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Energia renovable, habitatge de lloguer i urbanitzar districtes, prioritats del proper mandat
Millorar el percentatge de reciclatge de residus i captació
d'energia renovable, fomentar l'habitatge de lloguer i avançar
en la urbanització dels districtes són els principals aspectes en
matèria de medi ambient, habitatge i urbanisme que han
exposat els partits polítics amb representació al ple durant el
cinquè debat temàtic organitzat per Cugat.cat. Els
representants polítics també han expressat la seva voluntat de
continuar el procés de fer del centre de la ciutat una zona per
a vianants i bicicletes, així com d'assegurar la protecció de
Torre Negra.
Mira el debat a Cugat tv

L'alcaldable de CiU, Mercè Conesa, ha explicat quines són les propostes de la seva formació pel que fa a la
sostenibilitat mediambiental, que s'articulen en el projecte de 'ciutat intel·ligent'.
Mercè Conesa: El que anomenem ciutat intel·ligent: estalviar controlant els serveis urbans a través de
noves tecnologies.
El cap de llista del PSC, Ferran Villaseñor, ha criticat que Sant Cugat segueixi sent una de les ciutats de l'àrea
metropolitana de Barcelona que menys recicla, més residus produeix i més aigua consumeix, i ha apostat per
augmentar la generació d'energies renovables.
Ferran Villaseñor: Proposem instal·lar parcs solars, centrals de biomassa i plantes de valorització
energètica.
Villaseñor s'ha oposat frontalment a construir un abocador de residus d'ecoparc a la pedrera Berta, i ha acusat
el consistori d'amagar que el seu sòl és de propietat municipal.
Referint-se a la promoció de l'habitatge públic, el número 3 de la llista d'ICV-EUiA, Xavier Boix, ha apostat
per un canvi en el model de gestió de Promusa.
Xavier Boix: Promusa s'ha de dedicar exclusivament a la promoció de l'habitatge públic.
Els representants del PSC i ERC-R han coincidit amb Boix en aquestes propostes i han remarcat la seva aposta
pels habitatges de lloguer.
La número 2 del PP, Maria Dolors Domènech, ha demanat fer més accessibles els habitatges de promoció
oficial.
Maria Dolors Domènech: Cal que es facilitin els tràmits d'accés als habitatges de lloguer, perquè n'hi ha
molts de buits.
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/eleccions2011/62924.html
Copyright 2021 Cugat.cat
Pagina 1 - 08/12/2021

Cugat.cat / noticies
El número 3 de les llistes d'ERC-R, Eduard Pomar, ha coincidit amb la resta de forces polítiques a demanar fer
més accessible la ciutat per a vianants i bicicletes, i ha reclamat una major urbanització dels districtes.
Eduard Pomar: Cal fer accessibles el centre i els nous barris a vianants i bicicletes.
Totes les formacions han coincidit a fer un balanç positiu de la declaració de Collserola com a parc natural i
les mesures de protecció de Torre Negra, que han considerat que avancen en la bona direcció. La discrepància
es manté, però, en el traçat de la Ronda Sud.
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