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PARLA Ens ajudes a posar-hi la primera pedra?
- 4 de maig 2019 - Cultura popular i arts escèniques

- 1 de juny 2019 - Economia a les entitats

la unió
torna 
a casa!

troba tota la info a www.teatrelaunio.cat                      #novaunioSC@launiosc

cicle de conferències: empoderem-nos

.cat és un mitjà 
de comunicació digital 
independent de Sant Cugat 

SUBSCRIU-T’HI  
online elcugatenc.cat
whatsapp 659 60 22 20
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M O N O G R À F I C S

LA CIUTAT QUE VIUS, EL SANT CUGAT QUE ES MOUelcugatenc .cat

El periodisme crític i transformador ha de ser independent.
Subscriu-t’hi des de 60€/any

HABITATGE A 
SANT CUGAT
Un model urbanístic que 
expulsa la seva gent
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Mariona Soria
“L’Ajuntament no ha prioritzat 
la protecció de les persones 
excloses de Sant Cugat”
AUTORA. Clàudia Bell Casanova

Quina és la casuística especial de Sant Cugat?
S’ha convertit en un pastís per a grans multinacionals i inver-
sors que busquen blocs d’habitatge sencers i construeixen 
molt. Són empreses que veuen negoci a la ciutat. El problema 
de Sant Cugat és l’elitització de l’habitatge. 

Com funciona el Sindicat de Llogaters?
El nucli el formem unes quinze persones. Ens reunim cada 
15 dies per fer funcionar propostes i l’últim dijous de mes 
fem l’assemblea de casos. Fem una crida a les persones que 
tinguin qualsevol problemàtica d’habitatge i ens trobem a 
Cal Temerari per assessorar-les. L’objectiu és tenir eines 
per defensar-nos davant d’abusos que estan cometent els 
propietaris. 

Què us sembla el paper que ha jugat Promusa?
Va servir en el seu moment per a les persones que no 
podien accedir al mercat de lloguer i compra. Però els 
pisos de lloguer social són poquíssims. S’ha demostrat que 
Promusa sola no té eines per afrontar la situació, cal un 
suport ferm dels serveis socials. Ara també hi ha persones 
de renda mitjana que no poden accedir a cap habitatge.

Què pot fer l’Ajuntament?
Les competències que té una administració local no són sufi-
cients però pot fer altres coses: pot atendre les persones que 
els moviments especulatius fan fora de casa, pot condemnar 
l’especulació i pot incidir políticament perquè es legisli al seu 
favor amb la voluntat que se li donin les competències per 
poder actuar.

Com ha estat la relació del Sindicat amb l’Ajuntament 
en aquests dos anys?
Poca. Ens vam reunir una vegada amb l’alcaldessa Carmela 
Fortuny i se li van plantejar mesures urgents per a la ciutat. 
Però l’Ajuntament no ha prioritzat la política de protecció 
de les persones que són excloses de Sant Cugat. Ha fet el just 
i el necessari amb les persones desnonades però no ha fet 
defensa activa.

Quina valoració fas de la feina feta pel Sindicat?
Hem assolit un coneixement que no teníem i hem posat 
l’habitatge al centre del debat públic. Hem aconseguit moltes 
adhesions, hem vertebrat atenció a les persones que pateixen 
desnonaments i les hem assessorat jurídicament. Però això 
ho hauria de fer una institució i no un sindicat. 

Posem cara a l’exclusió
AUTORIA. Clàudia Bell Casanova, Aina Serra Julià, Joan Cabasés Vega i Jordi Pascual Mollá

Carme Oliver 
“El Pla d’Acció de Promusa 
programa el màxim nombre 
d’habitatges que podem fer”
AUTORA. Clara Ontañón Benguerel

El nou Pla d’Acció s’autodefineix com una eina de 
planificació i de control intern i financer.  
Com es feien abans aquestes dues funcions?
És una de les grans novetats del Pla. Per primera vegada 
tenim una eina escrita i documentada per fer la planifica-
ció. El Pla d’Acció recull el màxim que podem arribar a fer. 
Fins ara se seguien les eines pròpies d’una empresa: el 
compte de resultats, el balanç, la informació comptable... 
Ara, amb el suport de l’interventor municipal, fem un 
seguiment quinzenal en funció de les necessitats. També 
tenim en compte les liquidacions pressupostàries anuals 
per fer la planificació.

Es preveuen accions informatives, legislatives  
i fiscals. Què es pot fer?
Estem estudiant que quan donem una subvenció a un pro-
pietari per millorar les condicions de l’habitatge aquest es 
comprometi a allargar el contracte de lloguer a un mínim 
de cinc anys.

Com es finança l’habitatge públic?
Al 2016 es va municipalitzar la gestió de la zona blava a 
través de Promusa i ja en el primer any vam aconseguir 
una millora substancial dels ingressos. Des de llavors s’ha 
ampliat la zona blava, s’ha creat l’àrea verda i s’estudien 
altres formes de regulació de l’aparcament. Tot això dona 
més fons per fer habitatge públic.
Les altres dues fonts d’ingressos són l’aportació de l’Ajun-
tament, de dos milions anuals fins el 2023, i el finança-
ment a través dels bancs. 

Comerciants i veïns critiquen aquest afany 
recaptatori de l’àrea verda.
Sí, però és en benefici de fer habitatge protegit.

Part dels partits de l’oposició han criticat la manca 
de consens i negociació en l’aprovació del Pla.
Com a molt es pot negociar l’ordre d’execució de les 
promocions que tenim més lligades i si l’Ajuntament ha 
d’aportar els dos milions anuals o més o menys. Cal fer un 
equilibri entre l’Ajuntament i Promusa i la disponibilitat 
de terrenys que tenim.

Adaptació d’una entrevista publicada 

elCugatenc.cat el 23/5/18

És membre 
del Sindicat 
de Llogaters 
de Sant Cugat 
des de la seva 
creació ara  
fa 2 anys.  

El Sindicat de 
Llogaters es va 
crear per fer una 
defensa activa dels 
llogaters i fer front 
a l’augment del 
preu del lloguer 
a Sant Cugat, un 
dels més alts de 
Catalunya.

És gerent de 
l’Ajuntament 
i consellera 
delegada a 
Promusa, 
l’empresa 
pública 
d’habitatge. 

Promusa es troba 
habitualment en el 
centre del debat 
polític, per obres 
amb les quals 
CiU s’hagués 
pogut lucrar, per 
una planificació 
polèmica i per 
l’aprovació d’un 
Pla d’Acció 2030.

Fotografia de 
Localpres

elCugatenc és un mitjà de comunicació 
independent  i de proximitat sustentat 
amb la implicació de les subscripcions  
i d’una assemblea ciutadana.

C. Sant Esteve 8 - 12 08172  
Sant Cugat del Vallès 
info@elcugatenc.cat 
www.elcugatenc.cat 

EDITA Ass. L’Avenir, eines per a la informació
FOTOGRAFIES d’elCugatenc si no es  
menciona el contrari
DISSENY www.marianacastel.com
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SOUAD  
KARMOUN
Després de viure tres anys a Ale-
manya, on van marxar per la crisi, 
la família de Souad Karmoun –
ella, la seva parella i quatre nens– 
ha tornat a Sant Cugat, on havien 
viscut durant 14 anys. Tot i que el 
seu marit té una feina amb con-
tracte indefinit, no és suficient 
garantia per un contracte de llo-
guer segons les immobiliàries 
amb què han parlat. 
Han acudit als serveis socials per 
buscar una solució habitacional 
però, com que ara per ara no els 
l’han facilitat, han decidit ocupar 
un pis a la ciutat, on viuen des de 
finals de l’any passat.

FAMÍLIES QUE OCUPEN

JOVES QUE NO ES  
PODEN EMANCIPAR

PARELLES QUE MARXEN FAMÍLIES QUE MARXEN

PIS SOCIAL DESPRÉS  
DEL SUPORT VEÏNAL

ANNA  
BLASCO 
Anna Blasco té 24 anys i viu amb 
la seva mare i la seva germana. 
L’any passat va decidir compartir 
pis amb dues amigues però es va 
quedar en un intent. “Ni compar-
tint pis és viable”, explica mentre 
enumera una llarga llista de con-
dicions pel lloguer que poca gent 
jove pot complir: contracte in-
definit, diverses nòmines, avals, 
fiances de 4.000€… Quedar-se a 
casa tampoc ha estat fàcil. Van pa-
tir una pujada del lloguer de 800 
a 1.000 euros i posteriorment no 
els van renovar el contracte. Ara 
els demanen prop de 1.300 euros 
per un pis de tres habitacions.

RICART  
RENAT 
Va començar a viure a Sant Cugat 
amb la seva parella Alzy i el seu fill 
d’un any perquè va trobar feina 
de professor al conservatori de la 
ciutat. Quan el preu de l’habitatge 
va començar a pujar, els van aug-
mentar tan el lloguer que no el 
podien afrontar.
Malgrat tenir vincles a l’escola, 
a la feina i al barri, els va resultar 
impossible trobar un nou habi-
tatge de lloguer i van haver d’op-
tar per la compra fora de Sant Cu-
gat, “un poble que ens agradava i 
on havíem fet al barri, però notà-
vem claríssimament que no som 
el perfil de família que el mercat 
immobiliari del poble està dema-
nant ara”.

SARA
Després de dos anys i mig vivint 
amb la seva parella al centre de 
la ciutat, Sara va prendre la de-
terminació de marxar a Munic 
després que la propietat els aug-
mentés 300 euros mensuals el 
lloguer. La parella podia assumir 
una despesa major però no esta-
va disposada a fer-ho a “un país 
que no ens atorga una perspecti-
va de futur”. Sara explica que van 
començar a rebre pressions de la 
immobiliària quan va acabar el 
primer any de contracte, moment 
en què els van convidar a marxar 
sense cap penalització. 
El Sindicat de Llogaters els va fer 
un comiat reivindicatiu i a dia 
d’avui viuen a Munic.

ABDESLAM 
CHAKKOUR 
La tardor passada la família d’Ab-
deslam Chakkour –ell, la seva 
parella i el seu fill en edat esco-
lar– va rebre una notificació de 
desnonament per haver deixat 
de pagar el lloguer. La malaltia  
d’Abdeslam e el va obligar a aban-
donar la feina però sense obtenir 
la baixa mèdica immediatament. 
Va acudir diversos cops als ser-
veis socials i a l’Ajuntament però 
no li van aconseguir una solució 
habitacional. Dues concentra-
cions del Sindicat de Llogaters 
van aturar els intents de desno-
nament i, finalment, els serveis 
socials li han facilitat un pis social 
a la ciutat, on viuen actualment.

AMANDA* 
Davant la impossibilitat de fer 
front a un lloguer, Amanda (*nom 
fictici) ocupa una casa a Valldo-
reix. La propietat ha contractat 
l’empresa vinculada a l’extrema 
dreta Desokupa per intentar fer-
la fora extrajudicialment. Asse-
gura que ha rebut amenaces i in-
sults tot i que legalment no poden 
accedir al domicili si un jutge no 
ordena el desallotjament. En una 
de les visites de l’empresa li han 
tret la tanca del pati com a mesu-
ra de pressió. 
Ha trobat la solidaritat del mo-
viment okupa de Collserola i del 
Sindicat de Llogaters i assegura 
que emprendrà accions legals 
contra Desokupa.

AMENACES EXTRAJUDI-
CIALS PER OCUPAR

Av. de Gràcia,  16 |www.ateneu.cat | secretaria@ateneu.cat | 936 745 195

10/5, 20.30 h El Pony Pisador
25/6, 21 h ‘Flamenco a la fresca’

05/7, 20.30 h Cesk Freixas

VESPRES AL PATI

25/4, 20 h Ual·la
23/5, 20 h Mercadante&Cuacci
20/6, 20 h Clàudia Cabero Trio

La cambra de l'Ateneu

CONCERTS
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1,195

0,463 1,014

0,299 0,238
0,567

1,014 1,051 0,994

5,058 5,158

0,591 0,563
1,052

1,343
1,744

AUTOR. Jordi Pascual Mollá

L’exclusió residencial no 
només respon a l’augment 
del preu del lloguer.  
El verd urbà i l’urbanisme 
horitzontal incrementen el 
valor del terreny i depreden 
el territori.
Al setembre del 2018 hi va haver una mort per suïcidi i un 
desnonament en qüestió d’una setmana. Aquells primers 
fets van donar pas a la projecció de nous casos d’exclusió re-
sidencial –alguns d’ells recollits a la primera pàgina d’aques-
ta publicació–. El Sindicat de Llogaters va aturar dos cops el 
desnonament de la família d’Abdeslam Chakkour, que feia 
mesos que no podia fer front al lloguer per un problema de sa-
lut i que no havia trobat una solució habitacional a través dels 
serveis socials –ara ja disposen d’un pis social–. La família de 
Tayed es va quedar sense casa perquè la propietària no els va 
renovar el contracte i, al mateix temps, els exigia 20.000 eu-
ros per mesos suposadament impagats. Sara i la seva parella 
van decidir marxar a Munic davant l’increment de 300 euros 
del lloguer. Yolanda va protestar nua diverses setmanes a la 
porta de l’Ajuntament exigint una solució habitacional. Més 
recentment una veïna de Valldoreix ha estat pressionada per 
l’empresa vinculada a l’extrema dreta Desokupa per forçar-la 
a abandonar la casa on viu d’ocupa davant la impossibilitat de 
tenir un habitatge propi o de lloguer.

Tot i les diferències entre els casos d’exclusió residencial que 
han sortit a la llum pública, la reiteració evidencia que no es 
tracta de fets aïllats. La pressió immobiliària ha esdevingut 
una lògica sistèmica, responent a l’increment del preu del 
lloguer i a la reactivació del mercat immobiliari, però tam-
bé local perquè Sant Cugat, segons les darreres dades de 
l’Observatori Metropolità de l’Habitatge (2017), és la ciutat 
metropolitana amb el lloguer més car (1.095 euros de mitja-
na) i, alhora, l’onzena que més increment registra (+10,2%). 
També és la tercera ciutat més cara en compravenda (3.116 
euros/m2 de mitjana) només per darrere de Barcelona i 
Sant Just Desvern.

L’increment del preu de l’habitatge ha anat de la mà dels 
ingressos de l’Ajuntament per construcció i llicències ur-

Un model urbanístic gentrificador i poc sostenible
banístiques (veure gràfic). L’any 2016 l’Impost sobre Cons-
truccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) es va disparar fins 
superar els 5 milions i els ingressos per llicències urbanís-
tiques s’han triplicat en tres anys, segons les dades de les li-
quidacions pressupostàries fetes públiques fins el moment. 
També les plusvàlues, impost que es cobra per compravenda 
i herències, tendeix a l’alça recuperant gairebé per complet 
la rebaixa aplicada al 2016 i que també va afectar a l’Impost 
sobre Béns Immobles (IBI).

La gentrificació verda
Sant Cugat té 33,3 metres quadrats de verd urbà per cada ha-
bitant, supera amb 22 metres quadrats la mitjana dels mu-
nicipis de la província de Barcelona. La ciutat supera en 22 
metres quadrats la mitjana dels municipis de la Diputació de 
Barcelona. La suma dels arbres urbans amb els de les zones 
de transició entre la ciutat i l’entorn natural genera la xifra 
de prop d’un arbre per habitant que el govern reivindica com 
a valor de qualitat. Ara bé, pot aquest valor generar un pro-
cés de gentrificació i acabar desplaçant fora de la ciutat les 
famílies amb menys recursos?

El terme gentrificació s’utilitza habitualment per parlar de 
processos d’ennobliment d’un barri a través d’accions urba-
nístiques i també pot basar-se en els espais verds. Segons un 
estudi realitzat per un equip d’investigadors de l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB sota el lideratge 
de la sociòloga i geògrafa Isabelle Anguelovski, existeix una 
gentrificació verda que provoca l’augment del preu del llo-
guer i de venda d’habitatges, el que acaba suposant la fugida 
de persones en situació vulnerable.

La investigadora estatunidenca Helen Cole, que participa 
en un estudi pilot sobre la gentrificació verda a Barcelona 
i a altres 40 ciutats, també hi incorpora un component de 
salut. El verd urbà és generador de qualitat de vida però no 
per a tothom perquè la pressió immobiliària provoca estrès i 
ansietat. A més, diu: “Si una persona no vol marxar del barri, 
potser ha de fer més hores de feina o buscar un treball més 
lluny perquè paguen millor i, per tant, gasta més temps de 
la seva vida en desplaçaments. Això provoca desgast físic i 
menys disponibilitat d’hores per fer activitats saludables”.

L’exalcaldessa Mercè Conesa, preguntada per aquest mi-
tjà en la presentació de la reforma paisatgística de la ram-
bla del Celler, va plantejar dos problemes per a corregir els 
efectes gentrificadors de ser una de les ciutats més verdes 
de Catalunya: el poc marge municipal en l’aplicació de polí-

tiques d’habitatge i l’estigmatització de l’habitatge públic. A 
aquests dos grans elements se li sumarien durant els darrers 
anys de crisi les reticències dels bancs a concedir préstecs i 
crèdits a les administracions públiques i, per tant, un handi-
cap més per al foment del lloguer social o la protecció oficial 
en llars.

La depredació del territori
Sant Cugat s’organitza territorialment en base a un urbanis-
me dispers i per això registra una densitat de població baixa, 
d’1,87 habitants per quilòmetre quadrat, per sota de ciutats 

Falla alguna 
cosa als serveis 
socials?
AUTOR. Jordi Pascual Mollá

En diversos casos d’exclusió residencial s’ha criticat 
la manca de resposta dels serveis socials. Però què 
falla? Són el boc expiatori per espolsar-se les culpes 
d’una dolenta gestió política o l’error està a dins dels 
propis serveis socials?
Segons la primera onada del Baròmetre Inclusiu, 
amb dades de la tardor del 2017, un 42,7% de la po-
blació [30.500 persones majors de 16 anys] té algu-
nes o moltes dificultats per fer front a les despeses 
de l’habitatge. Un 11,4% de la ciutadania [8.200] té 
fortes necessitats econòmiques i d’entre aquestes un 
8,7% [713] rep ajut de l’Ajuntament.
Els serveis socials tenen un procediment d’atenció 
que, en casos de desnonaments, recull l’acompanya-
ment a les famílies, el suport en la recerca d’alterna-
tives d’allotjament i la mediació amb els propietaris; 
l’assessorament jurídic; la informació, orientació i 
assessorament social, i la tramitació d’ajuts econò-
mics per al pagament de lloguers. Hi ha disponibles 
44 pisos per a casos d’emergència habitacional.
Cap dels treballadors dels serveis socials amb què 
ha contactat elCugatenc ha accedit a esclarir com 
es tradueix a la pràctica aquest procediment ni si 
manquen recursos o eines per fer una atenció millor. 
Només Pepe García, representant sindical de CCOO, 
ha respost a la petició d’aquest diari: “S’ha de dife-
renciar el treball tècnic dels professionals dels atacs 
per falta de coneixement de causa”. Considera que el 
servei ha millorat amb el pas dels anys i que les noves 
millores depenen en gran part de la capacitat pressu-
postària i de la coordinació entre administracions.
El darrer informe anual del Síndic de Greuges local 
també reconeix la feina feta pels serveis socials i de-
mana, en matèria d’habitatge, més pressupost i pisos 
per a l’emergència habitacional. De les 106 queixes 
ateses al 2018, 11 feien referència als serveis socials.
Tot i les millores possibles, els serveis socials van 
atendre 9.734 persones al 2016 (la darrera memòria 
disponible), un 75% de les quals responien a situa-
cions de dificultats econòmiques. Pel que fa a ne-
cessitats bàsiques, es van atorgar ajuts a aliments, a 
subministraments i a menjadors escolars. Pel que fa 
a l’habitatge, als 2016 els serveis socials disposaven 
de 36 habitatges del fons social i van iniciar el pro-
jecte de mobilització d’habitatges buits per a casos 
d’emergència habitacional, que no va aconseguir ni 
un nou pis.
Del 2012 al 2017 –les dades comparables disponibles– 
la despesa de personal dels serveis socials ha crescut 
en més de 800.000 euros i l’aportació per ciutadà s’ha 
doblat (de prop de 30 euros a més de 60). Alhora, les 
subvencions i ajuts atorgats directament des de ser-
veis i polítiques socials –incloent convenis amb en-
titats que treballen en aquest àmbit– van tenir un 
creixement exponencial de 2,4 milions entre el 2012 i 
el 2016, segons el recull anual de subvencions fet pú-
blic per l’Ajuntament però al 2017 hi va haver una re-
tallada de més de 300.000 euros. El conjunt del pres-
supost executat (2017) és de 5,6 milions. Alguns ajuts 
de transport i ocupació no figuren als comptes dels 
serveis socials perquè depenen d’altres àrees.
És gairebé impossible comparar Sant Cugat amb 
altres ciutats catalanes amb una població similar 
perquè cadascuna recull les partides d’una manera 
diferent. Girona té un consorci publicoprivat amb 
participació del Bisbat per gestionar el Centre d’Aco-
llida i Serveis Socials la Sopa. L’aportació municipal 
és de 780.000 euros. A Sant Cugat la relació amb l’Es-
glésia pel que fa als serveis socials es basa en una sub-
venció anual de 80.000 euros a Càritas.

L’urbanisme 
dispers és un 
repte des de la 
perspectiva de la 
mobilitat privada i 
de transport públic

Les grans zones 
verdes provoquen 
l’augment de preu 
de l’habitatge

properes com Rubí (2,36), Terrassa (3,11), Sabadell (5,6) o 
Barcelona (15,98). Amb 48,24 quilòmetres quadrats de terme 
municipal, condicionats des d’una perspectiva urbanística 
per les grans vies de comunicació així com pel Parc Natural 
de Collserola, la ciutat va superar els 90.000 habitants al 2017 
i segueix disposada a expandir-se en les dues àrees que resten 
per urbanitzar: Can Mates i Can Fontanals. Queda per veu-
re també què passarà finalment amb Torre Negra, zona que 
l’Ajuntament ha decidit no edificar malgrat els litigis engegats 
per grans i petits propietaris.

Aquest model de distribució territorial no és sostenible des 
de la perspectiva de depredació del territori però tampoc 
ho és pel que fa a l’arribada dels serveis. És a dir, cada casa 
aïllada té el seu tram de carrer, la seva connexió elèctrica i 
de clavegueram, la seva generació de transport, de recolli-
da d’escombraries... La concentració permet més eficiència 
mentre la dispersió suposa un repte de gestió, una manca de 
teixit social i una major exposició a robatoris en domicilis, 
entre d’altres.

Alfonso Godoy, membre de la cooperativa Arqbag, diu que la 
baixa densitat i la dispersió no és un problema propi de Sant 
Cugat sinó que es repeteix arreu de l’Estat espanyol, on “hi 
ha molt habitatge de baixa densitat en zones periurbanes”. 
Elena Albareda, membre de la cooperativa Cíclica, va més 
enllà i apunta a una característica diferenciadora de Sant 
Cugat: el model urbanístic hereu de la tradició anglesa del 
segle XX, que comença amb les inversions estrangeres pel 
ferrocarril ara fa un segle i que arriba fins als nostres dies. 
En l’actualitat, apunta, el sistema d’una relativa densitat 
com l’aplicat a Volpelleres i Can Mates segueix un model an-
glosaxó ja que renuncia a una àmplia presència comercial al 
carrer per concentrar els serveis en pols comercials (Volpe-
lleres Centre, Mira-sol Centre...).

Joan Puigdomènech, tinent d’alcalde de Territori, defensa 
que durant els darrers anys s’ha apostat per compaginar 
la densitat amb les zones verdes. Per a ell l’entorn del Parc 
Central i barris com Volpelleres, Can Mates i Coll Favà són 
un model d’èxit que s’ha de poder exportar al darrer creixe-
ment a Can Mates i Can Fontanals. “S’ha d’entendre com 
una esponja: concentrar l’habitatge i esponjar l’espai verd 
perquè la casa i l’hortet no és un model que puguem seguir 
mantenint”, argumenta.

Albert Cuchí, director de l’Escola Tècnica Superior d’Arqui-
tectura del Vallès i defensor que l’urbanisme ha de deixar de 

buscar l’expansió de les ciutats, vincula la densitat a la mobi-
litat: “Les ciutats s’expliquen en els seus orígens perquè els 
costos de la mobilitat eren superiors als de l’aglomeració, és 
a dir, convenia viure junts perquè la societat industrial ens 
hi va empènyer i resultava més barat viure plegats que des-
plaçar-nos però ara els costos de mobilitat són molt baixos, i 
per això tendim a separar-nos de nou. Tot i qu een realitat el 
que fem és externalitzar els costos en impactes sobre el medi 
ambient”.

La solució a la mobilitat a llarg termini, segons Carles La-
braña, responsable d’estudis i projectes de l’Associació de 
Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), és 
densificar els barris, aconseguir més població concentrada 
i fer un canvi de model de mobilitat. En l’impàs l’AMTU ha 
trobat la solució per a barris poc densos en forma de trans-
port a demanda, és a dir, uns autobusos que només passen 
sota la petició dels usuaris, permetent recorreguts més efi-
cients i una connectivitat ràpida amb els altres transports. 
És una prova que ja s’ha fet a Can Barata i que també s’ha 
iniciat a les Planes.

En el camí cap a la densificació, Puigdomènech diu que cal 
entomar debats sobre el creixement en alçada a partir de 
rehabilitacions i, alhora, buscar més bonificacions. Albare-
da considera que l’única forma de transformar un habitatge 
aïllat en un edifici on puguin conviure més d’una unitat fa-
miliar és amb un canvi legislatiu. Godoy proposa enfocar la 
transformació amb una mirada de barri ja que aquest pot ser 
eficient per la suma de consums i impactes que generen el 
conjunt dels seus immobles i ciutadans. Així mateix, la pro-
posta de densificar representa un repte per als ajuntaments 
perquè alterar el model urbanístic i apostar per la compac-
tació pot fer davallar el valor del sòl entrant en contradicció 
la sostenibilitat ambiental amb l’econòmica.

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PER IBI, IIVTNU, ICIO I LLICÈNCIES
EN MILIONS . DADES DELS COMPTES GENERALS DEL 2010, 2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016 I  2017
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La Floresta: compaginar ciutat, 
habitatge i bosc de la mà del veïnat

Els límits de l’acció política

AUTOR Jordi Pascual Mollá

A finals del 1925, any en què es va inaugurar l’estació de la 
Floresta, al barri hi havia 34 cases construïdes amb llicèn-
cia i moltes d’altres que es feien en l’alegalitat. Només cinc 
anys després ja hi havia la població assentada suficient com 
per crear la primera escola. La tensió entre l’urbanisme i 
l’entorn natural es remunta a ara fa un segle, quan la Flo-
resta naixia com un oasi d’estiueig burgès.

Durant la darrera dècada destaquen tres grans moments 
que han demostrat l’estira i arronsa entre natura i expan-
sió residencial. La primera fita és l’octubre del 2010, quan 
es constitueix el Parc Natural de la Serra de Collserola, que 
aprofundeix en els intents de protecció del planejament ur-
banístic del 1976 i del Parc de Collserola del 1987.

La segona fita és l’any 2013, quan l’organització del veïnat 
a través del col·lectiu els Arbres Parlen va aturar una pro-
moció d’habitatges de protecció oficial de venda propera 
a la Xarxa Natura 2000 i al Parc Natural. Es tractava de 75 
habitatges que, a més, segons el veïnat, topaven de ple amb 
el model urbanístic florestà. L’Ajuntament va fer marxa 
enrere i va traslladar la previsió d’habitatges al centre. 
El tercer moment clau és entre el 2014 i el 2015, quan el 
Consell de Barri va acollir una onada de descontent veïnal 

Veïns i veïnes 
participen de 
l’urbanisme
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deguda a què el govern del moment, en mans de CiU, va pro-
posar un Pla Antipols i Antifang. La Floresta Parla, col·lec-
tiu hereu dels Arbres Parlen, va recollir la preocupació veï-
nal, va fomentar debats ciutadans i va aconseguir convertir 
en un Pla de Millora consensuat el que inicialment era capa 
d’asfalt als carrers. Tot i que l’encaix entre les persones que 
preferien seguir tenint carrers de terra i les que volien la 
urbanització total no era fàcil i algunes de les propostes mai 
s’han arribat a materialitzar, el procés va demostrar la vo-
luntat participativa del veïnat.

Avui dia el barri resta a l’espera de les obres de rehabilita-
ció de les cases dels mestres, un espai municipal que va ser 
ocupat reivindicativament l’estiu del 2014 per demanar 
una promoció de masoveria urbana –inquilins a canvi de la 
rehabilitació i manteniment de l’immoble–. La negociació 
entre l’Ajuntament, el veïnat i la cooperativa Sostre Cívic 
va fer canviar el projecte.  Bona part de les obres no podran 
ser d’autoconstrucció i hi haurà un lloguer de quatre euros 
per metre quadrat. El retard es deu a entrebancs urbanís-
tics, com que l’Ajuntament va haver de comprar part del te-
rreny perquè inicialment creia que era de la seva propietat. 
Durant els darrers mesos han seguit les tramitacions i les 
obres encara no tenen data prevista.

Amb la transformació del Consell de Barri després de les 
eleccions del 2015, s’ha creat una comissió d’urbanisme, ha-
bitatge i mobilitat, des d’on els veïns fan seguiment d’alguns 
assumptes, com ara què fer amb els terrenys del conflicte 
del 2013, actualment conveniats amb l’Institut Metropo-
lità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL). 

El proper pas és la formalització d’un Observatori - Labo-
ratori amb la participació del Consell de Barri, de l’Ajun-
tament i de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del 
Vallès. Aquest òrgan haurà de permetre fer una anàlisi de 
les particularitats del barri, que s’enfronta a la gentrifica-
ció, i fer propostes concretes que superin el model de ciu-
tat-jardí que tinguin en compte tant el planejament general 
com la concreció dels projectes. Això permetria convertir  
la Floresta en un espai on fer assajos de la mà del veïnat, la 
institució i l’acadèmia per definir un model més sostenible, 
cohesionador i que tingui en compte la transició entre el 
món urbà i el bosc.

AUTOR Joan Cabasés Vega

Durant aquest mandat el govern municipal ha anunciat 
diverses accions per mitigar l’exclusió residencial tot i que 
no totes s’han mostrat efectives. A la tardor del 2015 va dir 
que es treballaria un Pla Estratègic de l’Habitatge estruc-
turat en 10 eixos. Mig any després del primer anunci, el Ple 
va aprovar per unanimitat la constitució d’un Observatori 
de l’Habitatge –amb una branca social i una tècnica– per 
fer anàlisi, recerca, reflexió, debat i propostes. L’Observa-
tori Social es va reunir un cop a principis del 2018 i, segons 
l’oposició, no s’ha tornat a trobar. La consellera delegada de 
Promusa, Carme Oliver, va dir en una entrevista en aquest 
diari que més enllà del que digués l’Observatori, l’empresa 
pública d’habitatge havia de fer previsions de màxims per 
donar oportunitats i incidir en el preu de mercat.

El següent gran anunci va ser la posada en marxa d’un ín-
dex de referència del preu del lloguer elaborat per la Gene-
ralitat. L’eina serveix per fixar un preu mitjà del lloguer per 
cada zona. Es van proposar bonificacions a nivell nacional 
a qui ajustés el preu del lloguer a l’índex –no s’han arribat 
a concretar– i es va rebutjar sancionar a qui l’incomplís. 

Mariona Soria, membre del llavors naixent Sindicat de Llo-
gaters, va explicar a elCugatenc que l’índex era una eina in-
formativa i que calia prendre mesures més enllà dels ajuts 
fiscals: “La bonificació és com dir-li a algú ‘gràcies per no 
especular’”.

A la primavera de l’any passat Promusa va aprovar el Pla 
d’Acció 2030. El document fa una projecció de promocions 
–totes de lloguer– fins el 2031 i planteja els dos darrers 
desenvolupaments de la ciutat, una part de Can Mates i 
tot Can Fontanals. L’objectiu és arribar a un 5% d’habitat-
ge de protecció oficial públic sobre el conjunt del mercat, 
lluny de la mitjana europea però per sobre de la catalana. 
L’Ajuntament entregarà a l’empresa pública dos milions 
d’euros anuals fins el 2023 per fer-ho possible. Segons el 
document, Promusa ha fet 1.265 habitatges de venda i 463 
de lloguer des que es va fundar al 1992.

En la recta final del mandat el Ple ha aprovat una mesura 
per demanar als promotors privats en sòl consolidat la re-
serva d’un 30% dels habitatges per a protecció privada –de 

venda o lloguer–. Part de l’oposició ha demanat més valen-
tia per seguir l’estel de Barcelona, que en marca l’obligato-
rietat. El govern diu, però, que no hi ha les garanties jurí-
diques suficients per fe-ho. Roger Clot, assessor de l’àrea 
d’Urbanisme a l’Ajuntament de Barcelona, assegura que la 
mesura s’ha impulsat amb tots els informes jurídics a favor, 
el que no ha evitat que els portin als tribunals. A Sant Cugat 
l’Ajuntament també s’ha reservat el dret al tanteig i retrac-
te –compra preferent– quan les promotores no cedeixin el 
30%. En nous desenvolupaments la suma d’habitatge pro-
tegit públic i privat hauria d’arribar al 50%.

Finalment, arran dels casos d’exclusió residencial denun-
ciats la tardor passada, s’havia de posar en marxa una Taula 
d’Emergència Habitacional amb el compromís de dotar-la 
de 14 habitatges per a casos d’exclusió i un pressupost pro-
pi. Esteban Martínez, membre del Sindicat de Llogaters, 
diu que mai s’ha constituït aquest òrgan i que des de la Tau-
la Local d’Habitatge no s’han pres mesures per fer front a 
l’exclusió residencial. Per això han decidit marxar de la 
taula fins que s’avanci en aquestes mesures.
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I avui que tenim la subsistència bàsica més resolta, 
com es tradueix això?
Des dels espais de participació veïnals, jo ho visc des de la 
Floresta Parla. El meu granet de sorra és que s’hi generin 
converses de qualitat sobre aquells temes que jo puc aportar 
més. Per exemple, davant l’asfaltat de carrers podem que-
dar-nos en asfaltar Sí o asfaltar No, però si ampliem la mira-
da tenim una conversa sobre ecologia, sobre gentrificació, 
sobre història... evites una confrontació i crees comunitat. 
Fruit d’una cosa molt concreta aflora tota una metodologia. 
Allò concret, allò local, és interessant i poètic, però és que a 
més a més és escalable.

Com veus Sant Cugat des d’aquesta mirada?
A mi el creixement de Sant Cugat em té en estat de xoc. Re-
cordo les gallines passejant per la plaça de l’Ajuntament. En 
poc més de 20 anys ha fet un creixement ràpid i extensíssim.

I quines conseqüències té això?
El creixement ràpid ha generat una ciutat homogènia… 
urbanísticament i sociològicament. És una barreja dels 
esquitxos de la Vila Olímpica del 92 i la sèrie Neighbours, on 
els models de vida de tothom són iguals! I el creixement ex-
tens implica una ciutat caríssima, amb grans parcs d’herba 
per regar, amb molts carrers per il·luminar i que esgota el 
territori, la ciutat ja comença a pujar per la muntanya.

La ciutat ofega Collserola?
Sí, s’ha seguit la cultura d’aprofitament urbanístic, on cada 
metre que allò urbà guanya a allò rural és entès com una 
victòria, perquè dóna beneficis econòmics, clar. Així s’ha 
acabat anul·lant el coixí, la transició entre urbà i rural. Ara 
és una línia, un carrer, no hi ha cap teoria que avali aquest 
model en quant a ecosistemes. 

AUTORA Aina Serra Julià

Com l’urbanisme interpel·la la vida de la gent?
És clau fer-se les preguntes adequades per sortir de les so-
lucions exclusivament tècniques i pràctiques. Sovint el que 
cal és donar la volta a l’enunciat i això genera noves mirades 
i solucions. No es tracta només de fer un pont que uneixi dos 
punts, que s’aguanti i que sigui accessible, això és obvi, el que 
volem és un pont integrat al seu entorn i comunitat, un pont 
on hi passin coses.

L’arquitectura a Sant Cugat no té aquesta mirada?
No massa, sovint l’arquitectura i l’urbanisme s’han impo-
sat des de dalt i des dels homes, així que tenim ciutats de 
formes abstractes que s’imposen, i la vida s’adapta a això. 
S’han perdut dues mirades, la de la gent i la femenina.

Com serien les ciutats?
No és tant si les coses serien rodones o quadrades, altes o 
baixes, és una qüestió d’actitud. És una manera d’aproxi-
mar-se a les coses, amb propostes menys intervencionistes, 
menys èpiques, més atentes, que responguin a la petita 
escala i les necessitats de la gent.

Té molt de comunitat i participació tot això.
Sí, d’alguna manera la tasca del professional és plantejar 
una conversa i guiar-la perquè sigui de qualitat. Des de 
la democràcia, on representa que els càrrecs electes i les 
institucions ja resolen qualsevol voluntat de participació 
popular, s’han bastit les ciutats d’equipaments públics, que 
ha fet que tota una generació d’arquitectes treballés per allò 
públic però sense implicació real amb la societat. És fàcil 
prendre decisions tot sol, és dificilíssim fer-ho en col·lectiu, 
i fer-ho col·lectivament de debò. De fet, això forma part del 
caràcter de la Floresta que recordo dels 70 quan era petita.

Com per exemple...
Hi havia molta participació, participació de subsistència, i 
això genera molt teixit. Era un barri perifèric i abandonat de 
l’assistència, i per tant la gent s’autoorganitzava. Amb el veí de 
sota perquè tenia telèfon, el del costat perquè l’ajudava a tallar 
un arbre o amb el de més enllà perquè feien una canal plegats.

Eva Serrats és arquitecta i cineasta a 
l’estudi Leve de La Floresta.

Entén l’arquitectura i l’urbanisme des d’una 
mirada àmplia, on més enllà d’allò tècnic hi hagi 
equips pensant en com posar les condicions 
perquè passin coses.

“No hi ha cap teoria que 
avali el model urbanístic 
de Sant Cugat en 
relació a Collserola”

“A mi el creixement 
de Sant Cugat em 
té en estat de xoc”

CAL CABALLU
Celler Tradicional

Plana de l'Hospital, 3
Sant Cugat del Vallès 936 740 169

Us desitgem una feliç Diada

A més, llavors s’ha venut Collserola com un espai d’oci on 
desconnectar d’aquesta urbs promovent un oci massificat 
que també fa malbé el bosc.

I quines alternatives tenim?
Posar el model en crisi. És un model ideat els anys 80, quan 
et xiulaven baixant per la Rambla i es fumava als hospitals. 
Ara el grau de consciència és un altre, cal repensar-ho i és 
urgent. Cal aturar qualsevol nou intent d’urbanitzar el bosc 
i la muntanya, per això a la Floresta, on encara hi ha terren-
ys, estem demanant estudis per protegir-los, per prot.

Fotografia de Clara Gassull


