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Ja fa temps que un grup de gent del poble, molt diversa, 
vam decidir trobar-nos per tirar endavant un projecte nou. 
Un projecte que ens ha fet créixer com a persones i com a 
grup. Un projecte que ens està portant allà on volem anar, a 
estar molt més en contacte amb la realitat del poble i de les 
preocupacions de les nostres veïnes i veïns.

Aquest 19 de novembre va ser un plaer poder celebrar 
el 3r aniversari de la Secció Local d'Esquerra Republicana 
del poble amb un seguit d'actes que van engegar a les 12 
del migdia. Vam començar el dia pensant en les festes de 
Nadal que estan a tocar i pensant amb els que potser no les 
podran celebrar a casa. Dels assistents, hi ha qui vam voler 
fer un Tió per poder-nos-el endur a casa, d'altres vam triar 
participar en fer un llaç gegant pintat amb les mans i hi ha 
qui vam preferir escriure una carta a les nostres preses i 
presos polítics, els quals no sabem quan podran tornar.

Havent dinat, a l'hora del cafè, vam començar una tertúlia 
molt interessant i participativa amb els 3 candidats d'ERC 
de l'Alt Penedès al Parlament, amb la Lluïsa Llop, el Pere 
Sabat i l'Ester Raventós, a la que tots coneixeu.

Vam començar parlant de l'1 d'octubre, de les ganes i co-
ratge de tots els que vau estar allà i del què ha passat i està 
passant després d'aquell dia; vam parlar de la desmesura 
de l'aplicació del 155, de les properes eleccions il·legítimes 
al nostre Parlament i de les persones empresonades per un 
cop de ràbia del govern espanyol. 

La tertúlia ens va servir per posar una mica de llum a 
molts dels dubtes que ens ballen pel cap i a veure la im-
portància que té, per a tots nosaltres, participar en unes 
eleccions imposades per una gent que no ens respecta i ens 
volen humiliats. 

Gràcies a les bones reflexions i preguntes de totes les 
veïnes i veïns que vau venir, aquesta tertúlia, creiem que 
va servir per encoratjar-nos de cara el futur més proper i a 
pensar que cal la participació de tothom per tirar endavant 
els nostres anhels.

De tot cor, un plaer haver compartit amb vosaltres un dia 
tan especial per a nosaltres.

19 DE NOVEMBRE



En aquest Ple, tots els punts que es trac-
ten, el nostre vot és favorable.
•	 Les	festes	locals	per	a	l'any	2018:	27	i	30	
de juliol.
•	 Adhesió	 al	 conveni	 entre	 Locaret	 i	 la	
Diputació que tracta de la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunica-
cions.
•	 Presentem	 una	 Moció	 conjuntament	
amb el PSC en rebuig als atemptats de 
Barcelona i Cambrils.
•	 La	nostra	Regidora	Iris	Gonzàlez	deixa	
el seu càrrec.
Aprofitem el torn de Precs i Preguntes 
per exposar el següent:
•	 Com	està	el	 tema	de	 la	caixa	de	 llums	

del c. Pau Casals que 
ha fet saltar el llum 
de moltes cases dels 
veïns i veïnes del ca-
rrer, ja que segons 
l'operari que va fer 
la primera inspecció, 
l'estat en el que es 
troba la caixa és molt 
perillós.

•	 S'acosta	 l'1	 d'octubre	 i	 ens	 interessem	
per si s'ha citat a declarar l'Alcaldessa i 
demanem per una sèrie de qüestions re-
lacionades amb la logística del dia. Com 
tots sabem, la resposta a les nostres pre-
guntes va ser negativa.

Aquest Ple se celebra a petició popular.
•	 L'Ester Raventós pren possessió del seu 
càrrec com a regidora d'ERC.
•	 Moció	presentada	per	veïnes	i	veïns	on	
es demana el rebuig als actes de violència 
duts a terme per la Policia Nacional i la Guàr-
dia Civil ocorreguts el diumenge 1 d'octubre i 
també posar nom al pati del Centre Cívic: Pati 
de l'1 d'octubre. El nostre vot és favorable.

•	 El	punt	a	destacar	del	Ple	Extraordinari	
és l'aprovació de les Ordenances fiscals 
de cara l'any 2018. Nosaltres hi votem en 
contra ja que hi ha punts amb els que no 
hi estem d'acord i considerem que podrien 
ser més socials, com per exemple el Servei 
d'Atenció Domiciliària o l'impost sobre ve-
hicles de tracció mecànica. Per altra ban-
da, els comentem que ens hagués agradat 
treballar conjuntament amb l'equip de go-
vern les Ordenances abans de portar-les 
al Ple.
•	 Enllumenat	 públic	 exterior	 de	 l'Ajunta-
ment. Ens abstenim ja que no trobem cla-
res les explicacions de l'equip de govern i 

ens queden dubtes.
•	 Modificació	 del	 con-
tracte del servei de ne-
teja de l'escola. El nos-
tre vot és favorable.
•	 Obres	 a	 la	 xarxa	
d'aigües. Estem par-
lant d'un projecte de 

729.695,73€	i	és	per	això	que	fem	un	seguit	
de preguntes en relació a les subvencions 
previstes ja que, per fer-nos una idea de 
la grandària d'aquest projecte, equivaldria 
a la meitat del pressupost del nostre po-
ble. Per altra banda, ens interessem per 
les canonades d'uralita que encara puguin 
quedar. En aquest punt també ens abste-
nim perquè 
el tema de la subvenció no el vam veure 
clar.
•	 Aprovació	 de	 l'informe	 tècnic	 per	 de-
clarar Bé Cultural d'Interès Local la Font 
del Cuscó. Fem una sèrie de preguntes en 
relació al criteri que s'ha seguit per a la 
realització d'aquest informe i considerem 
que ens hem d'abstenir.
•	 Nomenament	d'una	nova	consellera	pel	
Consell de Poble perquè l'Ester Raventós 
ha passat a ser Regidora i deixa una plaça 
vacant. Com que som crítics amb el fun-
cionament del Consell de Poble el nostre 
vot és una abstenció.
•	El	PSC	presenta	una	moció	per	tal	d'exi-
gir la llibertat d'en Jordi Sànchez i en Jor-
di Cuixart, presidents 
d'ANC i Òmnium. Molt 
a contracor, el nostre 
vot és una abstenció 
ja que considerem que 
no és prou contundent 
a l'hora d'exigir la seva 
llibertat.

Un cop acabat aquest 
Ple es vota la urgència d'un Ple Extraor-
dinari Urgent ja que es presenten dues 
mocions en relació a la suspensió de l'Au-
tonomia de Catalunya i a l'aplicació de l'ar-
ticle 155 de la Constitució espanyola.
•	 La	moció	 presentada	 pel	 grup	 de	 go-
vern ens veiem en l'obligació de no po-
der-la votar a favor ja que en cap moment 
fa esment dels partits unionistes (Ciuda-
danos, PSOE i PSC) que donen suport a 
la suspensió de l'Autonomia i a l'aplicació 
de l'article 155. Així doncs, els nostres vots 
són dos en contra i una abstenció.
•	 La	 moció	 presentada	 pel	 nostre	 grup, 
l'equip de govern hi vota en contra.

S'ACOSTA EL 
REFERÈNDUM DE
L'1 D'OCTUBRE

ORDENANCES 
FISCALS PEL 2018
I MOCIONS CONTRA
EL 155 

PLE CELEBRAT A 
PETICIÓ POPULAR

PLE ORDINARI
DEL 19/09/2017

PLE EXTRAORDINARI
I PLE EXTRAORDINARI URGENT
DEL 24/10/2017

PLE EXTRAORDINARI URGENT
DEL 04/10/2017

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.

Han estat uns mesos que s'han treballat moltes mocions degut als esdeveniments ocorre-
guts al nostre país i això ha fet que se celebressin més Plens del que és habitual.

A partir d'avui intentarem fer 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.  http://dom.cat/xt3

Accés directe al nostre 
canal de youtube

PLENS

Molt a contracor, 
el nostre vot és 
una abstenció ja 
que considerem 
que no és prou 
contundent a 
l'hora d'exigir la 
seva llibertat.

Preguntem per 
l'estat de la caixa 

de llums del c. Pau 
Casals que ha fet 

saltar el llum de 
moltes cases dels 
veïns i veïnes del 

carrer

Votem en contra de les ordenances 
fiscals ja que hi ha punts amb els 

que no hi estem d'acord i considerem 
que podrien ser més socials com 
per exemple el Servei d'Atenció 

Domiciliària o l'impost sobre vehicles 
de tracció mecànica.



PARAULES DE L'IRIS GONZÀLEZ AL 
PLE DE 19/09/2017
Quan ets Regidora et compromets per 4 
anys, en cap moment penses que hi hauràs 
de renunciar, però les circumstàncies perso-
nals han fet que hagi de prendre la decisió 
de renunciar al càrrec. 

Vull agrair al grup d'ERC el fet d’haver 
pensat en mi per dur a terme aquesta fei-
na i també als veïns i veïnes de Sant Cugat 
per haver-me donat l'oportunitat i confiança 
de treballar amb l'objectiu de minimitzar, in-
clús acabar, amb les mancances que té Sant 
Cugat. Malgrat que he hagut de viure coses 
que pensava que no passaven, ha sigut un 
honor poder treballar per millorar el nostre 
poble.

També vull agrair als treballadors de 
l'Ajuntament que ens han facilitat la feina 

fins a on els hi ha sigut permès.
La meva renúncia no afectarà a la feina 

que s'està fent des del grup d'ERC, som un 
grup poc personalista on el més important 
és el treball en equip i  per això estic segura 
que es continuarà treballant com fins ara. 

Així doncs, amb el vostre permís,  vaig a 
seure amb la resta del públic.

PARAULES DE L'ESTER RAVENTÓS AL 
PLE DE 04/10/2017
Agafo el relleu de la meva companya d’Es-
querra, l'Iris Gonzàlez que ens ha deixat un 
llistó molt alt, per tota la seva capacitat de 
treball i espero estar a la seva altura, per de-
fensar les nostres idees i treballar pel nostre 
poble.

Vull agrair també als meus companys del 
grup d’Esquerra, pel seu treball i la seva de-
dicació.

Moltes gràcies.

•	 Es	porta	a	votació	una	modificació	de	crè-
dit a la que nosaltres ens abstenim ja que, 

•	 Moció	presentada	per	veïnes	i	veïns	on	es	
demana la condemna de l'aplicació de l'article 
155 per part del govern espanyol i els partits 
unionistes, de la sistemàtica judicialització de 
la vida política i dels empresonaments dels 
presidents de l'ACN, Òmnium i de part dels 
membres del Govern legítim del nostre país. 
El nostre vot és favoralbe.

per una banda considerem que cal tirar enda-
vant aquestes actuacions (un nou sistema de 
climatització a l'Ajuntament i una reparació al 
dipòsit d'aigua del polígon de la Masia), però 
per l'altra banda creiem que amb una bona 
planificació, aquestes actuacions haurien 
d'estar previstes als pressupostos anuals ja 
que es tracta de manteniment d'instal·lacions 
públiques.
•	 Votem	a	favor	de l'adhesió al Manifest per 
a l'eliminació de la violència envers les dones.
•	 Es	designen	els	membres	de	mesa	per	a	les	
eleccions del 21 de desembre.

Aprofitem el torn de Precs i Preguntes per 
exposar el següent:
•	 Preguntem	per	l'accés	a	l'aparcament	de	la	
zona Bolet, ja que el nostre grup tenia cons-
tància, tal i com es parla a la Junta de Govern 
corresponent, que es tractava d'una escala i 
hem sabut que s'ha reconduït a una rampa, 
tal i com va proposar el nostre grup en un Ple 
anterior. També volem saber si tenen el pro-
jecte i pressupost d'aquesta rampa.
•	 Demanem	els	motius	pels	quals	s'ha	fet	de	

direcció única el camí rural que va al polígon 
de Sant Pere Molanta i els proposem mesures 
no tan dràstiques.
•	 Tornem	a	demanar	que	s'instal·lin	conteni-
dors de poda. Però com que sabem que no 
els volen posar tot l'any, demanem que se'n 
posin més i a tots els barris.
•	 Preguntem	per	la	parada	d'autobus	que	hi	
ha a la N-340 en direcció Avinyonet i els fem 
una proposta (la troba-
reu desenvolupada a la 
secció d'Estàndards de 
Qualitat).
•	 Per	 últim,	 ens	 inte-
ressem per la placa que 
s'ha de posar al pati del 
Centre Cívic i que ha de 
dur el nom de Pati de l'1 
d'octubre. Volem saber 
com està el tema, ja que 
fa un mes i 20 dies que 
es va aprovar per unanimitat en un Ple Extra-
ordinari demanat per veïnes i veïns del poble.

PLE CELEBRAT A 
PETICIÓ POPULAR

PLE EXTRAORDINARI
DEL 14/10/2017

CANVIS A ERC

Demanem els 
motius pels 
quals s'ha fet de 
direcció única el 
camí rural que 
va al polígon de 
Sant Pere Molanta 
i els proposem 
mesures no tan 
dràstiques.CONTENIDORS DE 

PODA I PARADA DE 
BUS A LA N340

PLE ORDINARI
DEL 22/10/2017

DIA A DIA
Celebrem que l'escrit/denúncia que po-
sem cada mes al Dia a Dia faci el seu 
efecte i encara ho celebrem més quan 
l'equip de govern ens fa cas abans, in-
clús, de publicar-lo.

Ens expliquem: com tots sabeu, 
quan es posa un text al Dia a Dia cal 
entregar-lo amb uns dies de marge per 
tal de poder fer la maquetació del but-
lletí. Al text pel Dia a Dia de desembre/
gener demanem que hi hagi manteni-
ment a la Petanca. Quan vam enviar el 
text a l'Ajuntament estava totalment 
deixada… dies després ja estava es-
combrada i endreçada. Això vol dir que 
quan llegiu el proper Dia a Dia, la nos-
tra denúncia ja estarà solventada, si 
més no, per uns dies.



El diccionari diu que és l'existència de con-
tradicció i la falta de connexió entre les parts 
d'un argument o d'una totalitat.

Si no anem equivocats el partit del l'equip 
de govern és Progrés Municipal, marca blan-
ca del PSC, i per tant, al formar-ne part, es 
deu a les directrius d'aquest partit.

El PSC és un partit que, encara ara, no 
ha condemnat les agressions de les forces 
d'ocupació del passat 1 d'octubre; que està 
a favor de l'aplicació de l'article 155; que no 
considera legítim el nostre govern; que diu 
que no hi ha preses i presos polítics a Ca-
talunya; i que per a les eleccions del proper 
21 de desembre, a la seva llista per Barcelo-
na, porta de 3r a Ramon Espadaler, qui està 
en contra de l'abortament i del matrimoni 
homosexual, i en plan "simbòlic" al final de 
la llista porta l'Alex Ramos, vicepresident 
de Societat Civil Catalana, entitat que si no 
recordem malament quan organitza mani-
festacions s'hi afegeix tota l'ultra dreta es-
panyola.

Per cert, el PSC forma part de PSOE, par-
tit que va signar el dedret d'urgència sobre 
facilitar la fugida d'empreses de Catalunya.

No creieu que és una incoherència molt 
gran, que d'aquí a pocs dies, l'equip de go-
vern municipal hagi de fer campanya per 
un partit que nega tot el que s'ha aprovat 
en els plens que s'han celebrat aquests 
dies al poble?

Quan l'any passat es va crear el Consell de 
Poble el nostre grup el va votar en contra, 
segur que ho sabeu. Tot i que vam participar 
en la redacció del projecte, no vèiem gens 
clar el plantejament que en feia l'equip de 
govern i com el volia orientar. De tota ma-
nera, vam creure important donar-li una 
oportunitat i per això hem assistit a tots el 
Plens del Consell de Poble. Però ha passat 
un any i no veiem que el poble en general en 
tregui profit, ja que són només les poques 
persones que hi assisteixen les que hi tenen 
alguna cosa a veure. No s'ha creat cap mena 
de debat al poble des que existeix el Consell 
i no ha aportat cap millora en la relació entre 
l'Ajuntament i els veïns i veïnes.

En l'últim Ple del Consell de Poble que 
vam anar, vam exposar els motius pels quals 
deixàvem d'assistir-hi i vam deixar sobre la 
taula una proposta: que el Consell de Poble 
s'obrís a tothom en forma d'assemblees i 
que en aquestes assemblees sortissin els 
temes a treballar.

És per això que, mentre no canviï aquest 
enfocament del Consell, nosaltres deixem 
d'assistir als Plens de Consell de Poble, es-
perant que algun dia sigui de més profit i 
en puguem tornar.

SI PARLEM DE PARADES DE BUS HI HA 
ALGUNA COSA QUE FALLA, EN POSEM 
ALGUN EXEMPLE:  
A l'últim Dia a Dia s'explica com n'ha quedat 
de ben arreglada la parada de bus que hi ha 
a la N-340 direcció Vilafranca.

Però què passa amb la que hi ha direcció 
Avinyonet? Un pal trencat a punt de caure 
des de fa anys al mig del no res? Això és una 
de les nostres parades de bus. És que no es 
mereix una marquesina aquesta parada?

Un altre tema és el perill que comporta 
aquesta parada. Cal creuar la carretera per 
tornar al poble i no és una carretera qual-
sevol, és la Nacional 340 i una cosa que té 
aquesta carretera és trànsit, molt trànsit. 
L'heu creauda mai en aquest punt? I l'heu 
creauda alguna vegada a l'hivern quan es fa 

fosc molt aviat? Si ho heu fet, segur que no 
us ha fet gaire gràcia. Hi ha veïnes i veïns 
que ho han de fer cada dia…

Dies enrere vam fer una proposta a l'equip 
de govern: ara que tenim un semàfor a les 
Cases Roges, perquè no l'aprofitem? Vam 
proposar un canvi, un canvi per millorar la 
seguretat dels que cada dia han de baixar 
del bus i creuar la carretera per un lloc que 
no està senyalitzat. Si tenim un camí escolar 
segur, per què no tenim un camí per tornar 
al poble segur?

Per què no es fan els tràmits necessaris 
per traslladar la parada del bus uns metres 
enrere i aprofitar l'espai que hi ha per apar-

car, el semàfor i el pas de vianants?
Que segur i que fàcil seria creuar la car-

retera per un lloc senyalitzat, no? D'acord, 
hauríem de caminar una mica més, però cre-
iem que a la balança pesa més la seguretat 
de tots que caminar 5 minuts més.

Cal dir que un cop exposat aquest tema 
al ple del 22 de novembre, en pocs dies es 
va arreglar el pal de la parada. Esperem que 
la totalitat de la nostra proposta segueixi 
endavant. 

Per cert, les parades de bus que hi ha a 
l'Era del Cafè i a Puigcigró, tampoc es me-
reixen una marquesina?

INCOHERÈNCIA PER QUÈ
HEM DEIXAT 
D'ASSITIR ALS PLENS 
DEL CONSELL
DE POBLE?

ESTÀNDARDS
DE QUALITAT

Ja és sabut per tothom la funció i la fei-
na que fa el CDR de Sant Cugat. Feina en 
la que també participen els regidors i di-
ferents membres del grup municipal d'Es-
querra Republicana. L'última acció duta a 
terme, després d'haver participat en les  
manifestacions de la passada vaga del 8 de 
novembre, va ser demanar a l'Ajuntament, a 
través d'una instància aprovada en Ple Ex-
traodinari, penjar al balcó de la Casa de la 
Vila una pancarta amb el text LLIBERTAT 
PRESOS POLÍTICS. Com era d'esperar, si no 
hagués sigut pel CDR, per pròpia iniciativa 
de l'equip de govern aquesta mai hauria 
sigut penjada. Després del poc interès que 
l'esmentat equip va mostrar cap a la pancar-
ta lamentem els dies que el nostre poble ha 
estat sense pancarta des del dia de l'empre-
sonament de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, 
el Vicepresident Oriol Junqueres i els set 
consellers Carles Mundó, Jordi Turull, Josep 
Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors 
Bassa i Meritxell Borràs. 

Esperem la seva retirada ben aviat per ce-
lebrar l'alliberament de tots ells. 

LLIBERTAT
PRESOS POLÍTICS

TIONS FETS
PELS NENS I NENES
EL 19 DE NOVEMBRE

Que sempre
ens Guii•
una estrella


