
Guanyen ells, perd el poble
En els últims plens hem anat veient com, casualment, els 
dos grups a l’oposició [Progrés Municipal i CUP] no han 
votat a favor de millores per al poble i la gent que viu a 
Sant Cugat Sesgarrigues: no han votat per la millora de la 
plaça Joan Sangenís, no han votat pel projecte que feia 
possible que el jovent tingués a la seva disposició 4 pisos 
de lloguer a preu assequible, no han votat a favor de les 
ordenances fiscals amb les excuses que us expliquem en 
aquest número del MENTRESTANT. Tot, per tal de des-
gastar-nos [venen eleccions municipals i ja estan engrei-
xant la maquinària].

Però nosaltres estem convençuts de tots i cadascun 
d’aquests projectes que hem presentat i que us expli-
quem aquí. Clar que en voldríem més, que voldríem que en 
comptes de 4, fossin 8 o 10 pisos per tal que el jovent no 

hagi d’anar-s’en del poble a viure; que voldríem abaixar els 
impostos [però aleshores ¿com es pagaria l’enllumenat, la 
llar d’infants, el manteniment del casal d’avis, qui ajudaria 
les entitats, qui recolliria les deixalles, qui es preocuparia 
de l’aigua, dels camins, dels carrers… i un llarg etc?].

Però les coses són com són, ens hem trobat la situació 
econòmica que ens hem trobat a l’Ajuntament i hem hagut 
d’estalviar per això; ens ha vingut una pandèmia i tenim 
el que tenim. I les subvencions no les decidim nosaltres: 
amb projectes estudiats les demanem, les lluitem i quan 
en disposem les agafem i les aboquem al poble. Millores 
que de ben segur no són espectaculars, però que estan 
ordenant i millorant el poble. Sense tallar cintes ni fer-se 
fotos buides de contingut.

Nosaltres treballem, i no deixarem de fer-ho.

A dia d’avui, la reforma de la plaça del Joc 
de la Rutlla hauria d’estar començada. Al-
guns de vosaltres segur que vau veure 
com un transport deixava el dipòsit d’ai-
gües pluvials que havia d’anar soterrat i 
que permetria recollir fins a 30.000 litres 
d’aigua de pluja, tan necessària per usos 
municipals ara que el canvi climàtic ens 
està demostrant que no es pot perdre ni 
una sola gota d’aigua. S’ha hagut d’atu-
rar tot el projecte: la millora dels equipa-
ments infantils amb nous jocs; la millora 
amb una passarel·la per creuar la plaça de 
manera còmoda; la millora en el drenatge 
del terreny amb diferents jardins de pluja; 
la millora en l’entorn de la font; la millora 
amb un espai per a la pràctica de la cal·lis-
tènia… i sí, també la millora amb una pista 
polivalent urbana, amb espai per jugar a 
pilota, patinar, anar en bici, fer trobades, 
concerts, sopars... que com sabeu només 
ocupa el 6% de tota la plaça.

Tot està aturat perquè la CUP del po-
ble ha decidit, segons un comunicat seu 
aparegut a la Fura, el Cargol i Eix Diari a 
primers de maig de 2022, que cal pregun-
tar si vosaltres voleu “que s’asfalti la plaça 
amb greus afectacions ambientals”, com si 
una pista que només ocupa un 6% de tota 
la plaça signifiqués asfaltar-la tota.

És sorprenent la seva dèria contra 
aquesta pista. Ens estranya que no s’hagin 
queixat dels camins que hem pavimentat, 
o de l’actuació que vam fer a l’entrada de 
la zona esportiva. I encara més sorprenent 
és el seu NO sense cap projecte alternatiu, 
ja els hi deu estar bé la plaça tal com està 
i tampoc els deu importar gaire perdre 
30.000 litres d’aigua per regar o que no 
poguem posar nous jocs infantils.

Però com que el passat Ple del 20 de 
setembre la CUP, amb el vot a favor dels 
socialistes, va demanar la realització d’una 
consulta, les obres estan aturades. 

A principis de 2023 doncs, vosaltres 
decidireu si podem tirar endavant el 
projecte de remodelació de la plaça, o 
per contra l’hem de guardar al calaix i 
arriscar-nos a perdre una subvenció de 
150.000€ que possibilitava totes les mi-
llores de la plaça sense cap cost per al 
poble.

Aturades les obres de la plaça Joan Santgenís
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La plaça fa 4.650m2

La pista farà
286m2
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Com segurament ja sabeu, al ple del 22 de 
novembre d’aquest any vam portar a vo-
tació el projecte de compra d’un habitatge 
per tal de poder fer 4 pisos de protecció 
oficial per al jovent del poble i uns espais 
polivalents municipals a la planta baixa.

No era la compra d’una casa qualsevol, 
era una de les cases declarades Bé Cultu-
ral d’Interès Local [BCIL], el que suposava, 
per una banda, augmentar el patrimoni 
municipal del poble, alhora que iniciar un 
projecte per tal de tenir a disposició del 
nostre jovent habitatge de lloguer social a 
un preu raonable.

Com vam explicar detalladament al Ple, 
això possibilitaria que el jovent de Sant 
Cugat es pugui quedar a viure al poble 
i de retruc les famílies no hagin de gas-
tar-se una fortuna en la compra d’habitat-
ge o terreny per tal de construir una casa.

Estem d’acord que no és la solució al 
problema, però sí és l’inici de la solució.

A l’hora de les votacions, els socialistes 
ens van exigir que abans de fer 4 pisos per 
al jovent del poble cal que es faci i s’aprovi 
el PAHM, cosa que ells no van fer en els 16 
anys que van manar a l’Ajuntament [con-
sulteu el Dia a Dia d’agost de 2004], i hi 
voten en contra.

La CUP ens diu que fer habitatge jove 
a final de legislatura [tot i quedar encara 
mig any] és electoralista. I voten en con-
tra. Ens preguntem quan s’ha de deixar de 
treballar pel poble perquè no sigui con-
siderat electoralista… un any abans, dos? 
Una oportunitat com aquesta no es pla-
neja, arriba quan arriba i s’ha d’aprofitar.

Així doncs, aquest projecte ha acabat a 
la paperera.

Quan la gent jove ens pregunti on està 
l’habitatge de lloguer raonable per a ells i 
elles, no ens quedarà altra que dir-los que 
hem perdut una oportunitat única, que 
difícilment es tornarà a produir, per culpa 
dels que en campanya electoral s’omplen 
la boca d’habitatge jove, però voten en 
contra de la primera proposta factible de 
tenir-ne en molts anys. Una proposta que 
socialistes i CUP han deixat escapar.

Amb aquest QR
podeu accedir

a la nostra intervenció
al Ple del 22 / 11 / 2022

Progrés i CUP
voten NO a fer
habitatge jove

La millora de la superfície de la pista po-
liesportiva era una acció reclamada per les 
entitats esportives des del primer dia que 
vam entrar a govern i que l’antic govern 
mai els hi havien fet cas.

Un cop acabada les obres veiem el titu-
lar al butlletí de Progrés: Desastre d’ERC 
a la pista.  Expliquen que ara no podrem 
fer més activitats que les esportives a la 
pista poliesportiva… Si fa no fa el que tam-
bé passa al camp de futbol, on abans ana-
vem a aprendre a anar en bicicleta amb la 
canalla, fer volar estels o feiem trobades 
de diables i que des de que es va posar la 
gespa artificial, només es poden fer activi-
tats esportives. I diuen que per utilitzar-la 
caldria cobrir la pista amb moqueta, que 
segons ells tindria un sobrecost de 7.000€.

Podriem comparar l’import de la mo-
queta amb el cost del canvi de gespa ar-
tificial al camp de futbol el 2019 que va 
ser de 148.000€. Una gespa que quan es 
va posar el 2008 el grup socialista, amb 
l’abstenció d’alguna persona del seu propi 
grup contraria a una despesa tan gran i 
no urgent, va dir en el ple de juliol d’aquell 
any que duraria 30 anys… La van canviar 
al cap d’11 anys, feu números.

I que estiguin tranquils, parlant amb el 
fabricant, ens ha assegurat que es poden 
fer altres activitats no esportives a la 
pista prenent certes precaucions.

Desastre d’ERC
a la pista

Com l’any passat, de nou aquest any Pro-
grés no vota a favor de les ordenances fis-
cals, perquè volen que baixem l’IBI i que, 
segons les seves paraules, total “serien 
15.000€ que deixaria d’ingressar l’Ajunta-
ment i que aquesta quantitat és asumible 
pel consistori…”

Aquests 15.000€ suposarien un estalvi a 
cada persona d’aproximadament 1,20€ al 
mes. Amb aquesta petita quantitat que pa-
guem cadascun de nosaltres, l’Ajuntament 
pot pagar, per exemple, la dinamització de 
l’espai jove, o la llum de la llar d’infants…

Creieu sincerament que per aquest mo-
tiu el grup socialista ha votat en contra 
de les ordenances fiscals o és simplement 
per intentar desgastar l’equip de govern?

La “gran pujada” de la brossa [10%], 
que també critiquen, suposa un augment 
de 90 cèntims per llar al mes [11,70€ 
l’any]… Si teniu present que aquesta taxa 
la podeu reduïr si utilitzeu regularment 
la deixalleria, de veritat creieu que és un 
gran augment? 

Contra les
ordenances
fiscals de 2023 D'ESQUERRA REPUBLICANA
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PLE DE REPTES I ESPERANCES

Si el món fos…

Si el món fos escrit en llapis, 
podria esborrar la lletra 
que vol ferir; 
podria esborrar mentides 
que no cal dir; 
n’esborraria l’enveja 
que porta mals; 
n’esborraria grandeses 
de mèrits fals... 
Però és escrit en tinta 
de mal color: 
el color brut de la guerra 
i del dolor. 

Qui voldria escriure un nou món 
més just i net? 

Potser que tu i jo ho provéssim, 
ben valents, lletra per lletra, 
des del nostre raconet...

Joana Raspall.
Com el plomissol
La Galera, 1998

Tanquem un any en el que hem perdut
dos dels nostres avis savis:

Al febrer ens deixava en Jaume Roig,
i aquest novembre en Carles Monferrer.

Us estimem i us trobem a faltar. Que la terra us sigui lleu.


