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Resum de la intervenció d'en Jordi Ferrer 
a l'acte de presentació del projecte d'Es-
querra Republicana el passat 18 de maig.

Avui ens ve molt de gust, presentar-vos 
i explicar-vos el nostre projecte, que porta 
l'empenta i la valentia de molta gent. Com 
diu el nostre eslògan: Som de Poble. Som 
de Sant Cugat Sesgarrigues i ens l'esti-
mem. M'agradaria molt presentar el nostre 
projecte envoltat de tot el grup, però com 
que em temo que no hi cabrem tots, sí que 
demanaria la presència de les 6 persones 
que m'acompanyen a la llista. Així que endavant Anto, Martí, 
Lirios, Dani i Ester. Excuso la Laura que per motius laborals no 
pot ser present aquesta tarda.

Aquest programa és el reflex de la feina feta durant els 4 
anys d'aquesta legislatura que estem a punt de tancar i també 
és el reflex de la continuació de la il·lusió i el compromís pels 4 
anys vinents. És un projecte creat i consensuat pel nostre grup. 
Un projecte que, tal com us expliquem al nostre programa, neix 
també de les converses i l'aprenentatge que hem tingut amb 
vosaltres.

Quan parlem de veïnes i veïns al servei 
de les veïnes i veïns parlem de cohesió, de 
solidaritat, de bona fe, amb un compromís 
per solucionar problemes i recuperar l'es-
perit de poble. Ens comprometem, perquè 
així ens ho creiem, a escoltar i solucionar 
els problemes que puguem tenir com a so-
cietat. Ajudant a les famílies vulnerables, 
amb risc d'exclusió social o amb problemes 
puntuals. Ha de ser un treball amb pers-
pectiva de gènere, d'oportunitats i amb so-
lidaritat. Perquè volem ser un Ajuntament 
proper, a l'alçada de les veïnes i veïns, on 

ningú se situï per sobre de ningú!

• TREBALLAREM PER LES NOSTRES ÀVIES I AVIS. Com a 
poble, tenim l'obligació de reconèixer l'esforç que dia rere dia 
ha fet la nostra gent gran... Treballarem per les nostres àvies 
i avis. Farem i dinamitzarem plans socioculturals per a elles i 
ells. Cal potenciar un envelliment actiu. Per exemple amb la 
creació d'un Banc del temps. En un banc del temps s'intercan-
vien habilitats i experiències entre els membres, sense utilit-
zar diners on únicament es comptabilitzen les hores de servei 
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prestat i rebut, on l'única moneda de canvi és el nostre temps. 
Amb aquesta iniciativa el que aconseguiríem és fer activar i 
interactuar amb la nostra gent gran i ajudar-nos mútuament 
els uns amb els altres. I de passada, conèixer-nos més entre 
el veïnat.

• TAMBÉ ENS PREOCUPA EL NOSTRE JOVENT. El jovent no 
en té prou amb un local, que com ja vam dir setmanes enrere, 
s'aguanta amb pinces i sense projecte. No fa massa dies, vam 
tenir l'oportunitat de poder visitar-lo amb 
el Regidor de Joventut... Us avanço que 
el que vam veure no és gens agradable, i 
menys si els vostres fills i filles el freqüen-
ten. La Regidoria de Joventut ha estat un 
fracàs total, per la seva gestió i per perme-
tre que espais municipals i públics puguin 
estar en les condicions que està aquell lo-
cal. El jovent necessita un local per passar 
estones, relacionar-se, jugar, fer activitats.... 
Però amb un projecte ferm al darrere. Un 
projecte per incentivar-los, per integrar-los 
a la societat i que puguin ser ben valorats 
per les iniciatives que duguin a terme al 
poble. Un grup de joves amb projecte as-
sociatiu, amb el suport de tècnics professi-
onals i on totes i tots hi siguin ben rebuts i 
no s'exclogui ningú. Ells són el nostre futur i els hem de propor-
cionar el màxim d'eines i suport.

• OPTEM PER UNA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA, que ac-
cepti i reconegui més protagonisme dels veïns i veïnes. No hem 
de limitar-nos a unes eleccions municipals cada 4 anys sinó 
que, com a lògica republicana, ens hem d'implicar perquè entre 
tots puguem participar en els processos de presa de decisions 
que ens afectin en el nostre dia a dia. Això comportarà un reforç 
de la cohesió social i del sentiment de pertinença a la nostra 
comunitat. No n'hi ha prou amb un Consell de Poble forçat, on 
s'imposa la informació i on hi ha poca cosa a debatre. No pot ser 
que ens venguin com a participació ciutadana l'explicació de 
temes davant d'una desena de persones. Per això, volem obrir 
el Consell a tot el poble, posant a disposició de les veïnes i veïns 
tota la informació i part de les decisions que es prenguin des de 
l'Ajuntament: com els pressupostos municipals fent-los partici-
patius, la modificació del POUM, o per explicar amb total trans-
parència els projectes que es puguin dur a terme a Sant Cugat.

Perquè tenim el dret a decidir el que volem, és molt impor-
tant saber escoltar i saber la vostra opinió. Perquè les decisions 
importants que afecten el nostre poble no es poden prendre 
en un despatx entre 3 o 4 persones i sempre amb interessos 
personals pel mig.

• VENIM A PARLAR CLAR...! N'hi ha que diuen que som molt 
agressius, que potser volem provocar... Us vull dir que no és 

així! Nosaltres venim a parlar clar, a dir les coses pel seu nom. 
A dir les veritats, i ja sabeu que les veritats de vegades ofe-
nen, però amb la veritat per davant es pot anar a tot arreu. 
Sapigueu que ho fem amb la cara ben alta, amb tota la since-
ritat del món i amb les mans ben netes. Cosa que no tothom 
pot dir. Per això farem una gestió del municipi transparent, 
perquè els municipis republicans han de ser ben gestionats, 
amb pressupostos equilibrats, amb capacitat de replantejar i 
redefinir les prioritats de despesa en funció de les necessitats 

del municipi, més enllà del model tradi-
cional de pressupostos purament incre-
mentalistes. Tot aquest treball i molt més, 
vindrà acompanyat de diàleg sincer, de mà 
estesa, de respecte, de responsabilitat, de 
compromís, de molt sentit comú i sobretot 
amb els principis ben clars. I amb la cre-
ació de la Regidoria de Participació Ciu-
tadana podrem treballar per gestionar el 
poble plegats, de la mà dels veïns i veïnes.

• VOLEM EXPOSAR A TOTHOM UN NOU 
MODEL URBANÍSTIC. Un model sosteni-
ble i respectuós amb el medi natural, sobre  
la base de la utilització racional del terri-
tori per compatibilitzar el creixement i el 
dinamisme econòmic que comporta amb la 

cohesió social, el respecte amb el medi ambient i la qualitat de 
vida de les generacions presents i futures. Un model que orde-
ni urbanísticament el municipi. Per això cal la revisió URGENT 
del POUM. Perquè està desfasat i les properes actuacions po-
den empantanegar el municipi per molts i molts anys. Ho tor-
nem a repetir: No ens oposem al creixement del nostre poble, 
sinó que el que no volem i no hem de permetre, és que sigui un 
creixement especulatiu. No podem permetre la venda del nos-
tre poble. Encara hi som a temps d'aturar-ho. Al municipi en-
cara tenim molt de sòl urbanitzat i buit. Només cal fer un tomb 
pel polígon: On trobem naus buides i parcel·les ermotades. Per 
això ens oposem a l'ampliació del Sud 7 al polígon de la Masia. 
Creixement que acostarà encara més les naus i fàbriques a la 
zona residencial. No ens oposem perquè no vulguem llocs de 
treball i creació d'empreses i oportunitats, si no per les mane-
res i activitats especulatives que hi ha al darrere.

També ens oposem a l'ampliació del Sud 11, que de forma 
especulativa farà que l'entrada de les Cases Roges i del nucli 
de Sant Cugat tingui una façana industrial. Veiem amb més 
bons ulls, per lògica, el Sud 10, la continuació del polígon de 
Sant Pere Molanta en terrenys del nostre poble, que gaudeix 
de més bona comunicació i equipaments i per tant és molt més 
competitiu a l'hora d'emprendre negocis.

També ens preocupa molt els Sud 1 i 2, l'ampliació de la Rut-
lla en direcció cap a la nacional 340. Una ampliació desmesura-
da, que ja està aprovada i que farà que per sota del carrer Pau 
Casals es puguin edificar fins a 155 habitatges. Estem parlant 
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de triplicar la població i la veritat és que no estem preparats 
i ni falta ens fa. Que passarà amb l'escola?, amb el dispensa-
ri?, i amb la resta d'equipaments que tenim? Quedarà tot tan 
desfasat que ens portarà a tenir greus 
problemes. Per tant, estareu d'acord amb 
nosaltres que ens cal replantejar entre 
tots i amb una exposició pública, a través 
de la participació ciutadana, cap on vo-
lem portar el nostre poble, ja que cal que 
ho decidim entre tots i no entre 4 que es 
volen repartir el pastís. 

Ens diuen: És que si no tirem enda-
vant el POUM, no es poden fer habitat-
ges socials... Doncs abans de destrossar 
el paisatge, podem buscar la forma de 
crear habitatge social a través dels ha-
bitatges buits que tenim al poble per 
treure'n un profit i revitalitzar el que ja tenim. Destaquem el 
nostre compromís amb l'habitatge social de lloguer per als 
nostres joves. No podem permetre que els joves hagin de 
marxar a buscar un habitatge digne fora del municipi. Habi-
tatge social per als joves i per a qui realment ho necessiti. Cal 
desenvolupar mesures per recuperar habitatges buits i po-
sar-los al servei, mitjançant la rehabilitació o procurant que 
promocions privades sense vendre passin a règim de lloguer 
preferentment protegit.

• SI TREBALLEM PER CUIDAR EL NOSTRE POBLE, CAL 
FER-HO DE DEBÒ, MANTENINT TOT EL QUE TENIM. Par-
lo de carrers, places, edificis, camins, voreres, enllumenat, 
senyalitzacions, etc... Només cal passejar pel municipi per 
comprovar el poc interès per fer les coses ben fetes. Un clar 
exemple, que fa molts anys que s'arrossega, és el carrer de 
les Creus, que necessita un bon clavegueram per engolir tota 
l'aigua quan plou, ja que en moltes ocasions l'aigua de les 
clavegueres acaba sortint per dins les cases. Ja va sent hora 
que algú se'n faci càrrec.

Nosaltres ens comprometem a solucionar els problemes de 
les veïnes i veïns. Problemes com l'aparcament del cas antic, 
que queda col·lapsat de cotxes i que ens ha portat a trobar 
una solució. Solucions que necessita el poble, com fer acces-
sos i voreres per a persones amb mobilitat reduïda. Arranja-
ments a les places, començant per la plaça de les Eres que és 
la gran oblidada amb un manteniment gairebé 0. I sense dei-
xar-nos les altres que tenim. Cal que s'ordeni la del Joc de la 
Rutlla, que més que una plaça sembla un camp de patates... 

En fi, amb una mica d'interès i ganes es poden fer i millorar 
moltes coses. Si tenim un poble net, ordenat, cuidat i curiós 
podem presumir-ne i fer que sigui un atractiu turístic. Fent 
ús de les instal·lacions com el Museu, la famosa Fresquera i 
també de rutes pels nostres camins entre les vinyes. Això sí, 
sempre que estiguin ben arreglats, ja que la majoria d'ells 
estan deixats i abandonats. Cosa que fa que també perjudi-
ca els nostres pagesos i pageses que ens cuiden el mar de 
vinyes que ens envolten. Un gran atractiu també és la Font 
del Cuscó. L'equip de govern vol expropiar la zona de la font 
als seus propietaris. El motiu és que l'equip de govern jun-
tament amb el Consell Comarcal volen declarar la zona Bé 
Cultural d'interès local. Nosaltres estem en contacte amb la 
propietat i la veritat que és un tema que els té molt preo-
cupats. Com a qualsevol de nosaltres, de ben segur que no 
ens agradaria que ens vinguessin i ens prenguessin perquè 
sí un tros de la nostra propietat. L'únic que es pot aconseguir 

d'aquesta manera és fer enfadar els pro-
pietaris i que es neguin a què puguem fer 
ús de la zona de la font.

• TREBALLAREM PER L'EDUCACIÓ 
amb una escola integrada amb el projec-
te del poble. Treballant al costat de l'Am-
pa i l'escola. Per fer una escola de la qual 
ens puguem sentir molt orgullosos, per 
fer-la exemplar i sense barracons. Amb la 
socialització dels llibres de text, un pro-
jecte de compra de la totalitat dels llibres 
de text obligatoris pels alumnes del mu-
nicipi, que comportarà un estalvi directe 
cap a les famílies i refermarà la nostra 

idea d'escola pública, de qualitat i gratuïta.

• TAMBÉ TREBALLAREM PER LA CULTURA I LES NOS-
TRES ENTITATS. Un poble sense cultura és un poble sen-
se ànima. Per això cal potenciar-la involucrant, engrescant 
i regenerant les entitats per fer un poble viu. Rendibilitzant 
els equipaments culturals, ja que han de ser socialment ren-
dibles i sostenibles, tant del punt de vista energètic com eco-
nòmic. Malauradament Sant Cugat disposa d'equipaments 
culturals i esportius que van ser mal dissenyats des d'un inici 
i les posteriors reformes han millorat molt poc els problemes 
estructurals, d'ús i sostenibilitat que tenen.

Cal estudiar i planificar molt bé les reformes perquè no si-
guin una càrrega posterior per al municipi. Per tal de rendibi-
litzar els equipaments cal que aquests estiguin oberts, com 
és el cas de la zona esportiva. ¿Per què hem de presumir de 
tenir un poliesportiu si està tancat fora d'hores de competi- 
cions esportives? Cal fer-ne una bona gestió i fer-ne un ús 
responsable. Escoltarem les necessitats dels nens i nenes, jo-
vent, adults, gent gran, tant dones com homes, per tal de cobrir 
les mancances que tenen en el camp ludicoesportiu. Crearem 
circuits d'activitat física a l'aire lliure, especialment orientats 
a la gent gran, definint plans d'usos esportius pels camins 
rurals que permetin la pràctica esportiva sense malmetre'ls. 

• ARA PARLAREM DEL MEDI AMBIENT I LA PAGESIA. Com 
a comarca de l'Alt Penedès hem de vetllar per la conserva-
ció del territori, amb la protecció de les vinyes i les zones de 
conreu davant la urbanització del territori. Com a poble rural 
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que som, ens hem de sentir molt orgullosos 
i això ha de fer que lluitem per preservar-lo. 
Cal construir i dissenyar un poble que res-
pecti el nostre entorn de manera sostenible. 
Cal cuidar el sector de la pagesia, la qual de 
vegades és menyspreada. Per això cal que 
tots els camins puguin ser transitats sense 
problemes, amb actuacions i manteniment 
constants per poder accedir a les finques 
sense problemes. Ells i elles són els autèn-
tics autors de les vinyes, les protagonistes 
del nostre paisatge, que estimem i reivindiquem. Gràcies a ells 
i elles podem potenciar un atractiu turístic, generar una acti-
vitat econòmica que giri al seu voltant i així creure'ns la nostra 
identitat local. El món agrari vetlla pel medi ambient, al cap i la 
fi els hi va el seu negoci i a nosaltres el futur del planeta.

Per això la gestió dels residus és un dels reptes que hem 
d'afrontar com a societat. La Unió Europea s'ha fixat com a 
objectiu reciclar el 50% de la brossa l'any 2020 i del 70% el 
2030. En cas de Catalunya, l'objectiu és que l'any que ve la 
generació de residus es redueixi un 15% i aconseguir que la 
recollida selectiva arribi a un 60%. Nosaltres, des de l'Ajun-
tament promourem l'elaboració d'un pla que permeti apostar 
decididament per una transformació de residus en recursos. 
I serà clau la implantació del pla ciutadà de residu zero. Ens 
hi hem d'implicar tots, els ciutadans, empreses i els comerços 
locals. Junts hem d'avançar cap aquests objectius. Per això es-
tendrem l'exitós sistema de recollida porta a porta. Caldrà ex-
plicar-ho en detall, claredat i amb paciència. Però el que queda 
ben clar és que ens hi hem de posar ja! Amb aquest 
sistema hi guanyarem tots i d'una vegada per to-
tes podrem fer desaparèixer els contenidors 
dels nostres carrers amb la brutícia, pudors 
i problemes que comporten i guanyarem 
un espai lliure i net. Així ho estan fent 
diversos municipis de la comarca i els 
nostres companys alcaldes d'Esquerra 
d'arreu de Catalunya ens fan saber l'èxit 
del porta a porta.

• AIXÍ DONCS CAL UNIR ESFORÇOS 
ENTRE TOTS ELS MUNICIPIS DE LA 
COMARCA, ens hem compromès a tre-
ballar amb ells. Unint esforços trobarem 
solucions als problemes comuns i també 
podrem mancomunar serveis per opti- 
mitzar recursos. Ens preocupen diverses 
problemàtiques i cal fer front per resoldre-
les: com el transport públic o l'ampliació del 
4t cinturó, entre d'altres.

• I SI FEM ESFORÇOS PER FER CRÉIXER LA FORÇA DE LA 
COMARCA, FEM CRÉIXER UN PAÍS! Un país que pateix una 
repressió insuportable! Que té líders com el nostre President 
Oriol Junqueras a la presó, la nostra Secretària General Mar-
ta Rovira a l'exili, la nostra estimada Presidenta del Parlament 
Carme Forcadell a la presó, amb la Consellera Dolors Bassa, 
el Conseller Raül Romeva, els Consellers Joaquim Forn, Jordi 
Turull, Josep Rull, els Jordis i la resta d'exiliats i exiliades com la 
Consellera Meritxell Serret, el President Carles Puigdemont, la 
Consellera Clara Ponsatí, el Conseller Comín, la Diputada Anna 
Gabriel, Valtònyc i la Tamara i l'Adri Carrasco i tota la gent en-
causada. Per totes elles i ells va la nostra feina, perquè des de 
la base, des dels ajuntaments podem crear un nou país.

Perquè amb el vostre vot farem un Sant Cugat millor, trans-
parent i republicà.

Perquè amb el vostre vot farem avançar Sant Cugat Sesgar-
rigues cap a la Catalunya que volem.

Perquè els vots del 155 no ens portaran enlloc. Els vots de 
Progrés Municipal, que amb una altra campanya fi-

nançada pel PSC, volen tornar a governar el 
nostre Ajuntament. Després aniran al Consell 

Comarcal defensant el PSC i defensant, en-
cara que se n'avergonyeixin, el 155. Do-
nant clar suport a Iceta, Pedro Sánchez 
i encara pitjor a Borrell.

AIXÍ QUE NOMÉS EM QUEDA DIR 
UNA COSA, EL QUE SIGUI CÒMPLICE 
DEL 155, DESPRÉS NO EN PODRÀ SER 
VÍCTIMA. 

Visca Sant Cugat
i visca Catalunya lliure! 

PERQUÈ AMB EL VOSTRE 
VOT FAREM UN SANT CUGAT 

MILLOR, TRANSPARENT I 
REPUBLICÀ. 

PERQUÈ AMB EL VOSTRE 
VOT FAREM AVANÇAR SANT 

CUGAT SESGARRIGUES CAP A 
LA CATALUNYA QUE VOLEM 
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