
la més propera. De l’altra, l’existència del Col-
lectiu Educació Viva, que pot servir d’estímul 
per al professorat, i també a les famílies, per 
treballar per un canvi progressiu de pedago-
gia que s’acosti més als processos de vida dels 
infants a través de l’acompanyament emocio-
nal i  l’aprenentatge vivencial. Assumir aquests 
reptes han de servir per a què la nostra escola 
pública faci un pas més cap a la qualitat i la co-
hesió de la comunitat educativa i cap a una ma-
jor integració al barri. 

L’ESCOLA AL BARRI

OPINIÓ COMPARTIDA_

Fa més de quinze anys que el bus urbà 
va arribar a la Floresta, i hem vist com 
el barri canviava, a poc a poc, igual que 
les inversions  fetes des de Sant Cu-
gat. Centrant-nos en el servei públic de 

transport ja és hora de posar damunt la tau-
la les mancances que també en aquest negoci-
at suportem al barri. Fins ara, qualsevol proble-
màtica generada dins l’àmbit del servei de bus 
es trametia via queixa directa i puntual, fora o 
dins de les taules de mobilitat, on en petit co-
mitè els representants municipals miraven de 
resoldre les queixes amb solucions a mida no 
planificades, que podien acontentar o no a  ve-
ïnes i veïns, i que sovint eren causa d’efectes 
col·laterals, canviant la ubicació del problema 
o llur naturalesa, i amb el balanç de la NO mi-
llora en el conjunt del servei. Aquesta pràcti-

ca que rebutgem se’n diu clientelisme i l’hem 
de reconduir mitjançant la participació veïnal. 
El Transport Públic és prou important per trac-
tar-lo en comú i en un consell de barri mono-
gràfic on veïnes, veïns i ajuntament compartei-
xin i aprofundeixin en les visions i els dèficits 
del servei de l’actual model, així com del recent-
ment estrenat transport escolar. Com a eina 
de treball en aquest debat hem de reivindi-
car l’aplicació de molts dels criteris descrits per 
al transport públic al Pla de Mobilitat Urbana 
de Sant Cugat (PMU), signat en acord marc per 
tots els partits polítics de govern i on es fa ava-
luació de l’estat actual a la Ciutat i es replanteja 
el model a fi que esdevingui més racional i sos-
tenible, i on també, per cert, proposa actuaci-
ons per al Transport Públic. 

TRANSPORT PÚBLIC

Jo  votaré la CUP-Procés Constituent perquè fa 
temps que conec alguns dels seus membres i 
hi crec amb la seva honestedat i amb les seves 
idees. La nostra societat necessita un canvi com 
el que ells proposen.

Maria Beneyto Antolí
 Veïna de la Floresta

La CUP-Procés Constituent són “la candidatura 
de la gent del poble”, amb propostes valentes i 
alternatives per capgirar Sant Cugat i La Floresta. 
Us animo a llegir el seu programa i a donar-los el 
vostre suport.

Xavi Tercero
Veí de La Floresta

PRINCIPIS D'ACCIÓ POLÍTICA 
De cara a les eleccions municipals del 24 de maig s’ha elaborat, 
conjuntament CUP i PC, un codi ètic en que desenvolupem els 
nostres principis d'acció política i compromisos de cara la ciutadania. 
És aquest el nostre ADN i uns principis bàsics insubornables que 
demostren una manera diferent de fer política.

Limitació mandats

Els regidors/es tindran mandats 
limitats a un màxim de dues
legislatures consecutives.

Sense duplicitats

Les persones que inte-
gren la candidatura no 
podran tenir duplicitats de càrrecs en les 
institucions ni en la mateixa organització.

Sense crèdits 

La candidatura mantindrà la 
seva independència respecte 
dels grups financers i les elits 
econòmiques.

Democràcia directa

La candidatura garantirà la partici-
pació ciutadana en la presa de de-
cisions rellevants sobre temes estratègics.

Limitació de sous 

A un màxim de 2,5 vegades el Salari Mí-
nim interprofessional, declaració del pa-
trimoni dels i les regidores  (béns i ingres-
sos) al inici i al final de cada legislatura i 
la supressió portes giratòries evitant la 
professionalitza-
ció de la política i 
establint mesures 
contra la corrupció.

Transparència global 

Tota la informació generada per l’acció 
política i la gestió serà 
pública.  Treballarem amb 
entitats financeres ètiques 
d’economia social i solidària.

Participació

Establiment de mecanismes 
perquè totes les persones, 
sense distinció, 
puguin participar activament i en igualtat 
de condicions a la candidatura.

Lluites socials

Compromís d’esdevindre l’instru-
ment de les lluites populars i movi-
ments socials de Sant Cugat del 
Vallès.

Assemblearisme

L’assemblea local serà sobi-
rana, Les decisions es pren-
dran de forma democràtica, 
horitzontal i en assemblees 
obertes.

Revocabilitat i dació de comptes 

La candidatura apostarà per l’es-
tabliment de mecanismes de con-
trol i la ciutadania tindrà el dret i 
el deure de participar activament 
en aquest control.

Municipalisme

La candidatura defensarà un municipalisme 
arrelat al territori per enge-
gar un procés de construc-
ció nacional i transformació 
social que retorni el poder 
de decisió al poble. 
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El nostre futur com a país, com 
a municipi i com a barri passa 
per aprofundir en la democràcia 
directa.  Parlar del dret a decidir 
significa construir espais i 
mecanismes de participació i 
de decisió a tots els nivells. A 
la Floresta passa se’ns dubte 
per capgirar el Consell de 
Barri per a què esdevingui un 
espai on totes els veïns i les 
veïns se sentin representats 
i on les decisions preses 
siguin fruit del debat i tinguin 
caràcter vinculant. Arribar això 
implica treballar per a fer de 
la participació la saba de la 
comunitat florestana. No només 
cal un canvi de la dinàmica 
institucional posant-la al servei 
de la ciutadania, sinó també 
un canvi de la ciutadania en el 
sentit de no abandonar espais 
de decisió. Aquest és el repte 
que tenim en els propers quatre 
anys, un camí ja començat 
de la mà de les plataformes 
ciutadanes nascudes al si del 
barri. La participació és una de 
les eines més poderoses que 
tenim per a la transformació 
social. No hem de renunciar-hi!



Ara fa quatre anys la CUP entrava 
l’ajuntament de Sant Cugat amb voluntat de 
capgirar el funcionament de les institucions 
municipals. 

Es tractava de posar en evidència que hi havia 
una altra manera de fer política que passava per 
aprofundir en la democràcia participativa. Això 
en un barri com la Floresta pren un valor especial 
per la seva singularitat i per la seva voluntat de 
ser. Aquesta darrers anys hem viscut el despertar 
d’un barri que malda per trobar un model propi de 
comunitat. És en aquesta línia que les veïnes i veïns 
de la CUP-PC renovem el nostre compromís amb 
aquest nou horitzó que s’albira a la Floresta.

180º : Capgirem Sant Cugat
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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
@culplafloresta

              @cupsantcugat

VOLS PARTICIPAR,  
REBRE INFORMACIÓ  
O BÉ FER UNA  
APORTACIÓ ECONÒMICA?
Contacta amb nosaltres a:
santcugat@cup.cat

InfoCUP
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PROJECTE DE 
MASOVERIA UBANA

Projecte  masoveria urbana
Estem contents de veure com es 
van concretant alternatives als 
lloguers normals en resposta 
al greu problema de l’habitatge. 
Per l’eficient i continu esforç dels 
col·lectius conscients, el 
projecte de Masoveria Urbana Sis 
Claus, farà realitat l’entesa entre els  
ciutadans i les institucions. Gracies 
per no defallir en la lluita.

ENS AGRADA / NO ENS AGRADA_
VALOREM I PROPOSEM_

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

Per fi hem tancat 
el pacte amb 
ajuntament, 
sostre cívic i 
Promusa! Ara 
toca posar-se 
mans a la obra per 
materialitzar el 
futur!
@6claus 

Els Senglars  volem que 
el Casino obri de veritat 
les seves portes, i també 
les finestres, que entri 
aire fresc i que comencin 
a passar més coses. 
Doneu-nos les claus, us 
assegurem que en farem 
un bon ús.
www.totsantcugat.cat 
(article Senglar Cultural)

CODI ÈTIC de la CUP-PC 
“Lluitarem contra el fort 
mentre siguem febles i 
contra nosaltres mateixos 
quan siguem forts” 
facebook
@Nudenu

La @cupsantcugat 
adverteix, però, que als 
santcugatencs els costa 
cada vegada més arribar 
a finals de mes. Cal ‘més 
inversió social’ #plestc
@cugat.cat

Hom té la sensació que 
la Floresta desperta per 
reivindicar amb renovada 
força la seva identitat, 
una identitat que llueixen 
amb orgull entitats 
com el Senglar Cultural, 
dinamitzadora de moltes 
de les activitats culturals 
del barri; l’AMPA de l’escola 
de la Floresta, cada volta 
mes integrada al barri; 
el col·lectiu 6claus, amb 
propostes alternatives 
d’habitatge integrat 
socialment al barri; sense 
oblidar les dinàmiques 
musicals i artístiques que 
des de sempre han estat 
característiques de la 
Floresta.
Article Ramon Piqué
@DiarideSantCugat

Al #plestc diem no a la 
#LOMCE però també ens 
oposem a la #LEC Una 
nova llei d’educació és 
necessària #ILPEducació 
@IlpEducacio #SantCugat
@cupsantcugat

Recordem avui 
que el projecte 
de pavimentació 
que va sortir de les 
aportacions dels 
veïns i les veïnes, 
proposava espais 
permeables per a 
combatre l’efecte 
d’impermeabilització
massiva que 
suposa 
l’asfalt i el 
formigó.
@La Floresta 

42%  
ZONA FLORESTA_

6 claus una victòria social

Creiem en la necessitat d’una transfor-
mació social, aquest projecte aposta 
per un model d’habitatge no especula-
tiu, que promou la col·lectivització de 
béns mitjançant un sistema cooperatiu.
Les cases dels Mestres de la Floresta es 
trobaven en desús i en estat d’abando-
nament. Eren de l’ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès i després de 9 mesos 
de difícils negociacions s’ha aconseguit 
la cessió d’ús a través de la cooperati-
va Sostre Cívic durant 75 anys. Organit-
zant-nos de manera col·lectiva podem 

generar iniciatives que tinguin com a 
objectiu cobrir les necessitats de tots 
i totes, per recuperar allò públic com a 
bé col·lectiu.
Impulsem la masoveria urbana, una 
eina que dóna resposta al proble-
ma d’accés a l’habitatge existent, que 
fomenta les relacions humanes i dóna 
resposta a l’habitatge en desús.
Apostem per l’auto-construcció com a 
eina d’empoderament, com un mitjà 
eficaç per a reduir les despeses econò-
miques i l’impacte sobre l’entorn.

Col·lectiu sis claus.

TEMPS DE PISCINA

Aprofitant la bona climatologia,  
plantegem obrir la piscina municipal 
més temps del fins ara
establert. Ens assembla poc que 
siguin  dos mesos l’any. ES podria 
obrir un mes per davant 
(Juny) i un mes per darrere 
(Setembre). No veieu  raonable 
gaudir del bon temps? a demés, 
coincidiria  prou bé amb les vacances 
escolars.

ENTREVISTA_
DANIEL GAMBÚS MEMBRE DEL MUSSOL I DE PROCÉS CONSTITUENT

“ S’ha de promoure una economia circular i 
de proximitat”

Quines són les necessitats i les 
urgències que té la Floresta, en 
relació al seu paisatge i la seva 
protecció?

Més control en la construcció de 
nova planta: respectar l’orografia 
original amb els pendissos natu-
rals; aplicar en la construcció crite-
ris d’esponjositat en lloc d’aplicar 
la norma urbanística amb crite-
ri de màxima intensitat = màxi-
ma rendibilitat; restituir l’ar-
brat autòcton; jardí amb vegeta-
ció autòctona que estalvia aigua 
de rec i productes agressius fito-
sanitaris i evitar les plantacions 
de vegetació al.lòctones de caràc-
ter invasor; rehabilitar bosc de 
ribera en les fondalades dels tor-
rents i rierols tot protegint l’en-
torn, controlar l’abocament d’ai-
gües residuals i de deixalles als 
torrents; fer retirar les tanques i 
cobriments amb ocupació de lle-
res de torrents per part de propi-
etaris; eliminar i/o adequar xar-
xes de clavegueram i altres infra-

estructures dins les lleres; ara que 
s’està impermeabilitzant part del 
terreny de La Floresta (asfaltat 
de carrers): limitar la impermea-
bilització del sòl amb illes de ter-
ra esponjosa per tal d’evitar les 
aigües atorrentades damunt l’as-
falt facin estralls, i establin siste-
mes de decantació i filtratge dels 
elements pol.lucinants en els tor-
rents, així com de retenció de les 
aigües en basses.

Respecte a aquestes necessi-
tats, quan l’ajuntament fa una 
intervenció a la Floresta, les té 
en compte?

Fins ara no, ans bé tot el contrari 
i de formes unilaterals sense dià-
leg, però sembla que darrerament 
s’està conscienciant una mica: 
van retirar el projecte d’habitatge 
social (deixant de costat que en 
el projecte original volien vendre 
les cases en lloc de llogar-les) que 
volien construir en l’alzinera sota 
l’església de l’Av. Montserrat, i ara 

volen endegar amb un to parti-
cipatiu la iniciativa Reconnecta - 
Verda. No obstant això, sempre 
s’ha de restar vigilant amb ells.

Com veus la implicació de flo-
restanes i florestans davant 
les necessitats de la Floresta?

 Escassa, sempre som els matei-
xos, però això sí, qualitat de gent. 
Cal més educació mediambiental: 
es podria fomentar a base de cur-
sos d’observació de fauna i flora 
de Collserola, escola de jardineria 
autòctona al Casino de La Flores-
ta, cursos de compostatge. També 
calen campanyes de voluntariat 
col·lectiu amb àpat festiu inclòs: 
Dia de l’arbre, netejar la llera d’un 
torrent....Cal mobilitzar més par-
ticipació del veïnat i fer cursos 
d’educació mediambientals.

Com creus que hauria de ser en 
aquest àmbit la política muni-
cipal de la coalició CUP-Procés 
Constituent?
Respectuosa amb el medi ambi-
ent; promoure una economia cir-
cular (tendir a deixalles zero) i de 
proximitat (promoure productes 
locals); fomentar intel·ligentment 
els transport públics; fomentar 
la rehabilitació d’habitatge sos-
tenible amb aïllament més eficaç 
i producció d’energia a partir de 
renovables; reducció de l’ús d’ai-
gua i aprofitament de les aigües 
pluvials; sistemes de recupera l’ai-
gua de pluja tant a nivell parti-
cular com en l’àmbit urbà; posar 
com a objectiu la reducció en un 
20% de l’empremta de carboni del 
municipi en dues legislatures (8 
anys) tal com El Mussol presenta 
en la seva proposta de programa 
de sostenibilitat.

DELS CIUTADANS
de la Floresta i les Planes,
té dificultats per arribar a finals 
de mes, segons l’estudi  de 
l’Observatori Sociològic de Sant 
Cugat.  Aquesta dada ens alerta 
perquè la mitjana d’enquestats a 
tot Sant Cugat és del 28’7% 
els que pateixen aquesta 
eventualitat. Compte amb la 
diferència 
que 
desprenen 
les xifres 
quan  
parlem 
d’exclusió 
social.


