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El diumenge 4 de març es va inaugurar el passeig de 
vianants que uneix Sant Cugat Sesgarrigues amb el 
barri de Puigcigró.

Els que vau anar a la inauguració  sabreu que en Jordi 
Fàbrega d’Esquerra Republicana, diputat delegat res-
ponsable d’Infraestructures a la Diputació de Barcelo-
na i Alcalde de Sant Pere de Torelló, va ser l'encarregat 
de tancar l'acte. 

Per a nosaltres va ser una grata sorpresa que vin-
gués a Sant Cugat. Aquest fet ens va permetre poder 
organitzar un esmorzar de treball abans de la inau-
guració. Amb ell i amb en Jordi Casals, assessor de la 
Diputació i Regidor de Torelló, vam poder comentar i 
analitzar diferents temes relacionats amb Sant Cugat, 
des de les obres que venien a inaugurar fins a possi-
bles millores que es poden fer al poble.

Una de les nostres prioritats sempre ha estat apren-
dre de gent que en sap més que nosaltres i, en aquesta 
ocasió, va ser un plaer poder escoltar una persona que 
és alcalde des de fa 19 anys, acompanyat d’un regidor 

que en porta 15 en aquest càrrec. I més, quan ens par-
len de tu a tu, sense cap mena de prepotència, expli-
cant-nos les seves experiències, interessant-se per la 
nostra feina al poble i aconsellant-nos des de la pers-
pectiva dels que porten temps fent una bona política 
municipal.

ESMORZAR DE TREBALL AMB JORDI FÀBREGA,
RESPONSABLE D'INFRAESTRUCTURES
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Jordi Fàbrega, amb els nostres regidors
al Cafè i a l'Ajuntament



En aquest Ple, només hi ha 2 punts:
• Pressupost municipal per a l'any 2018.

Vam votar en contra per diversos mo-
tius, tan pel que fa a Despeses com pel 
que fa a Inversions.

Per tal que l'equip de govern veiés que 
les coses es poden fer diferent, vam expo-
sar una sèrie de temes. Aquí en teniu uns 
quants:
• El lloguer d'una nau al polígon la Masia: 
la reflexió que els vam fer és que amb els 
anys que fa que es paga un lloguer, ja en 
tindríem una de propietat.
• Vam considerar que els diners destinats 
a la formació del personal eren insufici-
ents.
• Vam posar en dubte si calia un conveni 
de 3.000 € amb TV Vilafranca.
• No vam entendre la disminució de la par-

tida destinada a enti-
tats de Cooperació.
• Amb les inversions 
vam trobar a faltar 
temes tant importants 
com un projecte per 
arreglar les voreres 
o el clavegueram de 
certes parts del poble.

I, sobretot, vam tro-
bar a faltar una partida pressupostària per 
tal que la gent del poble pugui decidir a 
què la vol dedicar o a on la vol invertir, ja 
que per a nosaltres és primordial que l'opi-
nió de la gent del poble estigui reflectida 
en els pressupostos.
• Aprovar el Padró a 1 de gener de 2017.

El nostre vot va ser favorable.

Ens preguntem que com és que havent-hi 
hagut un Ple Extraordinari 10 dies abans, 
no van incloure aquests punts si eren tan 
urgents…

Dos dels punts tenen relació amb la 
"possible" construcció de la rotonda a la 
N-340 per entrar al polígon la Masia:
• Modificació de crèdit per poder pagar 
les expropiacions dels terrenys on està 
projectada la rodontada.
• Aprovar el projecte d'expropiació dels 
terrenys.

Per què diem "possible"? Perquè l'Al-
caldessa ens va assegurar, en una reunió 
prèvia al Ple, que no es faria si no es rebia 
una subvenció d'1 milió d'euros que s'havia 
demanat per a fer-la. Cal dir però, que en 
el moment del Ple, el Regidor Ciscu de la 
Cruz va rebaixar l'import de la subvenció 
a 800.000 €… i aquesta no va ser l'única 
contradicció entre Alcaldessa i Regidor.

El sentit del nostre vot en aquests dos 
punts va ser d'abstenció.

Considerem que cal un accés al polígon 
la Masia, però no ens agrada la manera en 
com es tiren endavant temes que afecten 
al POUM.

Creiem en la necessitat de parlar del 
POUM amb els veïns i veïnes, de parlar 
dels projectes de polígons industrials. En 
definitiva, de posar en comú el projecte de 
poble que volem.
• Aprovar d'urgència el Pla Econòmic 
financer 2017/2018. Ens vam abstenir en 
aquest punt.
• Contracte de lloguer del terreny per 
l'aparcament d'autocaravanes.

Vam votar en contra d'un tema que ja 
estava decidit. El terreny ja estava llogat 
(per 10 anys) i ja s'hi havia fet alguna ac-
tuació. Així doncs, per què s'havia de votar 
en un Ple Extraordinari Urgent, si ja estava 
tot "dat i beneït"?
No és lògic que s'hagi de llogar un terreny 
quan el poble disposa de terrenys muni-
cipals on es podria ubicar aquest aparca-
ment. Un aparcament que, per altra banda, 
caldrà veure quins beneficis deixa al poble.

En aquest Ple, en tots els punts que es 
tracten, el nostre vot va ser favorable.
• Ordenança del fitxer de dades "Video-
vigilància de trànsit i lectura de matrícu-
les de vehicles".
• Delegació a la Diputació de les facul-
tats recaptatòries de multes de trànsit.

Aprofitem el torn de Precs i Preguntes 
per exposar el següent:
• Plantegem la problemàtica del plata-
ners que hi ha al poble, ja que veiem amb 
preocupació que no hi ha gaire control al 
respecte. Tot i que ja n'erem conscients, 
vam demanar a una empresa del sector 
que fes un estudi sobre el seu l'estat. No 
ens equivocàvem. Tenen un fong que es 
propaga amb molta facilitat i acaba asse-
cant tot l'arbre, per tant, acabarà morint. 
Per altra banda, els alertem de les arrels: 
són molt fortes i fan malbé tot allò que 
tenen al davant quan creixen, com per 
exemple les voreres.

Amb aquests antecedents no entenem 
que quan es mor un plataner, se'n plantin 
un altre, en lloc de plantar un altre tipus 
d'arbre o, senzillament, no plantar res, ja 
que l'equip de govern reconeix que en 
certs punts del poble hi ha massa plata-
ners.

Fem saber a la Regidora de Medi Ambi-
ent, la sra. Eva Trias, que estem a la seva 
disposició per tal de treballar conjunta-
ment aquesta problemàtica.
• Proposem fer millores en el Reglament 
de Comunicació i per exemplificar les nos-
tres propostes, els portem diferents pu-
blicacions municipals de pobles veïns. En 
cap moment l'equip de govern mostra cap 
interès per la proposta i després d'un petit 
debat, la nostra sorpresa és la conclusió a 
la que arriba l'Alcaldessa: ens diu que com 
a mínim ha de passar un any per poder-les 
plantejar.
• Plantegem redistribuir els espais que 
ocupen les regidores i regidors a la taula 
de Plens. Des de l'inici d'aquesta legislatu-
ra el lloc que ocupa Esquerra és una can-

PRESSUPOST
PER AL 2018

UN ALTRE PLE
EXTRAORDINARI?

ENS TENEN
AL RACÓ DE PENSAR

PLE EXTRAORDINARI
DEL 19/12/2017

PLE EXTRAORDINARI URGENT
DEL 29/12/2017

PLE ORDINARI
DEL 16/01/2018

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.

FE D'ERRATES: En el Mentrestant del mes de desembre hi ha un error en les dates 
dels Plens de novembre: on posa 14/10/2017 i 22/10/2017, hauria de posar 14/11/2017 i 
22/11/2017. Podeu veure els nostres vídeos a: http://dom.cat/xt3

Accés directe al nostre 
canal de youtube

PLENS

Vam votar en 
contra dels 

pressupostos per al 
2018 per diversos 

motius, tan pel 
que fa a Despeses 

com pel que fa a 
Inversions

Creiem en la necessitat 
de parlar del POUM 

amb els veïns i veïnes, 
de parlar dels projectes 
de polígons industrials, 
en definitiva, de posar 
en comú el projecte de 

poble que volem



Abans de començar el Ple, en relació amb 
la nostra última proposta del Ple del mes 
de gener, l'Alcaldessa ens suggereix que 
la nostra Regidora, que dona l'esquena al 
públic, se situi al costat del Regidor Ciscu 
de la Cruz, per tant, tornar a estar estrets.

Evidentment vam dir que no. Ens sor-
prèn molt que sigui tant difícil de veure i 
entendre que la taula de Plens, a part de 
ser un espai de treball, és on tots els veïns i 
veïnes hi estan representats i per tant, tots 
els regidors i regidores mereixen el mateix 
tracte.
• Subvencions a les entitats i associaci-
ons del poble. Hi vam votar a favor, tot 
i que vam preguntar quin era el motiu pel 
qual aquest punt no va entrar al Ple ordi-
nari del mes anterior, com és habitual.
• Modificació de l'Ordenança de la taxa 
d'aigua. Vam votar en contra de la puja-
da de més del 10% del rebut de l’aigua. 
No ens van convèncer les explicacions de 
l’equip de govern, ja que no van ser capa-
ços de donar unes raons lògiques i reals. El 
seu raonament final va ser que hi estaven 
obligats i que no hi podien fer res. Però ca-
solament, ni una setmana després del Ple, 

saltava a les notícies dels diaris la queixa 
generalitzada de molt ajuntaments expli-
cant que portarien als jutjats la pujada de 
preu del subministrament d’aigua.
• Aprovació definitiva del SUD 11, també 
anomenat Ampliació magatzems N-340. 
El nostre vot va ser en contra. Vam defen-
sar la nostra postura en relació al POUM 
del poble: cal aturar-nos i reflexionar; cal 
repensar-lo detin guda-
ment i cal preguntar 
als veïns i veïnes quin 
poble volem. Per altra 
banda, vam insistir que 
el polígon que l’equip 
de govern vol tirar en-
davant està a l’entrada 
del poble i tot just da-
vant de les Cases Ro-
ges. L’equip de govern s’ha plantejat com 
serà viure davant d’un polígon? Hi viurien 
ells?
• Nova membre del Consell de Poble. En 
aquest punt ens vam abstenir. Evident-
ment, no tenim res en contra de ningú, 
senzillament, no vam trobar normal que 
després d’obrir inscripcions per a ocupar 
aquest càrrec i intentar fer una borsa de 
possibles persones substitutes, només 
una persona s’hi presentés. Vam reflexio-
nar sobre la idoneïtat del Consell de Poble 
veient el poc interès que genera i, nova-
ment, els vam convidar a replantejar el 
projecte.

tonada i per no estar tant estrets, en un 
moment donat, vam decidir desplaçar-nos 
cap el mig de la taula, amb l'inconvenient 
que això representa: un dels nostres regi-
dors està d'esquena al públic. La nostra 
proposta és que l'Alcaldessa tingui tres 
regidors a cada costat. D'aquesta manera, 
els regidors socialistes estarien a un costat 
i nosaltres a l'altre de l'Alcaldessa, dispo-
sant tots del mateix espai.

Amb aquesta proposta, l'espai que ocu-
pen els secretaris no es veu afectat.

L'equip de govern no ho vol veure, però 
considerem que és una falta de respecte al 
grup d'Esquerra i, sobre tot, a les veïnes i 
veïns que representen.

MÉS POLÍGON A 
L'ENTRADA DEL POBLE
I PUJADA DE L'AIGUA

PLE EXTRAORDINARI
DEL 13/02/2018

A la foto de l'esquerra hi podeu 
veure la distribució de la taula de 

Plens. A la dreta, l'ampliació del 
POUM  amb uns magatzems a 

l'entrada del poble

Vam votar en contra 
de la pujada de més
del 10% del rebut 
de l'aigua i de 
l'ampliació del 
polígon al davant de 
les Cases Roges

Sincerament 
creiem que ens 

mereixem un 
poble atractiu, 
principalment 

per a nosaltres 
mateixos

A l'esquerra, un carrer d'Avinyonet. A la dreta un del centre de Sant Cugat 

Només cal passejar pel poble per veure 
que les voreres de la majoria de carrers 
deixen molt que desitjar.

Som molt conscients que estem parlant 
d'un projecte d'una envergadura conside-
rable. Però el que no podem fer és deixar 
passar el temps i seguir sentint com l'equip 

de govern diu que quan es 
faci aquesta o aquella fase 
del POUM o quan Sorea tiri 
endavant unes obres, s'ani-
ran arreglant.

Volem i sincerament cre-
iem, que ens mereixem un 
poble atractiu, principal-
ment per a nosaltres matei-
xos, però també per a totes 

aquelles persones que ens vulguin visitar. 
Només hem de fer un tomb per pobles ve-
ïns i veurem com tenen les seves voreres i 
el goig que fa passejar-hi.

ESTÀNDARDS
DE QUALITAT



Fa pocs dies es va inaugurar, val a dir, 
amb la pompa que caracteritza l'equip de 
govern, el passeig que uneix el barri de 
Puigcigró amb el poble.

Un passeig que han trigat dinou anys a 
fer-lo. Només cal rellegir els seus progra-
mes electorals per veure que des de l'any 
1999 surt com a obra important a realitzar 
al poble.

Però seguim… Queda un any i poc més 
per a les eleccions municipals. Això signifi-
ca que aniran caient inauguracions fins un 
mes abans dels comicis. Si fem un exercici 
d'imaginació i pensem què s'està fent o 
què tenen previst fer en els propers me-
sos, sabrem a quines possibles inauguraci-
ons podrem assistir:
• La vorera i rampa d'accés a la zona Bo-
let (així és com ho anomena l'equip de go-
vern), que és la zona d'aparcament puntual 
i on es posa la foguera de Sant Joan.
• L'aparcament d'autocaravanes a l'en-
trada del poble. Una obra que, per cert, no 
s'ha consultat amb els veïns i veïnes si la 
volem o no. En aquest cas no ha calgut es-

Sí, sí, enveja sana. No ho podem negar!
Us proposem una petita excursió:

Aneu a Sant Sebastià 
dels Gorgs i a l'entrada 
del poble trobareu una 
obra nova. No és una 
gran obra, però sí neces-
sària, alhora que senzilla 
i feta amb molt de gust.

Estem parlant de la 
nova parada d'autobús. 
Des de fora estant, ve-
iem que s'ha rehabilitat 

un espai i que s'ha utilitzat el sentit comú. 
El més evident és que la parada no moles-
ta ni atura la circulació de vehicles i que 
la marquesina (per cert, molt maca) no fa 
cap mena de nosa a la gent que passeja.

Per què diem enveja sana? Hi ha diferents 
motius, un podria ser per estètica i harmo-
nia i un altre, per la distribució de l'espai.

Sí, sí, per estètica i harmonia. Per un 
moment, compareu les entrades dels dos 
pobles i penseu quin dels dos té una en-

perar 19 anys… Aquesta actuació ha estat 
dit i fet. Quan se'ns va informar com a grup 
a l'oposició, ja s'estava netejant el terreny 
on havien decidit que es posaria i també 
havien decicit que es pagaria un lloguer 
per aquest terreny durant deu anys… És 
trist, però sembla ser que al municipi no 
disposem de terrenys municipals.
• L'Hotel d'Entitats que anys enrere, quan 
en van començar a parlar, havia d'estar a la 
Gruta.
• La remodelació d'El Forn-Exposició Ru-
ral. Remodelació que, pel que sabem nos-
altres, no s'adiu amb la realitat del museu.
• I probablement, la possible rotonda que 
tenen prevista fer a l'entrada del polígon 
de la Masia.

trada que convida a quedar-s'hi, si més no, 
a fer-hi una passejada… Segur que no ens 
equivoquem, heu pensat Sant Sebastià.

I si mirem la distribució de l'espai tampoc 
ens equivoquem, també heu pensat Sant 
Sebastià. És normal si analitzem una mica 
on s'ha decidit que ha de parar l'autobús.

Casualment a Sant Cugat, abans de fer 
el passeig, el lloc on s'aturava el bus no 
molestava gens ni mica als vehicles i di-
fícilment podria provocar un accident de 
trànsit.

Sembla, però, que la lògica de l'equip de 
govern és que el millor lloc on ha de pa-
rar l'autobús és quan tot just s'acaba un 
canvi de rasant, sortint d'un corva amb 
poca visibilitat i al mig de la carretera. I 
per acabar-ho d'arrodonir, la ubicació de la 
marquesina no sembla gaire ben rumiada, 
ja que està al mig del passeig que acaben 
de fer…

Un altre tema és la marquesina. Llarga-
ment demanades, al final n'han posat una. 
Considerem que cal posar-ne a totes les 
parades del poble, però més val una que 
cap. L'equip de govern ens va comentar 
que havien aconseguit tenir-ne una de 

És possible que es-
tiguem d'acord amb 
algunes obres i amb 
d'altres no. També és 
possible que les que 
creguem necessàries 
no ens acabi d'agradar 
com s'han dut a terme. 
Però del que sí estem 
segurs és que no cal 
inaugurar coses per 
fer-nos veure. Senzillament, l'únic que cal 
fer és convidar a la gent del poble a utilit-
zar els espais i actuacions que s'han realit-
zat i, sobre tot, que les veïnes i veïns se les 
sentin seves.

Per a nosaltres, aquesta és la millor 
inauguració.

segona mà. Realment vam trobar que es-
tava molt bé, minimitzar despeses sempre 
és important. La pena de tot això és veure 
l'estat d'aquesta marquesina. Aconseguir 
material de segona mà no vol dir que hagi 
d'estar rovellat i amb cops.

Ja ho veieu, no ens fa res dir que tenim 
enveja sana d'una parada d'autobús.

COMENCEN
LES INAUGURACIONS

ENVEJA SANA

A la fotografia 
podeu veure el 
primer tram del 
passeig que no es 
va arribar a visitar. 
Potser perquè els 
acabats de l'obra 
feien perillar la 
integritat de la gent

Per un moment, 
compareu les 

entrades dels dos 
pobles i penseu 

quin dels dos té una 
entrada que convida 

a quedar-s'hi, si 
més no, a fer-hi una 

passejada…

INDIGNE
És aquella persona que té unes ca-
racterístiques de qualitat i catego-
ria més baixes de les que es mereix 
segons la dignitat, que és la manera 
d'actuar justa i honrada.

Dies enrere, un regidor de l'equip 
de govern es queixava en un Ple 
que hi havia veïns que deien que 
els membres del seu grup eren 
indignes. Si realment és així, hi 
ha alguna cosa que falla i potser 
aquest regidor i els seus companys 
i companyes haurien de fer un 
pensament.


