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SUD-1: VOLEN FER UNA ROTONDA
ENTRE VIGOLLÉ I LA CREU DEL PADRÓ

Voleu rebre el Mentrestant en color per mail?
Demaneu-lo a: santcugatsesgarrigues@esquerra.cat

Mil banderes de ginesta 
guarneixen el meu terrat. 
El dissabte ha fet neteja. 
El diumenge campaneja 
dins el cel esbatanat. 

És festa perquè ets bonica, 
i el món, tot sencer, somriu. 
Se sent, qui sap on, música 
d’un envelat d’estiu.

És festa perquè t’estimo 
i em perdo dins els teus ulls 
i, dins els teus ulls, camino
pels negres carrers curulls 

de gent que riu i que canta 
mentre balla la geganta 
mig princesa, mig pagesa, 
dins un blau de festa encesa, 
amb el sol per tamborí.

És festa perquè m’estimes. 
Cada balcó té un domàs. 
Poms de clavells a les cimes 
dels plàtans i als campanars.

JORDI SARSANEDES
FESTA MAJOR DE TU
INCLÒS AL LLIBRE
POSTALS D'ITÀLIA / 1965



Com molts de vosaltres recorda-
reu, el passat 12 de maig ens vam 
unir a la campanya #ProuCulturade-
laViolació, engegada per la llibreria 
Calders de Barcelona i seguida per 
molts col·lectius i llibreries, arran de la 
vergonyosa sentència que la justícia na-
varresa va dictar sobre la violació d'una 
noia als San Fermines de fa dos anys.

La lectura col·lectiva que vam or-
ganitzar ens va ajudar a compartir la 
sensació de malestar, per no dir ràbia, 
d'aquells fets duts a terme per una 
"manada" de 5 homes (si és que se'ls 
pot dir homes), entre els quals hi havia 
un guàrdia cívil i un militar.

"Pelotazo" urbanístic és una forma col-
loquial de referir-se a l'especulació en 
els mercats urbanístics i immobiliaris, 
amb grans guanys de forma ràpida.

A Catalunya, la bombolla immobi-
liària i els "pelotazos" urbanístics van 
créixer de forma desmesurada entre el 
1999 i el 2007. Tot, però, es desinfla a 

Dies després, vam estar pensant 
que la sentència que vam estar llegint 
a la Ludoteca li havíem de donar vida, 
no es podia quedar a la prestatgeria 
de casa.

Així és com vam decidir que la dona-
ríem a la Sala de Lectura del poble, per 
tal que tothom qui volgués la pogués 
rellegir. Vam traslladar la proposta a 
l'entitat i la resposta va ser molt posi-
tiva, ja que des del 27 de juny podeu 
trobar la "Sentència de la manada" a la 
Sala de Lectura.

Tinguem sempre ben present
que NO ÉS NO

partir dels anys 2008 i 2009 i alesho-
res Europa pateix la més gran recessió 
des de la Segona Guerra Mundial.

En aquests anys del "pelotazo" nei-
xen alguns dels POUMS dels pobles 
de la comarca… També el POUM de 
Sant Cugat Sesgarrigues.

SENTÈNCIA DE LA MANADA

"PELOTAZO"

El passat 7 de maig un grup de 
joves del poble ens vem consti-
tuïr com a Jovent Republicà de 
Sant Cugat Sesgarrigues, amb 
l'objectiu de treballar envers 
el futur i el benestar dels i les 
joves del nostre poble. El nostre 
grup va sorgir arrel de la neces-
sitat d'un moviment que vetllés 
pels interessos i les ambicions 
dels que en un futur serem el 
motor econòmic, polític i social 
de la República Catalana.

En els nostres objectius, més 
enllà dels propis del Jovent 
Republicà, hi trobem punts com 
el de promoure la cultura cata-
lana, condemnar accions anti-
democràtiques que atempten 
contra les llibertats de la gent i 
posar en valor les igualtats de 
gènere i LGTBI dels Països Ca-
talans. Però, per damunt de tots 
aquests objectius, volem vetllar 
per millorar el nostre poble, de 
tal manera que tothom sigui 
benvingut i se senti còmode 
vivint aquí.

Sempre estarem oberts a 
escoltar les propostes que tot 
el jovent del poble ens vulguin 
fer, i intentarem dur a terme 
aquelles que siguin millor pel 
nostre poble.

Visca Catalunya lliure

SANT CUGAT
SESGARRIGUES



A Sant Cugat, 
quatre pals 
fàcilment 
escalables per 
la canalla, per 
protegir d'una 
caiguda a una 
claveguera 
oberta per on 
pot passar un 
nen petit o un 
gos

Com ja us haureu donat compte, ens 
agrada passejar per la comarca i com-
parar actuacions fetes a Sant Cugat 
amb d'altres de semblants fetes a al-
tres pobles no gaire llunyans.

Avui ens volem fixar en els acabats 
de l'obra del passeig que uneix el nucli 
del poble amb Puigcigró i per això hem 
anat a passejar per Moja. Estem parlant 
del mateix: un passeig que, en aquest 
cas, uneix Vilafranca i Moja. Les dife-
rències? A part de la llargada del pas-
seig de Moja, està clar qui hi ha posat 
una mica de carinyo a l'hora de revisar 

el projecte i dur-lo a terme i qui no…
Compareu vosaltres mateixos (a  
l'esquerra fotos de Moja, a la dreta fo-
tos de Sant Cugat):

• Un desnivell amb una claveguera? A 
Moja hi han posat una barana (força 
estètica, per cert!) i una reixa impedint 
l'accés a la claveguera, i a Sant Cugat… 
només quatre pals! 

• Per parar la possible terra que pugui 
anar al camí? A Moja, un petit muret 
de pedres que es pot aprofitar per 

seure si hem de descan-
sar, embornals, llums, i a 
Sant Cugat… res!

I podríem seguir, però 
l'espai d'aquesta secció 
no és gaire llarg i prefe-
rim que ho veieu vosal-
tres mateixos.

Per cert, si aneu a 
Moja, quan arribeu a dalt, podreu des-
cansar en uns magnífics bancs al cos-
tat d'una magnífica paperera… i a Sant 
Cugat… res! 

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

En el passat Dia a Dia del mes de juny, 
en la seva editorial, la senyora Alcal-
dessa ens va recordar que estem a 
menys d'un any de les properes i es-
perades eleccions municipals. Agraïm 
el recordatori… Però lamentem l'ús 
del butlletí municipal per difondre 
campanya electoral en el seu redactat. 
Com tothom ja bé sap, aquest no és el 

mitjà adequat per a tal pràctica. Desit-
jaríem que aquest tipus de missatge 
el difonguessin en el seu propi butlletí 
informatiu. Segurament, no tarda-
rem a veure'l celebrant el resultat de 
la moció de censura que el PSOE va 
guanyar al PP en el Congrés dels Di-
putats i amb la que Pedro Sánchez va 
aconseguir la seva presidència. Recor-

dem que l'actual President és el lider 
del partit polític que forma l'equip de 
govern del nostre Ajuntament.

De totes maneres, i com no podria 
ser d'altra manera, esperem la rectifi-
cació en les paraules de l'editorial i les 
disculpes a totes les veïnes i veïns del 
nostre municipi.

AIXÍ NO



En aquest Ple hi ha 2 punts que conside-
rem que cal destacar, 2 mocions i 1 mani-
fest:
• L'aprovació definitiva de la rotonda a 
la N-340 per accedir al polígon la Masia.

Preguntem qui farà la redacció del 
projecte i qui el pagarà, si es farà un 

seguiment del mateix i 
què passarà amb les al-
legacions que s'hi han 
fet, ja que l'equip de 
govern les ha traslladat 
a la Demarcació de Car-
reteres de l'Estat. El sen-
tit del nostre vot és una 
abstenció.
• Demanar al Consell Co-
marcal que es declari Bé 

Cultural d'Interès Local la Font del Cuscó 
(BCIL).

No estem en contra que la Font del 
Cuscó es declari Bé Cultural d'Interès 
Local, tot el contrari. Senzillament, 
no trobem que aquest tema s'estigui 
portant de la manera més adequada. 
No és correcte que l'equip de govern 
digui que se'ls ha acabat la paciència 
amb els propietaris del la Font del 
Cuscó. L'equip de govern ha d'enten-
dre que quan a uns propietaris se'ls 
vol expropiar les terres, aquests hi po-
sin trabes. Cal buscar altres solucions 
per tal que totes les parts s'hi trobin 
ben reflexades. És per aquest motiu 
que el sentit del nostre vot també és 
una abstenció.
• Aprovar l'Ordenança de Terrasses.

És una ordenança llargament treba-
llada i esperada i emplacem a l'equip 
de govern a seguir treballant en 
aquest sentit i regular els usos i hora-

ris de la Sala del Cafè i el Centre Cívic. 
El sentit del nostre vot és favorable.
• Moció presentada per ERC en defensa 
de l'escola catalana i el model d'immersió 
lingüística. S'aprova per unanimitat.
• Moció presentada pel PSC per dema-
nar que es retornin uns diners a les Llars 
d'Infants. Fem 2 esmenes i demanem 
que s'introduiexin a la Moció:
· Per una banda comentem que la 

Moció obvia el motiu real pel qual 
no s'han pagat aquests diners: 
l'estat espanyol va deixar de pa-
gar a la Generalitat. Demanem que 
s'inclogui. 

· Constatem que a la Moció només es 
demana que es retornin els diners a 
36 ajuntaments i al de Sant Cugat. 
Exposem que si s'ha de pagar, s'ha 
de pagar a tots els ajuntaments. De-
manem que també s'inclogui aques-
ta reflexió.
L'equip de govern ni tan sols vol 

debatre aquestes esmenes i no les ac-
cepta. El nostre vot és una abstenció.
• Aprovem el Manifest del 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones.

 
Aprofitem el torn de Precs i Pregun-

tes per exposar el següent:
• Preguntem per diverses resolucions 
d'Alcaldia.
• Preguntem per les obres previstes a 
la piscina i quan estaran acabades. Ens 
responen que no hi ha data d'inici i 
que no estaran llestes per aquesta 
temporada de bany.
• Emplacem l'equip de govern a mante-
nir una reunió per exposar-los una sèrie 
de millores al passeig de vianants re-
centment inaugurat.
• També ens interessem per les obres de 
la rampa de la zona Bolet.

Tot i que no entenem la urgència 
d'aquest Ple i els pocs punts a trac-
tar, el sentit del nostre 
vot en tots els punts és 
favorable.
• Es dona compte de la 
liquidació del pressupost 
del 2017. És un punt que 
no es vota.
• S'aprova la taxa regu-
ladora de columbaris i el 
reglament de piscina.
• ERC presentem una Moció en relació a 
l'alliberament de les preses i presos polí-
tics i del retorn de les exiliades i exilitats. 
Aquesta Moció només s'aprova amb 
els 3 vots favorables d'ERC, ja que 
l'equip de govern s'absté.

No entenem la urgència aquest Ple si 
pensem que la setmana anterior ja va 
haver-hi un altre Ple Extraordinari.

La nostra pregunta és: no es podia 
fer un sol Ple amb tots els punts? La 
pena és que la resposta mai convenç…
•  Ens abstenim en les dues Modificaci-
ons de Crèdit dedicades a:
· La compra i col·locació de columba-

ris al Cementiri; pagar interessos del 
SUD-7 i obres al Pont Xic.

· Compres, inventari i la primera fase 
del Pla Director de la Xarxa d'Aigua. 

LA ROTONDA
DE LA N-340

MOCIÓ PER LES PRESES 
I PRESOS POLÍTICS

4 DIES PER LLEGIR 
1.000 PÀGINES

PLE ORDINARI
DEL 20/03/2018

PLE EXTRAORDINARI
DEL 10/04/2018

PLE EXTRAORDINARI
DEL 17/04/2018

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.

Podeu veure els nostres vídeos a: http://dom.cat/xt3 o utilitzant aquest codi QR

PLENS
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Ens preguntem 
qui farà  i pagarà 

el projecte
de la Rotonda 

a la N-340 
per accedir al 
polígon de la 

Masia

Presentem una 
Moció per les 
preses i presos 
polítics. L'equip 
de govern 
s'absté



Els punts més destacats d'aquest Ple 
són els següents:
• El Jordi Piñol pren possessió del seu 
càrrec com a regidor del PSC.
• Resolució del recurs que van interpo-
sar els propietaris de la Font del Cuscó.

Tot i el sentiment que tenim tots 
els veïns i veïnes de pertinença de 
la Font del Cuscó, seguim sense en-
tendre l'actitud de l'equip de govern 
envers el propietaris. El nostre sen-
tit de vot no pot ser altre que una 
abstenció.
• Resolució del recurs que va interposar 
un dels propietaris de vinyes afectat pel 
SUD-11.

Com en el punt anterior, no hi veiem 
cap mena d'esforç ni empatia per part 
de l'equip de govern. El nostre sentit 
de vot, en aquest cas, és votar-hi en 
contra, ja que considerem que cal en-
tendre's amb tothom.
• Declaració conjunta sobre la sentència 
judicial del cas "la manada".

El nostre vot és favorable.

A continuació es presenten tres Mo-
cions, les quals votem favorablement:
• ERC presentem una Moció en defensa 
del model sanitari català.
• ERC presentem una Moció denunciant 
la criminalització dels CDR.

Els punts que considerem més desta-
cats d'aquest Ple són els següents:
• Es dona compte del nou Cartipàs mu-
nicipal després del canvi de regidors de 
l'equip de govern. Aquest punt que no 
es vota.
• Aprovar el Compte General de l'any 
2017.

En aquest punt el que s'aprova és la 
gestió i aplicació d'uns pressupostos 
que, en els seu moment, només van 
ser aprovats per l'equip de govern. És 
aquí on veiem la diferència de criteri 
que tenim en molts temes i en com el 
nostre grup gestionaria els recursos 
municipals. El sentit del nostre vot és 
desfavorable.
• Modificació de Crèdit per engegar el 
subsector del SUD-1, que serviria per fer 
una rotonda entre l'empresa Vigollé i la 
Creu del Padró.

L'equip de govern, per defensar 
aquesta obra, diu que així es millora-
rà l'accés al poble (…es veu que ara 
és caòtic…) i que serà l'inici del SUD-1. 
Casualment, tots els informes que ha 
fet la Generalitat sobre aquest projec-
te són desfavorables per inviabilitat.

Una altra raó que ens donen per fer 
aquesta rotonda és que així hi haurà 
lloc on fer habitatge social. Els expli-
quem que hi ha alternatives per fer 

habitatge social, enlloc d'obrir un barri 
nou que es quedarà amb les parcel·les 
buides (com passa ara amb totes les 
ampliacions que s'han fet del poble). 
El sentit del nostre vot 
és desfavorable.
• Aprovació del projecte 
d'obres a la xarxa d'aigua.

El nostre vot és: 1 vot 
faborable i 2 abstenci-
ons.
• Aprovar una línia de 
subvencions destinada a 
ajuts per a material i sor-
tides escolars.

El sentit del nostre vot 
és favorable.

Aprofitem el torn de 
Precs i Preguntes per 
exposar el següent:
 • Fem una observació del 
nou Cartipàs municipal ja 
que trobem a faltar la Regidoria de Fires 
i Mercats que abans hi era i ara no.
• Tot i que encara no estan en funciona-
ment, fem un seguit de preguntes sobre 
els radars que s'han posat a la carretera 
B-2429.
• Preguntem quan es tornarà a posar 
l'Estelada que hi havia a la plaça del Sin-
dicat, ja que va ser un acord de Ple de fa 
2 anys i fa més d'1 any que no hi és.
• Preguntem sobre l'estat de la sub-
venció que es va demanar per fer la 
rotonda de la N-340 a l'alçada del po-
lígon la Masia.

Ens responen que encara no en sa-
ben res. Tornem a preguntar-ho per-
què ens consta que la subvenció s'ha 
desestimat i l'Alcaldessa ens respon 
que és cert, però que el Ple no és lloc 
on preguntar això.

Així doncs… on s'ha de fer aquesta 
pregunta? que no es pot parlar de tot 
al Ple Municipal?
• Preguntem, com vam fer l'any passat, 
si se seguia fent el Refrigeri de després 
del Pregó a la Sala de Plens. 

Per l'elevat cost d'aquest acte i 
per la poca gent que hi pot assis-
tir, nosaltres sempre hem defensat 
traslladar aquest acte institucional 
a la plaça on es llegeix el Pregó de 
Festa Major i convertir la plaça, per 
una nit, en la Sala de Plens del poble. 
Tots els veïns i veïnes tenim el ma-
teix dret a disfrutar el Refrigeri de 
després del Pregó.

• Moció presentada per veïnes i veïns 
denunciant, també, la criminalització 
dels CDR.

Aprofitem el torn de Precs i Pregun-
tes per exposar el següent:
• Donem la benvinguda al Jordi Piñol i 
li traslladem un consell que uns bons 
amics ens van fer a nosaltres en el 
seu moment: ser conseqüents amb els 
nostres pensaments. D'aquesta ma-
nera, si en som fidels, tot el que fem i 
diguem ho podrem defensar amb tota 
la tranquil·litat del món. Amb aquest 
consell li volem transmetre que no 
oblidi mai els seus ideals a l'hora de 
prendre decisions.
• Preguntem per l'estat del SUD-6, que 
és el polígon residencial que està previst 
fer al barri de Puigcigró.

•  Aprovació inicial del Projecte d'Obres 
a la Xarxa d'Aigües.

Aquest és un projecte d'una ember-
gadura molt important i demanem a 

l'equip de govern deixar 
sobre la taula aquest 
punt per tal de poder-lo 
estudiar amb deteni-
ment, ja que només ens 
han donat 4 dies per 
examinar un document 
de més de 1.000 pàgi-
nes.

La resposta de l'equip 
de govern és negativa i 
ens veiem obligats a vo-

tar-hi en contra. Senzillament, no po-
dem votar a favor d'un tema del qual 
no ens han donat el temps suficient 
per tenir un criteri amb coneixement 
de causa.
• L'últim punt d'aquest Ple és la re-
núncia del regidor Ciscu de la Cruz.

RECURS DELS
PROPIETARIS DEL SUD-11

UNA ROTONDA A LA 
CARRETERA DEL POBLE

PLE ORDINARI
DEL 15/05/2018

PLE ORDINARI
DEL 17/07/2018

No podem votar 
a favor d'un 

tema del qual no 
ens han donat el 
temps suficient 

per tenir un 
criteri amb 

coneixement de 
causa.

Els expliquem 
que hi ha 
alternatives per 
fer habitatge 
social, enlloc 
d'obrir un barri 
nou que es 
quedarà amb les 
parcel·les buides 
(com passa ara 
amb totes les 
ampliacions que 
s'han fet del 
poble). El sentit 
del nostre vot és 
desfavorable



A la "MEMÒRIA DEL PLA PARCIAL UR-
BANÍSTIC SUD-1, Residencial Rambla 
Sud. Sant Cugat Sesgarrigues, setembre 
2015" s'admet l'escassa ocupació de les zo-
nes urbanitzables del poble: es diu que el 
sector la Torre només està ocupat el 50%, 
el sector la Serra està per edificar un 25%, a 
la Rutlla hi ha un 50% d'espai 
disponible, i a Pau Casals,  un 
20% sense construir. A hores 
d'ara, aquesta radiografia ha 
canviat ben poc.

En aquesta mateixa memò-
ria, la Generalitat emet diver-
sos informes desfavorables 
0degut a l'escassa demanda 
d'habitatge al poble en els 
darrers 10 anys, a que no 
s'explica com es podrà afron-
tar el cost econòmic del projecte per part 
de l'Ajuntament (o sigui, per part de tots 
nosaltres), a la pèrdua de zona agrícola 
de conreu de vinya de valor paisatgístic 

identitari de la zona, i a la implantació de 
430 habitatges que suposaran un creixe-
ment molt elevat per al municipi. La me-
mòria també especifica que cal demostrar 
i acreditar que el volum d'inversió és eco-
nòmicament i legalment assumible per a la 
hisenda municipal.

Bé, doncs malgrat tot això, 
l'equip de govern continua 
entestat en aquesta obra fa-
raònica… i sembla que la vol 
començar amb una rotonda. 
Una rotonda de mides sem-
blants a la que tenim a la Car-
rerada, que anirà entre el ma-
gatzem de Vigollé i la Creu 
del Padró i que separarà per 
sempre la gent de les Cases 
Roges i Puigcigró del poble. 

Una rotonda que es carregarà l'estrenat 
passeig de la carretera i que ens permetrà 
accedir a… a on? A les vinyes d'esquerra 
i dreta de la carretera? No! Ens permetrà 

accedir a les inexistents 
ampliacions que co-
mentàvem del POUM: 
el Sud-1, Sud-2 i Sud-6 
(un altre nyap aturat 
per la Generalitat, al 
barri de Puigcigró).

No ens cansarem 
d'insistir que al POUM 
li cal urgentment un 
replantejament, que 
estem totalment oposats a l'ampliació dels 
magatzems al davant de les Cases Ro-
ges (el Sud-11, espai que està a la venda, 
busqueu per internet). I que també estem 
totalment en contra de l'ampliació inne-
cesària de sòl urbanitzable.  En tot cas, si 
alguna cosa li cal al poble és habitatge a 
un preu raonable, perquè els nostres fills i 
filles, si volen, puguin viure al seu poble i 
no hagin de marxar.

UNA ROTONDA ENTRE VIGOLLÉ i LA CREU
DEL PADRÓ… PER ANAR A ON?

POUM · SUD-1

En tot cas, si alguna 
cosa li cal al poble 
és habitatge a un 
preu raonable, 
perquè els nostres 
fills i filles, si volen, 
puguin viure al seu 
poble i no hagin de 
marxarEl sector la Torre 

només està ocupat 
el 50%, el sector 
la Serra està per 

edificar un 25%, a la 
Rutlla hi ha un 50% 
d'espai disponible, 
i a Pau Casals, un 

20% sense construir


