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El govern del canvi? Sí, però quin canvi...!
Queda un any i escaig perquè acabi aquest mandat i continuo sense entendre 'moltes' de les coses que el
Tripartit de Sant Cugat ha fet en aquests tres anys. Escric 'moltes' entre cometes perquè en realitat ha
fet poc i malament. Em sorprèn profundament que no hagi aprofitat l'oportunitat històrica de governar
l'Ajuntament de Sant Cugat per visualitzar un projecte de ciutat engrescador i convèncer a la immensa
majoria de santcugatencs i santcugatenques que la fórmula del Tripartit (ERC, PSC i CUP) és tan
extraordinària que ha de tenir continuïtat més enllà del 2023.
Tres anys estudiant i endreçant l’Ajuntament, com ells diuen, però amb quin projecte i rumb?
Un bon govern ha de gestionar els problemes del dia a dia i, en paral·lel, pensar i actuar per garantir i millorar
els fonaments de la ciutat on es desenvoluparan les pròximes generacions de santcugatencs.
Però un bon govern no paralitza la ciutat ni menysté molts sectors i barris.
Un bon govern ha d’aprovar el pressupost municipal quan toca per no perjudicar a la ciutat. Un bon govern ha
de saber escoltar per prendre les millors decisions.
Un bon govern ha de fer feina. Molta feina. Un bon govern ha de planificar, preveure, tenir projecte i ruta,
posar-hi mitjans i executar-ho amb eficiència. L’anella verda. La mobilitat és un d’aquells temes més sensibles
per al conjunt d’una població perquè afecta absolutament tothom: particulars que van en cotxe, en bici o a peu;
camions, busos, furgonetes.
La mobilitat afecta escoles, botigues, restaurants. Continuo dient que haver eliminat un carril del carrer
Francesc Moragas fins a la plaça dels Quatre Cantons és un error monumental i poc planificat. Proposo una
vegada més al govern que posi en aquest tram un comptador de bicicletes i vehicles perquè s’adoni de la
magnitud de la tragèdia!
Eliminar un dels dos carrils de vehicles al centre de la ciutat genera més congestió de trànsit i contaminació. O
s’eliminen els dos carrils i es creen alternatives per no passar pel centre, o es mantenen els dos carrils i fas un
centre que no superi els 30 km/h i permets que les bicis també hi circulin per la calçada. Ragull Centre. Sort en
tenim que aquest projecte no prosperarà.
Però no perquè des de Junts per Sant Cugat hi estem treballant en totes direccions per evitar aquest nyap. No
perquè veïns, comerços, plataformes hi estiguin en contra. Aquest projecte no prosperarà perquè tècnicament
serà inviable.
Sumem-li que a banda de trencar el model de ciutat, perdríem sòl industrial i llocs de treball, la mobilitat poc
sostenible seria inassumible, etc. El Tripartit de Sant Cugat va dir que la seva gran emergència en aquest
mandat seria fer habitatge social assequible. Doncs acabaran aquests quatre anys i hauran fet zero pisos
socials, bàsicament perquè no han començat a executar cap projecte de Promusa.
Això sí, anuncis molts. Rodes de premsa i presentacions... totes les que vulgueu! Però la realitat és que
Promusa va construir en els mandats anteriors un total de 1.724 pisos protegits a Sant Cugat, 1.265 en règim
de venda i 459 en règim de lloguer. I els anys del Tripartit (2019, 2020 i 2021), no s’ha fet ni un sol pis.
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Aquest darrer any de mandat vindran les presses i els anuncis es multiplicaran, potser fins i tot veurem alguna
cosa feta. Però... on està la nova biblioteca central que la població de Sant Cugat necessita? I el nou pavelló
esportiu? I la residencia i casal d’avis? I el teatre de La Unió? Quin projecte hi ha per a la masia de la Torre
Negra?
Quin serà el balanç de l’obra feta pel govern del canvi? Em podria estendre molt més parlant de les llicències
urbanístiques que ara superen ja els 28 mesos per concedir-les o de la neteja i manteniment de la ciutat, entres
altres temes que ens preocupen, però... en continuarem, malauradament, parlant. Perquè el canvi de ciutat que
ens ofereix aquest govern, dubto molt que sigui el que Sant Cugat vol, necessita i mereix.
JOSEP MARIA VALLÈS és regidor de Junts per Sant Cugat
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