
Des de la finestra de la plaça, amb aquest  títol en Ramon Grau President de Totmedia 

ens va fer entrar amb el seu parlar pausat i serè a l’historia dels darrers 65 anys de 

Sant Cugat. El balco de l’estudi del seu oncle Josep Grau-Garriga a la plaça  de 

Barcelona, fou el seu observatori  de la vida santcugatenca i que va fer servir per guiar-

nos en una exhaustiva i molt ben informada relació de l’evolució de la nostra ciutat. Va 

analitzar els fets fonamentals de la ciutat des de diferents punts de vista: 

 Els indrets que ens identifiquen el més significatiu el Monestir de Sant Cugat 

anomenat ”la catedral del Vallès”. 

 L’empremta humana, el conreu de la vinya fins el 1987,construí el Celler Modernista 

de Cèsar Martinell. 

 La pertinença al Parc natural de Collserola amb 9.000Ha, 10 milions d’arbres, 100 

especies vegetals i 200 de fauna animal. 

 Es un molt important nus de Comunicacions , en primer lloc el ferrocarril que uneix la 

ciutat amb Barcelona i resta del Vallés i la resta d’autopistes en totes direccions. 

 Entitats, la vida associativa es enorme amb 500 entitats registrades de les que 200 

son culturals. Cita La Lira ,La Unió i els espais com el Tetre.Auditori, La Unió, el Mesón, 

Mercantic  i entitats com el Club Muntanyenc, Omnium  i casals del diferents districtes 

Valldoreix, la Floresta, Les Planes i Mira-sol. En el món de l’art la casa Aymat, Firart, 

Altres entitats supramunicipals com el CAR, L’ANC, CRBM de la Generalitat. 

 Empreses , tenim censades més de 3.400 amb 70.000 empleats i un atur del 5,7%. 

Inici industrial amb Condiesel al 1962, serveis ambla  Catalana Occidente al 1971,HGC 

al 1983  i moltes més sobretot del món de serveis i tecnologia.  

 Ciutat universitària , amb l’escola tècnica superior d’Arquitectura, facultat de 

Medicina a l’UIC, ESADE i altres. També de grans centres escolars ,Viaro,La Farga, 

Europa  

 Fets polítics, batlles com en Angel Casas, PSC (1979-1983) la ciutat tenia 33.000 

habitants, Oriol Nicolau, PSC (1983-1987) ,Joan Aymerich, CIU (1987-1999) 35.000 

habitants, Lluis Recoder ,CIU (1999-2010) 50.000 habitants, Mercè Conesa ,CIU (2010-

2018),83.000 habitants, Carmela Fortuny, Junts (2018-2019), Mireia Ingla ,ERC 

(2019),93.000 habitants. 

Quin model de ciutat es avui Sant Cugat? En Ramón Grau enumerà els següents trets 

definitoris segons el seu parer:  verda, espais amples amb edificis baixos i poca 

concentració , amb un alt nivell de vida, cara, amb un gran pulmó verd, xarxa 

associativa molt forta. 

Reptes , avui tenim quasi 94.000 habitants i al 2025 s’estima que Sant Cugat tindrà uns 

100.000 habitants ,com donar resposta a aquest creixement : 

 

 



Habitatge : 

no tenim gaires espais per habitatge de promoció publica,  urbanitzar àrea Can 

Ametller. La demanda supera l’oferta ,preus compra i lloguer cars. Replantejar 

funcions de PROMUSA. 

Equipaments : sanitaris , jutjats. 

Centre històric envellida la població i amb molta densitat 

Dinamització comerç i revisió comerç tradicional 

Entitats 

Mobilitat, àrea de vianants plaça dels Quatre Cantons 

Promocionar turisme  

Ciutat de l’art  

Preservar Collserola, 

Solucionar conflicte de la Torre Negre 

Avui sols el 15% del residents a Sant Cugat han nascut al municipi. 

 

 


