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mentrestant
LA GENT
D'ESQUERRA REPUBLICANA
I JOVENT REPUBLICÀ
DE SANT CUGAT SESGARRIGUES
US DESITJA BONES FESTES
I UN ANY 2022
PLE DE REPTES I ESPERANCES

Hem bastit el pessebre en un angle
del menjador, sobre una taula vella,
el pessebre mateix de cada any
amb la mula i el bou i l'Infant
i els tres Reis i l'estrella.
Hem obert innombrables camins,
tots d'adreça a la Cova,
amb corrues de vells pelegrins
-tots nosaltres- atents a l'auster caminar de la prova.
I en la nit del misteri hem cantat
les antigues cançons
de la mula i el bou i l'Infant i els tres Reis i l'estrella.
I oferíem la nit amb els ulls i les mans.
I cantàvem molt baix, amb vergonya potser de saber-nos germans
de l'Infant i de tots en la nit de la gran meravella.
Miquel Martí i Pol

Ens trobem cada dilluns a les 21h. al Centre Cívic. Si voleu parlar amb nosaltres, veniu a veure'ns.
esquerrarepublicana.santcugatsesgarrigues

erc_stcugatses

erc.santcugatsesgarrigues

@santcugatsesgarrigues

Endreçant el poble
Una de les principals raons que ens va portar, ara fa 3 anys, a plantejar tornar-nos a presentar novament a les eleccions municipals, va ser portar a terme el que nosaltres entenem per ENDREÇAR el poble.
4 anys estant a l’oposició ens va reafirmar en la nostra idea de POBLE. Seguíem veient
que hi havia temes que no estaven ben resolts i volíem posar el nostre gra de sorra.
Sabíem que no seria fàcil i que ens portaria temps, potser més del que voldríem, però
les ganes que teníem de treballar no ens va fer predre la il·lusió.
Els fruits d’aquest treball, de mica en mica, es van i s’aniran veient. A tall d’exemple:
• Parlem de posar ordre a la problemática del clavegueram del carrer de les Creus, problemàtica llargament denunciada per les veïnes i veïns del carrer.
Després de quasi 20 anys de promeses, com sabeu ja estem buscant subvencions a la Diputació de
Barcelona per solucionar els problemes i urbanitzar
el carrer.
• Parlem d’arreglar el terra de la pista poliesportiva,
ja que fa anys que no està en les millors condicions.
A partir d’una subvenció rebuda per part de la Diputació, podrem arreglar-la i deixar enrere els mals de
caps que han tingut l’escola i els clubs esportius que
en fan ús i que han reclamat durant molts anys una
solució.
• Parlem d’endreçar l’entrada de la zona esportiva i
donar-li la importància que es mereix. Durant aquestes setmanes es duu a terme la seva urbanització.
• Parlem de les millores que s’han anat fent a l’escola,
llargament reivindicades per l’equip directiu, sobre
tot en climatització, tant en tancaments com en els
terres de les aules més antigues.
• Parlem de tancar temes tan estranys i complicats
com els ràdars que estaven instal·lats a la carretera
BV2429 i que van costar molts diners a les arques
municipals.
Amb la gran quantitat de diners que vàrem haver
de pagar a contracor, vam aconseguir eliminar-los
per sempre i evitar que es recol·loquessin dins del
nucli urbà tal i com demanava el PSC.

• Parlem de treballar per poder crear una comunitat
energètica al municipi buscant subvencions a nivel
europeu i assessorant-nos amb entitats expertes.
Aquesta és una feina que ens portarà molt de
temps, però que acabarem aconseguint.
• Parlem de la passarel·la de la carretera BV2429 que
no sabem perquè s’acaba a Puigcigró. Estem treballant amb la Diputació de Barcelona per connectar
de forma segura les Cases Roges i Puigcigró amb el
nucli de Sant Cugat.
• Parlem de retransmetre els Plens municipals per
internet en directe. Per aquest motiu quan erem
a l’oposicó els oferíem des de les nostres xarxes
socials.
• Parlem de treballar en un projecte amb cara i ulls
a nivell turístic per poder oferir visites guiades de
qualitat al poble. Podent explicar la història de Sant
Cugat a través del Forn, la Fresquera i altres racons
del municipi, espais que durant anys han estat infrautilitzats.
• Parlem de posar seny als pressupostos municipals,
sempre tenint en compte que a l’arribar a l’Alcaldia
sabíem que ens trobaríem amb un pla econòmic financer tutelat per la Diputació de Barcelona que no
permitia estirar més el braç que la màniga i que calia
ser extremadament curós amb tot el que es vulgués
dur a terme.
• Parlem de posar a punt un espai per a tot el jovent
i treballar per a fer un projecte interessant i engrescador.

• Parlem de transmetre transparència a l’oposició a
través de sessions informatives mensuals per tal que
estiguin informats del que està fent el govern. Aquestes trobades que es duen a terme a tots els ajuntaments, l’antic govern del PSC mai les havia fetes…
• Parlem de treballar per millorar al 100% la participació ciutadana, promocionant les Trobades de Barri i
les de temes concrets, les reunions personalitzades
amb cadascuna de les entitats municipals i creant els
pressupostos participatius.
• Parlem de posar les coses més fàcils a l’hora de cuidar el medi ambient, instal·lant una mini deixalleria
al centre del poble (amb missatges mediambientals
planers i didàctics), ampliant l’horari de la deixalleria
de Sant Pere Molanta o oferint el servei porta a porta
de poda domèstica de forma gratuïta.
• Parlem de fer un Ajuntament proper i transparent a
la població. Amb la creació de canals de WhatsApp
d’informació actualitzada del consistori i de les entitats. També amb la creació d’un canal d’incidències
per poder donar més respostes i solucions immediates a les santcugatenques i santcugatencs.
• Parlem d’obrir la plaça de l’esglèsia per donar més
espai a les persones que viuen a la residència i poder practicar activitats a l’exterior. D’aquesta manera
també fer el pas a vehicles més espaiós.
• Parlem d’il·lusionar els infants amb l’adaptació dels
baixos de Cal Pau Vidal per oferir-los l’arribada del
Tió per tal de que el puguin alimentar i fer-lo cagar.
• Parlem de treballar al costat de la gent gran per
motivar-la després del cop de la Covid i que ha fet
desmoralitzar la nostra gent. Per això s’han reactivat
diferents actes com el dinar de germanor i la festa de
la gent gran.
• Parlem de treballar pels 100 anys de la Sala del Cafè
que celebrarem aquest proper 2022, on podrem gaudir de diferents canvis i millores per tal d'actualitzar-la fent-la a la mida de tothom.

• Parlem de donar més accés al cementiri amb l’ampliació d’horaris. D’aquesta manera vetllem per la
seva conservació i adequació.
• Parlem dels quilòmetres de camins municipals
que hem arreglat, molt reivindicats quan estàvem
a l’oposició. Dins d’aquests arranjaments cal afegir
l’ampliació del pont passat la masia de Cal Rei Sec
que va cap a Cal Suriol de Dalt.
• Parlem de condicionar el polígon industrial de La
Masia, després de la construcció de la rotonda de la
N340, endreçant les direccions dels seus carrers, la
seva senyalització amb plaques adequades i aparcaments generalitzats.
• Parlem de cuidar amb tota la nostra delicadesa i dedicació la nostra gent per poder afrontar el pas de la
Covid pel nostre municipi.
• Parlem de la cultura del país i del municipi. Apostem
per les entitats culturals i balls del municipi, grups
amb identitat del poble, amb actuacions teatrals, actuacions musicals de diferents gèneres entre la Festa
Major i del Most. Com a novetat, si la pandèmia ens
ho permet, podrem gaudir d’un concert de gòspel a
l’interior de l’esglèsia.
• I podríem parlar de molta de la feina que hem
anat fent, anem, seguim i anirem fent durant l’any
i mig que queda per acabar aquesta legislatura
2019-2023 i que anireu veient durant els propers
mesos.

Podríem seguir.
Segur que també vosaltres
trobareu actuacions
que s’han anat fent
per endreçar el poble
que no hem anomentat,
però no us volem cansar
amb la lectura.

La nostra opció
Tot i que ho hem explicat moltes vegades, davant qui encara diu que nosaltres no vam
voler formar govern amb ningú després de les eleccions del 26 de maig del 2019, us
tornem a explicar, fil per randa, com van anar els dies posteriors a les municipals de
2019. I, si cal, no ens farà res tornar-ho a explicar les vegades que siguin necessàries.
Tot el grup d'Esquerra Republicana la
vernar i que la nostra única opció era
mateixa nit electoral, i un cop vistos
anar a govern amb la CUP, tot i que els
els resultats, teníem clar que, després
socialistes deien que amb nosaltres
de setze anys de govern socialista i repodrien fer alguna cosa. (Amb el mal
cordant com va anar la passada legisresultat electoral i la gran baixada de
latura mentre estàvem a l’oposició, no
vots, ells tenien molt a perdre).
volíem governar amb el PSC.
Paral·lelament, el PSC va intentar
Cal que sapigueu que durant la
formar govern amb la CUP sense ERC,
passada legislatura, per part
fet que mai han volgut exLa nostra
de membres del PSC hi van
plicar. Vista la negació de la
postura sempre
haver males praxis contra reCUP d’anar a govern amb
va ser la
gidores d'Esquerra que mai
el PSC, per quedar bé com
mateixa: que
haurien hagut de produir-se. I
sempre, es van treure de la
que l’alcaldessa Montse Albet l’única opció era màniga també la fórmula
n’estava al corrent i no va fer governar només del govern de concentració
amb la CUP
res per tal de frenar el que va
amb els tres grups, tot i no
passar. (Això un altre dia ho
ser la seva principal opció.
podem explicar amb més calma perDesprés de les trobades per sepaquè nosaltres no tenim res a amagar).
rat, vam fer dues trobades els tres
grups a la Sala de Plens on la proposTornem al cas de formar govern:
ta de govern de concentració sempre
Resultat de les eleccions municipals
sortia sobre la taula. La nostra postura
del 26M: 267 ERC / 267 PSC / 81 CUP.
sempre va ser la mateixa: que l’única
Vist el resultat d’aquella nit, ERC de
opció era governar només amb la CUP.
seguida va estendre la mà a la CUP per
Sempre hem cregut i hem exposat als
formar un govern, desmarcant-nos del
altres grups que la opció del govern
PSC.
de concentració dels tres grups ens
Amb la CUP vam tenir tres trobades
hauria portat a conflictes interns com
a cases particulars i una o dues a la
a govern i que no hauríem anat enlloc
Ludoteca del Centre
i l’únic que hi perdria seria Sant Cugat.
I que nosaltres per no desequilibrar la
Després de Cívic. A les reunions
integritat del poble si calia ens aparsetze anys de amb la CUP, la nostra
tàvem de l'opció de governar, anàvem
govern socialista postura era anar plea l’oposició amb tranquil·litat i amb la
i recordant gats per poder allibecara ben alta, treballant per Sant Cucom va anar rar Sant Cugat de la
gat i per Catalunya com ho havíem fet
la passada inquisició arrossegada
i estem fent.
legislatura durant els setze anys
I així arribem al punt on, segons esmentre estàvem anteriors. La resposta
tipula la llei electoral, en cas que no
a l’oposició, no de la CUP va ser en tos'arribés a un acord entre les formavoliem governar tes tres trobades: gocions polítiques, el jutjat de Vilafranca
amb el PSC vern de concentració
dels tres grups ERC/
seria qui desempatés. Vam ser avisats
PSC/CUP. Nosaltres els hi vam dir que
amb molt poc marge de temps per serno acceptàvem aquesta coalició.
hi presents al moment del llançament
Amb el PSC vam tenir a soles una
de la moneda per canviar la situació
única trobada a la Sala de Plens on els
de l’empat dels 267 vots d’ERC i els
hi vam dir que amb ells no volíem go267 vots del PSC. En aquell acte hi va

ser present el Jordi que va arribar in
extremis i una representant del partit
socialista, ja que el candidat del PSC
no va arribar. Com ja se sap, l’atzar va
donar-nos guanyadors amb la cara
d’una moneda d’Euro italiana. Després
del desempat dels jutjats encara vam
trobar-nos els grups
per debatre el resultat. Una altra
Arribat el dia de la manera de
presa de possessió del governar
Ple del 15 de juny del el poble és
2019 amb el resultat a possible, sense
favor de la jutgessa per prepotències,
ERC, calia saber si la escoltant
CUP s’abstindria com a tothom i
sempre va dir que faria arreglant tot allò
o si hi havia algun pac- que van deixar
te d’última hora amb el empantanegat
PSC. Així doncs, l’abs- durant 16 anys
tenció dels cupaires va de govern
permetre que després socialista
de molts anys l’Ajuntament del poble tornés a ser republicà.
Per tant, i després de sentir plorar
i plorar el PSC dient que la moneda
es va tirar a l’aire sense avisar-los a
temps a ells i a Esquerra sí, cosa que
és mentida; que si l’equip d’ERC està
governant per l’atzar d'una moneda
(recordeu el CARA o CREU del seu
butlletí?); que sí ERC no va guanyar
les eleccions... els hi diem: Prou de plorar! El PSC, que ha intentat diverses
vegades sense resultat poder fer-se
amb l’alcaldia, tampoc va guanyar les
eleccions per la pèrdua de desenes i
desenes de vots. Ells són els autèntics
perdedors de les eleccions de 2019… I
ara estan veient com una altra manera
de governar el poble és possible, sense prepotències, escoltant a tothom i
arreglant tot allò que van deixar empantanegat durant 16 anys de govern
socialista.

