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DIUMENGE 24 DE FEBRER
SALA DEL CAFÈ
PARAULES DE PRESENTACIÓ
D'EN JORDI FERRER

Bon dia a totes i a
tots i gràcies per la
vostra presència…
Primer i des d’aquí, ja que avui no ha
tament Gelida; a en Pol Pagès, alcalde de
VULL QUE TREBALLEM AMB
pogut acompanyar-nos, vull donar les
Sant Quintí de Mediona i President coTRANSPARÈNCIA, QUE HA
gràcies a l’Ernest Maragall pel seu sumarcal d'Esquerra Republicana; a la Rosa
DE SER IMPOĿLUTA A TOTS
port i les seves ganes d’ajudar-me. ParMaria Esteve, alcaldessa de Sant Pere de
lant un dia amb ell, el vaig convidar a ELS NIVELLS. LA INFORMACIÓ Riudebitlles; a en Josep Maria Ribas, alHA DE SER BEN TRANSMESA calde de Sant Sadurní d'Anoia i a totes
assistir a aquesta presentació i cal dir,
A LA POBLACIÓ, SENSE
que encantat va acceptar la meva inviles companyes i companys del grup cotació. Això sí, aquesta conversa la vam
marcal que avui ens acompanyeu.
BARRERES, SENSE FILTRES,
tenir quan encara era conseller d’ExSigueu tots benvinguts a Sant Cugat!
AMB RAPIDESA I AMB
teriors. Poc després amb el projecte CLAREDAT. AMB UNA GESTIÓ
Abans de començar, també deixeu-me
de candidatura a l’alcaldia de Barcedonar les gràcies a la meva família. A
RESPONSABLE I AMB UNA
lona la seva agenda s’ha anat complil’Enric, a la Foix i a la Montse. Gràcies
COMUNICACIÓ DIRECTA.
cant fent impossible la seva presència.
pel vostre suport des de l’inici d'aquesta
Sovint podem intercanviar opinions i
aventura. Per la paciència, generositat i
sempre és d’agrair els consells que em dona. Sempre ve
comprensió quan el papa o el Jordi no ha pogut compartir
de gust escoltar una gran persona com ell i amb la seva
hores i hores al vostre costat, perquè ha sigut fora a reunitrajectòria. Gràcies per tot Ernest i sort, també en la teva
ons, xerrades, formacions, escapades a les presons i trobacandidatura.
des, entre altres...
Gràcies també pel suport rebut des del primer dia dels
Vull continuar donant les gràcies i donar la benvinguda a
meus pares, del meu germà, de la meva germana, de la
les autoritats presents: a la Lluïsa Llop, diputada d'Esquerra
meva àvia, dels meus sogres i de tota la resta de la meva
Republicana al Parlament de Catalunya i regidora de l'Ajunfamília.

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

truqueu-nos: 639 35 69 06 , o envieu-nos un mail: santcugatsesgarrigues@esquerra.cat · web: santcugatsesgarrigues.esquerrarepublicana.cat
facebook.com/esquerrarepublicana.santcugatsesgarrigues · twitter.com/erc_stcugatses · youtube: erc.santcugatsesgarrigues

No podria començar tampoc sense
agrair al gran grup de companyes i companys que formem el grup d’Esquerra
Republicana de Sant Cugat Sesgarrigues i del qual n’estic molt orgullós. Gràcies per la confiança dipositada en mi i
escollir-me candidat a l’alcaldia. És un
gran honor poder encapçalar el projecte
de poble que portem treballant conjuntament des de fa 4 anys.
També vull adreçar un fort agraïment
als amics i amigues que m'heu donat
consells, empenta i confiança per tirar
aquest gran projecte endavant!
Moltes gràcies, de veritat, a totes i
tots!

TREBALLAR PER L’EDUCACIÓ
AMB UNA ESCOLA
INTEGRADA EN EL PROJECTE
DEL POBLE.

d'Esquerra tragués 3 regidors a les passades eleccions municipals. Exactament 2
regidores i 1 regidor. Gràcies a la confiança dipositada hem pogut aportar i treballar per un Sant Cugat millor. La feina feta
no ha estat fàcil, però tot i així la bona feiTREBALLAR PEL JOVENT.
na i els encerts han sigut evidents.
Però també ens hem equivocat i hem
TREBALLAR PEL MEDI
de reconèixer els nostres errors. Errors
AMBIENT I LA PAGESIA.
que els conciutadans ens han fet arribar
i els donem les gràcies per la seva sinceriTREBALLAR PER A LA GENT
tat i confiança. D’aquesta manera ens fan
GRAN, LA NOSTRA GENT, LA
rectificar, aprendre i avançar.
GENT QUE HA FET QUE SANT
I és per això que, amb aquest nou proCUGAT SIGUI EL QUE ÉS AVUI. jecte que avui presentem, ens reforcem
per a què la següent legislatura sigui de
govern, amb més força, més positiva i soA Sant Cugat tots ens coneixem, però per a qui no em
bretot constructiva. Aquest és el meu compromís.
conegui encara, sóc el Jordi de Cal Valent, fill del Vicenç i
Estar en aquest grup de treball, m'ha permès conèixer
de la Rosa, la petita de Cal Valent. Cal Valent és el nom de
molta gent i amb la que he compartit moltíssimes experila casa d'on surten els meus orígens a Sant Cugat. La casa
ències. Experiències molt bones i agradables. Però també
dels meus besavis, avis i ara la meva. Una casa plena de
cal dir que alguna no massa agradable i gens fàcil d’oblidar.
records i que boi tot Sant Cugat va trepitjar. Per qui no ho
Però totes han servit per poder agafar experiència i créixer
sàpiga, durant molts anys va ser la peixeteria del poble que
com a grup i el més important, com a persones. Som un
portaven els meus avis i on també hi havia la perruqueria de
grup divers i molt efectiu, on decidim i prenem les decisions
la meva tieta. Quants records i quina satisfacció més gran
de forma assembleària i on totes les aportacions sempre
poder viure en aquesta casa situada al centre del poble. Són
són ben rebudes i tractades entre tots.
molts records que fan adonar-te de les teves arrels. Arrels
que molts anys després porto amb molt d'orgull. He viscut
Encapçalo aquesta nova etapa amb molt d'orgull, dignitat
i crescut a Sant Cugat, on durant els 38 anys de la meva
i principis. Sense perdre la meva identitat, manera pensar,
vida he pogut gaudir de poder-hi viure. És cert que durant
fer i actuar. Vull sumar i estic disposat a treballar amb qui
5 anys vaig marxar, però les ganes i el sentiment pel poble
així vulgui fer-ho per Sant Cugat. Crec en Sant Cugat i plem'hi van fer tornar. Vaig marxar-ne sol i vaig tornar amb la
gats podem fer créixer l'orgull del nostre poble.
meva família: la Montse, l'Enric i la Foix. Forma part del nosAixí doncs, presento la meva candidatura i voldria que
tre projecte de família que els nostres fills tinguin el mateix
també fos la vostra. No vull que sigui un lideratge individusentiment que tenim envers el poble.
al, ans el contrari... Ha de ser un lideratge col·lectiu.
I és per això que, ara fa 4 anys, vaig entrar a formar part
Vull que treballem amb transparència, que ha de ser imd’un grup de treball format per veïnes i veïns de Sant Cugat
poŀluta a tots els nivells. La informació ha de ser ben transque des del primer dia hem treballat i treballem incansablemesa a la població, sense barreres, sense filtres, amb rapiment per un poble millor. Així és com va renéixer Esquerra
desa i amb claredat. Amb una gestió responsable i amb una
Republicana a Sant Cugat. Com a tots els grups, i el noscomunicació directa.
tre és un grup obert, hi han passat diverses persones, amb
moltes ganes i empenta per canviar les formes i maneres
•TREBALLAR PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE, D'OPORde fer del nostre Ajuntament. A totes elles els vull donar les
TUNITATS I AMB SOLIDARITAT. Tots som iguals, ningú
gràcies per la seva gran dedicació. El projecte era i és molt
per sobre de ningú. Veïnes i veïns al serveis de veïnes i
engrescador fins el punt que es va fer realitat. La confiança
veïns, amb respecte comú, amb oportunitats per a tothom
de les veïnes i veïns de Sant Cugat va fer que el nostre grup
sigui qui sigui i per a qui les necessiti. Cal deixar de banda

D'esquerra a dreta: Rosa Maria Esteve, alcaldessa de Sant Pere de Riudebitlles;
Lluïsa Llop, regidora de l'Ajuntament Gelida i diputada d'Esquerra al Parlament
de Catalunya; Pol Pagès, alcalde de Sant Quintí de Mediona i President
comarcal d'Esquerra; Josep Maria Ribas, alcalde de Sant Sadurní d'Anoia

els amiguismes i els favors obscurs. Cal
començar la seva emancipació queTENIM UN GRAN PROJECTE
parlar clar, deixar la por enrere i comen- ENTRE MANS I AMB UN FERM dant-se al poble. Sense haver de marçar de nou. La solidaritat i la bona fe
xar. No ens podem permetre perdre el
COMPROMÍS REPUBLICÀ.
ens farà millors persones i sens dubte,
seu potencial. I no només habitatge soUN COMPROMÍS REPUBLICÀ
millor poble. És imprescindible ajudar
cial pels joves, sinó per a qui realment
QUE FARÀ QUE EL NOSTRE
les persones i les famílies que necesho necessiti.
AJUNTAMENT TREBALLI
siten un cop de mà per tirar endavant,
•TREBALLAR PER A LA GENT GRAN,
ja sigui per problemes personals, per
la nostra gent, la gent que ha fet que
FIDEL AL COSTAT DEL
manca de feina o per injustícies del PARLAMENT DE CATALUNYA, Sant Cugat sigui el que és avui. Cal repassat. El nostre més ferm compromís
conèixer el seu esforç dia rere dia.
PER ACONSEGUIR LA
és solventar totes aquestes problemà•TREBALLAR PEL JOVENT. El joREPÚBLICA QUE JA FA
tiques. L'Ajuntament ha de ser la casa
vent no en té prou amb un local que
TANT DE TEMPS QUE ESTEM s’aguanta amb pinces. Cal un projecte
de tots. Tots i cadascú de nosaltres hi
ESPERANT CONSTRUIR.
està representat i tenim, i teniu, el dret
per incentivar-los i fer que se sentin
que així sigui correspost.
integrats i valorats. Com he dit abans
•TREBALLAR PER L’EDUCACIÓ AMB
també, ells són el nostre futur.
UNA ESCOLA INTEGRADA EN EL PROJECTE DEL PO•TREBALLAR PER A LA CULTURA. Cal potenciar-la per
BLE. Treballant colze a colze amb l’AMPA i l’escola. Trebaenriquir-nos i d'aquesta manera fer girar el món cultural
llar per una escola exemplar i sense barracons. Els nostres
que bona falta li fa. Si parlem de cultura també parlem de
fills i filles són el nostre futur. I es mereixen el millor.
les nostres entitats. Cal reforçar-les, donar-los-hi suport i
•TREBALLAR PEL COMERÇ, PONTENCIAR-LO I FER-LO
l'empenta necessària per tirar endavant. Si entre tots poBEN VIU. Un poble sense comerços és un poble coix. El
tenciem el voluntariat, ho podem fer possible.
comerç crea oportunitats i socialització. No el podem dei•TREBALLAR PER A LA PARTICIPACIÓ. Tenim el dret a
xar perdre.
decidir el que volem. La millor manera és fomentar la par•TREBALLAR PEL MEDI AMBIENT I LA PAGESIA. El nosticipació ciutadana, per decidir des del més petit detall del
tre entorn és espectacular, vinyes i més vinyes que marpoble fins al més gran projecte que es vulgui dur a terme.
quen la nostra identitat. Som un poble rural i així l’hem de
És molt important saber la vostra opinió.
preservar. Cal construir i dissenyar un poble respectant el
nostre entorn de manera sostenible. Cal cuidar la nostra
Tot aquest treball, i més, ha de venir acompanyat de dipagesia i ara més que mai. Hi ha molta feina a fer per conàleg sincer, de mà estesa, de respecte, de responsabilitat,
dicionar els camins i els accessos a les finques per tal que
de compromís i de molt sentit comú.
els nostres pagesos i pageses ens cuidin aquest gran jardí
que són les vinyes que ens envolten.
TENIM UN GRAN PROJECTE ENTRE MANS I AMB UN
•TREBALLAR L’URBANISME, AMB LA REVISIÓ URFERM COMPROMÍS REPUBLICÀ. Un compromís republiGENT DE L’ACTUAL POUM. Està desfasat i a més a més,
cà que farà que el nostre Ajuntament treballi fidel al costat
les properes actuacions ens poden empantanegar el podel Parlament de Catalunya, per aconseguir la República
ble per molts anys. Sí, hem de créixer, però el que no poque ja fa tant de temps que estem esperant construir. De
dem permetre, és que s’urbanitzi a qualsevol preu. Encara
tenim molt sòl urbanitzat i buit. Cal acabar el que està
començat. Que quedi ben clar que 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 nostre poble. Encara hi
som a temps per aturar-ho.
Si parlem d'urbanisme, cal destacar el nostre ferm compromís amb l'habitatge social. Habitatge de lloguer pels
nostres joves, per a què tinguin l'oportunitat de poder

Veïnes i veïns
al servei
de veïnes i veïns

la mateixa manera que estem esperant
ansiosos que acabi la injustícia que estan
vivint els nostres presos i preses polítiques, la injustícia de les polítiques i polítics que estan a l’exili i, per descomptat,
que acabi el mal son que pateixen les seves famílies. Esperem ansiosos que acabi
el judici de la vergonya! Volem l’absolució! Us volem a casa!

UN FORT COMPROMÍS
I UN ÚNIC OBJECTIU:
FER DE SANT CUGAT
UN NOU POBLE, ON LES
PETITES COSES PUGUIN SER
TANT O MÉS IMPORTANTS
QUE LES GRANS.

VISCA SANT CUGAT!
I VISCA CATALUNYA LLIURE!
I tota aquesta feina, com us he dit, no la vull fer sol... Així
que aprofitaré per presentar-vos els 4 primers de la llista.
Les 4 persones que juntament amb la resta de la llista i del
grup donarem aires nous a Sant Cugat.
Com és evident el cap de llista ha quedat clar qui és...
Així que, de número 2, em seguirà una persona incansable, treballadora com no us podeu imaginar, amb les idees
molt i molt clares. Durant molt de temps ens ha mostrat la
seva molt bona feina i al seu costat la continuarem fent! Un
fort aplaudiment per a l'Anto.

ERNEST MARAGALL, CANDIDAT

Ens segueix el número 3, amb una gran
persona al darrere. Els qui la coneixem
sabem que té una energia i ganes de treballar imparables. Involucrada, és poc i
estimada per tothom, moltíssim. Un fort
aplaudiment per a la Laura.
Darrere el número 4 hi ha una gran
descoberta. Una persona amb un potencial que dia rere dia creix sense aturador.
Amb un gran esperit treballador i ferm
compromís. És el portaveu del Jovent Republicà de Sant
Cugat. Un fort aplaudiment pel Martí.
Ja veieu que no cal parlar de número 1, de número 2, ni
del 3, ni del 4. No són números, són unes grans persones
preparades, amb un fort compromís i un únic objectiu: fer
de Sant Cugat un nou poble, on les petites coses puguin ser
tant o més importants que les grans. Seguirem treballant
com ho hem fet sempre, perquè no ho sabem fer de cap
altra manera. I amb ells i amb vosaltres el canvi el podem
fer possible.

MOLTES GRÀCIES!

Ernest Maerragall
Jordi Ferr

A L'ALCALDIA DE BARCELONA,
NO VA PODER ASSISTIR
A LA PRESENTACIÓ D'EN JORDI.
ublicans
PERÒ VA ESTAR PRESENT AMB EL VÍDEO
#MunicipisRep
QUE VAM GRAVAR DIES ABANS
A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. AQUÍ TENIU L'ENLLAÇ: ves.cat/eoB9

