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CUP i del Procés
Constituent de Sant
Cugat

No
tindrem
més
busos a la
Floresta?
I
Pere Lecha, 15 de desembre de 2016 a totsantcugat.cat

sobre la L3, els proposa reduir el
pas del bus per la Floresta per fer el
recorregut més curt i d’aquesta forma
baixar la freqüència de pas sense haver
de posar un altre bus.

Un cert desànim plana entre les veïnes i
veïns de la Floresta després de veure que essent el barri més participatiu de Sant Cugat,
cap proposta de les presentades des de les
comissions de treball a estat escollida per
a ser desenvolupada amb els pressupostos
participatius de Sant Cugat.
Sobre com resoldre i millorar les demandes
populars respecte als busos urbans per la
Floresta tampoc hi ha un horitzó massa clar.
La comissió d’urbanisme i mobilitat del
nostre Consell de Barri va treballar una
proposta sobre el Transport Públic on en el
seu punt més rellevant posava de manifest la
necessitat de doblar el servei de la L3 que va
de Sant Cugat a les Planes, i que fa una circumval·lació tant al pujar com per baixar pel
nostre barri. Amb un segon bus es milloraria
la connectivitat entre els districtes de muntanya i Sant Cugat i causaria juntament amb
el pas del bus de barri, un efecte d’augment
de freqüència considerable.
Paral·lelament la presidència del nostre
consell assolia un compromís amb el regidor
Damià Calvet de realitzar un estudi de
mobilitat per avaluar les necessitats reals
que tenim.
Però, el que s’ha fet de moment per part de
l’ajuntament és demanar als tècnics de AMTU,
assoc. de municipis de transport urbà, a la
que Sant Cugat pertanyem rebent serveis
d’assessoria, un estudi sobre els aforaments
i els traçats, que a hores d’ara encara no hem
pogut veure malgrat que ja és a disposició
dels serveis de mobilitat de l’ajuntament.
Paral·lelament, des de la Floresta, vàrem

traslladar al Consell de Barri de les Planes,
la nostre proposta, ja que entenem ens beneficia a tots. Aquesta però no va tenir el ressò
esperat i va ser tractada dins una comissió de
mobilitat amb els tècnics municipals sense
massa entusiasme però amb el compromís
de desenvolupar propostes alternatives i
entenent que qualsevol combinació a fer
entre la L3 i els dos busos de barri, L4 i L5
implicava que per millorar les freqüències de
pas calia un quart bus que donés cobertura a
les Planes i la Floresta.
Però, en la següent comissió de mobilitat
de les Planes, els tècnics presenten canvis
que res tenen a veure amb les demandes
fetes. Proposen per la L5 que arribi a Can
Cortés, però que no baixi a les Planes de
baix (Can Borrull), ni evidentment a la plaça
del Centre de la Floresta, i que s’estudiï per
aquest sector de les Planes un servei de bus
a demanda...
I sobre la L3, els proposa reduir el pas del bus
per la Floresta per fer el recorregut més curt
i d’aquesta forma baixar la freqüència de pas
sense haver de posar un altre bus desvirtuant
totalment la nostra proposta i deixant en
precari novament el servei de bus als barris
de muntanya.
Veient com la Taula de Mobilitat de moment
només ha estat un brindis al sol, també
som testimonis com s’incentiva la mobilitat
als sectors de negoci de Sant Cugat on s’ha
invertit amb els vehicles més cars adquirits mai per l’ajuntament. A l’altra banda
de la balança estem les veïnes i els veïns
de la Floresta i les Planes que reclamem
i necessitem un segon bus en condicions
per doblar el servei. Tampoc podem ignorar

greuges històrics en termes de mobilitat com
ho són els enclavaments de Can Barata, del
Mas Fortuny i de Sol i Aire, o els infants de
l’Escola de la Floresta que viuen a la Rierada,
i la necessària la coordinació entre administracions municipals veïnes (Rubí, Barcelona
i Molins de Rei) o amb el Departament de
Territori i de Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya per fer arribar aquest servei
públic en condicions dignes. En qualsevol
cas el silenci i la incògnita segueix essent
l’habitual resposta. l

Jordi López, 14 de desembre de 2016 a totsantcugat.cat

Ja s’acosta el Nadal i amb ell tota una
sèrie d’activitats adreçades a les diferents
franges d’edat de la població santcugatenca,
d’aquesta manera podem gaudir de les festes
a la nostra ciutat, sense haver de marxar a
altres localitats.
Però, per mi, hi ha activitats que tenen un
valor afegit, aquestes són les que surten de
les iniciatives de les entitats que hi ha a la
nostra vila. Entitats que de manera voluntària
i desinteressada aporten el seu granet de
sorra a la nostra vida social i cultural.

S

óc conscient que l’Ajuntament no
els hi ha posat les coses fàcils
i que hi ha gent a qui li molesta
que des de la societat civil s’organitzin
activitats tant exitoses

És per això que vull agrair a Cal Temerari i
a l’assemblea del Quinto, que un any més
estiguin organitzant el Quinto de Nadal.
Sóc conscient que l’Ajuntament no els hi
ha posat les coses fàcils i que hi ha gent a

qui els molesta que des de la societat civil
s’organitzin activitats tan exitoses, que tenen
com a objectiu promoure la nostra cultura i
fer de Sant Cugat un lloc més agradable, on
les relacions socials i col·lectives no es vegin
apartades en un segon pla, però malgrat tot,
la perseverança de les persones que ho organitzen ha pogut salvar els diferents esculls
que han patit i un any més ompliran el Nadal
amb el meravellós Quinto, que aquest any es
farà a l’Envelat que muntarà l’Ajuntament al
Parc Ramon Barnils.

centre de Sant Cugat, deixant de bandºa la
vida social que hi ha a la resta de barris i
districtes de la ciutat.

Aquest any, però, hi ha novetats interessants,
com per exemple una jornada de Quinto a La
Floresta i una altra a Valldoreix, on també hi
participen de l’organització el Senglar Cultural i l’Associació de veïns i veïnes progressistes de Valldoreix respectivament.

Una vegada més, les entitats i la societat
demostra que va un pas per davant de les
institucions i que pensa amb el conjunt de la
població santcugatenca, sense caure en la
visió que tota activitat que es genera s’hagi
de fer al centre de la ciutat.

La proposta de descentralitzar els actes la
trobo d’allò més encertada, ja que darrerament sembla que només hi hagi vida al

Moltes gràcies Assemblea del Quinto!
Moltes gràcies Cal Temerari l

Des de Valldoreix, la Floresta, Mira-sol i els
altres districtes i barris, reclamem que ja
va sent hora que es comenci a pensar en
promoure i facilitar el teixit associatiu, per
tal que les veïnes de la zona no ens hàgim de
traslladar sempre al centre per poder participar de les activitats i actes tant culturals,
com socials, com esportius, etc...

Què em passa,
doctor?
Que vostè és
republicana
i no té cura

Núria Gibert, 13 de desembre de 2016 a cugat.cat

N

o sé què em passa. Em molesten
els privilegis. En general tots,
però els que no es poden dir em
molesten el doble. Em molesta que
m’imposin que un senyor mani per sobre
meu perquè ho diu Déu. O ho diu Franco,
encara pitjor, que aquest sí que el coneixem i haguéssim volgut no conèixerlo. No m’agrada que es dissimuli amb
el tema, tinc aquesta dolència. I a risc
de fer-nos pesats, les injustícies són
injustícies, t’ho miris a través de l’’Hola’
o ‘La Vanguardia’.
El Borbó pare, imposat pel franquisme per
deixar-ho tot ‘atado y bien atado’, va ser una
peça clau per fer una falsa transició política
i pacífica que apaivagués els anhels de llibertat i reconstrucció democràtica del nostre
país. Amb la por com a moneda de canvi, va
executar el seu càrrec d’il·lustríssim vividor,
ostentant distincions medievals imposades,
no escollides, i amb privilegis consanguinis.
La figura del rei com a paradoxa vivent: el

gran defensor de la Constitució diu que tots
som iguals davant la llei? Tots no, és clar. Ell
és sucre.
El Borbó fill no tenia un destí gaire diferent.
En un context de deslegitimació generalitzada de la monarquia, despesa extrema en
temps de misèria, frau fiscal i escàndols
sexuals, entra en escena el jove, que ve a
desenvolupar exactament el mateix paper
que el vell, però amb un vernís de jove. Amb
barba, pronunciant bé. Cosmètica i de la
barata. La segona transició servida en safata
i la monarquia es torna a salvar. Perfil baix
Felipe, que no està ‘el horno para bollos’.
Amb la crema de fotos, volem posar sobre
la taula que per a nosaltres tothom és igual.
Que no som súbdits i menys d’una dinastia
caduca imposada per una dictadura. Si som
súbdits, és del nostre poble i el nostre poble
es vol desfer d’aquest llast feixuc que de tan
corcat està a punt de caure ja.
Eludir aquestes contradiccions és caure en
l’irremeisme, en allò que esperen de nosaltres. Que siguem súbdits voraços de paper

cuixé.
‘Para muestra un botón’, la monarquia és
intocable. Que li ho preguntin a ‘El Jueves’ o
als joves de Girona encausats per l’Audiència
Nacional ara fa deu anys. I deu anys després?
Som al mateix punt denunciant que ens
volem treure de sobre aquest llastre, per pura
i sense tallar, democràcia.
I ens detenen i se’ns enduen a Madrid. Deu
anys després volíem més solidaritat, més
empatia, menys col·laboració, menys xiular
la Marsellesa mentre se’ns enduen i mirar
cap a un altre cantó. Cap a una paret on hi ha
una trista pintada. Més entendre que estem a
punt de tallar aquest fil ple d’espines que ens
subjuga. Que se’ns enduen. Que se’ns enduen
per les nostres idees. Unes idees que diuen
tots som iguals. Cadascú que tregui les seves
conclusions. Jo seguiré cremant fotocòpies
de cares, famílies, trons i palaus. Perquè cap
súbdit va aconseguir la llibertat apel·lant
a la moral de l’amo. Doncs, republicana i
orgullosa. En aquesta república que estem
construint, tots serem iguals. Passeu,
passeu. l

L’Obra Cultural Catalana
de Buenos Aires
Ramon Piqué, 29 de novembre de 2016 a cugat.cat

E

l 27 d’abril de 2009 moria a Buenos
Aires en Fivaller Seras. Tenia 79
anys i havia nascut a l’Argentina. No
va ser fins als 50 anys que va venir per
primer vegada a Catalunya, tot i que ell
es definia com a argentí de naixement
i català d’esperit. No es pot parlar d’en
Fivaller Seras sense fer esment al seu
compromís polític amb la independència
del nostre país.
Val a dir que el seu pare era Pere Seras
l’any 1928 fou el responsable de l’entrada clandestina de l’Uruguººi a l’Argentina
de Francesc Macià i Ventura i Gassol
durant el viatge que aquestes feren per
diversos països d’Amèrica Central i del
Sud.
L’any 1953, en Fivaller a l’edat de 23 anys,

juntament amb d’altres catalans de l’Argentina, funda el Grup Joventut com a alternativa
al viratge desmobilitazador que el Casal
Català de Buenos Aires havia empès amb
posterioritat a la guerra. En el seu manifest
fundacional es fa esment, de manera inequívoca, que ‘la nació catalana té el dret inalienable a ésser considerada com a tal dintre el
concert de les nacions europees’, tot criticant
‘la paròdia d’autonomia que gaudí durant
el temps de l’última República Espanyola’.
Aquell text també recollia que no reconeixien
‘autoritat legal a la representació de cap dels
partits polítics constituïts ni a cap organisme
governatiu dels que avui existeixen a l’exili’.
Consegüentment a aquest paraules, el Grup
Joventut va mostrar el seu desacord amb el
nomenament de Josep Tarradellas com a president de la Generalitat a l’exili l’any 1954, tot
apuntant que les ‘institucions republicanes
havien caducat, que eren un niu de discòrdies

i d’interessos poc patriòtics i calia fer foc nou
amb les forces de l’interior’.
L’acció del grup se centrà en el vessant de la
divulgació de la cultura catalana tot mantenint l’esperit de compromís dels catalans que
havien formar el Comitè Llibertat en els anys
anteriors a la guerra. En Fivaller Seras va ser
el delegat del Front Nacional de Catalunya
i va tenir per contacte a Europa el pintor i
militant independentista Manuel Viusà. L’any
1959 membres del Grup Joventut s’enfronten
a Tarradellas en una reunió privada a Buenos
Aires, trobada en la qual aquell pretenia
guanyar-se el suport del grup de joves.
Aquell mateix any el grup enviava una carta
de felicitació a Fidel Castro pel triomf sobre
la dictadura de Fulgencio Batista.
En Fivaller Seras, juntament amb d’altres catalans de l’Argentina funden l’any 1966 l’Obra

Cultural Catalana, sempre al marge de la
dinàmica del Casal Català de Buenos Aires ja
que entenien l’acció dels catalans a l’exterior
sobretor com una acció de compromís amb la
independència dels Països Catalans. Aquells
joves independentistes van esdevenir vells
combatents fidels a una causa que sempre
van considerar seva. Aquells vells combatents són part de la història de l’independentisme català i en la la memòria del nostre
país cal trobar un racó per noms com en Jordi
Arbonès, en Fivaller Seras i la Núria Seras
com a exemples de generositat i de fidelitat
a una causa.

Catalana a Buenos Aires.

Tanmateix, parlar d’aquestes persones no
és parlar del passat, ans al contrari, alguns
d’ells, malgrat l’edat, continuen avui dia amb
el testimoni de lluita que van adquirir aquells
joves independentistes del Grup Joventut i
del Comitè Llibertat a través de l’Obra Cultural

Pocs dies després de la mort d’en Fivaller
Seras, l’any 2009, apareixia una biografia,
intitulada ‘Catalans a Buenos Aires’ editat per
Pagès editors, que ell no va arribar a veure
publicada. Les seves darreres paraules són
una lliçó de compromís per a totes i tots

L’agost d’aquest any 2016 hem tingut l’oportunitat de retrobar a Buenos Aires en Jaume
Garriga, la Blanca Lorenzo, el Jordi Nadal, la
Iris Vila i en Ferran Prats. Hem pogut abraçarlos i sentir l’emoció de saber que encara són
amb nosaltres. La Blanca Lorenzo, sabent que
vivia a Sant Cugat m’ha demanat de trobar un
antic company de l’Obra Cultural Catalana que
fa anys ha perdut el contacte, es tracta d’en
Josep Maria Ribera, em diu que el cerqui en
una vivenda de la Rambla del Celler. Ho he
fet... M’ha emocionat trobar-lo i conèixer-lo.

nosaltres: ‘La meva il·lusió, naturalment, és
assolir una independència nacional. Ho veig,
però difícil, per moltes raons, prou conegudes
i en què no val la pena estendre’m ara. De
tota manera no puc perdre l’esperança, perquè la llavor sempre germina, en una banda o
una altra, sempre ressorgeix, encara que sigui
en moviments petits, grups resistensts que
un dia o altre fructifiquen, de vegades amb
una empenta imprevisible’.
En Fivaller Seras no va viure el referèndum
celebrat a Arenys de Munt sobre la independència, tampoc no va viure les grans manifestacions a favor de la sobirania del nostre
poble dels darrers anys. Esdeveniments com
aquests, però, són fruit de les llavors que al
llarg de la seva vida van sembrar moltes persones generoses, com les dones i els homes
de l’Obra Cultural Catalana.
A elles i a ells, un sentit homenatge! l

Pressupostos
participatius:
la profecia
s’ha
complert
Ramon Piqué, 15 de novembre de 2016 a cugat.cat

E

l 26 d’abril tenia lloc una taula rodona al Teatre-Auditori sobre experiències municipals de pressupostos
participatius. Es va presentar l’acte com
una oportunitat per aprendre d’aquells
municipis que ja havien apostat pel camí
de la participació a l’hora de decidir
sobre on destinar part dels pressupostos
municipals.

Vam tenir l’oportunitat de conèixer de primera
mà les experiències de Manresa, Vic i Sallent,
i sentir en veu dels seus representants els
encerts i els desencerts d’uns processos que
tenen un punt de novedosos en tant que no hi
ha encara molts precedents. És per aquesta
raó que les experiències existents tenen un
valor rellevant.
En aquella ocasió, la persona que va parlar de
l’experiència de Manresa, municipi molt semblant a Sant Cugat en termes quantitatius, va
posar sobre la taula la necessitat d’incorporar
la mirada territorial, de barri, per acostar els
pressupostos participatius a la ciutadania.
Val a dir que ha estat aquesta manca de
mirada territorial un dels arguments que
més s’han posat sobre la taula respecte del
model pel qual han optat els responsables
municipals de l’Ajuntament de Sant Cugat.
Desvincular projectes del seu encaix en el
territori, del barri, és tancar la possibilitat
de participar una part de la població. Així es
va expressar en la presentació que es va fer
al Consell de Ciutat, així es va expressar en
aquella taula rodona, així es va expressar en
alguns consells de barri... Els resultats del
procés de votació ho han acabat de certificar:
cap dels projectes nascuts a la Floresta han

tirat endavant, llevat d’un de petit que els
tècnics municipals van afegir a un projecte
del centre, cap però dels que van estar
defensats i treballats per nombroses veïnes i
veïns ha reeixit.
La raó matemàtica feia veure a qui tingués
ganes de veure-ho que era impossible que un
projecte amb voluntat de ser executat en un
barri concret tirés endavant. Era una profecia.
La resposta dels responsables municipals
era la seva aposta per projectes que ells
anomenaven de ciutat... La pregunta és: Els
barris no són ciutat? Quan uns veïns proposen un projecte amb una mirada territorial no
estan projectant la seva ciutat?
La raó matemàtica invalida un model que
s’ha manifestat de facto discriminatori per
als projectes circumscrits a un barri. I estic
parlant de la Floresta, un barri on els seus
veïns i veïnes estan demostrant dia rere dia
que volen participar en allò que els afecta,
però perfectament es pot projectar a altres
barris del municipi, perquè de gent amb voluntat de participar n’hi ha arreu del municipi.
El 26 d’abril, en aquella taula rodona sobre
experiències municipals i pressupostos
participatius una de les intervencions era
la d’un investigador de l’IGOV que en el seu
torn va apuntar com era d’important saber
quin era l’objectiu de la participació. Alguns
ajuntaments no se n’amaguen, Manresa, amb
govern de CDC, defensa en el seu web que els
pressupostos participatius són una manera
d’aprofundir en la democràcia participativa.
Molt lluny del model de Sant Cugat.
Els responsables municipals del nostre
ajuntament, quan eren interpel·lats sobre allò
que grinyolava en el model de pressupostos
participatius pel qual havien optat, responien
de manera magnànima que no passava res,
que això era un primer assaig, que caldria
modificar allò que no acabés de funcionar.
Esperant que aquestes paraules no fossin una
fugida d’estudi els toca, doncs, reflexionar
sobre què ha passat per a què hagi gent que
se senti expulsada d’aquest procés malgrat la
seva voluntat de participar, i toca repensar el
model, per a què els pressupostos participatius, acabin responent realment a la voluntat
d’aprofundir en una democràcia
participativa.l

D

ivendres de bon matí la policia
detenia l’alcaldessa de Berga i
la duia al jutjat a declarar per un
presumpte delicte electoral, després
d’haver-se negat a declarar en dues ocasions per no haver retirat l’estelada que
oneja al balcó de l’ajuntament durant

les conteses electorals. I el magistrat
l’advertia: si torna a desobeir podria
ordenar detenir-la de nou, ‘que en el seu
cas podria elevar-se a presó’. La mateixa
tarda, malgrat la gravetat dels fets, a la
tortúlia del programa divendres de TV3
la presentadora Helena Garcia Melero
comparava la desobediència civil amb
el ‘botellón’: ‘El mandat popular dels

joves de l’institut manava que anéssim
tots a fer un ‘botellón’ una nit sota el veí
de torn’. Altres tortulians també treien
llenya a l’assumpte. Tian Riba, aquest
senyor omnipresent que sap i opina de
tot, feia conyeta dient que a l’hora que la
policia va anar a buscar l’alcaldessa ja
era de dia i, per tant, no es podia parlar
de matinada.

Què s’hi fa a les tortúlies? (mot resultant
de la fusió entre tortura i tertúlia). A les
tortúlies s’hi xerra i molt. I xerrar, segons el
diccionari de l’Enciclopèdia Catalana significa
‘parlar molt i sense substància, pel sol gust
de parlar, fora de propòsit’. A les tortúlies
-en podem trobar tothora arreu- hi van
essencialment els totòlegs, persones que

saben i parlen de tot i que, tret de comptades
ocasions, no semblen fer el més mínim esforç
per analitzar la complexitat de les qüestions
que tracten. Tot el contrari: superficialitat,
llocs comuns, fonts anònimes, xafarderies i
falsos axiomes al servei de tàctiques de manipulació i adotzenament. En un mateix matí,
i sense envermellir, els mateixos totòlegs
poden parlar primer de la crisi del PSOE,

després de si Bob Dylan es mereix o no el
Nobel de literatura, i finalment de si la tàctica
del Barça la nit anterior va resultar adequada.
Són els totòlegs qui pontifiquen i són ells
qui jutgen que voler apujar els impostos a
qui cobra més de 60.000 euros anuals (4%
de la població) per redistribuir la riquesa i
beneficiar la majoria de la població és atacar
la classe mitjana i una nova mostra d’irres-

Tortúlies, totòlegs i la mare
que ens va parir
Ignasi Bea, 8 de novembre de 2016 a cugat.cat

ponsabilitat dels eixelebrats de la CUP.
‘Don’t stop me now’
Són també totòlegs els qui repeteixen coses
com ‘podràs estar d’acord o no amb ell, però
en Miquel Iceta és un gran polític’. Evidentment es tracta d’una qüestió subjectiva, però
hi penso quan de bon matí esmorzo mirant el
telenotícies i el veig, de nou, fent ballaruques
i autoparodiant-se encoratjant Hillary Clinton

com ho va fer amb Pedro Sánchez de manera
vehement. M’emprenyo quan el veig amb
el puny aixecat i somrient mentre canta un
himne combatiu com la Internacional, i penso
que no estic gens d’acord amb el dogma
tortulià, i que rere les conyetes i l’habilitat retòrica no hi ha absolutament res substanciós.
A manca de propostes, cop de maluc i un
parell de brometes. Recordo quan deia que ell

no volia escollir entre Picasso o Dalí o quan
va dir que a l’Alemanya nazi també hi feien
eleccions plebiscitàries, i penso que, si es diu
arreu que Iceta és bon polític és senzillament
perquè els totòlegs ho repeteixen.

Donald Clinton i Hillary Trump
Aquests dies els totòlegs ens parlen també
de les eleccions als EUA. Tothom és expert
en les dinàmiques electorals ianquis, en el
sentit del vot de les minories i en quins són
els estats clau sense els quals la victòria es
complica. Si heu escoltat més d’una tortúlia,
sabreu que tothom que ha guanyat a Ohio des

de 1960 s’ha endut les presidencials.
Segurament, després d’haver escoltat tortúlies i especials tots tindrem una opinió de qui
volem que guanyi. Però el que faran demà els
nord-americans és elegir entre allò dolent
i allò pitjor. Certament, Trump és masclista,
racista i tots els ismes negatius imaginables.
Però Clinton és la candidata de Wall Street
i entre els seus principals finançadors hi

tenim Goldman Sachs, per exemple. No són
el mateix, és cert. Però faran en essència
el mateix, com fan PP i PSOE a casa nostra.
I, malgrat que els Estats Units és un dels
països del primer món amb més pobres, la
pobresa no ha estat una prioritat al debat
públic ni a la campanya. I els totòlegs tampoc
no en parlen. Quines coses. l

A

quest dissabte passat, emmarcat
en la setmana europea de gestió
de residus, es va fer un acte a la
plaça Octavià on públicament es va obrir
un contenidor de rebuig per fer una
anàlisi ràpida del tipus de brossa dipositada. Tenint en compte que una mostra
d’un sol contenidor no ha de ser representativa del que succeeix arreu, tothom
present es va quedar amb un pam de nas
veient que el 85% de la brossa era una
barreja de fraccions valoritzables dins
d’altres contenidors de selectiva i on
només el 15% era de rebuig.
La tinenta d’alcalde d’Entorn Urbà, Cristina
Paraira, va lamentar que el contenidor que es
va utilitzar de mostra reflectís que la cultura
del reciclatge encara no hagués arrelat del
tot en la ciutadania. No vull repetir les dades
sobre el reciclatge que té la nostre vila, que
tot i ser per damunt de la mitjana s’han
estancat i on cal prendre mesures urgents per
augmentar-les. Una solució és la implementació de la recollida selectiva porta a porta
com s’està fent a Valldoreix, tret dels barris
de Sant Jaume, la Barceloneta, i La Serreta.
Dir que la CUP PC ja vàrem demanar al Ple de
l’EMD que els sistema porta porta s’implementés a la totalitat de Valldoreix, però per el
moment sense èxit. En qualsevol cas no ens
hem d’aturar aquí i cal fer aquesta proposta extensiva per a la Floresta, les Planes,
MIrasol, i allí on llur configuració urbanística
d’habitatges unifamiliars aïllats ho permeti.
Tant les Veïnes i Veïns de Valldoreix o de Sant
Cugat, així com la resta de persones de la

societat on vivim, som els primers responsables de la generació dels nostres residus, i
coneixem o hauríem de conèixer els efectes
negatius sobre el medi ambient provocats per
l’absència d’una gestió respectuosa i acurada.
En primer terme, hem de tenir la responsabilitat de ser conscients a l’hora de consumir
tenint present el tipus del residu resultant
que podem generar assumint el compromís
de fer tot el possible per a que aquest es
valoritzi correctament. Així mateix tenim
el deure de facilitar amb els nostres actes
qualsevol tasca que es dugui a terme des
dels serveis públics i que sigui en benefici de
la comunitat. Dit això, ens podríem estendre
parlant de la crisi ambiental en que estem
immersos o podríem descriure els beneficis
del sistema de la recollida porta a porta amb
xifres i dades que són fàcilment visibles al
web del govern de la Generalitat, o al de
l’Associació de municipis catalans per a la
recollida porta a porta (Portaaporta .cat).
Un cop es fa evident que la ciutadania té la
capacitat, i de fet recull el testimoni d’assumir responsabilitats fent la separació de la
brossa en origen, cal que Paraira també vagi
més enllà de fer una simple valoració de la
perfomance del contenidor i es posicioni davant de totes les Veïnes i Veïns de Sant Cugat
prenent compromisos com el que proposem
i anar més enllà de les lamentacions. Tenim
una economia sanejada, tant que malgrat el
nostre posicionament sobre els impostos,
l’ajuntament té la voluntat de baixar-los,
fet pel qual se li pressuposa una capacitat
recaptatòria suficient per tirar endavant
projectes com aquest. l

Valldoreix,
quasi un
exemple a
seguir
Ferran Margineda, 22 de novembre de 2016 a cugat.cat

L’

Esther Salat, regidora d’Educació
explica en una columna al Cugat.
cat la seva vivència amb el procés
de pressupostos participatius que s’ha
desenvolupat a la nostra ciutat en els
darrers mesos. La seva vivència ha estat
il·lusionadora i satisfactòria tant amb el
procés com amb els resultats, apuntant
que hi ha hagut un objectiu comú: la de
fer realitat projectes que milloressin la
nostra ciutat.
Tenint en compte la idea de ciutat amb tota la
seva globalitat i dispersió, més enllà del nucli
urbà, és una llàstima que no hagi fet esment
ni tan sols un petit pensament a la vivència
dels resultats que es té en aquests moments
als barris, sobretot a la Floresta. Com a barri,
la Floresta, en un intent de creure’s que
també pot aportar en la millora de la ciutat,
si es millora el barri, va presentar 5 projectes,
malgrat la dificultat que s’entreveia que les
propostes perifèriques fossin igual de votades que les propostes presentades al nucli
del municipi. Per no pecar d’il·lusos es va
planteja en diferents ocasions la problemàtica de la manca de ponderació territorial de la
votació, sense obtenir cap mesura alternativa
al respecte.
Davant l’escenari amenaçador per la millora
del barri i de la ciutat que es preveia que

produiria el sistema de votació decidit per
l’Ajuntament, les entitats i els col·lectius del
barri que van presentar les propostes fins
i tot es van organitzar per poder fer arribar
la informació dels projectes a cada racó del
barri i per incentivar a la gent a la participació.... però tal com es temia els resultats no
han afavorit cap dels projectes presentats
per la Floresta. Avui, per tant, el malestar
i la frustració era present en molts dels
espais públics, al forn, a la plaça, a l’escola,
a l’estació...
I s’ha escrit una pàgina més en el llibre de
la desafecció del barri respecte Sant Cugat,
desafecció que en cap moment és culpa de
les ciutadanes i ciutadans que han votat,
sinó de la decisió municipal de no escoltar
els temors que s’havien posat sobre la taula
sobre com tenir en compte els projectes dels
districtes.
No n’hi ha prou amb plans de millora, també
es necessita que els projectes proposats
des dels i pels barris formin part de l’agenda
política de la ciutat per evitar les conseqüències nefastes de la desafecció: el desinterès,
el descontentament i la insatisfacció política
de la ciutadania. Cal escoltar no només les
demandes dels barris sinó també les seves
propostes de construcció i de millora social
per poder enfortir la vida pública i política del
municipi. l

Els barris
existeixen
Pere Lecha, 18 de novembre de 2016 a totsantcugat.cat

El tema seria innocu si no formés part d’una
ideologia dominant, que com gota malaia ha
anat subvertint l’espai de totes per l’espai
intel·ligent. Els primers a instal·lar semàfors,
els primers a tenir carrers que et diuen si
hi ha aparcament. Els primers a tenir més
càmeres de videovigilància que la catifa
vermella dels Oscars.
Mentrestant, oblidem que també som
els primers en desigualtat, els primers a
expulsar les classes populars, la gent comú.
Els primers a fer veure que no hi ha conflicte
social, si no es veu, si l’herba és ben verda i
els leds de Nadal són ben vistosos.

F

Núria Gibert, 1 de novembre de 2016 a cugat.cat

a unes setmanes Sant Cugat va tenir
els seus 15 minuts de fama arran
d’uns vistosos minisemàfors instal·lats a peu de terra en un dels passos
de vianants més concorreguts, el dels
Quatre Cantons. La cosa ha costat uns
quants milers d’euros i els responsables
de la seva instal·lació n’argumentaven la
seva idoneïtat a l’hora d’evitar accidents,
especialment entre aquells vianants més
despistats que usen el mòbil mentre
caminen pel carrer.
El que resumeix millor el pensament generalitzat sobre l’assumpte, que omplia
de riures sorneguers els presentadors,
és el que expressava una veïna a les
càmeres de TV3: ‘Em sembla una ‘pijada’,
la veritat’.

Em preocupa la tutela persistent en l’espai públic o el que en Delgado reivindica
lúcidament com ‘el carrer de tota la vida’,
aquell espai on tàcitament, des de sempre
dels sempres, tots l’hem compartit i ens
n’hem coresponsabilitzat. Hem fet les nostres
normes de la vida en comú. Normativitzar
fins l’absurd allò que no ho necessita ens
idiotitza. Ens fa més menys propietaris d’allò
que sempre ha estat de tots. És senzill: que
el nen aprengui on i com pot jugar a pilota
sense molestar, no prohibim jugar a pilota.
Deixem de gastar fortunes de tots els santcugatencs en gespa com si fóssim Escòcia i
intentem que tots els santcugatencs puguin
viure a la seva ciutat i no hagin d’anar a Rubí,
Cerdanyola o a Escòcia.
La mala cosa és que, en el cas que ens
ocupa, no crec que salvi vides (tothom ha de
saber que el que ha de fer sempre i sense
excepció és mirar si vénen cotxes), ni serveixi
de norma (només n’hi ha un lloc, impossible
crear hàbit). El que sí que ha fet, però, és
fer-nos sortir els colors a un bon munt de
gent que estem fartes de veure com aquest
govern està impacient per ser sempre el
més modern, el més ‘smart’, el més ‘cool’ i
molt sovint, també, el més frívol. I l final, tot
plegat, el que fa és vergonyeta, tanta pijadeta
i tanta injustícia. l

La insostenible
lentitud de l’administració
local de Sant
Cugat
Ramon Piqué, 18 d’octubre de 2016 a cugat.cat

E

l títol de Milan Kundera és llarg i
lent de llegir, apropiat per a la seva
obra i apropiat per al tema que
abordem. Costa d’entendre el perquè de
la lentitud de l’administració per a les
coses petites, les de cada dia, les que
afecten les ciutadanes i ciutadans en
el seu quefer diari. Per què les papereres dels barris de muntanya encara no
disposen d’un sistema que impedeixi
els senglars tombar-les quan tothom
veu la necessitat, tant el veïnat com
l’administració? Quant temps més ha de
passar? Per què una esquerda en el ferm
pot aparèixer anys rere any en tots els
informes dels tècnics corresponents i
en canvi l’esquerda continua al seu lloc?
Quant de temps ha de passar?

Per què una instància entrada fa mesos pot
raure en qualsevol taula de l’Ajuntament de
Sant Cugat sense que mai rebi resposta? Són
tres exemples en els quals moltes veïnes i
veïns podem identificar-nos. La lassitud i la
no resposta són probablement un dels pitjors
mals que té l’administració cap a la seva
ciutadania. La lassitud i la no-resposta és
aliment de desconfiança de les veïnes i veïns
cap a l’Ajuntament.

l’administració més propera a les ciutadanes i
als ciutadans, quan es tracta d’abordar temes
no reglats costa de vegades d’identificar qui
és l’interlocutor que ha de servir per trobar
el desllorigador de les coses petites i encara
més difícil de les no tan petites. Aquest mal,
aquesta inèrcia, abraça tothom: ciutadanes i
ciutadans, personal treballador de l’administració, representants polítics del govern i de
l’oposició, etc.

L’administració és sovint percebuda com
una maquinària que camina sola amb una
inèrcia difícil de canviar. Tot i ser l’Ajuntament

Hi ha moments que l’administració necessita
un sotrac per adaptar-se a les noves demanes de la comunitat. Les dinàmiques socials

canvien i aquella administració que en el
seu dia potser fou moderna, ara ranqueja.
Mentrestant els més pacients dels santcugatentcs esperen com Job, confiats a poder
veure el dia en què d’ofici l’administració doni
resposta a la ciutadania, quan no, s’avanci de
manera preventiva a qualsevol contrarietat.
La frontera entre l’administració i l’administrat hauria de ser tan tènue que passar d’una
banda a l’altra hauria de ser una cosa fàcil
i fins i tot natural. Probablement aleshores
l’administració començaria a ser percebuda
com una cosa realment pròpia. l

Construïm
sobiranies,
avancem
cap a la
Jordi López, 15 d’octubre de 2016 a totsantcugat.cat

A

quest curs 2016/2017 un dels
eixos centrals del debat polític a
Sant Cugat i a part del nostre país,
serà la sobirania nacional
Escoltarem diverses propostes sobre el
futur de Catalunya; si hem de seguir amb
l’status quo actual, si hem de reformar
l’estat per avançar cap a un estat federal
que permeti l’encaix de Catalunya a
Espanya, o si hem de pactar amb l’estat o
no un possible referèndum d’autodeterminació.
Però per parlar de sobirania, crec que hem
de tenir un debat més profund, on tinguem
la capacitat de parlar de tot, sobretot del que
significa la sobirania, perquè serem sobirans
si tenim un estat propi que està encadenat
als interessos econòmics de les multinacionals?
Serem sobirans si no podem decidir com
gestionem els nostres recursos naturals? O
si no podem marcar unes línies roges perquè
bancs i altres especuladors ens privin d’un
habitatge digne amb l’excusa que és el lliure
mercat qui marca els preus de l’habitatge?
Si aconseguim la independència, però no fem
un procés de ruptura amb el sistema capitalista, haurem aconseguit una part molt petita
de la sobirania, on només haurem canviat
una línia en un mapa, però que realment no

ens portarà a generar un canvi polític i social
tan necessari avui dia, en una societat on
gran part de la població està tenint seriosos
problemes per tirar endavant, per pagar les
factures de l’aigua, de la llum, de l’habitatge.
On cada dia que passa hi ha un percentatge
més alt de persones que estan al llindar de la
pobresa extrema.
És per això que cada vegada més gent creiem
i reivindiquem la recuperació de les sobiranies perdudes, alliberant espais que ens
permetin apoderar a la ciutadania, dotant-nos
de poder de decisió i participació, tant social
com política.
Però, i que hi té a veure Sant Cugat en tot
això? Doncs molt! L’àmbit municipal és el
millor àmbit des d’on iniciar aquests processos de transformació i d’apoderament, ja que
els municipis són els espais més pròxims a
la ciutadania, que ens permeten una millor
intervenció, hi ha més proximitat de les
persones i per tant una millor participació en
tots aquells assumptes que ens afecten.
Des de la nostra vila, podem començar a
recuperar i a construir nous espais de sobirania. Un bon exemple és el consell de barri de
la Floresta, on ha augmentat la participació
ciutadana, fruit d’un canvi de funcionament
que es basa a donar-li el protagonisme a
les veïnes i veïns, aconseguint que puguin
decidir, per exemple, sobre com es gasten
els diners de lliure disposició que tenen
pressupostats.

Un altre exemple seria la gestió de l’aigua a
la nostra vila, podem decidir entre totes quin
tipus de gestió volem? Hi ha la possibilitat
d’aconseguir una millora substancial del
servei amb una gestió pública? Doncs jo
crec que sí, a més, és una bona manera de
començar a recuperar tots aquells béns de
primera necessitat, com per exemple l’aigua,
que són de propietat col·lectiva i que actualment estan en mans d’unes poques persones
que s’omplen les butxaques, fent negoci amb
aquest subministrament.
Podria seguir posant exemples i ompliria el
TOT Sant Cugat sencer, parlant de sobirania
productiva, de sobirania reproductiva, de
sobirania cultural, de sobirania energètica, de sobirania econòmica, de sobirania
residencial, i un llarg etcètera de qüestions
que ens afecten directament en les nostres
vides quotidianes i que seria bo que, com a
mínim en puguem debatre quan comencem
el procés constituent del nou estat que estem
fent entre totes.
Ah, i si us interessa el debat, aquesta
setmana la CUP organitzem la Festa per la
Unitat Popular, amb xerrades i concerts, on
el lema és “construïm sobiranies”, justament
perquè volem començar a debatre amb totes
vosaltres aquestes qüestions i perquè volem
començar a posar fil a l’agulla en la construcció d’una república que sigui socialment
justa, no hi podeu faltar! l

Participació
la Floresta,
Pere Lecha, 13 d’octubre de 2016 a totsantcugat.cat
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ls dies 28 i 29 de setembre les veïnes i veïns de la Floresta van poder
fer un tast de què és la participació
directa
Un total de 443 persones, majors de 16
anys i empadronades a la Floresta, van
dipositar la papereta a l’urna que va anar
canviant d’ubicació durant els dos dies,
exactament van participar un 11,90%
del cens total, que eren 3774 persones.

En conèixer els resultats, va sorgir una
qüestió a moltes veïnes i veïns, ha participat
molta o poca gent. Podem buscar la resposta
fent un parell de comparacions.
La primera, tenint en compte el total de
persones que van votar i mirant cap al
passat, o sigui, mirant com s’havien repartit
els diners de lliure disposició del Consell de
Barri (a partir d’ara CB) anys anteriors, abans
de la nova presidència. Sense entrar en detall
de com funcionaven els CB, sí que podem
recordar que totes les propostes i decisions, relacionades amb els diners de lliure
disposició, sortien de comissions que no eren
obertes a tot el veïnat, sense donar possibilitat a les persones que participaven en el CB,
a votar res. Per tant podem dir, que la decisió
es prenia en un grup no més gran de 15/30

poca
o
molta?
persones. Amb aquesta primera comparació
ja podem apreciar que entre 30 i 443 hi ha un
salt quantitatiu molt gran.
La segona comparació que ens pot ajudar a
saber si va participar molta gent, és utilitzant
el percentatge de participació i comparant-lo
amb altres processos de participació similars.
•
•
•
•
•

Procés per urbanitzar la Pl. Catalunya de
Donosti, un 6,7%.
Procés sobre les xemeneies de Sant
Adrià del Besós, un 9,1%.
Procés de la Diagonal a Barcelona, un
12,2%.
Pressupostos participatius de Sant Feliu
del Llobregat, un 3,0%.
Consulta per si es construïa un Ikea a
Salt (Girona), un 21,5%.

No hi ha dubte, a la Floresta es va participar
en un nivell alt respecte els altres processos.
Amb aquestes dues comparacions, podem
constatar que la participació a la Floresta ha
sigut alta.
Si afegim que tot el procés ha estat portat per
veïnes i veïns, no per professionals, que no
hi ha hagut vot telemàtic i que, a diferència
d’altres llocs, només hi ha hagut dos dies per
votar, podem estar molt contents a la Floresta
amb el procés que hem portat a terme entre
tots i totes.
L’any vinent hem de millorar el procés i
aconseguir que moltes més veïnes i veïns
participin. l

El
transport
públic
escolar a
Sant Cugat
Ferran Margineda, 11 d’octubre de 2016 a cugat.cat
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a ha passat un temps més que
prudencial perquè es pugui avaluar
com ha entomat l’Ajuntament el
repte obligat d’assumir la competència
del transport escolar que fins fa poc
duia a terme el consell comarcal.
A aquesta nova competència se li ha fet
front amb els efectius del transport públic
del bus urbà de la ciutat. La solució lògica,
ràpida i efectiva ha estat dotar-se de
reforços amb unitats de bus extres en els
horaris d’accés i sortida de les escoles o
bé traçant circuits alternatius en aquestes
franges horàries. Ara bé, si aquesta nova
competència ha estat trempejada sobre el
paper amb resultats acceptables, sí que
presenta en la seva execució una mancança
força preocupant, que és la minva qualitativa de la seguretat davant del servei que els
consell comarcals oferien.
Aquest retrocedir s’explica fàcilment pel fet
que es passa de que les nostres filles i fills
vagin asseguts, amb cinturó de seguretat
i amb una persona responsable controlant
els infants i reportant les famílies, al fet
que vagin la majoria drets, els asseguts
sense lligar, moltes vegades enllaunats i

sense cap servei d’acompanyament que
hi tingui cura. Això ens obre nous interrogants davant una davallada més de drets
que tenim la ciutadania en l’àmbit d’allò
públic. Aquestes qüestions poden ser: si hi
ha d’haver aquest servei d’acompanyament
ofert per l’Ajuntament, quina és l’edat mínima amb la que un menor (de 16 anys) pot
viatjar sol i si els aforaments d’un bus urbà
han de servir com a referència a l’hora de
dur menors amb les condicions de seguretat espartanes d’aquests busos.
Consultada l’ATM, que és qui reglamenta els
drets i deures dels usuaris del transport
públic metropolità, al respecte que els
menors puguin viatjar sols amb el consentiment de mares, pares o tutors, responen
que no s’estableix una regulació mínima
respecte dels menors en l’ús del transport
públic, atès que no disposen de competències sobre la matèria. En aquest sentit,
la regulació d’aquests supòsits que tenen
a veure amb l’edat del menor s’hauria de
verificar d’acord amb la normativa general
de caràcter civil o bé comparativament
-si és que ho preveuen- amb les diverses
condicions generals d’utilització de cada
operador de transport o de l’administració
que estigui vinculada competencialment.

Davant d’aquest galimaties legal ens
trobem que els vehicles (abans autocars)
als quals fem referència són de tipologia de
servei urbà de classe I: vehicles proveïts de
zones per a viatgers de peu que permeten
la circulació freqüent dels viatgers i on
no és obligatori dotar-los de cinturons
o altres sistemes de retenció. Per altra
banda, i sense ànim de marejar ningú, el
Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre
condicions de seguretat en el transport
escolar i de menors estableix que l’àmbit
d’aplicació d’aquest Reial Decret són, entre
altres, aquelles expedicions de transport
públic regular de viatgers en què la meitat
o més de les places hagin estat prèviament
reservades per a viatgers menors de 16
anys. Per altra banda, en aquest tipus de
transport és obligatòria la presència d’un
acompanyant quan almenys el 50% dels
viatgers siguin menors de 12 anys. Si no hi
ha acompanyant, la normativa no preveu
cap regulació específica respecte a l’edat
en què els menors d’edat poden viatjar sols
en els transports públics.
Això ens duu a reconèixer que la situació en
la qual ens trobem va de l’ambigüitat a un
buit legal regulador que tingui cura de la
seguretat dels nostres filles, a causa d’un
canvi competencial on no s’han avaluat les
repercussions. També es pot afirmar que
l’Ajuntament ja triga a assumir la totalitat
del repte regulant i apaivagant la situació de risc i l’angoixa de moltes mares i
pares. Davant d’aquesta situació, trobem
les famílies de la Floresta que han decidit
autogestionar-se a l’hora d’establir torns
d’acompanyament en el reforç de la línia
que passa per l’escola. Altres escoles com
el Ferran i Clua han preferit assumir la
pèrdua i pagar per un servei segur. I potser
el cas més extrem el trobem a les escoles
concertades, com les ubicades a Can Sant
Joan on les aglomeracions d’infants provant
d’accedir al bus i viatjant sense control són
l’antítesi del que la seguretat i el sentit
comú recomanen.
Cal una resposta ràpida a aquest problema
ja que la Taula de Mobilitat, funcionant a
ralentí, no el resoldrà. l

Llistes
obertes?
D’entrada
no, gràcies

E

n aquesta època en què vivim,
d’eleccions i campanyes electorals
quasi permanents, amb la seva
conseqüent abstenció i laments més o
menys sincers per part dels polítics a
l’hora de valorar-la, és habitual sentir
a parlar de la necessitat d’adoptar
un sistema electoral amb llistes
obertes. Així, per resoldre la sempre
massa alta abstenció, la desafecció
generalitzada cap a la política, la
manca de transparència o la corrupció,
les llistes obertes i/o desbloquejades
-aquelles on els electors poden ordenar
els candidats com creguin pertinent o
escollir candidats de diferents llisteses presenten sovint com la solució a tots
els problemes.
Més enllà que països amb aquest sistema
no solucionin el problema de l’abstenció (a
les darreres eleccions generals a Suïssa tan
sols va participar el 42,5% i a Finlàndia la
participació és la mateixa que a les eleccions
a l’Estat Espanyol) les llistes obertes podrien
tenir conseqüències força negatives, encara
que l’objectiu amb què es proposin sigui
fomentar la proximitat entre els votants i les
persones que els han de representar.

Per què? Doncs perquè en la forta competència que es generarà entre els diversos
candidats d’un mateix partit, qui tingui més
recursos per pagar-se la campanya serà més
conegut pels ciutadans i tindrà avantatge.
Perquè correm el perill que les cares maques
o populars tinguin -encara més- pes i el personalisme creixi en detriment de les idees.
Perquè és més que probable que augmentin
els favors personals per tal d’aconseguir més
suport que els demés candidats, fomentant
el comportament clientelar i les pràctiques
corruptes. En l’afany per ser reconeguts i ben
valorats pels que els han d’escollir, els candidats poden caure fàcilment en la temptació
de no prendre decisions polèmiques o poc
populars, encara que siguin necessàries.

Ignasi Bea, 27 de setembre de 2016 a cugat.cat

Al darrer baròmetre del CEO, un 48,6% dels
enquestats deien tenir poc interès o gens
en la política, i el coneixement dels representants polítics, més enllà d’uns pocs més
rellevants, era francament baix. Poc interès i
poc coneixement, en un sistema que implicaria més informació i complexitat, no tan sols
podria no ser la solució, sinó que podria anar
en contra de la participació, especialment de
la població amb un menor nivell educatiu. l

Una altra
és
manera
possible
de fer
urbanisme
Xavier Humet, 20 de setembre de 2016 a cugat.cat

J

a fa uns mesos que tots els
partits de l’oposició ens vam
posar d’acord per intentar aturar
les modificacions del Pla General
Metropolità que l’Ajuntament de Sant
Cugat duia a terme en diversos àmbits
del municipi: les zones verdes de
Valldoreix, Can Busquets a la Floresta,
Can Cabassa i Can Mates a Mira-sol, i
Can Monmany i la zona de l’Estació a
Valldoreix.

I dic intentar, perquè la moció que es va
presentar al ple de maig, a darrera hora el
punt cinquè dels acords es va canviar i en
lloc d’aturar tota aquesta modificació de la
planificació només es van quedar aturades
per acord del ple dues de les zones: la
de l’Estació de Valldoreix i Can Cabassa a
Mirasol.
Com va ser possible que tots els partits de
l’oposició ens poséssim d’acord fins l’últim
moment? Doncs senzillament perquè, malgrat
que una part d’aquestes modificacions crèiem

que estaven ben gestionades, altres com Can
Busquets i Can Monmany i algunes zones
verdes de Valldoreix no buscaven l’interès
general que hauria de prevaldre en tota modificació urbanística.
Per què a la zona de Can Busquets es compren 43.663 metres quadrats de parc forestal
per quedarse tal com està? I es paguen
561.944 euros.
Per què a aquesta mateixa zona es compren
uns solars qualificats 20a/10, inedificables

per la seva orogafria i situació?
Per què es compren uns terrenys que són
edificables a la zona de Can Monmany per
reconvertir-los en zones verdes pùbliques,
quan encara tenim quantitat de zones verdes
a Valldoreix que ja estan qualificades com a
tals i que algun dia s’hauran d’expropiar?
Per què es preveia la construcció de 550
habitatges a la zona de Can Cabassa, i d’ells
el 60% d’habitatge protegit, quan aquesta
actuació contradiu la legislació urbanística

en vigor? (Aquesta zona ha quedat aturada
per acord del ple de maig)
Sí, aquesta zona i la de l’Estació de Valldoreix han estat aturades. Resulta que de les
sis zones d’aquest planejament dues estan
aturades.
No és motiu suficient el que una tercera part
d’aquest planejament estigui aturat, (amb el
beneplàcit de l’equip de govern), perquè ens
replantegem la revisió de les sis zones en la
seva globalitat.

No és admissible que aquestes modificacions
del planejament que tant afecten les arques
públiques i el bé comú, no es parlin i es
consensuïn amb totes les parts.
Des del grup CUP-PC creiem que les modificacions urbanístiques que ens afecten tots
s’han de gestionar amb la màxima transparència, amb l’objectiu de buscar i afavorir
el bé comú i buscant el màxim consens de
totes les parts implicades.
Una altra manera de fer urbanisme serà
possible! l

Última
etapa del
procés
participatiu
de la
Floresta

D

es de primers de maig, el Consell
de Barri de la Floresta està impulsant una nova manera de repartir
el pressupost de lliure disposició
Els dies 28 i 29 de setembre, a la Floresta, celebrarem l’última etapa del procés participatiu corresponent a l’any 2016, la votació dels
projectes presentats.
L’urna passarà per tres llocs, cada un dels
dos dies, amb l’objectiu d’arribar al màxim de
veïnes i veïns.
De 08.30 a 09.00 hores l’urna estarà a l’entrada de l’escola pública de la Floresta, on totes
les mares i pares de les famílies florestanes
podran votar. A la mateixa ubicació, si tornarà
de les 16.00 a les 16.30 hores per cobrir la
sortida dels infants.
De 09.15 a 12.00 hores l’urna es traslladarà al
Centre Social i Sanitari de la Floresta per tal
de donar servei als usuaris del CAP i el casal
d’avís. Llavors, i per acabar la jornada, l’urna
anirà a la plaça de l’estació de la Floresta,
de les 17.30 a les 20.00 hores, on la resta de
veïnes i veïns podran exercir el seu vot per
escollir les propostes que s’han presentat.

Pere Lecha, 15 de setembre de 2016 a totsantcugat.cat

Cada veí i veïna podrà votar entre un mínim
de 2 projectes i un màxim de 5, prioritzant-los numèricament, per tal que quedin
classificats de més vots a menys.
Per tal de fer el seguiment de les jornades
de votació, es formalitzaran membres de
taula, repartits entre els representants de les
entitats i associacions del barri, per tal de garantir la transparència de les votacions. De la
mateixa manera, sempre hi haurà un regidor
a la taula. Per poder votar en aquest procés,
s’haurà d’estar empadronat a la Floresta.
L’escrutini i publicació dels resultats tindrà
lloc el mateix dia 29, al tancament de la
jornada.
El total de diners que hi ha per repartir són
77.000 €, i els projectes que s’han presentat
no superen els 20.000 €. Per arribar als
80.000 €, que hi ha al pressupost del CB, hi ha

3.000 € mes, que els infants de l’escola de la
Floresta decidiran com distribuir-los, com a
pas previ a què aquesta tasca la faci el futur
consell dels infants de la Floresta.
Quan tinguem la llista dels projectes
guanyadors, ordenades pels vots obtinguts,
s’anirà sumant el valor de cada proposta fins
a arribar als 77.000 € de què es disposa.
Així, per primer cop, totes les veïnes i veïns
de la Floresta hauran tingut l’oportunitat de
presentar propostes i voltar-les per repartir
els diners de lliure disposició del consell de
barri. l

Un bon
model de
Pere Lecha, 18 d’agost de 2016 a totsantcugat.cat

Per si algú no ho sap, el Senglar Cultural és
una coordinadora d’entitats i persones de la
Floresta, per tant és un espai obert, divers i
en conseqüència ric. Gràcies a això totes les
veïnes i veïns podem conèixer tots els detalls
de la festa major.

A

la Floresta es fa una Festa Major
feta des del poble i per al poble
Sense tenir cap intenció de comparar la festa major de la Floresta amb cap
altre, sí que m’agradaria descriure com
veig l’organització d’aquesta, valorant
molt positivament el model que porta a
terme el Senglar Cultural.

El finançament de la festa ve donat per un
conveni amb l’ajuntament de Sant Cugat, el
qual, a part de la partida econòmica, aquest
proporciona infraestructures, un equip de la
brigada i un enllaç de l’equip de tècniques
per qualsevol cosa que pugui succeir.
Aquests diners i recursos, són part del retorn
que ha de fer un ajuntament en forma de

serveis per totes les veïnes i veïns del seu
municipi, en aquest cas dins de les partides
de cultura. Valorada la part econòmica i
d’infraestructures, parlem de la programació i
gestió de la festa major.
Durant la preparació de la festa major, el
Senglar no té cap problema, ans el contrari,
per obrir la comissió de programació a altres
persones particulars i/o entitats que no participen habitualment al Senglar, perquè aportin
el seu gra de sorra en tot el que envolta la
festa major. Un altre dels punts forts en la
gestió és la comissió de barres populars, on
es dóna la possibilitat a les entitats de la
Floresta a muntar una barra durant els dies

de festa major per tal que puguin autogestionar-se.
Sumem-hi, també, el mercat d’artesania que
gestiona l’entitat Florestart on dóna cabuda als i les artistes de la Floresta a poder
desenvolupar la seva tasca durant els dies de
festa major. Per acabar de tancar el cercle,
i garantir el màxim de participació, des de
mesos abans es fan crides a totes les veïnes
i veïns perquè participin com a voluntaris,
creant una bossa de gent que garanteix que
es realitzin les activitats de la millor manera
possible.
De tota la programació que surt de les comissions pertinents, no hi ha cap ingerència de

les tècniques de cultura de l’ajuntament, fora
de temes tècnics que gairebé se solucionen
tots satisfactòriament, garantint així una
programació feta per les veïnes i veïns que
han volgut participar.
Lògicament no tot són flors i violes i sempre
hi ha coses que es poden millorar i que de
ben segur que el Senglar Cultural pren bona
nota per l’any següent.
Vist tot això, puc afirmar, que a la Floresta es
fa una Festa Major feta des del poble i per al
poble. l

La Floresta,
E

l dia 10 de desembre de 2015
tenia lloc el ple de constitució del
consell de barri de la Floresta.
L’alcaldessa en el ple en què es feia
els nomenaments dels regidors dels
barris va demanar lleialtat als nous
presidents i tot fa pensar que aquesta
petició anava dirigida especialment,
per no dir únicament, a la persona que
havia de presidir el consell de barri de
la Floresta. No endebades a la Floresta

les veïnes i veïns havien dit prou a una
manera de fer i posaven tota la il·lusió
en alguna cosa nova que emergia i que
estava per escriure i la malfiança atàvica
entre administració i veïnat es feia
palesa en aquella demanda de lleialtat
feta per l’alcaldessa.

Han passat més de sis mesos i el Consell de
Barri de la Floresta ha començat a caminar
talment com la imatge de ‘Novecento’: veïnes
i veïns avançant plegats conscients de ser
amos del seu propi destí com a barri.
En aquest breu període de temps s’ha
construït pràcticament tot, com si es
comencés de zero: instruments de
comunicació i d’informació; espai de treball
sobre memòria i patrimoni; xarxa d’entitats
i agents educatius del barri; espai de treball
sobre medi ambient; espai de treball sobre
cultura; espai de treball sobre urbanisme
i mobilitat. S’ha fet feina per recollir
informació detallada sobre els equipaments
i el patrimoni municipal del barri. S’han
començat a treballar projectes de recollida de
memòria oral i d’un museu virtual del barri.
S’ha articulat un espai educatiu de barri.

S’han organitzat actes de debat i informació
sobre els senglars i l’ailant. S’ha presentat
un ambiciós projecte de Casal de Joves. Ha
nascut la companyia de teatre la Global.
S’han abordat temes de mobilitat històrics
com ara la baixada de Can Llobet o el pas
de l’estació. S’estan treballant propostes
de millora del transport urbà. S’ha posat la
llavor de la nova biblioteca de la Floresta.
S’han presentat mocions per tractar la riera
Saladrigues. S’han posat les bases per crear
un consell d’infants del barri. S’ha engegat
un procés participatiu per a la distribució del
pressupost de lliure disposició.
Una llista de projectes i iniciatives que podria
ser més llarga però que ja il·lustra amb
escreix les ganes de transformar el barri a
través de la participació. Sens dubte, quan
parlem d’apoderament estem parlant d’això,

perquè totes aquestes iniciatives neixen i
creixen de propostes de veïnes i veïns, la qual
cosa ens demostra que la participació és el
camí.
Han passat més de sis mesos i molts
d’aquests projectes són ara a la taula de
l’Ajuntament, una taula en la qual no sempre
ha estat fàcil trobar un interlocutor a l’altra
banda. Hem viscut, a vegades, una sensació
de no saber quina finestreta calia tocar. La
comunicació no sempre ha estat fàcil i no
sempre hi ha hagut resposta.
Els sis mesos que venen ara, però, haurien
de ser els de la materialització de moltes
d’aquestes propostes, estem davant l’hora
de la veritat per saber si la lleialtat a la qual
apel·lava l’alcaldessa aquell 10 de desembre
de 2015 no només no era una paraula buida
sinó que era d’anada i tornada. l

l’hora de
la veritat
Ramon Piqué, 26 de juliol de 2016 a cugat.cat

La casa nostra
Núria Gibert, 19 de juliol de 2016 a cugat.cat

A

hir al ple, el grup CUP-PC va
presentar una moció per a la
creació de la Casa de la Dona.
Ho vam fer perquè creiem que les
problemàtiques col·lectives han de tenir
solucions col·lectives.
La problemàtica col·lectiva mundial a la
qual fem front és la següent: les dades de
violència masclista i els indicadors d’igualtat
d’oportunitats entre homes i dones mostren
que estem molt lluny d’aconseguir la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones,
i d’eradicar la violència contra les dones
(que augmenta de manera alarmant entre la
població més jove).
Les violències masclistes són un problema
estructural d’origen sociocultural; el trobem
a l’escola, al treball, al carrer, als mitjans
de comunicació, dins les llars... i, per tant,

és necessari un canvi de mentalitat i de
conducta per eradicar-lo. La violència
física, que suposa la màxima expressió de
la violència masclista vers les dones, però,
no és més que la punta de l’iceberg d’una
piràmide de diferents formes d’opressió. A
sota, tota una sèrie de diferents mecanismes
de les violències masclistes (psicològica,
econòmica, institucional, simbòlica,
estructural...), que prenen un caràcter més
subtil i invisible, ens coaccionen i discriminen
dia a dia.
Sabem que les violències vers els dones, en
el seu sentit més ampli, són una estratègia
clau de perpetuació del sistema capitalista
i patriarcal per mantenir el control sobre
nosaltres. Per això totes les iniciatives
són benvingudes per desmantellar aquest
sistema patriarcal i antropòfag. Una bona
eina que l’Ajuntament pot esmolar és la de
facilitar i destinar recursos i esforços, tant

polítics com tècnics, per a la igualtat de
gènere, la coeducació i l’eradicació de les
violències masclistes,
Ara bé, les administracions no ho poden
fer tot. No poden crear llaços de suport
mutu i sororitat (busqueu la paraula, que
el significat és preciós), no poden crear
comunitat artificialment... A vegades han
de fer una passa al costat i posar els
mecanismes perquè aquesta passi.
És per això que la nostra decepció va ser
majúscula en veure que als pressupostos
participatius es poden fer propostes
d’inversió però no es pot dir res sobre
la gestió d’aquestes. Els elements que
apuntàvem abans d’apoderament no es
poden substituir amb una gestió cultural a
l’ús. No ho pot fer una empresa. No ho pot fer
l’administració. Ho han de fer les dones. Les
usuàries que es trobin lliurement a la nostra

casa i decideixin quines mancances tenen i
com les afronten de forma conjunta.
Amb els pressupostos participatius,
l’Ajuntament ens deixa dir que podem fer
una casa, però no com ha de ser aquesta. No
ens deixa escollir l’ànima ni el sentit. Ens
deixa comprar una eina, però no ens deixa
decidir quina, si una serra o un tornavís. Una
desbrossadora o un martell. I convindreu que
una no serveix per a fer la feina de l’altra.
Ahir, vàrem retirar la moció, amb l’alegria que
una proposta molt semblant havia passat
els últims filtres i serà sotmesa a votació
popular. Esperem que prosperi i, en aquest
cas, tornarem a insistir que hem de ser les
dones qui decidim quina forma, mida i textura
ha de tenir l’eina. Perquè al capdavall els
cargols que volem posar són a les nostres
vides. l

Festa
Major
Jordi López, 16 de juliol de 2016 al totsantcugat.cat

A

quest passat mes de juny vam
poder gaudir de la festa major
de la nostra vila, una festa major
que cada vegada és més participativa i
participada
Una festa major on hi ha espai per
tothom, per tots els gustos i edats, i on
es pot gaudir d’activitats variades, o almenys això és el que podem veure quan
agafem la programació. Però tothom
està content? Doncs sembla que no.

Per un costat trobem que hi ha persones a
les quals els molesta que les places estiguin
plenes de gent ballant o fent qualsevol
altra cosa, que de fet crec que és la mateixa
gent que es queixa durant la resta de l’any.
Per un altre costat trobem la gent que està
descontenta amb les (no) facilitats que dóna
l’Ajuntament per poder muntar els seus actes,
en aquest cas trobem sobretot a les entitats
que en un espai o un altre, intenten des del
voluntariat aportar el seu granet de sorra a la
nostra festa major.
Però primer em vull centrar en les persones
que es queixen del soroll que genera tanta

I les persones que estan descontents per
la manca de facilitats, o millor dit, per les
limitacions i dificultats per part de l’Ajuntament? Que no són conciutadans nostres? Que
no es mereixen poder gaudir de la ciutat a la
seva manera? Que no aporten res a la nostra
societat?
Doncs jo crec que sí que es mereixen més,
sobretot respecte i agraïment per intentar
fer de Sant Cugat una vila una mica més viva
i participativa. Espais com la Festa Major
Alternativa o l’espai de cultura popular i tradicional, fan que la nostra festa major tingui
un toc de color diferent de les activitats que

gent al carrer participant de les activitats que
s’hi fan. Un dels arguments que utilitzen és
que l’endemà treballen i el soroll no els deixa
descansar el necessari per poder realitzar
la seva jornada laboral en bones condicions
físiques i mentals, argument que entenc
perfectament, ja que jo també treballo fora de
Sant Cugat.

darrers anys? Que si la majoria de la població
poguéssim treballar aquí, ens permetria
descansar més, ja que com a mínim tindríem
festa el dia de Sant Pere?

Però, ningú s’ha plantejat que potser el
problema no són els concerts de festa major
- que com a màxim duren sis dies- i que
la majoria de la població treballi fora de la
nostra vila és una conseqüència del model
de ciutat i de país que s’ha construït en els

I si potser les queixes són una conseqüència del model social individualista que ens
ha imposat el capitalisme en les darreres
dècades, trinxant l’empatia entre nosaltres
i la participació ciutadana, a través de les
entitats o amb una colla d’amics i amigues?
Bé, això només són suposicions meves, que
segur no comparteix la majoria de la població
inqüestionable, a més, em poden titllar vés a
saber de què.

es puguin realitzar a cops de talonari des
d’algun despatx de la nostra institució i això,
des del meu punt de vista s’ha de valorar.

voluntariat per tenir enllestida la festa en
la seva totalitat o globalitat, a totes elles
moltes gràcies.

Podrien agafar una posició còmoda a la
primera dificultat que se’ls hi presenta i
participar com a simples espectadores de les
activitats que es munten, però no, superen
aquestes dificultats i segueixen volent ser
protagonistes de la festa. Jo, des de la meva
humil columna, les animo a seguir sent
protagonistes.

Ara bé, també vull demanar a les nostres
veïnes i veïns, que siguin més respectuoses,
tant per festa major, com tot l’any. Així com
demanar-li a l’Ajuntament que faci l’esforç de
facilitar que les entitats pugui fer les activitats al carrer durant la resta de l’any.

També és cert, que a la comissió de festa
major, hi ha persones que treballen des del

Crec que tenir les nostres places i carrer
plenes de vida i activitats, fomenten les relacions socials i ens ajuden a tenir una societat
viva tan social com culturalment. l

A

ls florestans ens agrada la natura,
els senglars i viure tranquils. Ens
agrada la fresca i no ens agrada
gens el soroll. I ja sabem que a la Festa
Major es fa soroll: soroll i gresca... Però
si us plau, que el soroll sigui de riures!

Fa prop de dos anys vaig arribar a viure
a aquest indret de Collserola (tot just al
moment àlgid de la lluita de 6 claus). I va
sorprendre’m quan vaig preguntar si hi havia
assemblea de FMA i em van dir que no hi
havia festes alternatives; que el gruix de la
festa major l’organitzà el poble. És el Senglar
Cultural, la coordinadora d’entitats del barri,
qui organitza la totalitat de la Festa Major, i
això és valor afegit.

I soroll n’hi ha hagut, arran de la Festa Major
Alternativa de Sant Cugat. Soroll comunicatiu,
soroll informatiu. Soroll d’articulistes que volen participar del debat públic criminalitzant
l’organització des de baix que genera una
FMA. Pot ser que anar contra el model “estàndard” de Festa Major (que situa al mateix
poble com a simple consumidor d’aquesta)
molesti certes sensibilitats... de fet, n’és un
bon símptoma.

I dic que n’és un bon símptoma perquè
l’objectiu de les festes majors alternatives
és trencar la passivitat amb la qual es viuen
aquesta mena de jornades. Trencar amb
la lògica consumista imperant i oferir un
espai al mateix temps creatiu, d’implicació i
(també) de consum, però des de la lògica de
la responsabilitat comunitària. La lògica que
reivindica que un poble és un ens viu, construït per les dones que viuen en ell i no per
les seves institucions. Per sort, La Floresta
funciona diferent!

És valor afegit, en primer terme perquè
s’organitza des de la pluralitat de sensibilitats tenint en compte d’entrada que aquest
és un barri divers, i que tots tenim ganes de
gaudir de la festa. Tots veïns, sense bàndols.
És valor afegit en segon terme perquè genera
esperit comunitari que va més enllà de les
identitats particulars de cadascun. Perquè
és maco, veure els col·lectius històrics de La
Floresta treballant de costat amb col·lectius
juvenils i el moviment okupa. Treballant, però
també festejant junts, perquè la festa i la
diversió són elements clau en la construcció
d’un sentiment comú, que ens identifiqui com
a parts diverses d’una mateixa realitat que
hem de cuidar i millorar, el barri.

I els propers dos caps de setmana, ens tocarà
a nosaltres fer soroll, a les bandarres, a la
Baixada d’Andròmines i a la nit jove, entre
d’altres. Ens veiem de festa! l

La
Floresta:

l’alternativa
és el barri

Nahuel Quimasó, 14 de juliol de 2016 a totsantcugat.cat

L’ajuntament
és
Al senyor Casajoana, que avui s’ha tret la careta. Reconeixement i quatre paraules.

Núria Gibert, 5 de juliol de 2016 a cugat.cat
contestant a l’article de Pere Casajoana que
podras llegir en aquest enllaç

R

econeixement perquè fins ara
que vivia de partit (ja no?) només
escopia des del seu avatar anònim.
És especialment divertit que critiqui
l’anonimat quan vostè va ser l’anònim
menys anònim de la ciutat i repartia
llenya, faltes d’ortografia i grunys des
del Compte d’Erill a Twitter. Una alçada
política alta, alta.
‘Treballa a o per a l’Ajuntament és treballar
dins el sistema’. Oh, aquesta és la meva
fal·lacia neoliberal preferida. Sí, home,
aquells qui sempre lloen l’empresa privada
i porten 20 anys vivint dels eraris públics. A
veure, que se us ha d’explicar tot. La gent que
treballa, no la gent que l’endolla el partit, treballa on pot. En el meu cas, he treballat per
a l’Ajuntament (l’Ajuntament és el sistema,
mare de déu senyor, classes de politologia
urgent a la Casa Gran del Catalanisme, si us
plau) amb un orgull immens. Treballar sense
perseguir el lucre sinó per a fer la feina ben
feta per al conjunt dels meus veïns. I sàpiga
que els veïns i les entitats saben exigir perfectament que la feina sigui ben feta i justa,
no li càpiga dubte. Orgull és poc. I si li pica,
rasqui’s fort.
Malgrat que hi hagi peces com vostè, senyor
Casajoana, que fan mal a l’administració
equiparant-la amb el jardí de casa seva.
Malgrat que hi hagi persones com vostè que
equiparen una administraciío de tots, al color
del seu partit.
Per altra banda i no hi voldria entrar de
ple, perquè no en sóc la portaveu, però el
seu desconeixement del món associatiu fa
feredat. Suposo que les seves comanyes
regidores no trigaran a estirar-li les orelles.
És una falta de respecte a la seva autonomia,
la seva tasca, que vostè mai podrà entendre,
perquè em consta que vostè no ha fet mai
res que no sigui per diners. Sincerament,
retreure-li a ningú que s’expressi lliurement
perquè rep diners públics per la seva tasca,
és simplement i plana, censura. Censura de

la bona, de la de sempre. O pitjor, pretendre
comprar el silenci de l’activitat cultural. No
sé què és pitjor. La cultura popular ha de ser
contestatària, transgressora i crítica. Si no ho
és, és un cúmul d’estómacsagraïts dansant
o cantant o cremant carretilles. I això no és
cultura. Això és que et pagui el hobbi CDC.
Personalment, agraeixo les crítiques que
rebem. I en vull més. I quan no hi son, m’espanto. No m’agraden les societats manyagues
i encara menys atemorides. A nosaltres, com
que ningú no ens deu res, ens poden criticar
tranquil·lament. I estic orgullosa que així
sigui. I espero que el dia que governem, encara pugui ser més així. Criticar sense por per
construïr plegats.
Censura, paraulot bonic, i cosa que vostè, i ja
que ho esmenta, practicava ufanosament a la
comissió de Via Pública.
Quin greu demanar la plaça d’Octavià, quin
delicte! Retreu que la funció que vostè tenia
assignada el feia anar de corcoll. Escolti,
si no li agrada que es facin coses al poble,
potser allò que tant diuen els seus de vocació
de servei, no li escau gens. Potser és que no
volia treballar tant.
Retreure el material que l’Ajuntament deixa,
que és tan seu com meu, mai ho oblidi això.
Per sort, no tothom és càrrec de confiança
a la casa. Hi ha criteris objectius i si les
activitats són d’interès públic, el material es
cedeix. Faltaria més. És que diu coses molt
grosses, senyor Casajoana. Demanar sales!
Ara a partir del seu article, proposo que es
restringeixin els serveis municipals a les
persones que combreguin amb la política de
CDC. Mmmm, faci’s així, que té una mica de
totalitarisme a la galta.
Miri, el seu article és un insult. Però li
agraeixo que ho digui sense embuts i li
agraeixo que ho digui amb la seva cara, potser es deu al fet que ara ja no ha de dissimular perquè ja no hi ha sou enmig.
Bon vent, senyor Casajoana. No el trobem
a faltar. l
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onstatacions prèvies
Diumenge va ser una nit divertida. A
les vuit del vespre teníem sondeig
de tv3 i uns quants analistes van passar
una bona estona analitzant pronòstics
que poques hores després van quedar
del tot obsolets. Cada cop passa el
mateix i cada cop actuem de la mateixa
manera. Quan deixarem d’invertir diner
públic en enquestes que, a tot estirar,
queden rebatudes dues hores més tard?
Miratge esvaït
Fa poc més de dos anys, Podem va ser la
gran sorpresa de les eleccions europees. Un
corrent d’optimisme va recórrer l’Estat espanyol i també Catalunya. Semblava possible
trencar el bipartidisme, les seves polítiques
econòmiques i la seva concepció inamovible
de l’Estat espanyol.

Ignasi Bea, 28 de juny de 2016 a cugat.cat

Dos anys més tard, a les segones eleccions

espanyoles, el miratge s’ha esvaït. Completament. Perquè, malgrat Iglesias, Errejón
i companyia diguin que no és el resultat
desitjat, el que han obtingut és un fracàs
sense pal·liatius. Perquè, mentre a Catalunya
En Comú Podem, malgrat perdre vots, ha
tornat a guanyar, a l’Estat el resultat ha estat
profundament decebedor. 70 escons el desembre van ser un èxit. Ahir, perdent centenars
de milers de vots, malgrat la coalició amb IU,
aquests escons són un fracàs estrepitós.
I és que a l’Estat, la màfia cleptòmana, la que
té un percentatge d’imputats obscè, la que
veu com ministres seus dimiteixen per tenir
diners a Panamà, la que veu com ministres
seus fan ús del govern per atacar opcions
polítiques, torna a guanyar, ara amb més
diferència. I és només a Catalunya i al País
Basc on la cosa canvia de color. Els que van
confiar en un canvi a l’Estat veuen -encara
que no vulguin- com a Espanya res es mou, i
el bipartidisme dels retalladors i de l’article
135 revalida la seva hegemonia. És a Cata-

lunya -i no a l’Estat- on hi ha les veritables i
úniques possibilitats de canvi. No en va, CDC
treu els pitjors resultats de la seva història, i
ECP i ERC guanyen les eleccions.
Maldito pais
Deia Eskorbuto -ja fa tres dècades- que ‘este
maldito país es una gran pocilga’ i avui queda
més corroborat que mai. A l’Estat guanyen els
corruptes, els retalladors, els lladres que han
arruïnat la vida de la majoria de la població,
PP i PSOE. En canvi, a Catalunya l’’establishment’ queda en posicions molt allunyades de
la victòria.
La jornada de diumenge és una oportunitat
que no podem desaprofitar. Pels que creiem
en la independència des de fa molt, però
també per la bona gent d’En Comú Podem
que té voluntat transformadora. Encara que
sigui per raons instrumentals. A dia d’avui,
l’únic canvi possible passa per desmembrar
l’Estat amb la independència. L’única opció
que pot obrir el meló i dinamitzar un canvi
arreu. l
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l vuit de maig passat començava el
procés participatiu per distribuir el
pressupost de lliure disposició del
Consell de Barri de la Floresta
El procés consta de tres fases:

lliure distribució
a la Floresta
Pere Lecha, 16 de juny de 2016 a totsantcugat.cat

1. La primera ja l’hem acabat, on es va
presentar el mateix procés participatiu
en un consell de barri i on totes les
veïnes i veïns han pogut presentar les
seves propostes.
2. Actualment estem a la segona fase,
que culminarà amb un consell de barri
extraordinari el dia vint-i-dos de juny,
on totes les persones que han presentat
propostes les podran defensar davant de
totes les veïnes i veïns que hi assisteixin.
3. A partir d’aquesta data entrarem a la
tercera fase on es farà difusió de totes
les propostes per acabar votant, el vinti-nou i trenta de setembre, quines seran
les propostes que es tiraran endavant
amb els diners de lliure disposició del
Consell de Barri de la Floresta.

Aquest procés, és una iniciativa que neix del
Consell de Barri de la Floresta actual, no ve
donat per cap indicació de l’ajuntament de
Sant Cugat i està sustentat pel reglament
dels Consells de Barri, que deixava marge per
engegar aquest tipus de processos des de fa
temps.
Amb el termini de recollir propostes ja
tancat, podem donar una sèrie de dades força
interessants. S’han comptabilitzat un total de
vint-i-dues propostes amb temàtiques ben
diferents. Podem trobar propostes de cultura,
educació, esports, medi ambient, mobilitat,
urbanisme, patrimoni i benestar.
Amb aquest ventall de temàtiques veiem que
la possibilitat de gastar els diners de lliure
disposició en àmbits molt diferents de l’urbanisme és un canvi rellevant respecte a anys
anteriors, on la majoria dels diners de lliure
disposició es gastaven en projectes vinculats
amb l’urbanisme.
A finals de setembre, totes les florestanes
i florestans podrem votar els tres projectes
que els hi semblin més adients pel barri.

Ho podran fer durant dos dies, a tres espais
ben concorreguts, la sortida del Col·legi La
Floresta, el Centre Social i Sanitari i la plaça
de l’Estació.
Així doncs, animem a tothom a seguir participant en aquest procés, participant en el consell de barri extraordinari del dia vint-i-dos,
per tal de conèixer millor les propostes de
les nostres veïnes i veïns, i reflexionar quines
propostes votareu a finals de setembre per
construir una Floresta millor. l

A propòsit Toni
d’en Lecha

Ramon Piqué,14 de juny de 2016 a cugat.cat

E

l dia 19 de juny farà tres anys que
ens va deixar en Toni Lecha. Tenia
70 anys, i era un lluitador incansable per la independència i el socialisme
als Països Catalans. Havia nascut a l’Estat francès quan aquest estava ocupat
pels nazis. De retorn a terres catalanes,
en ple franquisme, el seu compromís polític el va dur a implicar-se en les lluites
veïnals del barri del Carmel de Barcelona i a sumar-se a la lluita antifranquista,
context en el qual coneix la presó, com
moltes lluitadores i lluitadors del nostre
país. Als anys 80, una dècada marcada
per una forta repressió de l’estat contra
l’ndependentisme, s’incorpora a la lluita
per la defensa de la terra a través del
MDT.

Els que érem més joves vam tenir l’oportunitat de conèixer-lo i d’aprendre d’aquell vell
lluitador, el valor del compromís i a saber
com era d’important identificar objectius
de tota lluita política. Ell ens va ensenyar
com era de rellevant saber distingir entre la
tàctica i l’estratègia. Entre allò que es feia
malgrat les contradiccions aparents perquè hi
havia un objectiu estratègic al darrere que ho
justificava amb escreix. Ell ens recordava que
el maniqueïsme no era gaire útil per entendre
cap realitat social i política perquè la realitat
era més complexa del que massa sovint
semblava i que calia aprendre a interpretar-la
per saber com actuar i ens parlava de la
dialèctica marxista.

El Toni Lecha va ser una de les persones que
va participar de les converses polítiques
amb en Martí Jusmet, el delegat del Govern
a Catalunya, per trobar una sortida política
a l’existència de presos independentistes a
mitjans dels anys noranta. Coneixedor de la
conjuntura política del moment i sabedor
també de quina era la força de l’anomenat
independentisme combatiu va aportar tot el
seu bagatge polític a una solució que no va
passar mai per la renúncia ni la delació, com
altres pretenien. Ell, juntament amb els altres
companys que van participar d’aquell procés
entenien que l’objectiu de l’independentisme
d’esquerres anava més enllà i que aquells
moviments tàctics eren necessaris i imprescindibles.

En la conjuntura política actual, saber actuar,
prendre decisions requereix mirar la realitat
sense apassionaments que ens impedeixin
veure quins són els objectius estratègics que
ens mouen. La construcció d’una república
catalana requereix del concurs d’un consens
polític i social fort ja que les forces contràries
no són precisament febles. El repte que
tenim al davant té molt a veure amb el que el
Toni Lecha ens va ensenyar, a saber avançar
malgrat les contradiccions.
Una de les darreres vegades que vaig veure
en Toni Lecha va ser l’any 2012 a Sant Cugat,
a tocar del Monestir participant d’una
activitat política organitzada per la CUP,
l’organització on ell va militar fins que ens va
deixar. l

No
tota la
responsabilitat
és de la

CUP-CC

Jordi López, 7 de juny de 2016 a cugat.cat
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n ple debat parlamentari sobre els
pressupostos del 2016, hem vist
com des de certs sectors polítics
i socials s’ha engegat la maquinària
mediàtica per pressionar la CUP-CC amb
l’objectiu que canviés una decisió presa
pels òrgans interns de l’organització.
El que anomenem #PressingCUP s’ha
repetit dia rere dia en les últimes
setmanes, argumentant que si la CUP no
aprovava els pressupostos presentats
pel govern el procés estaria mort, que si
no podem avançar cap a la independència, que si la gent de la CUP som unes
irresponsables i un llarg etcètera de
greuges que molts d’ells han arribat a
l’insult i a l’amenaça.

Des d’aquestes línies no vull entrar a justificar el que ja hem fet i millor que jo, les companyes diputades i del secretariat nacional de
la CUP, sobre els arguments polítics que ens
han portat a prendre la decisió de presentar
una esmena a la totalitat als pressupostos
del 2016 de la Generalitat.
La intenció d’aquest article simplement és
fer veure que tant JxSí com el govern també
tenen la seva part de responsabilitat en allò
que molts opinòlegs dels ‘mass media’ anomenen el fracàs del procés independentista.
Inicialment, crec que si el govern hagués
buscat espais compartits per elaborar la
proposta de pressupostos, fent-nos partícips
del redactat inicial i del debat des del minut
1, molt probablement el resultat hauria estat
diferent. Tot tenint un document on, la CUP,
s’hagués trobat una mica més còmoda alhora
d’aprovar la tramitació inicial, tot i saber que
no era el pressupost ideal que volem.
En segon terme, intentar accelerar els ritmes
interns de la CUP, ha estat una errada del
govern, ja que una de les coses que ens identifiquen com a formació política, és el debat
seré però intens i des de l’assemblearisme.
En aquest sentit, que el govern presenti una
proposta en el que en futbol s’anomena el
temps de descompte, ha provocat que aquest
debat intern que necessitem fer la militància
de base no s’hagi produït correctament. La
qual cosa ha provocat el descontentament

de moltes de les cupaires i que, per exemple,
en el Consell Polític d’ahir no es pogués ni
valorar aquesta darrera proposta.
En tercer lloc, vull deixar palès, que l’última
decisió sobre quins són els pressupostos
que ha de tenir el nostre país, la té govern.
El procediment que s’hi dóna per l’aprovació
inicial dels pressupostos és la següent. El
govern fa una proposta de pressupostos, si no
s’aprova - com és el cas- aquests es retornen
i llavors s’ha de decidir si presenta una nova
proposta o es prorroguen els de l’any anterior.
Arribats a aquest punt, crec que és de justícia
dir que ningú dels que s’esgarren les vestidures als mitjans, ha demanat al govern que
faci una nova proposta on la CUP s’hi trobi
còmoda i pugui votar a favor. Però el que és
més greu, és que el govern no vol presentar
aquesta nova proposta per tal que pugui ser
aprovada amb els nostres vots, tot al contrari,
prefereix decidir prorrogar els pressupostos
de la misèria i de les retallades, com són els
del 2015. A això, jo li dic manca de voluntat
política i també és responsabilitat del govern
i de JxSí.
Per tant, si creieu que el procés independentista ha mort, cosa que discrepo moltíssim, el
govern i JxSí, no estan exempts de responsabilitat, ans al contrari i estaria bé que algú
els exigís que assumissin les seves errades
per seguir el camí cap a la llibertat que el
nostre poble anhela. l

Mentides,
ignorància i
negacionisme
un dilluns de
maig al vespre
Ignasi Bea, 31 de maig de 2016 a cugat.cat
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n aquesta vida hi ha algunes coses
que em toquen profundament
l’entrecuix, i que es fiquin amb el
meu vehicle d’expressió i les mentides
són dues d’elles. Malauradament, al ple
de dilluns passat les vam haver de patir
les dues.

A favor dels proposants, tot i això, haig de dir
que no crec que es tracti de mala fe. Ni tan
sols penso que tinguin la voluntat d’acabar
amb la llengua catalana com sí que ho
pretenien els seus pares polítics. El problema
és, i al ple ho vam poder veure de manera
clara i diàfana, una profunda i preocupant
ignorància. La ignorància d’Aldo Ciprián
quan diu que l’Estatut diu que el castellà és
llengua pròpia de Catalunya (si el problema
és d’incomprensió lectora, cal encara més
immersió lingüística) i la ignorància de tots
els proposants al parlar de bilingüisme, com
si d’un equilibri igualitari entre llengües es

L’esperpent va començar ben aviat, a
l’audiència pública. I és que la gent del PP
i Cs van dur la claca per escalfar l’ambient.
Així, al torn d’intervencions de la ciutadania
vam haver de sentir diverses vegades que els
castellanoparlants estan discriminats, que si
tomba i que si gira i que si bla bla bla. Ja al
ple pròpiament dit, un dels punts a tractar era
la moció ‘a favor de la llibertat lingüística a
les administracions públiques i en favor del
bilingüisme’, proposada pels grups esmentats
i que va ser rebutjada per la resta de grups.

tractés. I és que si es documentessin només
una mica, descobririen que el bilingüisme és
tan sols l’estadi d’un procés, que passa per la
diglòssia i acaba amb la substitució lingüística. I que, precisament per aquest motiu
i per la contrastació empírica que l’Estat
espanyol és poc o gens amic de la diversitat
lingüística, seguim defensant l’ús preferent
del català a les administracions, a l’educació i
als mitjans públics. Perquè si alguna llengua
ha estat arraconada i desnonada a Catalunya,
aquesta ha estat el català.

El text contenia múltiples falsedats, afirmant
coses com que a Catalunya fa anys que hi
ha una política de desemparament i desnonament vers la llengua castellana, que els
castellanoparlants pateixen humiliació social,
que són tractats com ciutadans de segona,
que l’ús preferent del català posa en risc la
cohesió social, etc. A aquestes alçades de la
pel·lícula, però, tals negligències intel·lectuals -en el millor dels casos- no només ens
provoquen llàstima pels qui les fan. En un
país com el nostre, que ha patit més de tres
segles de persecució política i social de la
llengua catalana, resulten insultants.

El que podia haver quedat en ridícul, però,
va acabar en ignomínia. Perquè el senyor
Ciprián va endinsar-se en el negacionisme
quan va dir que no s’havia de reinventar la
història. Quan li vam preguntar si això volia
dir que negava la persecució de la llengua
catalana al llarg de la història -no sabíem si
ho havíem sentit malament- es va negar a
respondre. Ell sabrà per què. l
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mb motiu del judici no celebrat
en vista oral contra els mossos
d’esquadra acusats de la mort d’en
Juan Andrés Benítez s’ha qüestionat des
d’algunes veus la figura de l’acusació
popular. Aquesta figura, juntament amb
la del jurat popular, és de les poques
possibilitats que tenim la ciutadania
d’incidir en algunes situacions judicials.

Abans, però, d’anar al punt que interessa
aquest article, pertoca apuntar algunes coses
relacionades sobretot amb casos de violència
policial. El més rellevant és posar sobre la
taula que quan es parla de violència policial
en l’àmbit de les organitzacions dels drets
humas a casa nosatra és parlar d’impunitat.
Aquesta segurament és una de les assignatures pendents d’aquesta democràcia a mig fer
que tenim.
Durant molts anys quan les associacions de
drets humans i de lluita contra la tortura i els
maltractaments denunciaven aquesta xacra,
des del púlpit del poder es deia que la tortura

no existia perquè no hi havia denúncies que
ho avalessin. I aquesta va ser una de les
raons per les quals va nèixer la Coordinadora
per la Prevenció i Denúncia de la Tortura. I
certament una de les tasques més importants que s’ha fet des d’aquesta plataforma
ha estat comptar, una a una, les notícies dels
mitjans que parlaven d’aquesta fets, les denúncies que arribaven a les organitzacions de
defensa del drets humans, les denúncies que
arribaven a través de les mateixes víctimes...
El resultat d’aquesta tasca ha estat socialment impagable, i ha evidenciat que no
estem en condicions de donar lliçons a ningú

en matèria de drets humans pel que fa a la
tortura i als maltractaments policials.
Tanmateix estàvem parlant de l’acusació
popular. I la raó de parlar-ne és el fet que
malgrat que s’ha començat a trencar la por a
la denúncia davants de fets d’aquests tipus,
encara resten espais d’impunitat importants,
i el més execrable de tots probablement sigui
el fet que policies condemnats per delictes
d’aquest tipus continuïn exercint la seva
tasca, quan no són condecorats. I és que
tant rebutjable és el fet que el senyor Albert
Batlle, director general de la policia vulgui
acollir en el cos dels mossos d’esquadra els

agents condemants per la mort de Juan Adrés
Benítez, contradient la mateixa norma interna
de la policia de la Generalitat, com le fet que
Jorge Fernández Díaz condecori a vuit guardia
civils de Melilla premiant d’aquesta manera
aquelles actuacions que vulneren els drets
humans en aquella frontera, brutal exemple
d’una política migratòria immoral.
I l’acusació popular, què pot aportar en
aquest escenari? Tenint en compte que la
major part de les denúncies per tortura, maltractament o tracte inhumà o degradant són
arxivades de manera sistemàtica pels jutges;
que la via judicial és una via econòmicament

costosa; que davant d’aquesta dificultats
sovint, massa sovint, la víctima dessisteix
de tirar endavant una denúncia; que a l’altra
banda hi haurà qui farà mans i mànigues
per demostrar que la persona víctima dels
fets menteix, i probablement el cas de
l’Ester Quintana en sigui el paradigma més
actual. Per tots aquest motius, i d’altres, és
fonamental que la societat no renunciï a les
poques eines que disposa a nivell jurídic, com
és la figura de l’acusació popular, per trencar
la impunitat que massa sovint embolcalla
aquests fets. l

L’acusació popular
Ramon Piqué, 17 de maig de 2016 a cugat.cat

L

a resposta de les veïnes i veïns al
nou funcionament del Consell de
Barri de la Floresta, és encomiable
Aquest any, entre el Consell de Barri
del mes de febrer i el que s’ha celebrat
el passat 5 de maig, hi ha hagut 17
reunions de les comissions de treball
que pengen de la nova organització del
Consell de Barri de la Floresta. Aquesta
dada impressiona, però encara fa més
goig quan veiem que hi han participat en
aquestes país de treball a prop de 100
veïnes i veïns.

Pere Lecha, 12 de maig de 2016 a totsantcugat.cat

Participació
comunitària
a la Floresta

Ja portem pràcticament 6 mesos d’aquest
any i la resposta de les veïnes i veïns al
nou funcionament del Consell de Barri de la
Floresta, és encomiable. No hi ha dubte que
s’està fent una bona feina, tant des de la presidència del Consell de Barri, on la informació, la transparència i la participació són els
objectius principals, com des de les veïnes i
veïns que estan responent amb moltes ganes
i compromís.
Fa unes setmanes vaig estar a Nicaragua, a
Palacagüina, un poble rural del nord del país.
Allà vam estar coneixent la feina que fa el
FSLN des de l’ajuntament. Vam poder visitar
l’escola d’una comunitat i una cooperativa de
cafè, a totes les visites ens va acompanyar
l’alcaldessa. El missatge que ens donava
sempre estava relacionat amb la participació
comunitària i en aquest sentit ens va explicar
molts exemples on la feina feta des d’aquesta perspectiva acaba beneficiant a molta més
gent que si la gent actua de manera individual. Aquesta manera de fer es resumeix en
el lema de la cooperativa que vam visitar,
“Pensamos en las famílias que viven del
cafè”. El que és important a la cooperativa
són les persones.

Veient aquestes experiències, és quan queda
més clar que a la Floresta s’ha de potenciar
la participació comunitària i la visió global
de comunitat. S’han de crear espais que ens
allunyin de l’individualisme al qual la societat
ens aboca.
I precisament és des d’una de les comissions
de treball, la comissió educativa de barri,
que s’ha fet una proposta al Consell de Barri
enfocada a crear espais comunitaris i de
participació dirigida a una franja d’edat molt
important, com són els joves. Es tracta de
crear un espai pels joves a la Floresta gestionat per entitats del barri, allò que es coneix a
molts llocs com a gestió cívica.
El Casal de Joves de la Floresta ha de ser una
realitat a la Floresta per garantir que cap jove
es quedi sense l’oportunitat de viure un espai
que l’ensenyi a compartir i participar, en
definitiva a viure en comunitat i poder pensar
d’una manera crítica i constructiva l’entorn
que ens envolta. l

A

quest dilluns va ser el Dia d’Europa
(que estrany que tot necessita un
dia). Com és habitual des de fa uns
anys, l’Ajuntament va organitzar un acte
de commemoració de tan arrelada data.
Admeto que percebo un recel incomprensible a desempallegar-se definitivament de la dolça promesa d’ Europa. Puc
comprendre que durant dècades alçar la
vista més enllà d’allò que ha estat l’Estat
espanyol i les seves institucions constituïa un miratge suculent, però seguir
anomenant-se europeista, amb el que
significa avui la UE, és incomprensible.
La realitat s’assembla bastant al fet que la UE
va néixer d’un acord comercial de postguerra,
després es va adaptar al model metropolità
de globalització neoliberal i avui és una institució de legitimació de l’hegemonia capitalista. Configura la pugna mundial pels recursos.
Fa polítiques migratòries inhumanes i
racistes, polítiques econòmiques desastroses
basades en l’austericidi i fets com l’acord de
la vergonya amb Turquia o el cas del TTIP, que
s’ha cuit a les fosques i que tindrà efectes directes sobres les nostres vides en àmbits de
drets laborals, drets col·lectius o salut. O la
ignomínia que veiem als camps de refugiats,
o al mar, cada dia per la televisió, per si sou
més d’imatges.

de solidaritat . Hagués sigut admirable un
gest de debò, un gest més enllà del ‘calen
gestos’. Sense pretensions, però amb la
responsabilitat de qui està fent allò que creu.
Els proposàvem no celebrar el Dia d’Europa,
perquè no trobem avui res d’Europa que
sigui per a fer una celebració. Però, en canvi,
creiem que val la pena que els municipis
que se solidaritzen amb les víctimes mostrin
el seu rebuig ni que sigui simbòlic amb les
causes. Que les ciutats i els pobles facin
pinya i girin l’esquena a aquesta Europa cruel
i desmarxada.
I encara hagués pogut ser millor no celebrar
el dia d’Europa i dedicar el cost d’aquest acte
als refugiats a la frontera amb Lesbos. Això sí
que hauria estat digne de ser celebrat.
Mirin, en aquesta Europa que espanta i afligeix, que parla en nom de tots, si de cas que
no ens hi comptin. Que no ens representa.
P.D. Visca l’Europa dels pobles i els treballadors. l

Potser no anar a l’acte en qüestió com vam
fer els regidors de la CUP no canviarà la UE
avui, però almenys servirà per remoure consciències i a anar decidint quina és l’Europa
que volem. La del pobles i els treballadors o
la de les elits econòmiques i extractives.
A Sant Cugat, que tot el consistori va mostrar
tanta solidaritat amb la crisi dels refugiats,
hauria estat bé un gest més enllà de les
atrotinades i una mica ja setinades paraules,

Núria Gibert, 11 de maig de 2016 a cugat.cat

Que
no
m’hi
comptin

‘Que turututu, ay que tururú’
Ignasi Bea, 19 d’abril de 2016 a cugat.cat

‘A

quí el que roba más el que se
hace respetar, el que mata más
es premio Nobel de la paz’ . Així
comença la cançó d’un dels darrers discs
de La Polla Records en què vaig pensar
ahir quan vaig rebre, còmodament assegut al sofà de casa, la darrera entrega de
la molt edificant col·lecció per fascícles
‘Els papers de Panamà’, on es deia que
l’afable Rodrigo Rato ha tingut durant
dècades unes societats a l’estranger
amb alguns milionets d’euros. Pels més
desmemoriats, cal recordar que l’expresident de Bankia, ministre d’economia
i vicepresident del govern amb Aznar i
president del Fons Monetari Internacional de 2004 a 2007 (etapa en què es va
mostrar incapaç ni tan sols d’albirar la
crisi brutal que arribava) fa un anyet ja
va ser detingut acusat de frau, blanqueig
de capitals i alçament de béns. Un figura,
vaja.

Ahir era el torn de Rato, però fa pocs dies
li tocava al ministre d’Indústria, Energia i
Turisme, José Manuel Soria, que feia una cosa
molt poc espanyola -renunciar al càrrec- al
desvetllar-se que havia participat en empreses familiars ubicades en paradisos fiscals.
Soria, però, no va poder evitar la temptació
d’enfotre’s una mica de tothom i va atribuïr
les seves males explicacions a la ‘falta
d’informació precisa sobre fets que van tenir
lloc fa més de 20 anys’.

Aviat farà dos anys que el ja ex Molt Honorable Jordi Pujol confessava, no pas per gust o
penediment sinó perquè un extreballador d’un
banc andorrà es disposava a difondre-ho, que
va enganyar hisenda amb comptes a l’estranger durant més de 30 anys. A dia d’avui,
per cert, encara no hem aconseguit aclarir
l’origen d’aquells diners heretats, si provenien
de tràfic de divises, de Banca Catalana o ves
a saber.

I una mica més enllà em ve al cap la senyora
Christine Lagarde, directora gerent del FMI,
que, en plena desfeta Grega i amb una manca
d’empatia vergonyant, deia de males maneres
als grecs que menys queixar-se i més pagar
impostos. Es dóna el cas que la senyora
Lagarde no només cobra 383.000 anuals (ni
més ni menys que 1.049 nets al dia) sinó
que pel fet de tenir l’estatut de funcionària
internacional no paga impostos.

‘A dios rogando y con el mazo dando’
Que diu la dita. Ministres, vicepresidents del
govern, directors del FMI, presidents de la
Generalitat... I ho deixo aquí perquè no acabaríem. Perquè la corrupció no és un fet aïllat,
i els que més tenen són els que més ens
roben. Estem governats per lladres i pirates i,
curiosament, els que ens diuen que ens hem
d’estrènyer el cinturó, els que ens demanen
més esforços perquè tots som al mateix
vaixell i tota la pesca, són els que més se

salten les normes del sistema que defensen.
Els que sempre han viscut en l’opulència i
sense tenir ni la més remota idea del que
significa passar-ho malament ens imposen
sacrificis, no en tenen prou i ens roben una
mica més a tots evadint impostos. Potser
miserable no seria el més adient. L’adjectiu
adequat per aquesta gent seria molt més
dur. l

Camins escolars segurs

a la Floresta

Pere Lecha, 14 d’abril de 2016 a totsantcugat.cat

L

a connexió entre l’escola i el barri
és imprescindible per visualitzar
un equipament que fins ara ha
estat aïllat. Un camí escolar segur és el
recorregut que poden utilitzar les nenes
i nens, tant a l’anada com a la tornada de
l’escola. Ha de ser un entorn segur, i que
aporti altres beneficis als seus usuaris,
més enllà del simple fet de traslladar-se. Aquest ha d’estar senyalitzat
adequadament i ha de coincidir amb
els recorreguts que porten als punts
neuràlgics de la població (estacions de
transport públic, zones d’estudi, equipaments esportius).

Els beneficis dels camins segurs són molts.
Més seguretat al voltant de les escoles,
potenciar l’accés a l’escola utilitzant hàbits
saludables i fomentar el transport públic.
A la Floresta, l’escola pública està allunyada
del centre, fent que els camins escolars
tinguin una importància cabdal. Ja fa temps
que l’AMPA de l’escola demana aquests
camins segurs. Fa gairebé tres anys que a
partir de les demandes i propostes de l’AMPA
es va arranjar el camí de Can Pagan per tal de
guanyar en seguretat.
Posteriorment, s’ha continuat demanant que
el camí segur s’eixampli des de diferents

punts del barri, i així ho ha fet saber en diferents instàncies, des dels consells de barri
fins al mateix Ajuntament.... Ara, a partir de
les comissions de treball del Consell de Barri,
aquest tema també s’està treballant.
Concretament se n’ha parlat a la comissió
educativa de barri i a la comissió de mobilitat. Propostes com l’arranjament de la baixada de Can Llobet, la instal·lació d’un semàfor
a la rotonda de la carretera de Vallvidrera, la
senyalització de camí escolar al Camí de Can
Pagan...
Els camins escolars segurs a la Floresta,

sens dubte, hauran de comunicar l’escola
amb tres espais centrals: la plaça del centre,
el Centre Sociosanitari (passant pel pont del
Diari) i la zona de l’estació de la Floresta dels
FGC. D’aquesta manera, quedaran comunicats
amb l’escola, estacions de tren i autobús,
l’equipament esportiu i Centre Obert de Can
Llobet, i esperem que aviat, amb la zona de
biblioteca i estudi del Centre Sociosanitari.
D’aquesta manera, no només les famílies i els
infants podran anar caminant fins a l’escola,

sinó que aquests mateixos infants es podran
traslladar des de l’escola en horari lectiu a
l’estació per acostar-se a les activitats que
s’ofereixen en el nostre entorn. La connexió
entre l’escola i el barri és imprescindible per
visualitzar un equipament que fins ara ha
estat aïllat i per tal que l’escola se senti que
pertany al barri, eines que de ben segur ajudaran a garantir una major cohesió social. l

mai més,

enlloc

Jordi López, 12 d’abril de 2016 a totsantcugat.cat

J

a no tenim por, que ara, ha arribat
l’hora que llencem aquesta ideologia a la paperera de la història.

En el darrer ple de l’Ajuntament, Arran va
portar diverses plaques de carrers de Sant
Cugat que porten el nom d’alcaldes de l’època
franquista, com són en Nicolás Villar, en
Josep Barnils i en Pau Muñoz. Arran d’aquesta
acció simbòlica d’aquesta organització juvenil, la nostra alcaldessa va decidir obrir un
expedient sancionador contra elles, obviant
que hi ha una llei de la memòria històrica,
que estableix sobre els símbols franquistes
que els escuts, insígnies, plaques i altres
objectes o esments commemoratius d’exaltació personal o col·lectiva de l’aixecament
militar, de la Guerra Civil i de la repressió
de la dictadura hauran de ser retirades dels

edificis i espais públics. Cosa que l’equip de
govern de la nostra ciutat no ha fet i a sobre
ara vol sancionar al jovent per fer una acció
simbòlica com la que han fet.
Però el feixisme no és una cosa del passat,
actualment podem observar com el feixisme
va creixent arreu dels Països Catalans i a Sant
Cugat no podem mirar cap a un altre costat
com si aquesta xacra no anés amb nosaltres.
Aquestes darreres setmanes, hem vist com
el CSA l’Obrera de Sabadell ha patit diversos
atacs per un col·lectiu feixista de la nostra
comarca. Si, el feixisme sembla que torna
a aixecar el cap per les ciutats del Vallès

Occidental, perquè, com deia Gramsci, “el
vell món es mor. El nou triga a aparèixer. I en
aquest clarobscur apareixen els monstres.”
Doncs sí, en aquests moments on la crisi
sistèmica del capitalisme sembla que està
portant aires de canvis polítics i socials profunds en la nostra societat, és on comença a
aparèixer el feixisme, i nosaltres hem d’estar
preparades per desterrar-lo definitivament
i sense deixar cap escletxa a què pugui
reaparèixer en un futur.
Perquè el feixisme no només és perillós
quan té el poder, també ho és quan no el

té, dia a dia al carrer, on és protagonista de
moltes agressions xenòfobes, masclistes,
homòfobes... Carrers on moltes vegades
campen amb total impunitat per sembrar la
por a les persones que no som ni volem ser
com ells.
Però els hi hem de dir ben clar i català, que
ja no tenim por, que ara, ha arribat l’hora que
llencem aquesta ideologia a la paperera de
la història, sense oblidar mai, perquè tenim
memòria i, encara, tenim familiars enterrats
en cunetes i fosses comuns! És per això que
no podem permetre que l’equip de govern no
retiri d’una vegada per totes la simbologia

provinent del franquisme.
I parlant de feixisme, vull recordar el 23è aniversari de l’assassinat del jove Guillem Agulló
a mans d’un grup de feixistes, aquest jove
maulet, va ser apunyalat a sang freda per
entre altres un feixista que anys més tard es
va presentar a les eleccions municipals del
seu poble pel partit feixista Alianza Nacional.
Des d’aquí, vull dir: Guillem Agulló, ni oblit ni
perdó! La lluita continua!
Feixisme mai més, enlloc, contra ningú! l

Protocol
d’Istanbul
U

na de les definicions de tortura
més emprades en l’àmbit dels drets
humans és la fixada per la Convenció contra la Tortura de l’any 1984. És
una definició precisa, gens ambigua, que
no dóna peu a massa interpretacions. No
la reproduiré aquí per estalvi d’espai i
perquè és fàcil trobar-la a la xarxa.

Ramon Piqué, 1 d’abril de 2016 a cugat.cat

Calia definir una cosa tan òbvia com la tortura? Sens dubte. Per poder eradicar-la calia
descriure de què estàvem parlant i saber com
afectava arreu del món. I són les paraules
que defineixen la tortura el que evidencia
que pràcticament tots els països del món
l’exerceixen, tant règims polítics totalitaris
com règims polítics que es qualifiquen de
democràtics. I és en aquests països democràtics, on la tortura i els maltractaments estan
més explicitament prohibits, on probablement sigui més difícil la seva eradicació.
D’això n’estaven segurs aquells homes i
dones, especialistes en medicina i dret de

quinze països diferents que l’any 1999, per
encàrrec de l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides pels Drets Humans, publicaven després de mesos de treballs el primer manual
per a la investigació eficaç de la tortura. És
un text dirigit a professionals de la medicina i
del dret amb pautes i mètodes per identificar
l’existència de tortura a partir del relat de la
víctima, a partir dels senyals, de les lesions
i a partir d’allò que no es veu però que hi és
dins la persona que ho patit. El text conegut
com a Protocol d’Istanbul està subtitulat com
a Manual per a la investigació i la documentació eficaces de la tortura i altres penes o
tractaments cruels, inhumans o degradants i
és un dels instrument més importants de què
ens hem dotat per eradicar aquesta xacra.
L’any 2006, set anys després de la seva aparició, dues entitats de lluita contra la tortura
dels Països Catalans, l’Associació Memòria
Contra la Tortura i l’Acció dels Cristians per
l’Abolició de la Tortura, conscients de la
importància de divulgar aquest treball van
fer-ne una edició en català que va ser envia-

da a tots els CAPs i serveis d’urgència dels
hospitals de Catalunya. L’edició es va finançar
amb part dels diners que els independentistes catalans detinguts l’any 92 en el marc de
l’Opreació Garzón van rebre quan l’any 2004
el Tribunal de Drets Humans d’Estraburg va
condemnar l’Estat espanyol per no haver
investigat un possible delicte de tortura,
malgrat els nombrosos indicis.
El passat mes de febrer, disset anys després
de la seva primera publicació i vuit després
de la seva aparició en català el Conseller de
Justícia, Carles Mundó anunciava l’adopció
del Protocol d’Istanbul a Catalunya, reivindicació llargament demanada per les diferents
entitats de defensa dels drets humans a l’estat espanyol. És un pas més en la llarga lluita
per l’eradicació de la tortura i caldrà estar
amatents per a què s’apliqui correctament.
Era una burla a les víctimes sentir jutges,
fiscals, advocats i forenses quan reconeixen
que desconeixien l’existència del Protocol
d’Istanbul. l

a principis del s. XX, que a banda i banda de
l’atlàntic van lluitar pels seus drets, tant al
del sufragi com als drets laborals.

E

l març a mi em fa reviscolar, ja
que tinc la sensació que torna a
aparèixer la vida al carrer.
Aquest mes de març Sant Cugat es comença a omplir d’activitats als carrers.
El tret de sortida el dóna el dia de Sant
Medir, una diada molt nostrada on un
grapat de gent va caminant a l’ermita de
Sant Medir, on es fan diverses activitats.
Però tot i que conjuntament amb Sant
Pere, és un dels nostres patrons municipals, crec que no se li dóna prou rellevància a aquesta jornada.

Segurament que gran part de la població no
tingui festa el dia tres de març perquè molta
gent treballa fora de la nostra vila, no ajuda a
millorar la participació, però no seria correcte
dir que la participació és baixa per culpa
única i exclusivament d’això. Personalment
penso que l’Ajuntament i les entitats que participen d’aquesta festivitat han de repensar
les activitats que s’hi fan, com es fan i quan
es fan. Una bona manera podria ser, repartir
els actes en diferents dies de la setmana,
fent alguna activitat el cap de setmana que
aplegui a persones de diferents edats.
Però el mes de març no només ens porta
la diada de Sant Medir, també hi ha el 8 de
març, dia de la dona treballadora. Aquest any
un grapat d’entitats i col·lectius s’han ajuntat
en una plataforma unitària per commemorar
la lluita de moltes dones, a finals del s. XIX i

Jordi López, 3 de març de 2016 a totsantcugat.cat

Durant aquesta setmana podrem gaudir
i participar de xerrades, tallers d’autodefensa feminista, una marxa de torxes i una
marxa-manifestació per anar plegades a la
manifestació que es fa a Barcelona cada any.
En aquest sentit, vull recordar que cada dia
és 8 de març i que s’ha de seguir lluitant per
defensar aquests drets, més enllà d’aquest
dia tan assenyalat, ja que encara ens queda
molta feina per fer, encara hi ha víctimes del
masclisme que són assassinades, encara hi
ha discriminació laboral en els nostres llocs
de feina, i sobretot, encara hi ha actituds
masclistes que perpetuen aquesta situació
de discriminació i d’inferioritat que el sistema
patriarcal utilitza com a eina de dominació
masculina.
El març a mi em fa reviscolar, ja que tinc
la sensació que torna a aparèixer la vida al
carrer, que la gent surt per omplir les places
i que les entitats tenen la necessitat de sortir
i mostrar tota la feina que fan durant l’any. I
ja que parlo de sortir al carrer, des d’aquestes modestes línies d’opinió, vull donar la
benvinguda a l’Arnaldo Otegi, que el dia 1 de
març ha sortit al carrer, després de passar sis
anys i mig tancat en una presó a Logronyo
per defensar les seves idees polítiques i
per buscar la una solució i una via política
al conflicte que es viu a Euskal Herria, Ongi
etorri Arnaldo! Free them all! l

De
Sant
Medir
al
8 de
març!

‘A

ixò no és competència municipal’.
Ho he sentit diverses vegades, i
em causa molta estupefacció.

Núria Gibert, 22 de març de 2016 a cugat.cat

Competències,
responsabilitats
i mig pal, que
podria ser un
pal sencer

Aquesta llegenda urbana pretén que allò que
passa fora del terme municipal de Sant Cugat
del Vallès no preocupa els santcugatencs i
menys ha de preocupar la vida política de la
ciutat. Com si fos indestriable que Sant Cugat
pertany a una serralada, a una comarca, a un
país i, per què no, a un planeta.
A tall d’exemple, és divertit com C’s, escull
a plaer quins temes són d’àmbit municipal
i quins no. A vegades hi ha apostes entre
el públic, gairebé sempre freguen l’absurd.
Sobre la guerra de Síria sí que ens podem
posicionar però sobre les rodalies, no.
Una vegada vaig escriure sobre la Teoria
del Cercle Moral. Aquesta resa com es pot
avaluar una societat i el grau de progrés
moral en base quin cercle protegeix (només
família, només la classe social, una comunitat més gran identitària o, finalment, tothom
per igual). En sóc una ferma partidària i crec
que no és idealista; al revés, aquí a Sant
Cugat en tenim una bona mostra. Sense anar
més lluny, SCAPS i la Casa de l’Esperança van
rebre tant suport popular als Premis Sant
Cugat que van acabar guanyant, de fet, un
premi amb la feina que fan dia a dia en base
un cercle moral tan gran que arriba al Sàhara.
Per molt que alguns s’hi escarrassin, Sant
Cugat està connectat amb el seu entorn i
molts petits gestos sumats ajuden a canviar
la història, la força de les imatges d’alguns
ajuntaments retirant la bandera europea de
les seves façanes, m’ha fet recuperar una
mica de fe en la capacitat crítica.

Potser, nosaltres, des de Sant Cugat, lloc on
molts s’han organitzat pe ajudar als camps
de refugiats a Idomeini, per a portar-los
portabebès, amb els periodistes que recentment han anat a documentar la frontera amb
Turquia o l’assemblea de refugiats que busca
articular la solidaritat i pressionar per tal
que els administracions estiguin a l’alçada
solidària de la gent, podem col·laborar de
manera activa almenys a repudiar la ignomínia i, per fi, no només abaixem aquesta
bandera de la vergonya que és la UE, sinó que
la retornem.
Repensar l’entorn, el país i el món on vivim
dóna perspectiva i és un remei efectiu contra
l’irremeisme, tan instal·lat. No n’hi ha prou
en assumir gestionar la misèria, cenyir-se a
les competències cada cop més minses dels
ajuntaments, assumir l’exclusió social com
una marca de la casa, sentir amb vergonya
com la UE parla en nom nostre per negar
l’entrada de persones que fugen de la mort.
Potser, el gest d’acabar de renegar d’aquest
projecte exclusiu que no recorda quan eren
els europeus qui buscaven asil per mig món
no fa tant, potser, ara que als europeistes ja
sí que no els queda cap argument que tingui
a veure amb el progrés, serem capaços de
pensar col·lectivament tot el que ens afecta.
Potser, de tant rumiar-hi veurem que, al
final, per a un projecte econòmic de grans
interessos, hi ha un bon grapat de gent que
decideix per nosaltres i fins que no posem
cota a aquest interessos seguiran perpetuant
la barbàries o girant la vista quan aquesta
generi dividends. Pensem i reflexionem sobre
el que vulguem, que és la millor cura a la
indiferència.. l

Amb el nou
Consell de Barri, nous espais de
participació
Pere Lecha, 17 de març de 2016 a totsantcugat.cat

A

la Floresta ja hem viscut dos consells de barri amb la presidència
de la CUP, i els canvis ja es poden
començar a veure
Aquests canvis s’estan plasmant, principalment, a través de les comissions de treball
que es van crear a partir d’aquesta nova
etapa. Els resums de les trobades d’aquestes
comissions els podreu trobar a la nova web
del Consell de Barri, on podem veure que les
veïnes i veïns de la Floresta volem treballar
molts aspectes que ens afecten i volem
millorar.
Alguns d’aquests aspectes, són:
1. Comissió de Cultura. Aquesta comissió
vol treballar un catàleg d’artistes i creadors de la Floresta. També, per la gran
quantitat d’activitats culturals que hi ha
a la Floresta, faran una agenda cultural

perquè les activitats no es trepitgin i
tothom les pugui gaudir.
2. Comissió de Patrimoni i Memòria.
D’aquesta comissió sortiran persones
que començaran a treballar el centenari de la Floresta, que serà l’any 2019.
També es vol fer un museu virtual, on
es pugui anar guardant documents de la
història i els personatges de la Floresta.
3. Comissió Educativa de Barri. Una de les
comissions on han participat més entitats. Es vol crear un consell d’infants,
recuperar l’espai jove de la Floresta i
crear un espai d’estudi proper a la zona
de les pistes.
4. Comissió de Medi Ambient. Un dels
aspectes que aquesta comissió vol
treballar i solucionar és la contaminació
lumínica i sonora; posant èmfasi en dos
punts que provoquen aquesta contaminació, com són el peatge de l’autopista i
els Ferrocarrils de la Generalitat. També,
des d’aquesta comissió, ja s’ha convocat

una xerrada amb especialistes per parlar
entre tots del “senglar a la Floresta”. El
divendres 1 d’abril, tenim aquesta cita
al Casino de la Floresta, on un veterinari,
dos biòlegs i el regidor de Medi Ambient,
ens faran una introducció d’aquest tema,
just abans del debat que tindrem entre
tots.
5. Comissió d’Urbanisme i Mobilitat. Volen
treballar per aconseguir que la Floresta
sigui zona 1 del sistema tarifari integrat
dels TMB. També es vol treballar en el
projecte d’aconseguir que la baixada de
Can Llobet sigui de vianants.
6. Comissió d’Equipaments. Fer un inventari dels equipaments municipals que
tenim a la Floresta i tenir accés als equipaments municipals, fora dels horaris de
l’Ajuntament.
Ara hem de veure resultats de tota aquesta
feina i serà gràcies a tots que ho podrem
aconseguir. l

Ignasi Bea, 1 de març de 2016 a cugat.cat

Delphi deslocalitza per una raó molt fàcil
d’entendre: a Romania els costos laborals són
9 cops més barats que a Catalunya. Per què,
doncs, seguir produint a Sant Cugat si allà tot
ens costa menys? Davant la notícia, tots els
partits locals mostren la seva preocupació,
anuncien el seu suport a la plantilla i diuen
que faran tot el que estigui al seu abast
per tal de trobar una solució, cosa un xic
incongruent per part de la majoria. Per què ho
dic això? Doncs perquè les deslocalitzacions
no són una externalitat, una conseqüència no
desitjada del capitalisme, sinó que formen
part de la seva recerca perpètua del màxim
benefici. Deslocalitzacions o fragmentació
dels processos de producció són fets normals
en el sistema econòmic que tenim, encara
més en l’actual capitalisme globalitzat del
segle XXI. Vaja, que quan aquí s’instal·laven
empreses perquè érem més barats (competitius en llenguatge ‘business friendly’) tot
ens semblava molt normal i el capitalisme
ens agradava, però quan ens toca el rebre a
nosaltres, tot són escarafalls. O estàs d’acord
amb el sistema o no, però no es pot estar a
missa i repicant.

A

principis d’aquest febrer que
deixem enrere ens arribava el
nefast anunci del tancament de
la planta de Delphi a la ciutat després
de més de mig segle d’activitat, que pot
deixar de cop a l’atur a 700 persones. Si
res no canvia, Delphi tancarà, però no
ho farà per manca de feina, ja que prop
el 90% del que es fa ara a Sant Cugat
se seguirà produint, a partir del 2017, a
Romania.

El que passa a Delphi no és perquè el sistema
funcioni malament, sinó perquè el sistema
funciona molt i molt bé, i si a 3.000 quilòmetres d’aquí algú ven la mà d’obra més barata,
doncs tanquem la paradeta i cap a Romania
hi falta gent, peti qui peti. El capitalisme, més
enllà d’explotar i mantenir en la pobresa absoluta bona part de la humanitat perquè uns
pocs puguin esmorzar amb Möet Chandon
dia sí dia també, o de carregar-se el planeta
-a una velocitat que esparvera- degut a la
seva lògica depredadora, ja les té, aquestes
cosetes. I d’aquí un temps, als treballadors
de Romania els fotran al carrer perquè
trobaran algú que ho farà més barat. Temps
al temps.l

El
capitalisme
ja les té,

aquestes
cosetes

P

arlar del Pla Caufec és parlar
d’un megaprojecte urbanístic al
municipi d’Esplugues de Llobregat
que contemplava dos gratacels de 115
metres d’alçada, un centre comercial,
oficines i 600 vivendes de luxe a la
mateixa falda de Collserola. Tot comença
l’any 1991 quan l’Ajuntament d’Esplugues, aleshores en mans del PSC proposa l’aprovació de la modificació del PGM
per tirar endavant el projecte urbanístic
i unes associacions de veïns alcen la veu
en contra d’aquest projecte. Seguiran
anys de lluita i de denúncia d’un projecte
que la crisi acaba aturant.
Més de 20 anys després el tema encara
cueja perquè l’opció del consistori davant la
protesta veïnal
ha estat la via de la repressió enfront de la
via del diàleg. El recompte de denúncies per
delictes i faltes i expedients administratius
arriba als 230 sobre una seixantena de
persones. Una via, la de la repressió, que més
tard o més d’hora acaba tornant-se en contra
de qui la pràctica.
Els propers dies 25 i 26 d’abril tindrà lloc
un judici penal contra vuit veïns d’aquell
municipi acusats d’atemptat contra l’autoritat
i desordres públics, amb un petició conjunta
de 15 anys de presó. Els fets: participar de les
protestes contra aquest projecte urbanístic.
Val a dir que les accions contra el pla Caufec
i les seves conseqüències sempre han estat
públiques i no violentes, amb l’objectiu de
cridar al màxim l’atenció de la població i els
mitjans.
Arribats aquí cal preguntar-se si aquesta
manera de gestionar els conflictes polítics
no pertany al passat. Arribats aquí no podem
deixar de pensar en la marea de corrupció
que esquitxa la política tradicional arreu
dels Països Catalans i a l’estat espanyol per
mostrar la nostra solidaritat amb aquelles
veïnes i veïns d’Esplugues que des de fa més
de dues dècades planten cara a l’especulació
i per la defensa de la serra de Collserola.

Les multes, les detencions, les acusacions
que acompanyen el conflicte no han aconseguit fer defallir aquella lluita. Divendres
passat en un institut d’Espugues, malgrat els
intents de prohibir-lo, tenia lloc un acte de
solidaritat amb els encausats del Pla Caufec
amb la presència d’Ovidi Montllor en veu del
nostre company David Fernández que ens
recordava aquells versos de Salvat Papasseit:
hi ha un home a la presó dels que avançaven;
traieu-li l’embaràs que li oprimeix les mans;
junteu-vos, per que faci camí. L’endemà, ben
d’hora, el David havia d’anar a la presó a
visitar l’Arnaldo Otegui. l

El Pla Caufec:

Ni muts ni
a la gàbia!

Ramon Piqué, 23 de febrer de 2016 a cugat.cat

H

em d’aconseguir que la Floresta no
sigui només una zona residencial
Quan pensem com s’ha d’urbanitzar
un espai, s’ha de tenir en compte les
necessitats de la gent que hi viu, que
tothom tingui accés als serveis bàsics,
que la mobilitat no sigui una dificultat,
que la idiosincràsia del territori no es
vegi modificada, que es potenciï l’espai
públic i malmetre el mínim possible
l’espai natural que ens envolta.

Ur
ba
nis
me

Tothom tenim clar que la urbanització de la
Floresta no és un model idoni i que té moltes
mancances. Lògicament no tirarem tot el
barri a terra per tornar-lo a construir sota
uns canons d’urbanització, adequats per a
la socialització i el benestar dels seus veïns
i veïnes. El que sí que podem fer, però, és
començar a aplicar aquests canons a totes
les noves mesures d’urbanisme que es portin
a terme, per apropar al màxim la Floresta a
un indret on tothom visqui millor.
Hem d’aconseguir que la Floresta no
sigui només una zona residencial, sinó que
existeixin diferents usos i serveis que ajudin
a socialitzar-la, a disminuir la utilització
del transport privat, en definitiva a adaptar
l’urbanisme a les necessitats dels florestans
i florestanes.

com a eina
social
Pere Lecha, 18 de febrer de 2016 a totsantcugat.cat

Que hem de fer llavors?
No hem de seguir urbanitzant zones verdes.
A la Floresta hi ha espais, dins de la zona
urbanitzada, on es poden construir noves
edificacions. També es pot fomentar la rehabilitació d’edificis antics, tant per habitatge
particular com per serveis a la comunitat.
Hem de pensar amb la mobilitat, tant per
moure’ns dins de la Floresta com per entrar
i sortir d’ella. És en la taula de la mobilitat,
que ben aviat s’ha de reunir, que de manera
urgent s’ha de fer un debat monotemàtic de
la mobilitat a la Floresta.
Hem de tenir en compte que hi hagi el màxim

de serveis i equipaments repartits per tota
la Floresta. El barri té unes dimensions
adequades per crear tres espais de centralitat
on totes les veïnes i veïns tinguin accés a
serveis bàsics.
I per últim, escoltar i respectar l’opinió de veïnes i veïns a través de processos participatius reals. Queda demostrat, que tots aquests
canvis, si és entre tots que els treballem i els
acabem decidint, fan que les accions que es
porten a terme, tothom se les fa seves.
Precisament són les polítiques d’urbanisme,
on els ajuntaments tenen més incidència.
Per tant és en aquest camp on, en l’àmbit
municipal, hem de treballar i exigir, per tal
d’aconseguir que la Floresta sigui un lloc
millor per viure-hi. l

Per
Carnaval,
tot s’hi val!

Avui, mirant enrere, veig que les activitats que
es fan per Carnaval estan més que consolidades, amb un Ball de Gitanes que cada any
aplega més persones a la plaça d’Octavià,
amb un Cercatasques cada vegada més
transitat, o amb un ball que fa goig de veure’l
ple fins a la bandera.

Jordi López, 29 de gener de 2016 a totsantcugat.cat

U

n grup de persones que estan
encaparrades a recuperar una part
de la nostra cultura i de les nostres
tradicions

Ja arriba el Carnaval de Sant Cugat, aquest
any amb algun canvi que altre com, per
exemple, el canvi de dia del Cercatasques,
que en comptes de dissabte, es farà divendres al vespre.

A banda dels canvis que la Comissió de
Carnaval introdueix per a aquest any, he de
dir que fins fa uns anys, el Carnaval gairebé
no se celebrava a la nostra ciutat, però un
grup de persones que estan encaparrats a
recuperar una part de la nostra cultura i de
les nostres tradicions des d’una base popular,
es van posar fil a l’agulla i van començar a
plantejar-se com podien fer que el Carnaval
fos una cita important a la nostra vila.

I amb aquesta idea es van posar mans a
l’obra, fent realitat el primer Carnaval on
segurament la participació no va ser tan gran
com la que hi ha avui dia, però l’objectiu de
les persones organitzadores no era pas fer
una festa multitudinària, senzillament el que
volien era que aquesta festivitat tan nostrada
anés clavant arrels i es consolidés a poc a
poc com una de les activitats marcades al
calendari de totes les santcugatenques.
Recordo que durant les primeres edicions
no hi havia gaire comparses participant en
la rua, ni molta gent durant el ja tradicional
Cercatasques. També recordo un pavelló mig
ple a l’hora del Ball de Nit, però sense defallir,
la comissió organitzadora va anar millorant
les propostes i, sobretot, es va plantejar un
projecte força ambiciós a mitjà termini.

Com ja sabeu, el Carnaval és la festa on tot
s’hi val, la festa de la disbauxa i la xerinola,
on esperem el rei Carnestoltes, el rei dels
poca-soltes, que a Sant Cugat és el Gall del
Carnaval des de fa tres anys. He de dir que
el fet que el rei Carnestoltes sigui un gall
m’agrada per dos motius. Primer, perquè el
gall és l’animal que en qüestió de simbologia
representa els i les santcugatenques i, segon,
perquè és una bona manera de recuperar
el bestiari que existeix a moltes localitats
catalanes i que aquí havíem perdut.
Però per a aquest gall no tot són flors i violes.
Personalment crec que la comissió es va
equivocar quan el van dissenyar i construir, ja
que aquesta bèstia no la pot portar qualsevol
persona, bàsicament pel pes que té.
He de reconèixer que les persones que van
començar amb el Carnaval a Profeslo i després amb la Comissió de Carnaval, han tingut
encerts i errades, però jo em quedo amb les
seves ganes de participar i dinamitzar la
vida social i cultural de la nostra ciutat, d’una
manera desinteressada.

Ara ens toca a nosaltres gaudir de la festa de
Carnaval que ens han estat preparant durant
un any, sortim al carrer i participem perquè
per Carnaval, tot s’hi val! l

De rècord
en rècord
fins a la
precarietat
final
Ignasi Bea, 26 de gener de 2016 a cugat.cat

F

a ja força mesos que, de manera
periòdica, llegim als mitjans locals
notícies positives sobre les xifres
d’ocupació a la ciutat. Cada cop que apareix una noticia que parla de ‘rècord històric’ o ‘xifra sense precedents’ pensem
que ja hem tocat sostre, però no, perquè
al cap d’un temps tornarem a llegir una
noticia expressada en termes similars.
Fet que ens pot dur a plantejar la hipòtesi plausible que la notícia és sempre la
mateixa i l’únic que canvia són les dades.
Per posar números, a dia d’avui a Sant
Cugat tenim 59.000 llocs de treball i un
8,8% d’atur, xifra-rècord-històric-sense-precedents molt allunyada de la
mitjana catalana, 15,19%.

Una opció -força satisfactòria, cal reconèixer-ho- seria celebrar les dades
asseguts al sofà amb un Martini amb vodka
(agitat, mai remenat) tot esperant la següent
xifra històrica, però això en cap cas amagaria
les tristes dades que mai no ens expliquen
mentre anem de rècord a rècord i tiro perquè
em toca.
Mileuristes pringats
I és que la precarietat laboral s’ha cronificat
de manera alarmant, com també s’ha cronificat l’atur de determinats col·lectius que enfilen de manera decidida el camí de l’exclusió
social. Fa una dècada ser mileurista era
quelcom indesitjable, i a dia d’avui per gran
part de la població suposa una utopia. Prop
d’un 50% dels joves no té feina, i d’aquests
la meitat no arriba a percebre el Salari Mínim
Interprofessional (655 euros mensuals). Temporalitat (en l’àmbit juvenil arriba al 90%)
i precarietat són el pa de cada dia, i en una
ciutat com la nostra, on l’ocupació es troba
eminentment al sector serveis, no en restem
al marge. Potser hi ha menys atur, sí, però

gran part de les feines són precàries, i aquest
fet impossibilita tenir un projecte de vida,
condiciona la salut i genera frustració. Feines
precàries, vides precàries.
Noumarxats
Les dades de l’atur a Sant Cugat tampoc no
parlen dels qui han hagut de marxar perquè
no es podien permetre viure a la nostra opulent i immaculada ciutat, perquè entre altres
coses, els preus dels pisos ja remunten (el
preu mitjà del lloguer a Sant Cugat és de 836
euros, un 35% més que la mitjana catalana).
Evidentment, si algú marxa no surt a les
estadístiques com a dada negativa. És el que
té el darwinisme social, els que no s’adapten
el medi, desapareixen.
Podem felicitar-nos, mirar cap a una altra
banda i seguir sent una ciutat on tothom està
molt content d’haver-se conegut, però obviar
què amaguen les dades no canviarà la crua
realitat. l

A

ra fa 9 mesos, just abans de les
eleccions municipals, 12 entitats
de la Floresta, sota el paraigua de
la Floresta Parla, van presentar un full
de ruta perquè tots els partits el signessin de cara als programes electorals,
de les citades eleccions. Aquest full de
ruta, anomenat “La Floresta que volem”,
parlava d’una sèrie d’aspectes que afecten directament al barri de la Floresta i a
les persones que hi vivim.
S’hi parlava de participació, de l’entorn natural, dels espais públics, de la convivència i
corresponsabilitat veïnal. Què s’ha aconseguit
o en què s’ha treballat des d’aquella petició?
Participació. Gràcies a haver quedat primers
a la Floresta a les eleccions municipals, la
CUP presideix el Consell de Barri i això ja ha
comportat un canvi organitzatiu del mateix
Consell en el qual es vol potenciar la participació, la informació i la transparència.
Entorn natural, és on encara tenim més camp
per treballar. Relacionat amb el Consell de
barri, ja hi ha una comissió de treball de medi
ambient on tindrem l’oportunitat de treballar-los. De ben segur que treballarem sobre
els senglars, les aus, les rieres, els límits del
parc de Collserola, la recollida de la brossa i
molts altres aspectes. Tenim la sort que a la
Floresta comptem amb gent que té una sensibilitat molt alta i necessària per treballar al
100% amb el medi ambient.
Espais públics. Ens trobem finalitzant la
primera fase del pla de millora, on la Floresta
Parla va liderar la lluita perquè es fes sentir
la veu dels florestans, encara què a l’hora
de la veritat des de l’Ajuntament no s’han
tingut en consideració tots els acords que
es van fixar en el procés participatiu. Ara ha
de començar la segona fase, on les escales,
passatges, dreceres i places han de prendre
protagonisme.
Entre les moltes coses que queden pendents
cal apuntar el pla de mobilitat, una acció
molt necessària per tenir una mirada global
en la mobilitat de tota la Floresta. En aquest
pla el transport públic i l’escolar s’hauran de
posar en un lloc primordial.

Convivència i coresponsabilitat veïnal.
Existeixen projectes entre diferents entitats,
per fer neteges de parcel·les de la Floresta i
treballar amb el que es reculli per conscienciar-nos tots plegats. També existeix, cada
cop més, activitats d’expressió cultural, sorgides del Senglar Cultural, però també d’altres
associacions i grups de veïnes i veïns que
han de servir per cohesionar la Floresta.
Seguim treballant per la Floresta que
volem.l

Recordem

‘La
Floresta
que
.volem’
Pere Lecha, 27 de gener de 2016 a totsantcugat.cat

Alliberament alliberament
nacional i social
Ramon Piqué, 12 de gener de 2016 a cugat.cat

cosa aplicar una la lògica reduccionista i una
visió maniquea de les forces partidàries de la
independència.

Trencar amb l’Estat espanyol representa
una oportunitat de construir un nou ordre al
nostre país, per avançar cap a una societat
més democràtica i econòmicament més
igualitària. Una oportunitat d’acabar amb el
sistema sorgit del la Constitució del 78.

H

ores després de l’acord d’investidura entre la CUP i Junts pel
Sí, toca cridar l’atenció sobre
l’oportunitat històrica que representa
que el procés sobiranista tiri endavant i
sobre el marcat caràcter social d’aquest
procés. No en va, són moltes les forces
polítiques i econòmiques conservadores
que treballen per revertir el moment
històric que estem vivint.

que sempre van creure que valia la pena lluitar per la pervivència d’un país i que sempre
van creure que aquest país havia de ser al
servei de les classes populars, que l’alliberament nacional i social eren indisolubles.

Entre les diverses propostes de l’acord, cal
mirar atentament allò que fa referència al
procés constituent de la nova república,
perquè, arribats aquí, és això el que guanya
força i és aquí on les forces d’esquerra no
podem desaprofitar l’ocasió de ser-hi per
a donar garanties que la nova república es

Trencar amb l’Estat espanyol significa poder
dotar-nos d’instruments propis com a país
que defensin els interessos de les classes
populars catalanes.
Sabem que aquest trencament amb l’Estat
espanyol es produeix en una context que
no és marcadament favorable a les classes
populars, però, tot i així, representa una
oportunitat que no podem ignorar.
L’acord amb Junts pel Sí genera contradiccions, com també l’hagués generat un acord
amb qualsevol altre candidat que haguessin
proposat. Tot i això, Junts pel Sí no és un
bloc homogeni, ho sabem i no aporta gran

Estem a punt de fer un pas molt important en
la línia de construir una república catalana.
La CUP té un paper cabdal per a què aquest
república sigui més democràtica, més
igualitària i esdevingui el germen de la futura
república dels Països Catalans. l
construeixi amb la participació de les classe
populars catalanes.
En l’etapa que comença, la CUP haurà de
gestionr moltes contradiccions. Això no ens fa
por, ans al contrari, és això és que ens fa més
forts com a moviment. De fet, són les nostres
contradiccions les que ens han fet crèixer.
Els 18 mesos que vénen condensen tot el
sentir de a lluita de moltes dones i homes

Alan: tots som culpables!

Jordi López, 5 de gener de 2016 a totsantcugat.cat

S

ònia 1991- Alan 2015
Fa uns dies ens despertàvem amb
la notícia que un noi transsexual
s’havia suïcidat. Aquest noi va patir en
diversos centres escolars assetjament
per part d’alguns alumnes, cosa que el
va fer canviar de centre com a mínim
dues vegades.

Ara com ara trobem que es busquen culpables a la situació límit que va portar l’Alan
al suïcidi, però crec que buscar culpables
individuals és una errada, no perquè aquelles
persones que van fer la vida impossible a
l’Alan no siguin responsables dels seus actes,
que ho són, sinó perquè malauradament no
són actes aïllats dintre de la nostra societat.
És cert que el Parlament de Catalunya va
aprovar l’octubre del 2014 la Llei contra l’homofòbia i la transfòbia, però malauradament

no l’ha dut a terme. L’aplicació d’aquesta llei
ha de ser immediata i s’han de començar a
implementar tots els punts d’aquesta llei,
sobretot en les polítiques contra discriminació, tant al carrer com a les escoles.
En aquest sentit podem dir que el Govern
és part responsable de la mort de l’Alan i no
aniríem errades fent aquesta afirmació, però
personalment penso que assenyalar com
a úniques culpables les persones que van
assetjar l’Alan i les administracions públiques
és fer-nos un flac favor com a societat.

Les actituds homòfobes i transfòbiques fa
temps que han arrelat a la nostra societat.
Aquestes actituds d’odi a les diferències fa
massa temps que duren i malauradament no
només són els centres escolars els que l’han
d’eradicar. Penso que a les escoles i als instituts els i les joves han de ser ensenyades, i
l’educació és cosa de totes, tant de les mares
i pares, com de la societat.
És per això que penso que totes som
culpables de la mort de l’Alan. Sí, és clar que
hi ha diferència entre les persones que han
utilitzat la discriminació i l’odi per assetjar-lo

i entre nosaltres, però la nostra responsabilitat com a éssers col·lectius que som és la
d’educar els nostres infants en el respecte
a la diferència, ja sigui per opcions sexuals,
religioses, ètniques o les que siguin.
Per tant, que s’hagi arribat a aquesta situació
també és culpa nostra, ja que hem permès
actituds discriminatòries, ja sigui per no
haver educat prou en la igualtat i el respecte
de la diferència, com per haver tolerat acudits
homòfobs, per no actuar davant de les actituds que perpetuen l’odi.

Si volem avançar cap a una societat on totes
les persones siguin respectades per igual,
hem de començar per nosaltres mateixes i
pel nostre entorn més immediat, tallant de
soca-rel qualsevol actitud que permeti l’odi
i la discriminació i fomentant valors com el
respecte, la igualtat i la tolerància.
Però mentre no arribem a aconseguir una societat on aquests valors regeixin les nostres
vides només tenim dos camins: ser còmplices del canvi social per aconseguir aquest
canvi o ser còmplices de la discriminació i
l’odi, de l’homofòbia i la transfòbia. Buscar
altres culpables sense fer autocrítica de la
nostra societat i del nostre model social és
enganyar-nos a nosaltres mateixes i permetre
allargar aquesta injustícia social. l
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