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mentrestant
SANT CUGAT
SESGARRIGUES

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

pim pam

poum

Massa gran pels qui hem nascut
molt petit pels qui han vingut
ningú troba la mida justa
jo vull ferro tu voldries fusta.

Una església com la catedral
pisos de protecció oficial
l'aire net és una fal·làcia
processó de mort a la farmàcia.

Entre hortes i naus industrials
a l'esguard de ciutats capitals
una vila no pot ser presa
dels que sempre la pensen sotmesa.

EL POBLE
SOTA EL BARRET
DE FUM

Quan passeu per l'autopista
ELS PETS
que va paral·lela al mar
si és de nit alceu la vista
veureu un cel roig i clar
i trobareu a prop de la ferum
el poble sota, sota el barret de fum.

Ens trobem cada dilluns al vespre. Si voleu parlar amb nosaltres, truqueu-nos: 684 45 31 19,
o envieu-nos un mail: santcugatsesgarrigues@esquerra.cat · web: santcugatsesgarrigues.esquerrarepublicana.cat
facebook.com/esquerrarepublicana.santcugatsesgarrigues · twitter.com/erc_stcugatses · youtube: erc.santcugatsesgarrigues

SANT CUGAT
UN POBLE
ENVOLTAT DE
VINYESNS

POLÍGO

D’uns anys ençà, els nostres amics quan venen a casa no es poden perdre:
Sant Cugat Sesgarrigues està a la N-340 entre els polígons industrials de Sant Pere
Molanta i Sant Cugat i els polígons industrials de la Masia i d'Avinyonet. Encara queden
algunes vinyes per despistar, però el ciment els marca el camí.
Han passat anys des de l'aprovació del
Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal
(POUM) de Sant Cugat Sesgarrigues
(el 2006 en plena bombolla immobiliària), amb l’ampliació del poble i del polígon de la Masia. Ampliacions fallides:
als voltants de la plaça del Joc de la
Rutlla encara hi ha solars buits i cases
per acabar. I, pels carrers del polígon,
naus de tota mida es venen, es lloguen
o simplement es tanquen a l’espera
d’anys millors.
Per això, no podem estar més en
desacord quan, 11 anys després de
l’inici d’aquest projecte, l'equip de govern està reactivant de nou el SUD 7
que suposa una ampliació del polígon
com a primera part de la continuació
d’aquest desgavell urbanístic.
Més totxo i més ciment per acabar
amb terres de conreu i espais amables
de vinya. Més totxo i més ciment per
augmentar les zones industrials sense
utilitzar, que generen especulacions
i destroça del paisatge per tota la
comarca.

Diran que calen indústries. I per què
no s’activa primer un pla per omplir de
treball les naus que ara estan buides?
Per què construir-ne de noves?
Diran que calen llocs de treball. I el
treball dels pagesos que es queden
sense les seves terres per l’especulació
urbanística, no compta?
Diran que calen cases. I tant! Calen
habitatges de protecció a un preu raonable perquè el nostre jovent, si vol,
pugui viure al poble. Per què no omplir
primer els solars i les cases buides que
hi ha?
Diran que l’impacte ambiental i visual es corregirà. 11 anys després encara no s’ha fet. El polígon continua
allà ben visible des de la carretera, la
zona esportiva i l’escola, sense un trist
arbre que el dissimuli… com a la resta de polígons industrials d’aquesta
comarca que es vanta de vitivinícola,
amb cellers amagats rere els polígons
industrials i amb vinyes aromatitzades
per la contaminació de camions que
entren i surten de les naus.

Nosaltres estem aquí, dins d'aquests cercles.
A l'esquerra els polígons de Sant Pere i Sant Cugat,
a la dreta els de la Masia i Avinyonet.
I si anéssim una mica amunt
ensopegaríem amb el de la Granada.

Encara hi som a temps. Volem que
l’equip de govern actual faci una consulta al poble de Sant Cugat Sesgarrigues per tal que digui si vol la continuació del POUM amb aquesta nova
ampliació del polígon i del poble i com
la vol. Han passat anys d’especulació
urbanística que ens ha portat a aquesta crisi que encara vivim i que si no
fem res, ens arrossegarà de nou.
I si volen especular, aleshores de
què serveix tenir una Ecofira, de què
serveix tenir una escola i una llar que
siguin verdes i de què serveix fer res
perquè el nostre futur sigui sostenible
de debò si el que volen és caure en
mans d'especuladors?

Us demanem
que vosaltres
digueu la vostra,
que us impliqueu
per un futur millor
per a vosaltres
i els vostres fills i filles.

UN POLÍGON DE TERCERA I MIG BUIT
NO CAL AMPLIAR-LO, CAL DIGNIFICAR-LO
PERE REGULL: CAL TREBALLAR PER UN
PENEDÈS VINÍCOLA I ENOTURÍSTIC,
O SERÀ EL MAGATZEM DE BARCELONA
Pere Regull, alcalde de Vilafranca i diputat
adjunt de Turisme de la Diputació de Barcelona, ha tornat a alertar de la importància de
“treballar per un Penedès vinícola i enoturístic, o serà el magatzem de Barcelona.” Pere
Regull ha recordat que el moment negatiu
de crisi econòmica, sobretot els anys 2007
i 2008, “ha tingut un cantó positiu: ens ha
donat oxigen per treballar, i evitar els cants

de sirena econòmics que podrien convertir
la nostra zona en un polígon de Barcelona.
Ara sembla que la recuperació econòmica
està arribant, i pot tornar a portar aquest
risc al nostre davant. Cal treballar per fer
atractiva la nostra terra, i fer-la econòmicament viable, per no escoltar aquests cants
de sirena.” Publicat a: eixdiari.cat

ELS GRANADENCS
VOLEN MENYS
HABITATGES I
CONSERVAR EL CASC
URBÀ I S’OPOSEN A
MÉS INDÚSTRIA
Aquest és el resultat de la primera consulta
popular de la història feta per l’Ajuntament,
que es va dur a terme la setmana passada
per conèixer l’opinió genèrica de la població
sobre la proposta de modificació del Pla General. Publicat a: lafura.cat

MAI CAMINARÀS SOLA
En els últims anys tothom hem sentit a parlar de corrupció en l’àmbit
de la societat civil i, el que és més greu, en les administracions públiques.
Hem vist com es destapaven casos
d’amiguisme, de “pelotazos” en obra privada i pública, que ens han costat centenars de milions d’euros i que en gran
part són responsables de la precarietat
econòmica de la nostra societat.
El que no sabem és que molts
d’aquests casos s’han descobert gràcies
a gent honesta i valenta que han denunciat els abusos comesos.
Gent com Itziar González, regidora del
PSC a l’Ajuntament de Barcelona, que
va denunciar el cas Hotel del Palau de
la Música i la corrupció urbanística associada als allotjaments turístics. Com
a premi, ha rebut amenaces de mort, ha
viscut un any i mig amb escorta i va estar 4 anys sense feina ni atur.
O com l’Ana Garrido que l’any 2007
va denunciar el cas Gürtel a l’Ajuntament de Boadilla del Monte, del qual
era treballadora. Com a recompensa,
va començar a ser assetjada laboral-

ment, amenaçada, i finalment va perdre
el seu lloc de feina. Ha estat sotmesa a
un calvari judicial que, a sobre, ha hagut
de pagar amb els seus estalvis. El mes
d’agost de 2015 va haver de vendre les
seves pertinences i ha hagut de llogar
casa seva per no perdre-la.
O com Fernando Urruticoechea que
fa 30 anys que treballa a l’administració
i és un dels funcionaris espanyols que
més casos de corrupció ha denunciat.
En el cas de Castro Urdiales, va denunciar centenars d’irregularitats que
han suposat que, els tres darrers alcaldes del poble estiguin imputats. Actualment, com a conseqüència de les seves
desenes d’informes d’irregularitats en
les seves dues últimes destinacions professionals, als ajuntaments de Crevillent
i Oriola, afronta noves penalitats, entre
les quals està un procés judicial de demanda a l’honor pel qual li reclamen una
indemnització de 150.000€.

Aquests són alguns exemples entre
un gran nombre de funcionaris/ies i càrrecs públics que es veuen amenaçats en
tots els sentits per la corrupció d’empresaris i de polítics sense escrúpols que
l’únic que busquen és el benefici personal al preu que calgui.
L’article 33 de la Convenció de Nacions Unides contra la corrupció, que
l’estat espanyol va ratificar el 2003,
recomana desenvolupar la protecció a
testimonis de corrupció mitjançant una
norma de caràcter nacional. No obstant
això, 13 anys després, cap govern espanyol ho ha fet encara. És imprescindible
una normativa que protegeixi a les persones valentes que denuncien la corrupció política.
Si tu ets com l'Itziar, l'Ana o el
Fernando has de saber que sempre ens
trobaràs al teu costat per denunciar
aquestes injustícies. Tard o d'hora, tot
s'acaba sabent.

