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Voleu rebre el Mentrestant en color per mail?
Demaneu-lo a: santcugatsesgarrigues@esquerra.cat

Per mi avui és un dia doblement especial. 
Per una banda permeteu-me que primer 
us parli d'una intimitat personal. En aques-
ta mateixa sala, just fa sis anys i tal dia com 
avui, el 15 de Juny però del 2013, i segura-
ment en aquesta mateixa hora, ens vam ca-
sar la Montse i jo. Casualitats de la vida, i sis 
anys després d'aquell gran dia, en celebro 
un altre en aquesta mateixa sala de Plens 
del nostre Ajuntament. Celebro el fet d'esti-
mar el meu poble, de comprometre'm a satisfer els bons desitjos 
de les veïnes i veïns que com jo se l'estimen. Ho celebro amb el 
compromís que m'atorga la vara de batlle del nostre poble. Per 
treballar i treballar per fer de Sant Cugat el millor espai per viure. 
Un espai integrador, culte i optimista.

Un compromís que agafo amb la fermesa de fer-ho amb cla-
redat, coherència, credibilitat i coratge. Amb la clara voluntat 
de satisfer i solucionar qualsevol inquietud i problemàtica que 
sorgeixi al nostre municipi. Celebro i agraeixo la confiança de 
les veïnes i veïns dipositada en nosaltres, que fa que avui Sant 
Cugat Sesgarrigues comenci una nova etapa. I que ens portarà 
a definir entre totes i tots, el poble que realment volem. Un po-
ble just, participatiu, solidari, respectuós, amable, compromès i 
divers. Sé i sabem que no serà fàcil fer la feina amb un govern 
amb minoria, però no en tingueu cap dubte que ens hi deixarem 
la pell. Ara és quan els reptes són realment interessants, és quan 
tenim l'oportunitat de fer canvis amb profunditat i on diferenci-
ar-se no ha de ser difícil.

Avui arriba el dia d'assumir amb responsabilitat el govern del 
poble que estimo, el poble que m'ha vist créixer. És un luxe fer-

ho amb un projecte que avui es pot dir que 
ja té experiència, però que continua sent 
molt jove i que això fa que tingui molt recor-
regut i que encara sigui molt més interes-
sant i excitant. 

Tal com hem dit en diverses ocasions farem 
un govern responsable, transparent, amb di-
àleg i participatiu. On farem que tothom s´hi 
senti representat i sense excuses. Farem 
que Sant Cugat es dignifiqui. Ara és l'hora de 

consens, del diàleg, de la sinceritat i de les bones maneres de fer.
Així que assumeixo el càrrec amb il·lusió, responsabilitat i 

honestedat. Amb equip de luxe i sempre amb una clara idea al 
capdavant, la idea que va fer decidir-me i acceptar ser on sóc. 
La idea de construir i ordenar el poble, perquè la seva gent el 
pugui gaudir i viure millor i perquè fent-ho estem construint i 
treballant per fer una Catalunya lliure. 

I abans d'acabar voldria fer arribar una forta abraçada a totes 
les preses i presos polítics i que des d'aquí demanem la seva 
imminent llibertat i també una altra gran abraçada a les polí-
tiques i polítics que tenim a l'exili, reclamant el seu retorn amb 
total normalitat. Per totes elles i ells també treballarem des de 
l'Ajuntament. 

Abans d'acabar deixeu-me fer un record per agrair a totes les 
persones que estimo i que han posat el seu granet de sorra per-
què tot això sigui possible. A totes elles moltíssimes gràcies. 

Així que a partir d'ara mateix ja ens arremanguem i ens posem 
a treballar per Sant Cugat i posant-nos a la vostra disposició.

Visca Sant Cugat i Visca Catalunya lliure!!!

COM HEM DIT EN VÀRIES 
OCASIONS FAREM UN 

GOVERN RESPONSABLE, 
TRANSPARENT, AMB DIÀLEG 

I PARTICIPATIU. ON FAREM 
QUE TOTHOM S'HI SENTI 

REPRESENTAT I SENSE 
EXCUSES.

DISSABTE 15 DE JUNY 2019
JORDI FERRER, NOU ALCALDE
DE SANT CUGAT SESGARRIGUES

Moltes gràcies a tothom!

Ens trobem cada dilluns a les 21h. al Centre Cívic. Si voleu parlar amb nosaltres, veniu a veure'ns,
truqueu-nos: 639 35 69 06 , o envieu-nos un mail: santcugatsesgarrigues@esquerra.cat · web: santcugatsesgarrigues.esquerrarepublicana.cat
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Som a govern,
com hi hem
arribat?

En aquesta 
trobada, el 
grup socialista 
presentava 
la proposta 
de compartir 
govern, tenint 
l’alcaldia 2 
anys ells i 2 
anys nosaltres. 
Aquesta 
proposta, però, 
no la podíem 
acceptar ja que 
teníem molt 
clar que les 
persones que 
ens van votar ni 
l’acceptarien ni 
l’entendrien.

Un canvi cap 
a una manera 

de fer les coses 
diferent, després 

de més de 16 
anys de govern 

socialista. 
I aquesta realitat 

és el que ens va 
portar a decidir 

que la nostra 
prioritat era 

entendre’ns amb 
els membres de 

la CUP per tal 
d’assolir aquests 

canvis.

La nit de les eleccions
la nostra alegria va ser immensa,
vam passar de 197 vots l’any 2015 
a 267 vots. 
Just després del recompte, a la mateixa Lu-
doteca, vam veure que tot i haver empatat 
a vots amb el grup socialista, la majoria de 
votants demanaven un canvi. Un canvi cap 
a un consistori 100% republicà. Un canvi 
cap a una manera de fer les coses diferent, 
després de més de 16 anys de govern so-
cialista. I aquesta realitat és el que ens va 
portar a decidir que la nostra prioritat era 
entendre’ns amb els membres de la CUP 
per tal d’assolir aquests canvis.

Perquè sabíem, i en som molt conscients, 
que les veïnes i veïns que van optar per vo-
tar-nos ens van demanar, cadascú amb les 
seves raons particulars, un canvi de govern. 

Per tant, la nostra opció 
era i segueix sent avui dia 
poder pactar amb la CUP, 
que va obtenir 1 regidor. 
Això no vol dir, però, que 
no vulguem treballar amb 
Progrés Municipal. Senzilla-
ment no podem fer un pac-
te de govern amb ells.

L’endemà mateix, dilluns 
27, ens posàvem a treballar 
en aquest sentit i trucàvem 
al portaveu de la CUP per 
tal de poder-nos veure, i 
l’endemà fèiem el mateix 
amb Progrés Municipal.

Les trucades varen ser 
molt cordials. La CUP ens 
va demanar una mica de 

temps, ja que havien de parlar entre ells 
per tal de tenir una posició clara davant els 
resultats electorals. Així és que la primera 
trobada la vam fer amb el grup socialista.

Mentre perfilàvem les trobades entre els 
grups, el portaveu de la CUP va demanar al 
Jordi Ferrer de veure’s abans de la trobada 
amb el grup per tenir un primer contacte. 
Una trobada molt profitosa, on s’intuïa que 
ens podríem posar d’acord i tirar endavant 
un equip de govern 100% republicà.

Així doncs, el divendres 31 de maig fem 
la primera trobada amb l’equip socialista 
per explicar-los on volíem arribar. La seva 
proposta però, era formar un govern de 
concentració, és a dir, entrar a govern els 
3 partits. Aquesta proposta no l’acabàvem 
de veure clara, ja que, quan en la legislatura 
anterior els demanàvem treballar conjun-
tament diferents temes i projectes, no ens 
van tenir en compte mai. Per altra banda, 
els vam dir que només ens plantejaríem la 
seva proposta si trencaven amb el partit 
socialista, ja que els vam recordar que és 

un partit que està a favor de l’article 155.
El dissabte 8 de juny ens trobàvem amb 

la CUP que, prèviament al matí, ens van 
passar per escrit la seva proposta per tal 
poder-la treballar abans de veure’ns. Ens 
va sorprendre molt la seva proposta: entrar 
a govern, però sense agafar cap regidoria. 
Proposaven fer alcalde en Jordi Ferrer, es-
tar a la Junta de Govern amb un membre 
de cada partit, per tant donar una tinença 
d’Alcaldia a la CUP i l’altre al grup socialista. 
Nosaltres enteníem i entenem que qui vol 
estar a govern ho fa perquè vol treballar i 
implicar-se cada dia en la gestió del poble. 
Per això, ni enteníem ni entenem que no-
més volguessin formar part de les Juntes 
de Govern, sense assumir cap responsabili-
tat, fiscalitzant als que sí que tindríem regi-
dories, i podent ser alcalde en el cas que en 
Jordi Ferrer s’hagués d’absentar del poble. 
També crèiem que les veïnes i veïns que els 
han donat el seu vot, volen un canvi. Així 
és que els vam demanar que s’atrevissin i 
volguessin formar govern amb nosaltres, 
triant ells les regidories que creguessin 
més oportunes.

Després d’aquesta trobada, la mateix nit, 
la CUP ens va fer arribar una nova proposta 
de Progrés Municipal. Proposta que no ens 
va arribar del grup socialista fins que, dies 
més tard, ens la vam trobar a les bústies de 
casa. Aquesta manera de fer era una altra 
mostra que ens feia desconfiar de PM. Com 
és que no ens la van fer arribar de la matei-
xa manera que la van fer arribar a la CUP?

El dimecres 12, a petició de la CUP i 
després que ells haguessin passat per les 
cases la seva proposta, ens trobàvem els 3 
partits per tal de veure si arribàvem a un 
acord. En aquesta trobada, el grup socia-
lista presentava la proposta de compartir 
govern, tenint l’alcaldia 2 anys ells i 2 anys 
nosaltres. Aquesta proposta, però, no la 
podíem acceptar perquè teníem molt clar 
que les persones que ens van votar ni l’ac-
ceptarien ni l’entendrien. Per la seva ban-
da, la CUP mantenia la seva proposta, tot i 
que va comentar que si era molt necessari, 
es plantejaria tenir alguna regidoria. Per 
la nostra banda, seguíem tenint molt clar 
que si realment hi havia ganes de treballar 
conjuntament, no havíem de convèncer a 
ningú. És a dir, si la CUP tenia ganes de tre-
ballar, sumaríem els projectes respectius.

Cal dir, que sempre vam plantejar a Pro-
grés Municipal i a la CUP que si ells creien 

que havien de fer un pacte entre ells, nosal-
tres mai ens hi oposaríem [considerem que 
les decisions de cada grup són totalment 
respectables encara que no les puguem 
compartir]. Ens mantindríem a l’oposició, 
des d’on seguiríem fent un treball constant 
i constructiu per Sant Cugat.

Independent de les converses que s’ana-
ven mantenint, la Junta Electoral de Zona, 
el dilluns 3 de juny va decidir fer un sor-
teig en previsió que la CUP s’abstingués 
al Ple de Constitució. Cal dir que en aquell 
sorteig van ser convocats els dos partits 
implicats en l’empat només 
20 minuts abans de fer-lo. 
Un cop celebrat, el nostre 
candidat va manifestar als 
mitjans de comunicació, 
presents al Jutjat, que ti-
rar una moneda enlaire no 
era la solució per desfer un 
desempat, i que seguiríem 
negociant per arribar a un 
acord de govern.

Encara que la moneda 
ens hagués proclamat com 
a llista guanyadora [no-
més en cas d’abstenció de 
la CUP], la nostra proposta 
sempre havia estat pactar 
amb la CUP i governar en 
coalició. És el que sempre 
vam dir als dos grups, tant 
abans com després del 
sorteig. 

Així doncs, el dissabte 
15 de juny arribàvem al Ple de Constitució 
del nou Ajuntament amb la possibilitat que 
la CUP s’abstingués, cosa que finalment 
va passar. Per aquest motiu, es va acabar 
fent servir el resultat del sorteig que es va 
realitzar a la Junta Electoral de Zona, con-
vertint-nos així en el nou equip de govern 
en minoria.

Així és que ja estem treballant 
per fer un govern responsable, 
amb la idea clara de fer 
partícips els dos grups de 
l'oposició a totes les propostes 
i accions rellevants i amb total 
transparència, tal com hem 
anat dient durant les últimes 
setmanes.


