
En aquest Mentrestant que teniu a 
les vostres mans, us volem explicar 
tot el que hem fet aquest primer any 
a l'Ajuntament.

Hi ha  gent que ens ha criticat 
aquests dies dient que no hem fet 
prou o el que hem fet ho podríem 
haver fet d'una altra manera.

També se'ns ha criticat que coses 
que havíem promès encara no les 
hem fetes… Sembla que hi hagi gent 
que viu en un altre món i no s'ha 
adonat del greu problema que està patint el poble, el 
país i el món aquest any 2020, que ho ha canviat tot.

Afortunadament també hi ha més gent que ens 
agraeix l'esforç que estem fent aquests mesos per tal 
de solucionar els greus problemes que estem vivint.

Quan vam entrar a govern el 15 de juny de l'any 

passat no ens podíem ni imaginar la 
que ens venia a sobre. Algunes de  
les idees que teníem per al nostre 
poble les hem hagut de deixar apar-
cades per culpa de la Covid-19.

Però aquí estem, cansats però 
encara amb tota la força i ganes 
d'anar activant el nostre programa 
electoral.

Ens devem a tots vosaltres, els que 
ens heu votat o els que vau triar al-
tres opcions, perquè tots i totes ens 

estimem Sant Cugat.
Ha passat un any. En queden tres per poder fer 

tot allò que volíem i que una maleïda pandèmia ens 
ha obligat a aparcar. I en això estem.

A tots i totes, molt bona Festa Major…
la necessitem!

HI HA  GENT QUE ENS HA 
CRITICAT AQUESTS DIES 
DIENT QUE NO HEM FET 
PROU I QUE COSES QUE 

HAVÍEM PROMÉS ENCARA
NO LES HEM FETES…

ÉS GENT QUE NO S'HA 
ADONAT DEL GREU 

PROBLEMA QUE ESTÀ PATINT 
EL MÓN AQUEST 2020,

QUE HO HA CANVIAT TOT
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El 15 de juny de 2019, comença la legisla-
tura. I comença amb un regal enverinat 
que vam rebre al prendre possessió de 
l'alcaldia: uns radars a la carretera del 
poble. Radars que es van activar el 3 
juny de 2019 quan encara estava en fun-
cions l'anterior govern socialista, més 
d'un any després de la seva instal·lació 
i sense el període de proves informatiu 
i no sancionador que sempre es fa en 
aquests casos. El per què no els van ac-
tivar dies abans de les eleccions muni-
cipals, que cadascú pensi el que vulgui.

La resta ja ho sabeu: Trànsit ens avisa 
que l'Ajuntament no té potestat per po-
sar radars en una carretera i per tant els 
hem de treure. Per trencar el contracte 
amb l'empresa Mensurtech, hem hagut 
de pagar 173.691€. Hi ha qui diu que po-
díem haver anat a judici, però 
els nostres assessors jurídics 
ens van avisar de la possibili-
tat d'inhabilitació de l'alcalde. 
I els socialistes, com a solució 
al seu desgavell, deien de treu-
re els radars de la carretera i 
posar-los dins del poble, on 
l'Ajuntament sí té potestat per 
posar-los.

Del segon regal  ja us n'ha-
víem parlat. La preparació dels pressu-
postos per aquest any 2020 es va veure 
molt condicionada per trobar-nos amb 
un Pla Econòmic Financer, un informe 
desfavorable del secretari en referèn-
cia als anteriors pressupostos de 2019 i 
amb unes recomanacions estrictes quan 
a despesa per part de la Diputació de 
Barcelona (recordem en mans del PSC), 
que ens van obligar a presentar uns 
pressupostos realistes davant la situació 
en que es troba l'economia de l'Ajunta-
ment,  que després de dies de treball es 
van poder aprovar amb l'abstenció de la 
CUP i el vot contrari del grup socialista.    

Regals enverinats
de benvinguda

Un dels canvis que també volíem fer: 
retornar la fira mediambiental al carrer, 
d'on pensem que no havia d'haver desa-
paregut mai.

Això i algún canvi més que vam po-
der fer en una fira que ens la trobem ja 
pràcticament tancada per la bona feina 

de la gent que treballa a l'Ajun-
tament: la conversió del pati 
de l'1 d'octubre com a espai de 
restauració, molt més ample, 
amb més taules i obert des del 
matí gràcies al compromís de 
l'AMPA de l'escola. I el primer 
Plogging que va fer que un 
grup de gent hagi pres consci-
ència de la importància de cui-
dar el nostre entorn, fent seva 

la frase "Pensa globalment, actua local-
ment", que es va començar a utilitzar fa 
més d'un segle i que és més actual que 
mai.

Us prometem més canvis, que porta-
ran aquesta fira cap al terreny de la cura 
del nostre entorn més proper: el nostre 
poble, el nostre paisatge. No sabem si 
podrà ser aquest any perquè la situació 
de la Covid-19 no ens permetrà fer apos-
tes molt agosarades, però les farem els 
pròxims anys.

Eco Fira al carrer

ARBRE DE NADAL. TIÓ.
PATGESSA REIAL
El cicle festiu de Nadal s'ha vist ampliat 
el 2019 amb la visita a Can Pau Vidal del 
Tió i de la Patgessa Reial, aconseguint 
utilitzar un espai gairebé sense ús fins 
ara, recuperant una de les nostres tradi-
cions i fent també protagonista la dona 
en el cicle festiu de Nadal. I no oblidem 
la realització d'un arbre de nadal amb 
material reciclat, activitat que es va 
obrir a la col·laboració de tot el poble, 
amb èxit de participació.

Com que hi ha qui diu que hem "pas-
sat" de la Comissió de Reis, dir-vos que, 
com òbviament també vam fer prèvia-
ment amb la Comissió de Festes, vam 
tenir diverses reunions amb  els/les jo-
ves integrants de la Comissió de Reis 
que finalment ens van fer saber que 
aquest any estaven preparant el TREC 
a l'institut i no es podien comprometre a 
preparar la Cavalcada. NOSALTRES NO 
FEM FORA NINGÚ D'ENLLOC.

Nadal al poble

El Glòria ens va deixar espais urbans i 
camps annegats i arbres caiguts als car-
rers, camins i al cementiri. Aquí va co-
mençar el que ha estat un problema greu 
amb el manteniment de camins i d'espais 
naturals durant el que portem d'any.

Temporal Glòria

Podem dir amb orgull que el sou que co-
bra l'equip de govern republicà és inferi-
or al que cobrava l'anterior equip de go-
vern i que hem apujat la percepció que 
rep l'oposició. I ho diem, tot i que encara 
estem esperant que l'anterior govern 
socialista es digni a publicar els diners 
que cobrava quan estava a govern. Si 
estem equivocats, estarem encantats de 
rectificar les nostres paraules.

Baixada de sous
La nostra primera Festa Major a govern 
la vam voler, en la mesura que vam po-
der, fer-la més oberta a la ciutadania. És 
per això que el protagonisme del primer 
dia vam voler que fos per a qui va fer 
el pregó (en aquest cas la Coral), sen-
se "pica piques" per a Vips a la Sala de 
Plens i amb un brindis amb tots vosal-
tres que sou a qui va dirigida la festa.

Festa Major 2019

El per què no 
els van activar 
els radars de 
la carretera 

dies abans de 
les eleccions 

municipals, que 
cadascú pensi
el que vulgui



Arrengament del local de baix del Cub 
i de l'Espai de trobada, dignificant-los i 
fent-los efectius per a reunions, tallers i 
actes. S'han fet classes de gralla i diver-
ses reunions. De vegades no calen obres 
faraòniques i locals impossibles de man-
tenir. només cal l'adequació i bona ges-
tió dels espais que ja tenim.

Locals
reacondicionats

Quan estàvem a l'oposició erem cons-
tants en la denúncia de l'abandonament 
per part de l'anterior govern dels nos-
tres camins. Camins que molt sovint són 
en realitat rieres que quan plou amb 
tanta intensitat com aquest any, recu-
llen tota l'aigua que els camps a banda i 
banda no poden absorvir. Un cop a go-
vern, hem començat a posar fil a l'agulla: 
hem intervingut en els camins de Can 
Grases i el de la Granada.

Malauradament aquest està sent un 
any molt problemàtic a nivell climàtic: 
portem més plujes fins a l'abril que en 
tot l'any passat. Primer per culpa del 
Glòria i desprès per la necesitat de re-
duir despeses per tal d'enfrontar-nos a 
la pandèmia mundial, ha fet que les in-
tervencions s'hagin reduït i que algunes 
de les realitzades s'hagin hagut de re-
fer per culpa dels aiguats. No ha ajudat 
gaire el comportament irrespectuós per 
part de pagesos que no són del poble i 
que per interessos obscurs han boicote-
jat el treball en algun dels camins, amb 
la queixa de trobar claus i ferros en el 
material utilitzat, cosa desmentida per 
una investigació independent encarre-
gada a Applus que ha certificat el cor-
recte ús de materials.

Camins

En el nostre grup hi ha pagesos, pageses 
i gent interessada en el medi ambient, 
que saben que la poda no és un simple 
retall de branques quan li dona la gana 
a qui ho fa. Amb la poda s'ha d'aconse-
guir que l'arbre no emmalalteixi, que el 
creixement sigui bo i regular. És per això 
que hem canviat les dates i la manera de 
podar els arbres al nostre municipi.

Canvi de poda

L'oposició socialista ens retreu cons-
tantment que els hem tret el local als 
joves. I nosaltres constantment estem 
mirant que entenguin que un local de jo-
ves no és un espai sense control on anar 
a fumar, beure i poca cosa més… Us as-
segurem que el local de joves, que quan 
puguem tindrà el nostre poble, serà un 
local digne on es faran activitats per a 
TOT el jovent del poble, amb un pacte 
de compromís per part dels i les joves 
que vulguin implicar-se en activitats 
obertes també a la ciutadania…

Local de joves

Aposta clara per un Consell d'infants 
i de joventut sense ingerències políti-
ques. L'any tant intens que hem viscut 
ens ha impossibilitat centrar-nos en la 
preparació d'un projecte on els nostres 
infants i joves siguin protagonistes i no 
simples espectadors de l'activitat del 
poble. Tenim ja asignada una subvenció 
que ens permetrà poder fer una diagno-
si del nostre jovent i posteriorment acti-
var un pla que permeti tenir monitors i 
monitores per tal que aquesta activitat 
sigui real.

Consell
d'infants

RECICLATGE
Papereres de reciclatge a la zona espor-
tiva. Papereres de reciclatge per a festes 
i trobades. Si volem un país i un món net, 
cal començar des del poble. Per això es-
tem estudiant totes les possibilitats per 
tal d'aconseguir un reciclatge efectiu 
que s'acosti al 100%.

PUNT DE RECÀRREGA
PER A COTXES ELÈCTRICS
Canvi de lloc d'instal·lació, donant-li 
molta més visibilitat de la plantejada 
inicialment, que permetrà, a més a més a 
la gent que l'utilitzi, si vol, esperar còmo-
dament al cafè del poble.

SKATE PARK
Redisseny de l'accés al Skate Park que 
permet el seu ús sense la necessitat de 
tenir oberta la zona esportiva.

Etc.

No l'obrim, perquè després d'un any 
encara no hem trobat a cap calaix de 

l'Ajuntament el projec-
te per mantenir el local. 
Ja ho havíem dit: un lo-
cal exposat a la calor i al 
fred, sense aïllamet tèrmic 
(tot és vidre), amb fins a 7 
aparells d'aire condicionat 

fa impossible un manteniment del local. 
Tenim altres prioritats i altres opcions 
per al local que ja us explicarem.

No obrim
l'hotel d'entitas

Tenim altres 
prioritats i altres 

opcions per al 
local que ja us 

explicarem

Estem representats al Consell Comarcal 
per una de les nostres regidores.

El President del Parlament de Cata-
lunya ens va visitar amb motiu d'una 
reunió comarcal d'Esquerra que vam fer 
al Centre Cívic. Aprofitant això, el vam 
convidar a fer una visita al local d'assaig 
de la Coral on van explicar-li la celebra-
ció dels actes del Centenari.

També vam gestionar la visita del 
conseller d'Educació Josep Bargalló, que 
va fer una reunió amb l'equip directiu de 
l'escola i l'equip de govern.

Durant aquest any hem fet diverses 
reunions a la Diputació de Barcelona per 
parlar de temes que ens preocupen amb 
gent de govern i membres del grup re-
publicà.

I hem anat representant al nostre po-
ble a la Trobada d'Alcaldes que es va fer 
a la Generalitat.

El nostre poble
compta



Una
  Festa Major
diferent

Què us podem ex-
plicar d'aquest punt 
que no hagiu vist i 
patit tots vosaltres? 
Quan vam entrar 
a govern, ens vam 
plantejar tots els reptes que havíem 
d'enfrontar-nos, però qui es podia pen-
sar que el gran repte havia de venir per 
culpa d'un virus?

Heu vist durant tot aquest temps a la 
gent d'Esquerra a tot arreu, ajudant en 
tot el que ha calgut i encara cal per tal 
d'afrontar aquesta problemàtica. Heu 
pogut veure al Jovent Republicà acti-
vant i participant en grups de volunta-
riat, portant a gent gran la compra, por-
tant els deures escolars a famílies que no 
podien  anar a buscar-los. Hem ajudat a 
activar i hem col·laborat amb el grup PE-
NEDÈS SOLIDARI que ha demanat ajut i 
ha tingut la gran resposta de cosidores 
que han fet possible que més de 3.800 
mascaretes i de 2.100 bates anèssin cap 

a les nostres cases i cap 
als hospitals durant les 
primeres setmanes de 
la pandèmia, on tot ens 
sobrepassava.

I hem pogut rebre la 
solidaritat, com a equip de govern, de 
pagesos que a la nostra 
demanda d'ajut, han ofert 
els seus tractors, la seva 
aigua i el seu temps per tal 
de poder fer la desinfecció 
dels carrers i places del 
nostre poble.

I ens hem preocupat, 
com no podia ser d'una 
altra manera, que tothom 
tinguès una mascareta, 
que la nostra gent gran estigués bé a 
casa, anant-la a visitar, preguntant pel 
seu estat d'ànim. És el que havíem de 
fer, no només perquè som govern, sino 
perquè sou la nostra gent.

El divendres 10 de juliol, en Jordi 
Ferrer va donar la benvinguda al Con-
grés comarcal d'Esquerra Republicana 
de Catalunya, un congrés realitzat per 
primer cop de forma presencial i telemà-
tica, on es va votar una nova executiva 
liderada pel Pol Pagès, alcalde de Sant 
Quintí de Mediona, i la diputada Rut Ri-
bas. 7 dones i 7 homes carregats d'ener-
gia i compromís cap a la nostra comarca 
i cap a la república.

Un plaer que hagin pensat en la nos-
tra regidora Anto Admetlla per portar 
la secretaria de Transició Ecològica a la 
comarca.

QUI ES PODIA PENSAR
A L'ENTRAR A GOVERN
 QUE EL GRAN REPTE

HAVIA DE VENIR
PER CULPA D'UN VIRUS?

Covid-19

2020:
un any que ho ha canviat tot

TROBADA DE POBLE I DE BARRIS
Des del principi de la legislatura hem tin-
gut com a fita la màxima transparència i 

informació a tots els veïns i 
veïnes del nostre poble. És 
per això que vam engegar 
unes trobades a nivell ge-
neral i d'altres a nivell de 
barri. Després d'una reunió 
general i tres de barri que 
van ser molt profitoses i 

on vosaltres vau poder exposar les vos-
tres inquietuts cap al poble i el vostre 
barri, la Covid-19 ha fet impossible el 
seguiment del calendari previst. En 
breu, podrem rependre aquestes reuni-
ons amb vosaltres, que sou els qui co-
neixeu els problemes del vostre carrer.

GRUP D'INFORMACIÓ
DE WHATSAPP
Aquest compromís per la màxima trans-
parència ens ha fet activar també el 
grup informatiu de WhatsApp on tot-
hom pot apuntar-se i rebre informació 
constant de les incidències al poble.

DE BAT A BAT
Optimització del butlletí municipal: mà-
xima informació en el mínim espai per re-
baixar costos augmentant la informació. 
Si teniu un dels anteriors butlletins, vos-
altres mateixos podeu fer la comparació.

Participació 
ciutadana

Congrés comarcal d'Esquerra Republicana
al nostre poble

Tenim com a 
fita la màxima 

transparència i 
informació a tots 
els veïns i veïnes 
del nostre poble

Un agraïment 
especial per a la 
gent anònima 
que ha fet una 
gran feina per tal 
d'ajudar a veïns 
i veïnes, amb les 
seves idees i el 
seu treball

Cuidem-nos
                              aquests dies,

                   i l'any vinent
    la tornarem a fer grossa


