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mentrestant
SANT CUGAT
SESGARRIGUES

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

24/05/2015:
UN ANY
A L'AJUNTAMENT

ORGULLOSOS DE LES NOSTRES ENTITATS
Orgullosos podem estar de molts dels nostres veïns
involucrats a les entitats del poble. Gràcies a ells veiem
com Sant Cugat batega, amb l'esforç dels que fan possible
que les tradicions i constums populars del nostre país
perdurin. Així doncs, volem agrair la feina ben feta de les
nostres entitats. Des d'ERC volem defensar-les, a totes
elles, per a què continuïn treballant per tirar endavant la
socio-culturalitat del municipi. I el més important és que
sempre rebin el màxim suport des de l'Ajuntament.
Recordem que fa unes setmanes van passejar-se pels
nostres carrers els cavalls i carruatges empesos pels Tres
Tombs i la sempre bona companyia dels grallers Picasoques.
Com també ho varen fer omplint-nos de cant, i anunciant
l'arribada de la primavera, les típiques Caramelles de la
Coral el Raïm.

Una altra activitat que s'ha dut terme i que es fa des
de fa molts anys, és la ja tradicional caminada fins a
Montserrat, encapçalada pel Josep Maria Mallofré i que
per motius burocràtics, organitza el Ball de diables Sexes
Foc.
També fa uns dies, la venda de roses a la diada de
Sant Jordi per part de la comissió de Carnaval, recentment
recuperada.
I les que tot just arrencaran ara, amb la festa de la Coral,
la festa de la Gent Gran, l'aniversari de la Penya Blaugrana,
les moltes activitats que organitza la Comissió de Festes,
etc... I la Festa Major, que recordant el que dèiem al principi,
es fa possible gràcies a la important feina de les entitats.
A totes les entitats del poble i també, a les persones
que a titol personal ho feu possible, moltíssimes gràcies!

Ens trobareu els dilluns de 21h. a 23h. a la Ludoteca del Centre Cívic.
web: santcugatsesgarrigues.esquerrarepublicana.cat · mail: santcugatsesgarrigues@esquerra.cat
facebook.com/esquerrarepublicana.santcugatsesgarrigues · twitter.com/erc_stcugatses · youtube: erc.santcugatsesgarrigues

Sessió ordinària del Ple municipal
de data 15 de març de 2016
Resum del Ple amb l’explicació del nostre vot. No hem inclòs els punts 2 i 9 del Ple, que tracten
de resolucions i informacions de l’alcaldia.

1

ACTA DE LES SESSIONS
ANTERIORS
Es tracta de comprovar que les actes
reflecteixin el que s’ha dit en Plens anteriors, concretament el del 19 de gener i el
9 de febrer. Demanem que en l’acta del Ple
del 19 de gener, en la transcripció de l’exposició d’ERC del refús dels pins, es detallin els imports dels pressupostos i les
factures del pins, ja que considerem que
és una dada important que s’ha omès.
Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

signatura d’informes de residència per a immigrants.
Demanem encapçalar conjuntament
aquesta moció perquè és la mateixa moció
que va presentar ERC al Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès el passat dia 10 de
març. Creiem que la condemna és desorbitada
tenint en compte la impunitat política que impera actualment amb els casos de corrupció.
Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

3 Pla d’igualtat de gènere

conferÈncia sobre el canvi
climàtic de Paris 2015
Es dona suport a la declaració de la Climate Summit for Leaders. S’insta a la creació
d’un Pla Estratègic pel canvi climàtic de la
Diputació de Barcelona i instar tant a l’Estat
com a la Generalitat de Catalunya a impulsar
polítiques de suport i ajut als municipis en
aquesta matèria.
Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

2016-2020
Accions a implementar encaminades a
promoure la igualtat entre dones i homes.
Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

4 Reglament Municipal de règim

intern del Consell de Poble
Les modificacions que proposava Esquerra Republicana tenen l'objectiu de confirmar el caràcter democràtic del Consell de
Poble, per aquest motiu vam insistir en treure
el terme “política”, corregir “equip de govern”
per “Ajuntament” i afegir que els Plens haurien de ser oberts al públic. És incoherent que
els membres del Consell tinguin el deure de
preservar la confidencialitat necessària en
quant a la naturalesa dels assumptes tractats
ho requereix, si l'objectiu del Consell de Poble
és tractar els principals problemes del poble.
Per tal que la informació arribi a tots els veïns
cal publicar la convocatòria de les sessions al
Dia a Dia. Per garantir la transparència, l'elecció dels membres del Consell ha de ser per
votació. No es concreta la franja d'edat dels
diferents grups. Tampoc s'ha inclòs que el
Consell de Poble ha d'estar constituït de manera permanent per 19 membres.
Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots en contra.

5 Manifest 8 de març de 2016

Manifest que denuncia les discriminacions de gènere en el marc del Dia Internacional dels Drets de les Dones.
Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

6 Moció en suport al Sr. Marcel

Surià ex-alcalde de Santa Fe
del Penedès
Mostrar la solidaritat del Ple per la condemna que l’obliga a entrar a presó per la

7 Moció sobre els acords de la

8 Moció per no reconèixer la

monarquia espanyola
S’acorda rebutjar a aquesta institució i
evitar participar com a Ajuntament en cap
acció que representi el seu reconeixement.
Tot i que Esquerra Republicana de Sant
Cugat Sesgarrigues havia entrat la moció
original que ERC havia presentat a d'altres
ajuntaments i al Consell Comarcal, l'alcaldessa ens va demanar encapçalar-la conjuntament introduïnt alguns canvis. Malgrat les
modificacions i supressions de punts que per
a nosaltres eren molt importants, ho vam acceptar. Vam prioritzar poder votar a favor per
unanimitat la moció a Sant Cugat perquè al
Consell Comarcal, malgrat el suport dels consellers d'ERC, Entesa i la CUP-PA, la moció no
va prosperar a causa de l'abstenció d'un conseller de CiU i els vots en contra de la resta de
consellers de CiU, PSC i PP.
Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.
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PRECS I PREGUNTES
Exposició per part d’ERC:
Al ple ordinari del 19 de gener de 2016,
vam preguntar per l'acceptació d'una subvenció concedida per la Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya, per
import de 500€ per a la realització d'un projecte d'activitats per a joves. Vam demanar de
quines activitats es tractava i en relació a la
pregunta que també vam fer en el Ple de 15

de desembre de 2015, en el que vam manifestar que trobàvem a faltar un espai adequat
a disposició dels joves i infants, se'ns va comentar que s'hi estava treballant. El Sr. Raul
Casado ens va respondre que se'ns passaria
informació i, que justament l'endemà tenien
una reunió amb els joves del municipi per
tractar, entre d'altres temes, la disponibilitat
d'un espai. A dia d’avui (dia del Ple), encara
no hem rebut cap informació oficial dels projectes previstos pels joves i els infants, i una
vegada més, reiterem el nostre interès i preocupació perquè són una part molt important
del poble i el seu futur.
Exposició per part d’ERC:
El passat dissabte (12 de març), en el
moment que molts veïns estaven reunits veient el partit de futbol del Barça a la Penya
blaugrana, es va veure pel poble un vehicle
monovolum vermell conduït per dues dones
d'ètnia gitana i a la vegada es produïen dos
robatoris en dos domicilis de Sant Cugat. Es
torna a donar la coincidència de robatoris a
l'hora que es retransmet el partit de futbol.
Considerem que l'Ajuntament ha d'instar als
Mossos a que enviïn alguna patrulla a l'hora
que es retransmeten els partits del Barça.
Exposició per part d’ERC:
En relació al punt 9.4 de la junta de govern de 26 de gener de 2016 i referent al
conveni urbanístic amb l'empresa Vigollé,
tenim algunes preguntes: segons el conveni, la construcció de la nova nau industrial i
les despeses seran a càrrec de l'Ajuntament.
Quin cost es preveu? A què es destinarà l'actual nau? On es construirà i de qui són els terrenys? A qui beneficiarà?
En relació al punt 9.6 de la junta de govern de 26 de gener de 2016 i referent al Pla
parcial urbanístic del sòl urbanitzable delimitat núm. 11 (SUD-11) anomenat “Ampliació
magatzems de la N-340”, se'ns pot explicar
quina modificació en concret s'ha fet?
Exposició per part d’ERC:
Volem posar sobre la taula un dels problemes que afecta a gran part dels veïns i
veïnes de Sant Cugat i especialment als que
viuen a la zona més vella. Ens referim als carrer de les Creus, Angel Guimerà i Boters, places de l’Església i Sant Jaume, entre d’altres.
La gran dificultat per aparcar al centre
del poble, o fins i tot la dificultat per sortir
de casa, crea molèsties i malestar als veïns.
Aquest problema no és nou, fa anys que és
evident, i per això creiem que avui en dia ja

hi hauria d’haver alguna solució al respecte.
Sovint una cosa tant simple com sortir de
casa no la podem fer perquè hi ha cotxes mal
aparcats. Creuar la plaça de l’Església o la de
cal Quintana s’ha convertit en una gimcana.
Les característiques de les cases d’aquesta zona del poble fa que moltes no tinguin
garatge per aparcar-hi els cotxes i les circumstàncies actuals, fan que cada família disposi
almenys d'un cotxe com a element indispensable. A part d’això, la Residència per a la
Gent gran, el forn de pa, l’església, el caixer...
fan que l’afluència de vehicles sigui encara
més concentrada en una zona on els carrers
són molt estrets.
La idea de repartir torretes, desconeixem
en base a quins criteris, no ens sembla adequada ja que en alguns casos agreuja fins i

tot encara més la situació, ja que la gent continua aparcant igual o més malament.
Una de les possibles solucions que havíem pensat des del grup d’ERC, totalment
viable econòmicament, era habilitar l’antiga
parada d’autobús com a aparcament. Es podrien crear algunes places d’aparcament que
de ben segur millorarien el benestar dels veïns. No veiem la utilitat de transformar en plaça l’antiga parada d’autobús quan a 10 metres
hi ha la plaça de l’Església atapeïda de cotxes
i que per tant no es pot utilitzar com a tal.
No acceptem com a solució haver d’aparcar a la zona habilitada de l’Era del Cafè, vivim
a Sant Cugat Sesgarrigues no a Barcelona. És
lògic poder aparcar a prop de casa o poder
anar a buscar al pa tranquil·lament.

Exposició per part d’ERC:
A diari ens trobem que el carrer del Padró
estacionen vehicles que dificulten el pas de la
circulació en els dos sentits, sobretot a hores
puntuals, com l’entrada i la sortida de l’escola.
Això fa que s’hagi de cedir el pas o fins i tot,
fer un stop perquè els conductors es posin
d’acord sobre qui ha de passar primer. Creiem que s’hi hauria de posar alguna solució o
senyalitzar-lo d’alguna manera, així serà més
fàcil per a tots.
El mirall que està situat a la paret de Cal
Peix, està en molt malt estat. Es podria substituir per un de nou? Per altra banda, quan
circulem pel carrer Angel Guimerà direcció
a la carretera BV-2429 trobem que hem de
treure el morro del cotxe per poder veure si
vénen vehicles pel cantó de Sant Sebastià
dels Gorgs, demanem col·locar un mirall a la
façana de Cal Manuel per evitar possibles accidents.
Quan circulem per la carretera BV-2429,
a la alçada del kilòmetre 25 aproximadament,
el rètol de Sant Cugat Sesgarrigues no hi és.
Sabeu que se n’ha fet? es podria col·locar un
altre rètol amb el nom del poble?

Sessió
extraordinària
del Ple municipal
de data
5 D'ABRIL de 2016
1

NOVES Clàusules que regeixen
la concessió del servei de bar
de la piscina municipal
Amb les condicions establertes no es va
presentar cap sol·licitud per portar el bar. Els
canvis respecte les clàusules anteriors son
que l’Ajuntament es farà càrrec entre setmana de la neteja de passadissos, vestidors
i papereres
Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

CORRECTE
RECICLATGE
El reciclatge és un tema molt ampli, però avui
volem fer ènfasi en la petita part que ens toca
com a veïns. Cal concienciar-nos i utilitzar
correctament els contenidors i la deixalleria
que tenim a la nostra disposició.
Cal també, però, que l'Ajuntament faciliti aquesta tasca i sigui conscient que a Sant
Cugat encara hi ha molta feina per fer i camí a
recórrer en aquest tema.

ON ÉS EL CAMÍ?
Encara que no ho sembli, fins fa 4 dies aquí hi havia un camí, el camí
del Puig ara és un tros més de vinya llaurada...
Des del mes de febrer que anem darrera la regidora de medi
ambient per poder-nos trobar i tractar, entre d'altres, temes com
aquest que es repeteixen any rere any, fins que ho hem demanat per instància i no ha tingut més remei que respondre'ns.
La nostra sorpresa ha estat doble: el 27 d'abril rebem la resposta...

fins el proper 7 de juny no es pot reunir amb nosaltres... i a part d'estar
acompanyada pel tècnic corresponent (lògic, si vol estar ben assessorada) a la reunió també hi assistirà l'alcaldessa.
Nosaltres ens preguntem:
• Per què s'ha tardat tant a donar-nos data per trobar-nos?
• Per què l'alcaldessa ha d'estar present a la reunió si és un tema
de medi ambient i la regidora corresponent és una altra persona?

"SERMONEJAR"

20è ANIVERSARI
DE SANT ADJUTORI
El passat 9 d'abril es va celebrar el 20è aniversari de l'entitat.
Des d'aquestes línies volem felicitar la
feina que heu fet durant tots aquests anys.
Només calia veure l'escenari ple dels socis i
sòcies més grans, en el sentit homenatge que
els vau fer. A ells, s'hi van afegir els expresidents que han estat a les diferents juntes

directives. Un moment molt emotiu que va
servir per comprendre la quantitat de persones que han format part de l'entitat, tant les
juntes com tots els col·laboradors, els quals
han fet possible tirar endavant tots els projectes de l'associació.
Us animem a seguir aquesta tasca tant
necessària.

Paraula utilitzada quan una persona
amonesta algú de manera insistent i llarga.
Ja comença a ser freqüent, i no acceptable, sentir discursos semonejadors en boca
de l'alcaldessa, ja sigui en plens, inaguracions,
cel·lebracions... Cal deixar ben clar que no volem fer callar la veu de la màxima autoritat del
municipi, però el que sí volem és reivindicar
que no s'utilitzi qualsevol oportunitat per sermonejar i voler alliçonar la gent de Sant Cugat, donant pas a paraules i contextos que no
vénen al cas en segons quines circumstàncies.
Amb aquest egocentrisme s'ha perdut
la noció del que és fer un discurs i pren el
protagonisme a les entitats o a l'acte que es
celebra. No s'ha de fer dels actes campanya
política, perquè les entitats són plurals i ella
és l'alcaldessa de tots els veïns independentment que l'hagin votat o no.

