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En realitat 1.313,76 GRÀCIES. Aquests són els diners que 
hem ingressat a la Caixa de Solidaritat gràcies al Sopar 
Groc que vam celebrar a la Sala del Cafè el passat 6 
d'octubre.      

Si hem de ser sincers, quan ens vam plantejar organit-
zar un Sopar Groc amb els companys d'Avinyonet per re-
captar diners per a les persones preses i exiliades, no ens 
haguéssim imaginat mai la fantàstica resposta de tots 
vosaltres. I quan diem "la fantàstica resposta" ens referim 
a totes les persones que vau assistir al sopar; a les que 
no vau poder venir, però vau voler posar el vostre granet 
de sorra pagant el sopar o comprant un llibre; a les que 
vau venir a ajudar a preparar-lo, però no us vau poder 
quedar perquè tenieu un altre compromís; a les que no 
vau voler que us paguéssim (des d'oli, passant per l'en-
ciam de les amanides, el cava, fins la llet i el cafè…) o vau 
cobrar menys del que hauria de ser (el pa, els llibres…) i a 
les que ens vau deixar un munt de coses per no haver-les 
de comprar (els plats i els gots, els porrons, les copes de 
cava, les teles grogues…). Gràcies a tots aquests gestos 

de compromís i complicitat, hem pogut arribar a aquesta 
xifra tan espectacular.

I no volem deixar d'agrair, també, als 
que vau posar totes les facilitats del món 
per poder rebre uns missatges plens de 
reflexió i emoció que ens van arribar de 
la mà del President del Parlament, en 
Roger Torrent i de la consellera Meritxell 
Serret, des de Brussel·les.

L'agraïdíssima presència dels Músics 
per la Llibertat, les lectures punyents i la 
intervenció d'en Joan Capdevila, diputat 
a les Corts espanyoles, parlant-nos de 
les preses i els presos, van aconseguir 
que la Sala quedés muda per tot el que 
anàvem escoltant.

Un sopar per no oblidar, per conjurar-nos per la llibertat 
dels que són a la presó i els que tenim a l'exili. Per elles i 
per ells, 1.313,76 GRÀCIES.

1.000 GRÀCIES

Quan ens 
vam plantejar 
organitzar un 
Sopar Groc amb 
els companys 
d'Avinyonet per 
recaptar diners 
per a les persones 
preses i exiliades, 
no ens haguéssim 
imaginat mai la 
fantàstica resposta 
de tots vosaltres.
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Sabem que la secció dels Plens és una mica feixuga i la nostra intenció no és fer-nos pesats, 
sinó tot el contrari. La idea és ser el màxim de planers possible quan tractem aquest tema. 
Aquí teniu un resum del més destacat de cada un d'ells per seguir-vos explicant el sentit 
del nostre vot. Com sabeu, a les xarxes, teniu a la vostra disposició la gravació íntegra de 
tots el Plens, tant els Ordinaris com els Extraordinaris.

Podeu veure els nostres vídeos a: http://ves.cat/enwW o utilitzant aquest codi QR

PLENS

El sentit del nostre vot en tots els 
punts és favorable:

Aprovem l'inici de licitació per co-
mençar les obres a la xarxa d'aigua; 

una petita modificació 
de les condicions de 
treball del personal de 
l'Ajuntament i 2 mocions 
que presentem: 
• Moció en commemora-
ció del Referèndum de l'1 
d'octubre de 2017.
• Manifest en motiu de la 
Diada Nacional de Catalu-
nya.

Per altra banda, com 
que és un punt de l'or-

dre del dia, preguntem quan comen-
çaran les obres de l'enllumenat públic.

Aprofitem el torn de Precs i Pregun-
tes per exposar el següent:
• Tornem a denunciar la runa llençada 
als camins rurals del poble. Preguntem si 
s'hi farà alguna cosa al respecte.
• Preguntem si el contracte de la persona 
que substitueix la Dolors Mallofré a l'es-
cola i el dispensari està en ordre.

• Preguntem per la reunió que l'equip de 
govern va tenir amb la subdelegada del 
Govierno el mes passat.
• Tot i que a l'equip de govern els pugui 
semblar un tema menor, els exposem 
que a vegades una imatge val més que 
mil paraules i que petits detalls diuen 
molt. En més d'una ocasió l'equip de 
govern ha demostrat que l'oposició 
per a ells no existim. Aquesta vegada 
ho fan amb la imatge que il·lustra la 
notícia de la Festa Major d'enguany 
al web municipal. Reconeixem que la 
imatge està molt bé, il·lustra el mo-
ment d'inici de la Festa. Però si volien 
que tot el poble s'hi sentís reflexat, no 
va ser el cas. Els regidors d'Esquerra 
no hi surten, tot i que hi eren.
• Comentem si no és incongruent que 
l'equip de govern, al Ple, hagi votat a 
favor de mocions relacionades amb 
el que està passant al país i que des-
prés, al Ple del Consell Comarcal, no 

es dignin a votar una Moció de suport 
a les persones represaliades pels fets 
del 20 de setembre de 2017. És clar, al 
Consell Comarcal estan obligats a la 
disciplina de vot, la disciplina del seu 
partit, el PSC, tot i que sempre ens ne-
guen que formin part d'aquest partit.
• Demanem com està el tema de l'aire 
condicionat de l'Ajuntament, que està 
espatllat.
• Per acabar el torn de Precs i Pregun-
tes recordem que hi haurà un Sopar 
Groc obert a tothom, però 
sembla ser que a l'Alcal-
dessa no li agrada el nos-
tre recordatori, ja que ens 
respon que no es un tema 
a comentar al Ple perquè 
no és informació munici-
pal. Ens preguntem: qual-
sevol cosa que passa al 
poble, no és informació 
municipal?

ESTAT DE CAMINS
SOPAR GROC

PLE ORDINARI
DEL 25/09/2018

A l'esquerra, 
la fotografia 
publicada al web 
de l'Ajuntament 
referent a la 
Festa Major, on 
Esquerra no està 
al balcó. Com 
podeu veure a la 
dreta, hi erem. 

al Consell 
Comarcal estan 

obligats a la 
disciplina de 

vot, la disciplina 
del seu partit, 

el PSC, tot i 
que sempre ens 

neguen que 
formin part 

d'aquest partit.

Aquí teniu el comprovant d'ingrés al 
compte de la Caixa de Solidaritat.

Com ja sabeu, la Caixa de Solidari-
tat permet fer front a les represàlies 
econòmiques que reben persones 
físiques com a conseqüència d’actua-
cions emmarcades en el procés cap a 
la independència per participar d’ac-

cions unitàries, cíviques, pacífiques i 
democràtiques.

No ens cansarem de dir-ho (ho heu 
llegit a la portada), va ser un sopar 
per no oblidar, per conjurar-nos per la 
llibertat dels que són a la presó i els 
que tenim a l'exili. Per elles i per ells, 
1.313,76 GRÀCIES.

1.313,76€
A LA CAIXA DE
SOLIDARITAT



Ja sabeu què n'opinem dels polígons in-
dustrials: que no cal ampliar-los fins que 
no estiguin ben ocupats, gairebé al 100%, 
o bé hi hagi compromisos reals d'ocupació 
de qualitat per part d'empreses.

Però com que és un d'aquells proble-
mes que aviat haurem de gestionar, sovint 
anem a fer un tomb per veure com es po-
drien fer més efectius i "habitables".

I així hem arribat al Bosquet famós de 
l'equip de govern. Les alzines plantades en 
l'última intervenció estan totes mortes… la 
resta d'arbres plantats al llarg de diverses 
festes de l'arbre, malviuen o també estan 
morts. Però, això sí, ara ja podem disfrutar 
d'una font, uns bancs i una paperera de 
disseny (sense bossa per tal de poder-la  
buidar), que ja els voldríem a les nostres 
places. Bancs amb vistes al dipòsit de gas 
de la nau del costat (mireu la fotografia).

I, mentrestant, la senyalització de car-
rers, indispensable per tal que els trans-
portistes no es perdin i donin voltes 
(temps perdut i més contaminació), encara 
és de fireta. Mireu, si no, la diferència entre 
la senyalització de carrers de la part del 
polígon d'Avinyonet i la del poble.

ESTÀNDARDS
DE QUALITAT

A l'esquerra, la senyalització de carrers al polígon la Masia de Sant Cugat.
A la dreta, la senyalització del polígon d'Avinyonet.
Llegiu el Mentrestant de febrer 2017 especial POUM : http://ves.cat/enw4
Mireu el vídeo sobre el polígon: http://ves.cat/enw6

Incívica és aquella persona que manca 
de civisme.

La situació generada per actes incí-
vics, com els abocaments incontrolats 
de brossa, deixalles o runa en indrets 
incorrectes, perjudica greument els 
veïns i veïnes i la imatge del poble.

Si la ciutadania no ens preocupem 
de reciclar la brossa als contenidors 
adequats, convertim els voltants en 
una illa de residus, a part de suposar 
un augment de cost per a la recollida.

A tall d’exemple, no pot ser que l'es-
pai on es llencen les deixalles a l'Era 
del Cafè sempre estigui brut, deixat i 
amb la brossa fora de lloc. Que sigui 
un espai tancat amb tanques de fus-
ta per fer-ho més agradable a la vista, 
no vol dir que dins hagi d'estar com es 
veu a la foto.

Si entre tots i totes cuidem el nostre 
entorn de convivència fent ús del ci-
visme, disposarem d'espais més nets 
i agradables.

El Jovent Republicà de Sant Cugat 
hem decidit formar-nos per tal de po-
der col·labarar i treballar tant a nivell 
municipal com a nivell nacional.

Així, fa unes setmanes, membres del 
grup del poble vam assisitir a les jor-
nades de formació del Jovent Republi-
cà que es van organitzar a Bellver de 
Cerdanya. Allà vam poder participar 
a diferents xerrades i vam conèixer a 
la resta de seccions locals dels Països 
Catalans.

Per acabar felicitar al Martí, porta-
veu local, per haver sigut escollit se-
cretari de comunicació de la Perma-
nent Regional Penedès-Anoia.

"INCIVISME"

Amb aquestes línies volem agrair a la 
Dolors Mallofré aquests 15 anys que ha 
dedicat al poble des de la brigada de la 
neteja.

Dolors, moltes gràcies per formar part 
d'aquest grup de persones que ha tre-
ballat i treballa de manera incansable, i 
que gairebé no es veu, per tenir les instal-
lacions municipals en bones condicions.

AGRAÏMENT
A LA DOLORS

SANT CUGAT
SESGARRIGUES



El Jordi de Cal Valent. Per a uns és el Jordi dels Diables, per d'altres, el pare de 
l'Enric i la Foix o la parella de la Montse Sacrest, i potser també el fuster…

Per a nosaltres és aquell amic que ara fa quatre anys va creure en un projecte 
que començava i que volia demostrar que es poden fer les coses diferent.

Com tots els que vam començar aquesta aventura tan enriquidora, el Jordi va 
exposar les seves idees i la manera com volia formant-ne part: volia començar 
a poc a poc, escoltant, observant, reflexionant, compartint, per poder trobar el 
seu lloc.

Ara fa quatre anys començàvem de zero i junts hem anat creixent i aprenent, 
junts hem compartit i compartim formacions, reunions i sopars de treball, debats, 
hores parlant de com millorar el poble, idees que de ben segur portarà a terme.

Avui ens ve molt de gust fer-vos saber que el Jordi és el nostre candidat 
a les properes eleccions municipals. Desitgem que també sigui el vostre. 
Desitgem que volgueu compartir amb ell les seves ganes de treballar pel 
poble i per a totes i tots els que en formem part.

JORDI FERRER:
EL NOSTRE CANDIDAT

Amb la Marta Rovira, a les Jornades 
Municipalistes del 16 i 17 de març a Lloret 

de Mar, dies abans del seu exili

En Jordi parlant amb en Roger Torrent, 
president del Parlament de Catalunya,
a una trobada amb Esquerra del Penedès


