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EQUIP DE GOVERN
ERC

OPOSICIÓ
CiU

Xavier Codina

Antoni Puiggròs

Alcalde
2.826 € bruts al mes

Agustí Comas

1r tinent d’alcald
Regidor de Cultura,
Educació i Participació
Ciutadana
1.168 € bruts al mes

Núria Barba

2a tinenta d’alcalde
Regidora d’Esports i
Igualtat
603 € bruts al mes

Josep Illa

Portaveu de grup
120 € bruts al mes

825 vots (25%)

Roser Llobera

481 vots (15%)

Regidora
120 € bruts al mes
Regidora
120 € bruts al mes

Fina Rodríguez

Portaveu de grup
120 € bruts al mes

Judit Raja

SUBVENCIONS
ALS GRUPS

Regidora d’Acció Social
i Sanitat
603 € bruts al mes

123 vots (4%)

PM (Progrés Municipal)

David Casellas

Laura Tarradellas

1.725 vots (53%)

Montserrat Claret

3r tinent d’alcalde
Regidor d’Urbanisme i
Medi Ambient
1.168 € bruts al mes
4a tinenta d’alcalde
Regidora d’Hisenda i
Règim Intern
603 € bruts al mes

RESULTATS ELECCIONS
MUNICIPALS ANY 2015

Regidor
120 € bruts al mes

99 vots (3%)

DISTRIBUCIÓ DE REGIDORS

ERC: 4.440 € l’any
CiU: 3.015 € l’any
PM: 2.730 € l’any

8 ERC
3 CIU
2 PM

Jordi Sala

Regidor de Joventut i
Patrimoni
603 € bruts al mes

Antoni Valverde

Regidor de Turisme i
Comunicació
603 € bruts al mes

Xavier Codina és l’únic dedicat a temps complet a l’Ajuntament.
Agustí Comas i Josep Illa hi tenen una dedicació parcial del 41% i la
resta del Govern, del 21%. Cobren 14 pagues l’any.
Els regidors de l’oposició cobren 120 euros per assistència al
ple ordinari, per a un màxim d’11 (n’hi ha un cada mes tret
de l’agost). També cobren 15 euros per anar a les comissions
informatives mensuals.

ARXIU MUNICIPAL

Consell de redacció

MARCEL TARAZONA

EDITORIAL

40 anys votant el
nostre Ajuntament
El darrer 3 d’abril es van complir 40 anys de les
primeres eleccions municipals democràtiques després
de la dictadura. Aquell diumenge el 85% dels vilatans
amb dret a vot van elegir el primer Ajuntament
postfranquista. D’aleshores ençà els santpedorencs
hem elegit deu consistoris i hem tingut cinc alcaldes
de diferents partits, amb governs municipals de
coalició o monocolors.
El proper 26 de maig als ciutadans de Santpedor
ens tornen a posar una urna al davant per decidir
qui volem que s’encarregui de gestionar el nostre
poble. Les eleccions serviran per veure si Esquerra
Republicana revalida el mandat després de 16 anys
ininterromputs al capdavant de l’alcaldia —els
darrers quatre amb majoria absoluta— o bé si
altres forces obtenen el suport necessari per entrar
al Govern local.
Aquestes eleccions poden ser les més
competitives de la història. Juntament amb les
candidatures d’ERC, Junts per Santpedor (l’antiga
Convergència) i Progrés Municipal (vinculada al
PSC), que ja van concórrer a les municipals del
2015 i van treure representació, dues noves llistes
formades per santpedorencs es presenten en aquesta
convocatòria: Candidatura d’Unitat Popular i

Santpedor en Comú Podem. Es tracta d’un símptoma
del pluralisme polític dels nostres temps.
En canvi, hi ha un altre aspecte que no és propi
de la nostra era: en un moment en què la societat
demostra més sensibilitat feminista que mai, no hi
haurà cap dona encapçalant una llista per primer cop
des de 1991. Maria Antònia Soler, Anna Maria Costa,
Laura Vilagrà i Fina Rodríguez, que van liderar
candidatures municipals de diferents partits des del
1987, no tindran continuïtat en ple segle XXI.

En un moment en
què la societat
demostra més
sensibilitat
feminista que mai
no hi haurà cap
dona encapçalant
una llista

En uns temps de proliferació de desinformació i
notícies falses (les anomenades fake news) des de
Ràdio Santpedor hem cregut encara més necessari
oferir, des de la mirada del periodisme, la cinquena
edició de la revista Infoeleccions i una programació
especial, amb entrevistes, debat i seguiment de la nit
electoral que podreu seguir a través de la 90.0 FM i del
web de l’emissora municipal santpedor.net.
Quin alcaldable presenta cada formació? Quin grup
de persones l’acompanya? Quines propostes fan
per al poble? En aquesta revista trobareu resposta
a aquestes i altres qüestions. Esperem que la
informació us sigui útil per saber què hi ha al darrere
de cadascuna de les paperetes que ens trobarem als
col·legis electorals el proper 26-M.
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Balanç de
quatre anys
Infoeleccions 2019

Què ha passat al poble del 2015 ençà?

AJUNTAMENT DE SANTPEDOR

Marcel Tarazona

Majoria absoluta
inèdita d’ERC

DADES EVOLUTIVES DE
SANTPEDOR
En termes
absoluts anuals.
4

Comencen les
obres de Cal
Clarassó
El 2017 es va presentar el projecte
per convertir l’antiga fàbrica tèxtil
de Cal Clarassó, al nucli antic, en
equipament municipal. La primera
fase de les obres, que ha executat
el grup Construccions Somic SL,
s’ha d’acabar aquest mes de maig.
Tot i que la remodelació completa
(inclosa la zona urbana del voltant)
estarà llesta entre el 2019 i 2020
i costarà 1.700.000 euros (la
Diputació de Barcelona en pagarà
una part).
Cal Clarassó serà la nova seu de la
llar d’avis Ca l’Arola, que s’ubicarà

Població
empadronada

JÚLIA SALA

ERC va aconseguir una majoria
històrica i vuit regidors a les
eleccions municipals del 2015 amb
el 53% dels vots. Uns comicis en
què Xavier Codina va substituir
Laura Vilagrà, que havia estat
alcaldessa dotze anys. Progrés
Municipal, amb Fina Rodríguez
al capdavant, va obtenir de nou
dos regidors ( 14% de vots), i CiU
en va perdre un i es va quedar
amb tres ( 25% de vots). De la
llista original d’ERC per entrar al
Govern municipal van córrer cinc
persones, i el regidor de Cultura
Agustí Comas va ser nomenat
president del Consell Comarcal.
Pocs mesos més tard, el cap de
llista convergent, Xavier Claus,
va plegar i va donar pas a l’actual
candidat del partit, Antoni Puiggròs.

a la planta baixa juntament amb
un bar restaurant obert al poble.
Al pis superior hi haurà sales
polivalents perquè en puguin fer
ús les entitats del poble. I la petita
capella que hi ha al costat de la
fàbrica es convertirà en un punt
d’informació turística. A més, es
crearà un nou vial que connectarà
els carrers del Monjo i del Dr Antoni
Vila, de manera que quedarà
l’emblemàtica xemeneia de la
fàbrica a peu de carrer. També
s’aprofitarà per urbanitzar els
carrers del voltant.

Nombre d’aturats

Nombre de
naixements

2011

7.185

2011

499

2011

86

2015

7.459

2015

373

2015

76

2018

7.532

2018

272

2018

55

Descobreixen
Puig i Cadafalch
a Cal Jorba

LAURA HINOJO CASTRO

A principis de 2017 es va fer públic
que la Torre de l’Aigua i altres
elements de la finca de Cal Jorba
són obra de l’arquitecte Josep
Puig i Cadafalch (1867-1956).
Una descoberta que va coincidir
amb la celebració de l’any Puig i
Cadafalch, que commemorava
els 150 anys del naixement del
reconegut arquitecte modernista.
Des d’aleshores s’hi han fet un
parell de presentacions públiques
i l’Ajuntament està en converses
amb la família Jorba per donar a
conèixer tot aquest llegat i fer-lo
accessible al públic.

Arriba el
clavegueram
al Mirador

EMILI GIRÓ

Les vaquetes
a debat

Població major de
65 anys

Millora del
porta a porta
LAURA HINOJO CASTRO

Nombre
d’escolaritzats

AJUNTAMENT DE SANTPEDOR

A finals de 2016 la Plataforma
Animalista de Santpedor (creada
l’estiu del 2016) va exigir en
un acte públic l’abolició de
les vaquetes de Festa Major a
Santpedor. Una activitat que
consideren “anacrònica i cruel”.
Al març de 2017, els animalistes
van intervenir al ple municipal
per demanar la celebració d’una
consulta sobre els correbous
al poble. Un ple en què també
van assistir una quarantena de
simpatitzants de les vaquetes.
Des del Govern municipal, però, no
es va promoure cap referèndum
i tot i que des de la PAS van
assegurar que estaven recollint
firmes, mai no s’han fet arribar a
l’Ajuntament. Progrés Municipal i
CiU van donar suport a la idea de
la consulta però no ho han portat
mai al ple municipal. Les vaquetes
s’han continuat celebrant amb
normalitat fins a dia d’avui.

Empadronats
nascuts a l’estranger

Ja ha engegat la primera fase del
procés d’urbanització del Mirador
de Montserrat. L’empresa Bigas
Grup SL és l’encarregada de
fer-hi les remodelacions. Un cop
construït el col·lector d’aigües
residuals, fa poques setmanes
van començar les obres per crear
la xarxa de clavegueram que
connectarà la urbanització amb
el nucli urbà. Aquesta fase trigarà
15 mesos a completar-se, per
tant la previsió és acabar-ho al
llarg del 2020. El cost total de les
obres d’urbanització és de gairebé
6 milions d’euros, dels quals els
veïns en pagaran un 77%. Mentre
durin, a més, s’hi ha instal·lat una
oficina d’informació i de seguiment
d’obres. La urbanització del
Mirador de Montserrat és un
projecte que ha tardat anys a
desencallar-se i que fa temps que
els veïns demanaven.

El sistema de recollida de residus
porta a porta es va renovar fa
pocs mesos. Es van repartir 10.500
cubells nous amb un nou sistema
de lectura amb codi de barres, a
més de bosses compostables
per als residus orgànics.
Santpedor va ser el primer poble a
implementar el porta a porta a la
comarca, amb què s’han duplicat
els índex de reciclatge.

Mitjana d’edat (anys)

Nombre d’empreses

2011-12

688

2011

747

2011

411

2011

46,9

2011

250

2015-16

764

2015

1.035

2015

419

2015

43,5

2015

233

2018-19

975

2018

1.265

2018

468

2018

41,5

2018

241
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De la Generalitat, però, encara ha
d’arribar l’ajut per fer l’ampliació
de l’institut d’Auro que està
pendent des de fa anys i que de
moment se supleix amb mòduls
prefabricats. Ja fa tres anys
que s’hi van instaurar tres línies
educatives permanents, i algun
curs en té fins i tot quatre.

La Generalitat
aprova l’obra
de La Serreta
D’altra banda, la Generalitat va
concedir set places concertades
per a la residència de Cal Jorba
però n’han d’arribar més, cosa

van ajuntar-les a la capella de Sant
Andreu i van ocupar la Plaça Gran
i els carrers adjacents, que van
tallar amb tractors i bales de palla.
Pel que fa als resultats, el sí va
guanyar amb un 96% dels vots i
un 55% de participació. Tot plegat
va suposar un dia històric per
al poble i el país, i una mostra
inqüestionable de la capacitat
d’autoorganització dels ciutadans.

Llicències d’obra
concedides

JÚLIA SALA

MARCEL TARAZONA

Centenars de santpedorencs es
van bolcar el passat 1 d’octubre de
2017 a fer possible el referèndum
sobre l’autodeterminació de
Catalunya. Després de tot el cap
de setmana d’activitats als tres
col·legis electorals (moltes a la
nit), el diumenge es va poder
votar amb normalitat tot i les
càrregues policials que estaven
produint-se a altres pobles de la
comarca. A la tarda, i davant el
perill que els cossos de seguretat
de l’Estat vinguessin a Santpedor
per intervenir les urnes, els veïns

Nombre d’entitats

que ja fa temps que el Govern
municipal demana. De moment,
però, la resta les finança el
mateix Ajuntament.

Avionetes a
Sant Fruitós

1-O històric
a Santpedor

Nombre de comerços

LAURA HINOJO CASTRO

Les obres per fer un nou edifici per
a l’escola La Serreta començaran
aquest 2019. Després de dotze
anys en barracons, la Generalitat
va aprovar fa pocs dies la
construcció del nou centre amb
un pressupost de 4.350.000
euros. El projecte preveu que
la nova Serreta tingui 2.320
metres quadrats i capacitat per
a 225 alumnes. Es construirà a
l’esplanada que hi ha al costat de
l’actual escola, i s’acompanyarà de
l’ampliació i urbanització del carrer
de Mossèn Jacint Verdaguer.

L’empresa SkyDive BCN ofereix
salts al buit en paracaigudes a
l’aeròdrom de Sant Fruitós des
del 2015. L’activitat ha generat
malestar entre alguns veïns pel
soroll que fan les avionetes en
sobrevolar la zona. El 2016 es
va aprovar un nou Pla director
urbanístic aeroportuari segons
el qual els aparells no poden
volar a menys de 2.000 peus del
nucli de Santpedor, el Mirador
de Montserrat i els aiguamolls.
Tot i així, alguns veïns continuen
queixant-se del soroll.

Gossos censats

Tones de brossa a
l’abocador

2011

134

2011

48

2011

158

2011

270

2011

676,7

2015

140

2015

62

2015

131

2015

438

2015

683,6

2018

146
6

2018

80

2018

129

2018

596

2018

728,2

L’Ajuntament
denuncia la
Policia Local

L’antiga nau de la brigada
municipal, al costat de Cal Llovet,
s’ha reconvertit des del 2018 en
un equipament municipal per a
les entitats. Unes instal·lacions
que diferents entitats i col·lectius
del poble demanaven des de feia
anys. A dia d’avui s’hi ubiquen el
SAC, els Bous de Foc, les Puntaires
i els Geganters; i s’hi fan activitats
de tota mena com ara zumba,
ceràmica i tallers. Les sales de
reunions també són a disposició
de qui ho demana, així com la sala
gran polivalent. L’última a arribarhi ha estat Ràdio Santpedor, que hi
ha traslladat els estudis de manera
definitiva aquest abril.

Santpedor
Vila Florida

Des de l’oposició es va criticar
durament la mesura des d’un inici
i es va reclamar més diàleg. Així
També es va exigir una disculpa
pública per part de l’alcalde que
no va arribar a produir-se.

Nombre de vehicles

Pressupost municipal
(milions d’euros)

Neixen els
pressupostos
participatius

Deute municipal
(milions d’euros)

AJUNTAMENT DE SANTPEDOR

Un dels moments agres del
mandat va ser a principis d’any
quan l’Ajuntament va presentar
una denúncia per presumpta vaga
encoberta contra set agents de la
Policia Local (mitja plantilla) que
estaven de baixa el desembre.
Segons el Govern municipal,
que va basar la denúncia en un
informe del cap de la policia, hi
havia indicis d’irregularitats en les
baixes i es perjudicava la seguretat
pública. A mitjans de març, el jutge
va arxivar la denúncia.

EMILI GIRÓ

MARCEL TARAZONA

MARCEL TARAZONA

La Nau es posa
en marxa

Santpedor es va convertir el
2017 en Vila Florida, la primera
del Bages, després d’adherirse al projecte de Viles Florides
de Catalunya. Un programa que
distingeix els pobles que treballen
per a la transformació dels
seus espais públics a través de
l’enjardinat i la millora dels espais
verds. Fruit d’això va néixer la
Fira Santpedor en Flor, que
aquest maig va celebrar la
tercera edició.

El Govern municipal va posar en
marxa el 2017 una proposta de
pressupostos participatius. En la
primera edició va ser el mateix
equip de Govern qui va proposar
les quatre idees a votació,
cadascuna per un valor de 20.000
euros. A partir de l’any següent
ja van ser els mateixos ciutadans
que van fer les propostes per
votar, amb un pressupost total de
60.000 euros, suficients perquè hi
hagués set projectes guanyadors.
Pel que fa a l’edició d’enguany,
els resultats es van fer públics a
principis d’abril i les propostes
guanyadores van ser: papereres
de reciclatge, un parc per a
gossos, taules plegables i arreglar
la caseta dels aiguamolls.

Inversió municipal
(milions d’euros)

Treballadors
municipals

2011

5.846

2011

10,82

2011

3,66

2011

4

2011 84

2015

6.096

2015

7,55

2015

1,9

2015

6,99

2015

2018

6.320

2018

12,24

2018

0,59

2018

4,88

2018 79

70
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Avaluem el grau de compliment
dels compromisos electorals
d’ERC el 2015
Toni Hernández
Sostenibilitat econòmica, mantenir-ne la bona gestió.
Aprofitant la Llei d’estabilitat pressupostària, l’equip de govern ha
millorat la ja tradicional bona salut econòmica municipal. Es va
començar el mandat al 34% d’endeutament i ara s’està al 3%. Aquest
equilibri financer ha permès fer inversions importants.
Desenvolupar el Pla d’ordenació urbanística, rehabilitar el nucli antic i
urbanitzar el Mirador de Montserrat.
S’ha creat el Consell Assessor d’Urbanisme i Medi Ambient i s’han fet
obres en diferents carrers del nucli antic com el carrer del Convent,
el carrer i la placeta del Born, el portal de Berga, el carrer de Valls i
el del Doctor Antoni Vila. Fins al final del mandat que no s’han iniciat
les obres d’urbanització del Mirador de Montserrat, tot i que ja s’ha
construït el col·lector d’aigües. S’han aprovat projectes d’urbanització
del polígon de Santa Anna I i de rehabilitació de Cal Clarassó.
Suport a les persones vulnerables: impulsar polítiques socials actives i
suport als col·lectius de gent gran, famílies, infància, joves i aturats.
S’han posat a disposició de famílies vulnerables dos habitatges i s’han
creat set places concertades de les 90 places actuals de la residència
d’avis. S’ha contractat a nou persones a través dels plans locals
d’ocupació i s’ha creat la figura de l’insertor laboral i d’una treballadora
social. S’han fet obres en 30 pisos de persones grans amb problemes
de mobilitat.
Renovar i crear nous equipaments (La Nau, Cal Clarassó i El Paller).
Es va fer un concurs obert i es va definir com seria Cal Clarassó.
S’ha rehabilitat La Nau amb una sala polivalent, nous espais per a
entitats i els nous estudis de Ràdio Santpedor. S’ha canviat el projecte
d’El Paller per la construcció d’un annex al pavelló Rafa Martínez,
amb un tatami.
Promoure processos participatius per decidir l’ús de La Nau, Cal
Clarassó i El Paller.
Pel que fa a la decisió de l’ús d’El Paller i de Cal Clarassó, no hi ha
hagut un procés de participació ciutadana obert, tot i que s’han
mantingut converses amb algunes entitats. Es va impulsar el procés
participatiu amb el títol “Repensem La Nau” amb una roda de sessions
informatives amb les entitats del poble per presentar-los el projecte
i convidar-los a participar-hi. Les entitats, però, no es mostren
satisfetes amb la decisió final dels usos dels espais.
Treballar per a la independència de Catalunya. Estar a disposició de les
entitats que la promoguin i del Govern de la Generalitat per poder tirar
endavant el procés.
S’han col·locat banderes estelades a les rotondes i s’ha participat
de manera proactiva en totes les convocatòries al voltant del procés
i la representació institucional. S’ha anomenat “Sala 1 d’Octubre”
la sala polivalent de la biblioteca. S’ha col·laborat amb les entitats
independentistes i s’han aprovat totes les mocions referents al procés.
S’ha declarat el Rei Felip VI “persona non grata”.
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Entrevista a Xavier Codina
Cap de llista d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Després de dotze anys com a regidor
en el Govern municipal de Laura
Vilagrà, Xavier Codina (46 anys) en
fa quatre que li va agafar el relleu a
l’alcaldia de Santpedor. Va guanyar amb
majoria absoluta les eleccions com a
cap de llista d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC). Té formació
professional de tècnic agrari i treballava
en una empresa forestal. Ara es dedica
plenament a l’Ajuntament. Va néixer a
Santpedor i ha estat vinculat a la Penya
Blaugrana, als Castellers de Santpedor,
als Pastorets i a la desapareguda
Educació i Esplai Santpedor. Explica
que des que és alcalde, però, està
d’excedència a les entitats.
JÚLIA SALA

“Estem en converses perquè una zona de Cal Jorba
sigui un parc públic en els propers anys”
M. Àngels Casanovas
Marc Martínez Amat
Anaïs Vila

El 2015 va ser el candidat més
votat de la història, amb 1.725
vots. Com ho va interpretar?
Va ser una sorpresa agradable. No
m’ho esperava.
Arran d’això fins a cinc
persones van renunciar a
entrar a l’Ajuntament i la llista
d’ERC va córrer. Tots els que si
presenten ara estan disposats a
fer de regidors?
Vist el que va passar, sí. No
pensàvem treure vui regidors.
Totes les renúncies van ser per
motius laborals.
Un dels compromisos eren els
pressupostos participatius.
Aquest any hi ha participat el
10% del cens. És satisfactori?
Sí. En totes les experiències que
conec la participació és del 8%,

10% o 12%. No passa mai d’aquests
percentatges. Que més de siscentes persones hi participin està
molt bé. Tant de bo fossin més. Per
això hem posat facilitats perquè la
gent pugui votar telemàticament.
El primer any va guanyar en
els pressupostos participatius
la proposta per estudiar la
reforma de la Font de les
Escales. En què s’ha traduït?
La proposta no era tallar el carrer
i descobrir la Font de les Escales.
Era fer un estudi de com fer-la
visitable. Vam contractar un equip
d’arqueòlegs perquè en fessin una
radiografia. Ara en tenim un mapa
3D, perquè van inventariar les
dues mines. Va ser una aberració
històrica cobrir-la.
S’acabaran descobrint?
Hi hem de donar una sortida.
Una opció possible és fer-hi
rutes pel subsòl. I fins i tot es
podria recuperar.

Un altre compromís era la
urbanització del Mirador de
Montserrat, que tot just ara
comença. Quina previsió hi ha?
Serà un gran projecte, d’uns
quatre milions d’euros. Han
començat les cales de les obres.
La primera fase, del clavegueram
i l’estesa d’aigua, vam preveure
que duraria uns 15 o 16 mesos. La
següent pavimentarà els carrers
que no estan asfaltats, per acabar
la urbanització. Duraran dos
anys i escaig.
Al nucli antic fa quatre anys
van prometre arranjar carrers.
Quins s’han fet?
Vam fer l’obra del carrer del
Convent, que es va enllaçar
amb el parc (de la Caputxeta) i
la vorera de Cal Jorba. Després
hem arreglat el carrer i la placeta
del Born i la zona del portal de
Berga. Hem fet els carrers de Valls
i del Dr. Antoni Vila, amb vorera
i llambordes. I hi ha en projecte

NUCLI ANTIC
Hi ha en
projecte
arranjar el
carrer Santa
Anna fins al
portal de Cal
Quatre.

COMERÇ

Estem estudiant
una bonificació
en les llicències
per a qui en
vulgui obrir
9
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arranjar el carrer de Santa Anna
fins al portal de cal Quatre.
Quines altres propostes fa per al
barri vell?
Volem que sigui el pol d’atracció i
la zona comercial del poble. Vam
començar el “Santpedor en Flor”
perquè la gent en donés a conèixer
els racons del nucli antic. També
els mercats mensuals, que cada
cop tenen més pes. Volem que
tingui botigues de qualitat, i per
això estudiem una bonificació en
les taxes d’obres i les llicències
perquè la gent vulgui obrir-ne.
També hem fet la campanya
“Persianes obertes” per posar en
contacte qui té un local per llogar
amb gent que vol obrir un negoci.
Continua tancada al públic la
finca de Cal Jorba, un gran espai
planificat com a zona verda.
Han avançat les converses amb
els propietaris per obrir-la?
En els propers anys veurem
canvis. La posició dels propietaris
és diferent que fa quatre anys.
Ara estem en més d’una conversa

per poder desencallar una cessió
anticipada a l’Ajuntament perquè
l’espai on hi ha la Torre de l’Aigua,
de Josep Puig i Cadafalch, sigui un
parc públic de Santpedor.
Només la zona nord del parc?
De moment només la zona de la
torre, que ara té un valor més gran
des que vam descobrir que la va
dissenyar Puig i Cadafalch.
Ha triat fer-se les fotos a Cal
Clarassó. Quan ho veurem
rehabilitat i què vol que hi hagi?
Ho hem previst en dues fases.
Una per arreglar-ne l’estructura
i la zona exterior. La següent, per
acabar-ne l’interior, amb les sales
i el mobiliari. Hi ha d’anar la llar
d’avis, però també volem que sigui
un centre obert per a tothom. Hi
ha dues plantes. A dalt hi pot anar
l’escola d’adults i hi haurà sales
que poden servir per a les entitats.
Us vau comprometre a crear un
observatori de la sostenibilitat.
S’ha fet?
En gestió de residus hem anat més

MEDI
AMBIENT

Hem estat l’únic
Ajuntament que
ha demandat
ICL Iberpotash

LA SERRETA
Ja tenim
projecte i
les obres
començaran
aquest 2019

enllà, perquè hem implementat la
bossa compostable. Amb això hem
vist un canvi espectacular en les
xifres de reciclatge. Ja era de les
més altes de la Catalunya central
i ara rondem el 80%. I també fem
un estudi de com estan les aigües
subterrànies del poble.
Per què?
Fem un seguiment molt estricte
de l’aiguamoll perquè hi ha el
perill que se salinitzi l’aqüífer. No
ha passat. En canvi, un dels dos
ramals de la Font de les Escales
està completament salinitzat. Per
solucionar-ho, hem estat l’únic
Ajuntament que ha presentat
una demanda a ICL Iberpotash
per reclamar-los quatre milions
d’euros. Volem que ens arreglin
el problema de salinització del
riu d’Or, la Font de les Escales, els
pous... Ara ens han presentat un
projecte per captar l’aigua de la
caseta de Llussà, on es filtra l’aigua
salada del Cogulló, per extreurela i portar-la cap al col·lector de
salmorra de Sallent.
Pel que fa a la contaminació
acústica provocada per les
avionetes de l’aeròdrom de Sant
Fruitós, s’hi pot fer res?
Quan se’n va fer el projecte
l’Ajuntament va presentar unes
al·legacions fortes. No podíem
prohibir-ne l’activitat, perquè és
fora del terme de Santpedor, però
sí que volíem una zona d’exclusió
sobre l’espai del municipi. Això
ho van acceptar. Sobre el nucli no
pot passar l’avió si no és a molts
peus d’alçada. Abans passava
just per sobre. Vam fer un estudi
sonomètric per comprovar-ho.
En el programa electoral també
es van comprometre a treballar
perquè l’escola La Serreta
tingués edifici i s’ampliés l’IES
d’Auro. Encara no s’ha fet, però.
A La Serreta ja tenim el projecte;
les obres començaran aquest any
2019 i duraran un any i escaig.
Nosaltres ja vam cedir els terrenys
a la Generalitat.

JÚLIA SALA

I l’institut?
Estem en converses amb la
Generalitat per fer-hi l’ampliació.
Vam tancar la part on hi havia
l’skate perquè el pati fos més gran
ja que les cargoleres se’l mengen.
Com veu la Festa Major?
Ha tingut un creixement molt
10

Després de la DUI: “Arribata a aquell punt, jo era
partidari de tirar pel dret”
Com veu el país després de l’1-O?
En una situació complicada. Tenim
presos i exiliats. Tenir persones a la
presó, algunes de les quals conec
personalment, fa una ràbia immensa.
Va ser encertada la via unilateral?
Jo el 27 d’octubre del 2017 (quan es
va aprovar la DUI) era al Parlament. Ha
sigut potser el dia més complex que
he viscut. S’hi respirava una cosa molt
estranya. Podia ser un dia de molta
alegria i no ho era. Jo era partidari,
arribats a aquell punt, de tirar pel
dret. Perquè de què ha servit? Les
conseqüències han estat les mateixes.
Això sí: Ens hagués entrat l’exèrcit;
d’això, n’estic seguríssim.
I ara quin hauria de ser, per vostè, el full
de ruta de l’independentisme?
Les independències es fan de dues

maneres: o amb una revolució o
pactant amb l’Estat del que et vols
separar. Els escocesos es van trobar
un Govern que els va deixar fer un
referèndum. Si tinguéssim un Govern a
Espanya que permetés un referèndum,
fa dos anys hauria guanyat el no.
Ara no ho sé.
Com veu el Govern de Quim Torra? Creu
que hauria de convocar eleccions?
Està tot enquistat pel judici. Fins a la
sentència no es mourà res.
Com veu la picabaralla pels símbols, com
l’estelada del Serrat repintada com a
bandera espanyola?
És intolerable que vinguin brigades de
persones, sobretot d’extrema dreta,
que, tapades i a la nit, vulguin destruir
el que altres han construït.

ERC

bèstia, amb tot el moviment de les
penyes, que fa goig. Hi ha coses
per millorar. Hem d’afrontar
el consum d’alcohol per part
de menors perquè hi tenim un
problema. Ha de ser una festa que
englobi a tothom. No tot ha de ser
el recinte de penyes. Hi ha d’haver
més varietat.
No en parlava al programa
electoral, però quan va sorgir
el debat sobre les vaquetes
vostè es va mostrar disposat a
convocar una consulta...
Sí. Un dia o altre, si es vol, haurem
de poder fer una consulta. Jo no hi
estic pas tancat.
Quan diu “si es vol”, la gent que
voti ERC en aquestes eleccions
està votant perquè es convoqui
una consulta?
Podrà haver-hi una consulta si
realment la inquietud hi és. Hi un
llei que diu que es poden convocar
consultes si ho demana un 10%
del padró. En aquests quatre anys
cap grup polític ha presentat una
moció sobre el tema al ple.
L’Ajuntament va denunciar el
febrer agents de la policia local
per vaga encoberta. Com es va
arribar a aquesta situació?
Que t’agafin la baixa en una
setmana i poc set funcionaris feia
pensar que alguna cosa no era
normal. Hi va haver un informe
del cap de la policia que deia

que s’havia d’investigar. Com a
Administració estem obligats
que no hi hagi cap frau a la
Seguretat Social. Ho vam posar en
coneixement del jutge, que va dir
que no hi havia cap irregularitat.
També hi ha hagut tensió
amb l’empresa que gestiona
la residència de Cal Jorba,
L’Onada, per falta de
transparència en la presentació
dels resultats. S’ha resolt?
Ja els han presentat. Hi havia
divergències en aquests temes.
Una altra cosa és que la residència
té una ocupació del 100%. Hi ha
llista d’espera.
De places concertades només
n’hi ha set?
En tot el Bages la Generalitat
només n’ha creat catorze aquest
mandat, de les quals set són a
Santpedor. Les vam pactar amb
la consellera Dolors Bassa. En
continuarem demanant.
Quina expectativa electoral té?
Anirem a treure el màxim
possible. Hi ha més grups polítics,
i hem de veure com queda
dibuixat el panorama.
Amb qui voldria entendre’s?
Menys amb els del 155, amb
qualsevol. Quan el van aplicar,
primer no es notava però després
sí. La Generalitat va parar tots els
programes socials.

FESTA MAJOR
Tenim un
problema amb
el consum
d’alcohol dels
menors

DEUTE

Vam començar
el mandat al
34% i ara estem
al 3%

PACTES

Menys amb els
partits del 155,
amb qualsevol

EL TEST
Què hi sobra, a Santpedor?
La intolerància.
Què hi falta?
Equipaments per a les entitats.
Un santpedorenc que admiri?
El meu pare, perquè aquesta
estima pel poble em ve molt d’ell.
I una santpedorenca?
La meva dona, la Montse, perquè
per a mi és un puntal.
On va a comprar?
A botigues d’aquí a Santpedor.
Segueix alguna sèrie?
Recomani’ns-en una.
Ara cap. Abans seguia La Riera.
I un llibre?
Ara estic llegint L’estilista (d’Uri
Costak).
Té Instagram?
Sí. Hi penjo fotos del poble.
Què va fer l’1-O?
Anar a votar i passar molts nervis.
Què votaria en una consulta sobre
la prohibició de les vaquetes?
M’abstindria.
Quant val el bus a Manresa?
2,20 €.
On és el carrer de Maria Espinalt?
On hi ha el carrer Josep Carreras,
cap a l’esquerra.
Quina és la seva principal virtut?
La proximitat.
I el seu gran defecte?
Soc desendreçadot.
11
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L’equip d’ERC
MONTSE CASANOVAS

1. Xavier Codina Casas
2. Laura Tarradellas Font

Fisioterapeuta de l’Hospital Universitari
de Vic, també treballa com a valoradora
del Servei de Valoració de la Llei de
Dependència a la comarca del Bages.
Actualment també és regidora d’Acció
Social i Sanitat a l’Ajuntament de
Santpedor, té 35 anys i és mare de dos
fills. Es presenta com a independent.

3. Agustí Comas Guitó

Grau Mitjà dels Ensenyaments de Règim
Especial d’Esport. Actual regidor de
Cultura, Educació i Participació, és
també president del Consell Comarcal
del Bages i de Bages Turisme. Té 47 anys
i és militant d’ERC. Ha estat membre de
Ràdio Santpedor, del centre d’esplai i
dels Pastorets. Com a esportista, ha estat
vinculat al Club Esportiu Futbol Sala de
Santpedor, al Club de Futbol i al Club
d’Handbol de Santpedor.

4. Núria Martínez Amat

Diplomada en Fisioteràpia a la FUB,
actualment treballa a la residència Bell
Repòs de Súria. Nascuda a Santpedor,
té 40 anys i és mare de tres fills. És
militant d’ERC i ha participat en entitats
esportives de la vila, com el Tennis
Santpedor i el Futbol Sala.

12

5. Josep Illa Antich

Treball a com a biòleg professional
des del 1998 i és director tècnic d’una
empresa d’enginyeria i consultoria
ambiental de Santpedor. Nascut a
Santpedor, de 53 anys i pare de tres fills,
és l’actual Regidor d’Urbanisme i Medi
Ambient de l’Ajuntament de la vila. Es
presenta com a independent. És coautor
del llibre Història natural, el primer
volum de la col·lecció Santpedor a
l’Abast i és impulsor de la recuperació de
l’aiguamoll de la Bòbila.

6. Núria Viladés Torradas

Llicenciatura en Història i Màster en
Millora dels Ensenyaments d’Educació
Infantil i Primària. Ha estat directora
de l’escola de Callús, on ara treballa com
a mestra i membre de l’equip directiu.
Nascuda a Santpedor, té 53 anys i es
presenta com a independent. Ha estat
il·lustradora de llibres de Santpedor.

7. Ricard Rubís Garcia

Mestre del Departament
d’Ensenyament, també és animador
sociocultural, entrenador de futbol i té el
títol de coordinador de clubs esportius.
Actualment treballa de mestre a l’escola
Puigberenguer de Manresa. Nascut a
Santpedor, té 32 anys i es presenta com
a independent. Vinculat des de fa anys a
diverses activitats culturals i esportives
del poble, avui en dia forma part del Club
de Futbol Santpedor i del Grup Escènic
La Tramoia.

8. Judit Raja Delgado
9. Jordi Hernández Sanz
10. Montserrat Caparrós Tatjé
11. Jordi Sala Vila
12. Núria Barba Bosch
13. Júlia Rodríguez Ruiz

Suplents

1. Laura Vilagrà Pons
2. Antoni Valverde Oliva
3. Maria Jesús Caride Varela
4. Xavier Sucarrats Palà
5. Montserrat Gómez Torras
6. Roger Hernández Martínez
7. Maria Teresa Pons Casasayas
8. Ferran Balcells Picart
9. Laia Perelló Vall
10. Josep Maria Melenchón Meca

JxS

Entrevista a Antoni Puiggròs
Cap de llista de Junts per Santpedor
Antoni Puiggròs (48 anys) és el cap de
llista de Junts per Santpedor (JxS), la
llista continuadora de Convergència i
Unió. Ha estat regidor de CiU aquests
darrers quatre anys i va agafar el relleu
de l’anterior alcaldable, Xavier Claus,
com a portaveu del grup quan aquest
darrer va plegar, durant el primer any de
mandat. Fa vuit anys que està vinculat
a la federació local de Convergència i és
associat del PDeCAT. És tècnic gràfic de
professió i actualment treballa a Salelles.
Fill de Santpedor, havia jugat a handbol
i futbol al poble, i també havia tocat
la gralla a l’inici dels Geganters. Ara és
membre del 2x2 i de la Penya Blaugrana.

JÚLIA SALA

“Volem promoure la rotonda que hi ha prevista en
el Pla urbanístic per a l’entrada de Santpedor”
M. Àngels Casanovas
Marc Martínez Amat
Anaïs Vila

Quin balanç fa d’aquests quatre
anys amb un Govern amb
majoria absoluta d’ERC?
Entenem que el poble funciona,
està endreçat, però es podrien
millorar les coses. Una majoria
absoluta, sigui del partit que
sigui, no és positiva perquè es fa
el que es vol. Des de l’oposició fas
aportacions, treballes els temes,
i després el Govern hi vota en
contra al ple, i et sembla que la
feina que has fet no va enlloc.
L’anterior candidat va marxar
pocs mesos després de les
eleccions. Què va passar? No
s’esperaven aquells resultats?
A mi em sembla que no se’ls
esperava ningú. El Xavier Claus
al final va plegar per un tema
laboral. Va apostar per prosperar
a l’empresa i no a l’Ajuntament.

La percepció que jo tinc dels
resultats és que a Santpedor tenim
mig poble dormitori i aquest es va
moure molt per les percepcions
polítiques d’aquell moment, sense
conèixer els candidats. Potser
alguns elements de la nostra llista
no encaixaven.
Quina és la iniciativa més
important que heu fet aquest
darrer mandat?
Vam treballar en la climatització
d’Els Gallarets. Ens van dir que
no podia ser, que ja havien fet
diferents actuacions per abaixar
la temperatura. Però ho vam
reclamar, juntament amb l’AMPA.
S’ha fet aquesta climatització i
sembla que l’hagin treballada ells
(els d’ERC), però els qui la vam
reivindicar vam ser nosaltres.
Com definiríeu el vostre
projecte per a Santpedor?
Ens movem amb quatre eixos:
el benestar social, el turisme i la

cultura, l’empresa i el territori.
Busquem que els projectes que
fem no siguin només d’una àrea,
sinó transversals. Si per exemple
es fa una inversió als aiguamolls,
no és només un tema de medi
ambient. S’hi poden fer programes
de treball per a les escoles i s’hi pot
donar un impuls turístic.
Quin és el principal problema de
Santpedor?
Les entrades al poble són un
dels problemes principals. Ho
volem remoure. Al Pla urbanístic
municipal ja hi ha prevista una
rotonda i això és una de les coses
que volem promoure fortament.
Es pot fer aquesta rotonda en
quatre anys?
És difícil a curt termini. Aquesta
rotonda l’entenem, en termes
de planificació, a llarg termini,
perquè aquí hi entra la Diputació
de Barcelona també, i hi ha
diferents parts implicades.

CAL
CLARASSÓ
S’hauria de
valorar si els
avis hi volen
anar

GENT GRAN

Es podrien fer
pisos tutelats
al voltant de la
residència
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Què més proposeu sobre la
circulació?
Primer de tot, planificació. Cal un
pla d’accessibilitat. Està molt bé
que fem baixadors a les voreres,
però n’hi ha que fan dos pams.
Posar-hi un baixador l’únic que
fa és que quan hi passes encara
t’entrebanquis més.
Creieu que cal habitatge a
Santpedor?
Caldria veure si hi ha diners per
invertir-hi. En termes d’habitatge
social o per a la gent gran es
podrien fer pisos tutelats al
voltant de la residència, i tindrien
els serveis allà. Fins i tot dins de la
zona de Cal Jorba, que és un dels
espais que també ens agradaria
desencallar, potser es podria
negociar que s’hi fessin casetes de
planta baixa.
Què proposeu per a Cal Jorba?
Que sigui un espai per a
Santpedor. Com també la zona
dels Hermanos. Són edificis
emblemàtics que estan mig
abandonats i que s’haurien de

promocionar. Crec que hi pot
haver un canvi de terrenys, que els
Hermanos siguin per urbanitzar i
que, a canvi, Cal Jorba quedi com
a zona verda. Volem treballar-hi
perquè quedi per al poble i llavors
buscar solucions per fer-hi un parc
enjardinat, un pulmó verd.
Quina valoració feu de com
funciona la residència de
Cal Jorba?
Fa molts plens que estem
reivindicant que des de l’empresa
no han presentat els números des
del 2014, tot i que els hi obliga
el contracte. L’Onada presenta
els números de tota la xarxa de
residències en conjunt, però
nosaltres volem els de Santpedor.
Des de l’Ajuntament hi ha d’haver
una resposta contundent a aquest
incompliment. Si s’ha d’anar als
jutjats perquè no compleixen,
s’hi va. No pot ser que se’ns rifin
d’aquesta manera.
A què destinaríeu Cal Clarassó?
És un exemple de la falta de
previsió. Poc abans de fer-se

CAL JORBA

Es podrien
canviar
terrenys amb
els Hermanos
perquè quedi
com a zona
verda

RESIDÈNCIA

Cal una
resposta
contundent a
l’incompliment
de L’Onada

l’obra encara estàvem decidint
a veure què hi faríem. Primer
ens va arribar que seria un viver
d’empreses. Ho trobàvem bastant
absurd, perquè hauria de ser en
un lloc accessible. Pel que sembla
hi anirà la llar d’avis, però m’ha
arribat que els avis no n’estan
del tot contents, perquè ara
tenen el seu espai i allà l’haurien
de compartir. No sé si se’ls ha
demanat si volen marxar. A la
plaça Gran estan en un lloc cèntric
i alegre, i a Cal Clarassó suposo
que quedaran arraconats. S’hauria
de valorar amb ells si realment
volen marxar.
Què faríeu per dinamitzar el
comerç local i donar més vida al
nucli antic?
És difícil. Hem fet alguna reunió
amb els comerços. S’hauria de
millorar l’accessibilitat. I donar
suport a l’associació CUSA.
Perquè també m’ha arribat que
de vegades han volgut engegar
campanyes i no han rebut prou
suport de l’Ajuntament. Van
voler promoure que Santpedor
fos el primer poble sense bosses
de plàstic; hi havia d’haver un
suport econòmic, i no va acabar
de reeixir. Es pot mirar que no hi
hagi impostos gaire alts per als
comerciants que comencin durant
els primers anys i ajudar-los amb
els papers a través d’una oficina
d’emprenedoria.

JÚLIA SALA

Com veieu el resultat dels
primers pressupostos
participatius que s’han fet?
Van començar malament, amb
quatre propostes dirigides. Va
guanyar la de la Font de les Escales
i tothom es pensava que s’hi faria
alguna cosa, però si llegies bé el
text només hi havia diners per
mirar què s’hi podia fer. Potser la
gent no ho va acabar d’entendre.
Ara aquest procés s’ha explotat
molt en l’àmbit escolar perquè hi
hagi més participació, però si us hi
fixeu gairebé totes les propostes
són parcs, tirolines… tot bastant
infantil. Jo vaig promoure el punt
track de les bicicletes des del 2x2,
que va guanyar la segona edició.
Ens van prometre que estaria fet
a finals del 2018 i tot just ara hi ha
el projecte.
És un problema el soroll que fa
l’aeròdrom de Sant Fruitós?
Vam fer algunes reunions amb
14

“Esteu parlant amb una persona que ha anat a pintar
i penjar llaços”
Com veu la divisió en l’independentisme
i especialment en l’espai que ocupava
l’antiga CiU?
Des de la perspectiva de Santpedor, em
fa l’efecte que està molt dividit. Ara la
Crida, ara el PDeCat… No sabem ben bé
qui hi ha a davant.
Quin full de ruta creu que hauria de tenir
l’independentisme?
Això no m’ho havia ni plantejat, però no
crec que hi hagi una idea clara, ni tan
sols entre nosaltres. La realitat és que
hi ha presos i exiliats, i que el Govern
ja no té el 155 aplicat, però continuen
molt lligats. Et pots mirar la situació en

JXS

el grup del PDeCAT. Nosaltres
entenem que Josep Illa (el regidor
d’Urbanisme i Medi Ambient)
ho ha treballat bé. S’han buscat
maneres perquè els avions no
passin tan a prop de Santpedor.
Sonorament hi ha moltes coses
que ens poden molestar.
Li agrada el model actual de la
Festa Major?
S’hauria de repensar. Parlem de
les vaquetes i també del model
de disbauxa. M’agradaria que hi
hagués un espai alternatiu. De dia
és més familiar, però a la tarda i
nit ja s’hi barreja més l’alcohol.
M’agradaria un model més
familiar, en un lloc com el recinte
de les penyes, però on per exemple
hi hagués inflables per la canalla,
però que no hi hagués el model
de canalla amb carretons plens
d’alcohol pel poble. Potser des de
la Policia Local també hi hauria
d’estar més a sobre.
Parla de les vaquetes… Què hi té
pensat fer?
És una de les coses que tinc
bastant al cap. El fet de buscarhi una alternativa. Potser
un referèndum faria que es
prohibissin les vaquetes i potser
el que cal és un àmbit en el qual
cadascú s’hi senti còmode. Si hi ha
mig poble que se sent còmode amb
les vaquetes, es preserva, es manté
i es busca una alternativa per a
l’altra gent. Jo entenc que la gent a
les vaquetes hi va a riure, a passars’ho bé, doncs busquem una cosa

similar. Per posar un exemple:
Humor amarillo. Busquem un
model alternatiu d’oci.
Junts per Santpedor promouria
una consulta?
Sí. N’hem parlat, però és un
tema incòmode. Si es pregunta
i surt que no es volen... Què, les
prohibim? A mi no m’agradaria
prohibir les vaquetes. Crec que si
es promou una alternativa d’oci, la
gent acabarà avorrint les vaquetes.
Amb quina expectativa es
presenten a les eleccions?
Em sembla que serà molt repartit
tot plegat. Per a nosaltres un bon
resultat sempre és guanyar, però
que no hi hagués una majoria
absoluta ja seria molt positiu.
Seria òptim que poguéssim
governar. Si cal, amb l’ajuda d’algú.
Aconseguir l’alternança?
Jo entenc que tots ens presentem
amb aquest objectiu.
Menys l’alcalde...
Sí, que fa quatre anys va dir a la
Infoeleccions que es presentava
només per un mandat i ara s’hi
torna a presentar.
Amb qui us entendríeu per
governar?
Les sigles polítiques al poble no
tenen gaire sentit. Al final tots
volem el millor per a Santpedor.
Potser ara mateix ens fem més
amb els socialistes, perquè estem a
l’oposició i hi tenim més contacte,
però no ens tanquem a res.

clau revolucionària i dir: trinxem-ho tot.
Però jo penso que la societat no està
disposada a un conflicte violent.
Està seguint el judici?
El segueixo per ràdio una mica, però em
sembla que la sentència està feta.
Què en pensa sobre la polèmica dels
llaços grocs?
Em fa l’efecte que a Santpedor vivim
en una bombolla independentista, però
esteu parlant amb una persona que ha
anat a pintar i penjar llaços. De totes
maneres, em fa la sensació que hi ha
confusió entre presos polítics
i independència.

COMERÇOS

No han rebut
prou suport de
l’Ajuntament

VAQUETES

Consulta
sí, però no
m’agradaria
prohibir-les

PACTES

Ara ens fem
més amb els
socialistes,
però no ens
tanquem a res

EL TEST
Què hi sobra, a Santpedor?
Bots en mal estat, per als cotxes.
Què hi falta?
Que l’Ajuntament, a part
d’escoltar, actuï.
Un santpedorenc que admiri?
El Joan Callado, que perd i guanya
el temps fent rutes.
I una santpedorenca?
Ma mare, que m’ha ensenyat a
donar un cop de mà on calgui.
On va a comprar?
Al poble i a Manresa. També a
grans superfícies i Amazon.
Segueix alguna sèrie?
Recomanin’s-en una.
M’agraden, però tinc poc temps,
no en segueixo cap.
I un llibre?
No llegeixo. El meu oci és la bici.
Té Instagram?
Sí.
Què va fer l’1-O?
Plorar, abraçar-me amb el Quico
Linares i defensar les urnes.
Què votaria en una consulta sobre
la prohibició de les vaquetes?
Que sí. Em considero animalista.
Quant val el bus a Manresa?
No l’agafo, però 2’10 €, crec.
On és el carrer de Maria Espinalt?
A la ronda, tocant a la plaça de
Mercè Rodoreda.
Quina és la seva principal virtut?
Soc treballador.
I el seu gran defecte?
Soc força tossut.
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1. Antoni Puiggròs Colldeforn
2. Roser Llobera Polo

5. Josep Solé Cases

Llicenciada en Economia per la UPF i
diplomada en Ciències Empresarials
per la UdL. Té 40 anys, dues filles i
actualment treballa com a consultora
d’empreses. Ha estat vinculada des
de fa anys a entitats del poble com els
Picarols de Santpedor o la cooperativa
La Granera i actualment forma part de
l’AMPA de La Serreta.

Enginyer tècnic industrial per la UPC,
actualment està cursant el Grau en
Direcció i Administració d’Empreses a la
UOC. Nascut a Sant Llorenç de Morunys,
té 53 anys i tres filles. Treballa com a
director tècnic i coordinador ambiental
d’una empresa de fabricació de
productes químics a Manresa. Ha estat
membre de la comissió de festes de Sant
Llorenç de Morunys i director executiu
de la Fundació La Vall del mateix poble.

3. Albert Espinalt Romero

6. Helena Hernández Amigo

Llicenciatura en Arquitectura,
Diplomatura en Arquitectura Tècnica
i Màster en Project Management en
Edificació i Màster en Administració
i Direcció d’Empreses (MBA). Nascut
a Santpedor, té 37 anys i té dos fills.
Actualment treballa com a director de
màrqueting i vendes d’una empresa del
sector de la construcció.

4. Montse Claret Tapias

Community Manager freelance
(responsable de xarxes socials),
actualment es dedica al màrqueting
digital i a la comunicació. Nascuda a
Manresa, fa 18 anys que viu a Santpedor.
És mare de dos fills i és militant del
PDeCAT. Aquests últims quatre anys
ha estat regidora de l’Ajuntament de
Santpedor a l’oposició. Des que viu al
poble ha format part de diverses AMPA.
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Administrativa. Nascuda a Manresa, té
46 anys i és mare d’una filla. Treballa
a l’Administració pública des de fa 30
anys i en fa set que viu a Santpedor. Ha
estat vinculada al Comitè d’Empresa de
l’Ajuntament de Manresa i a les AMPA
d’Els Gallarets i de l’Escola Llissach, d’on
actualment és la presidenta.

7. Jordi Ochoa Navarro

Operari en una empresa de Santpedor
des de fa vint anys. Nascut a Monistrol
de Montserrat, té 38 anys i en fa 17
que viu a Santpedor. Té dos fills i es
presenta com a independent. Ha estat
vinculat a l’AMPA dels Gallarets i des de
fa anys participa activament al Centre
Excursionista 2x2.

8. Laura Pintado Pallares
9. Daniel Culebras Simón
10. Maria Carme Bosch Feixas
11. Lluís Torroella Balaguer
12. Dolors Capsada Palomas
13. Jordi Soteras Asensio

Suplents

1. Jordi Pont Arnaiz
2. Belén Gil Calvo
3. Jacint Rojas González

PM

Entrevista a Ferran Tarazona
Cap de llista de Progrés Municipal
Ferran Tarazona (34 anys) s’estrena
com a cap de llista de Progrés Municipal,
la candidatura vinculada al Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC). Fa quatre
anys va anar de quart a la llista que
encapçalava Fina Rodríguez, i no va
entrar. Ara li agafa el relleu. Va néixer a
Manresa i amb quatre va venir a viure
a Santpedor. És tècnic esportiu i fa
dotze anys treballa al Consell Esportiu
del Bages. Ha format part d’entitats
esportives com ara el Club d’Handbol
Santpedor i el Judo Santpedor. Forma
part de les penyes de la Festa Major i ha
estat 16 anys vinculat a la zona esportiva
local, com a socorrista, com a cambrer
i com a treballador al poliesportiu.
JÚLIA SALA

“El Paller ja s’hauria d’haver arreglat, perquè fa
molts anys que està en un estat lamentable”
M. Àngels Casanovas
Marc Martínez Amat
Anaïs Vila

Per què es presenta de cap de
llista de Progrés Municipal?
Jo fa quatre anys no tenia cap
mena d’aspiració política i em van
dir d’anar a la llista de Progrés
Municipal. Em va agradar la idea. I
ara soc aquí, de cap de llista.
Per quina raó ha decidit rellevar
Fina Rodríguez?
Ella va de número 2 a la llista.
Jo continuo pensant que és una
persona molt vàlida. Es va parlar
amb els companys de grup i
creuen que jo dono el perfil. Hi
estic compromès i li agafo el relleu
amb ganes. Ella em va donar
aquesta opció, em va preguntar si
em faria il·lusió, i va semblar una
bona idea. Ella continua amb mi,
perquè té molt més coneixement i
experiència i anirà molt bé. És un
relleu parlat i pactat.

La seva candidatura es presenta
a l’empara del PSC, que és per
a qui comptaran els seus vots
de cara al Consell Comarcal i la
Diputació. Quina vinculació té
amb els socialistes?
L’única vinculació que hi tinc jo
és per la campanya, perquè algú
ens ha de patrocinar o almenys
donar suport econòmic. Sí que
tenim un parell de companys que
hi estan afiliats però jo i la majoria
de companys no hi tenim cap altre
vincle. No em donen directrius
ni em diuen que el que he de
fer o el que no puc fer. Aquí ens
diem Progrés Municipal i ens ho
respecten perfectament.
En què us heu centrat aquests
quatre anys a l’oposició?
Fa poc que vam decidir que soc
el cap de llista. Als plens no hi
he anat mai. Amb el seguiment
que anem fent amb la Fina en
els últims temps, el que més em
sobta és el tema de la policia (la

denúncia de l’Ajuntament a la
Policia Local per vaga encoberta).
Penso que hi ha d’haver moltes
mesures abans d’arribar a aquest
extrem, que després a més surt
una resolució judicial a favor de
la policia i queda el poble retratat
als diaris. Segur que no es van
esgotar totes les vies de diàleg.
És una mica trist que surti al
Regió 7: “Santpedor denuncia la
seva policia local”. Acusar d’una
vaga encoberta després de l’any
complicat que han passat els
agents del poble ho trobo estrany
i penso que no és la manera de
gestionar un conflicte.
Quin balanç fa d’aquest mandat
en què Esquerra Republicana ha
governat amb majoria absoluta?
Del que més hem parlat és
d’aquestes inversions tan grans
que han fet, com a Cal Clarassó,
que són obres fetes a corre-cuita o
molt exagerades i que caldrà veure
després com quedaran repartits

POLICIA
LOCAL

No es va
esgotar el
diàleg abans de
denunciar-los

CAL JORBA

Hi faríem una
auditoria per
aclarir els
comptes, no
els gaire clars
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els espais. Posem el cas de La Nau:
s’ha acabat, però amb els espais
per a les entitats sembla que no
està tothom content. Esperem que
no passi el mateix a Cal Clarassó.
Així és positiu o negatiu el
balanç? Quina nota els posa?
No és del tot negatiu, perquè no
es tracta tampoc de posar només
bastons a les rodes. S’han fet coses
bé, segur. Però nosaltres en tot cas
direm les que no ens agraden i que
s’haurien de canviar. Si els hagués
de posar nota seria un aprovat
molt justet, un cinc pelat. Han
d’anar a recuperació potser. No els
posaria un zero, es pot fer oposició
de moltes maneres.
Amb quin objectiu us presenteu
a les eleccions?
Com sabeu, tinc companys a
l’oposició que fa temps que
treballen. A mi personalment una
de les coses que m’entusiasmen
més, perquè vinc del món de
l’esport, és l’àmbit esportiu.
Les nostres propostes van
molt lligades a aquest aspecte:

l’arranjament del Paller, les
grades del camp de futbol... Totes
propostes de poble que podem
assegurar que es poden fer.
Per a vosaltres, quin és el
principal problema que hi ha a
Santpedor?
El principal problema és la pista
d’El Paller, que fa molts anys
que ja s’hauria d’haver arreglat
perquè està en un estat lamentable
i l’espai es podria aprofitar de
moltes maneres. Ara han aprovat
ampliar el pavelló. Allà tenim una
sèrie d’equips i entitats esportives
amb moltes fitxes de federats.
Entrenen tres o fins a quatre
equips en una pista partida, de
bàsquet o handbol.
I l’ampliació que s’està
planificant resoldria aquest
problema o s’hauria de fer
alguna altra cosa?
El Paller s’ha d’arreglar de totes,
totes. S’ha d’habilitar aquesta pista
perquè sigui aprofitable. Arriba
a un punt que fins i tot és perillós
jugar-hi a futbol o fer-hi altres

FESTA MAJOR
Té una màgia
especial per a
les colles i jo no
en canviaria res

CAL
CLARASSÓ

Esperem que
no passi com
a La Nau, que
no tothom està
content de com
s’han repartit
els espais

activitats. No és impossible, es pot
prometre i fer.
La seva antecessora havia
portat directament la carpeta
de la residència de Cal Jorba
quan era al Govern. Com veieu
la gestió que s’hi està fent?
És un tema estrella d’aquests
darrers anys. El que faríem segur
si entréssim a governar és una
auditoria senzillament per aclarir
els comptes. La gestió econòmica
no la veiem gaire clara.
Santpedor té un problema de
congestió dels accessos. Què
faríeu per resoldre-ho?
El tema dels accessos no només
depèn de Santpedor. No puc
prometre una cosa que no he
pogut parlar amb qui s’hagi de
parlar. No podria assegurar que
millorarem una cosa que no hem
tractat amb altres organismes
o institucions.
A què destinaríeu l’espai de Cal
Clarassó, que s’està reformant?
S’hauria de buscar la manera
d’ubicar-hi les entitats o
persones a qui els fes falta l’espai
i optimitzar-lo al màxim possible.
És fer un recompte d’entitats,
espais i gent a qui li pugui caldre i
a partir d’aquí repartir-ho bé.
I què plantegeu en l’àmbit
educatiu, amb La Serreta encara
en barracons i l’ampliació de
l’institut pendent?
D’escoles, el que més hem
comentat en el nostre grup és
sobre Els Gallarets. D’entrada
no estaríem en contra que es
municipalitzés, però s’hauria de
consensuar amb la gent.
És una iniciativa vostra o ho diu
arran de la proposta de la CUP?
Arran de la proposta de la CUP.
Què creu que es pot fer des de
l’Ajuntament per afavorir la
igualtat de la dona?
Això es pot fer dia a dia,
cadascú des de la seva feina.
Però evidentment si des de
l’Ajuntament es pot fer alguna
cosa, la farem.

JÚLIA SALA

Què us sembla el model actual
de la Festa Major?
Jo soc un participant de la Festa
Major des de sempre. Formo part
de les penyes i m’ho passo molt bé.
Penso que al camp de futbol no hi
haurien d’entrar menors. Caldria
18

“Trauríem les pancartes de l’Ajuntament perquè cal
governar per a tothom”
Com veu la situació de Catalunya en
general després de l’1-O?
A nosaltres se’ns identifica amb el
PSC, tot i que la majoria de la llista som
independents. Us dic l’opinió general al
grup: nosaltres estem a favor del dret
a decidir i no ens molesten els llaços
grocs. No hem de dir-ne res més. No ho
preguntem. L’únic que sí que trauríem
són les pancartes de l’Ajuntament
perquè si governes, cal governar per a
tothom.
Vostè personalment segueix el judici?
Com creu que acabarà?
L’estava seguint força, però des de fa
quinze dies m’ha tocat treballar també
els caps de setmana i he desconnectat.
Per desgràcia crec que no acabarà bé
per als presos. A títol personal, veig

molt injust que estigui passant això
perquè en un país democràtic a això no
s’hauria arribat mai de la vida.
Què ens pot dir respecte a l’estelada del
Serrat, diferents cops repintada com a
bandera espanyola?
S’ha de fer alguna cosa amb el
vandalisme. Al cap i a la fi aquesta
estelada hi és des de fa molts anys.
Segurament hi ha gent a qui li molesta.
A mi personalment no em treu el son,
ni n’hem parlat ni pensem treure-la. Al
contrari. Ara, si la pinten a la carretera
en colors llavors potser no cal. Però que
estigui allà penjada no molesta a ningú.
Tampoc no ens volem posar gaire en
aquests temes, com veieu.

EL TEST

ERIC ARTIGAS

més control de l’alcohol. Sí que
és veritat que és una festa que per
al jovent i per a les colles té una
màgia especial i jo no canviaria
gaire coses.
El seu grup va ser el primer
que va encetar el debat sobre la
continuïtat de les vaquetes. Es
van abstenir al ple a l’hora de
demanar-ne el permís el 2016.
Què hi plantegen?
Nosaltres estem a favor de les
vaquetes. És una cosa que es fa
des de sempre i no pensem que
l’animal estigui maltractat. Si
entréssim al govern això al final
ho hem de votar entre tots. Jo
no governaria només amb el que
penso jo. Es podria votar o mirar
l’opinió generalitzada quina és i a
partir d’aquí actuar. Sí que faríem
segur només entrar una revisió de
com es tracta l’animal i en quines
condicions està tot l’any.
Llavors van defensar una
consulta. La convocarien?
D’entrada no. Ara, si detectéssim
que hi ha molta crítica realment sí
que ho faríem.
En matèria d’urbanisme, quines
prioritats teniu per resoldre
qüestions com ara l’habitatge?
No n’hem parlat gairebé gens a
nivell de grup.
Per a l’espai de Cal Jorba,
que és una zona verda segons

el Pla urbanístic, quina
proposta teniu?
Sincerament no n’hem parlat.
Què faríeu per revitalitzar el
barri antic?
Que s’ha de revitalitzar és clar, en
som conscients. Però no n’hem
parlat en el grup. No soc de
prometre moltes coses, i ens hem
centrat en dues o tres.
Aleshores quines són les seves
prioritats?
Els temes de què hem parlat més
i els que primer tocaríem són El
Paller i la residència d’avis.
Quina expectativa té per a les
eleccions?
Som realistes. Crec i espero que
superarem els resultats de les
últimes eleccions.
Si no teniu majoria absoluta
amb qui voldria entendre’s per
poder governar?
Ja en parlarem quan hi hagi els
resultats de les eleccions.
Com heu elaborat la llista?
Som els que hi érem l’última
vegada, amb algun canvi de
posició, i hem intentat renovarnos amb gent jove del poble, de la
meva quinta. Els resultats no van
ser bons i cal renovar.

ELS
GALLARETS

No estaríem
en contra de
la municipalització que
proposa la CUP

GOVERN
D’ERC

Un aprovat
justet, el balanç
no és del tot
negatiu

LLISTA

Ens hem
renovat amb
gent jove del
poble

Què hi sobra, a Santpedor?
Potser la pudor dels camps, però
també és un tret característic.
Què hi falta?
Que el jovent de les penyes
s’impliqui en altres festes.
Un Santpedorenc que admiri?
El Rafa Martínez. Perquè arriba a
l’èxit i continua venint al poble.
I una santpedorenca?
L’Anaïs Vila, que canta molt bé.
On va a comprar?
A Manresa, al Dia.
Segueix alguna sèrie?
Recomani’ns-en una.
Vikings i Gotham.
I un llibre?
No llegeixo.
Té Instagram?
Sí.
Què va fer l’1-O?
Anar a votar.
Què votaria en una consulta sobre
la prohibició de les vaquetes?
Que no. M’haurien de demostrar
que l’animal està maltractat.
Quant val el bus a Manresa?
No ho sé.
On és el carrer de Maria Espinalt?
No ho sé.
Quina és la seva principal virtut?
Se’m veu venir d’una hora lluny.
I el seu gran defecte?
Soc despistat.
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L’equip de PM
ERIC ARTIGAS

1. Ferran Tarazona Carulla
2. Fina Rodríguez Pérez

Grau Superior en Administració
d’Empreses i curs en Fiscalitat. Fa
25 anys anys que viu al Mirador de
Montserrat de Santpedor, té dues filles
nascudes al poble i és militant del PSC.
Actualment treballa com a comptableCEO en una empresa internacional. En
les passades eleccions municipals es va
presentar com a cap de llista de PM i ha
estat quatre anys regidora de l’oposició.
En el mandat del 2011-2015 va formar
part de l’equip de Govern com a regidora
de Benestar Social, Sanitat i Igualtat de la
Dona fins al 2013. Ha estat membre de la
Junta de Festes del Mirador i consellera
de Desenvolupament Comarcal al
Consell Comarcal del Bages.

3. Rosa Pérez Planell

Llicenciatura en Ciències Geològiques
i Màster en Prevenció de Riscos
Laborals, pèrit judicial en PRL i tècnica
competent per a l’elaboració de plans
d’autoprotecció. Actualment treballa
com a Tècnica Superior en prevenció de
riscos laborals. Nascuda a Santpedor,
té 44 anys i es presenta com a
independent. Ha estat regidora a
l’Ajuntament de Santpedor.
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4. David Casellas Gaja

Enginyer de Telecomunicacions. Nascut
a Santpedor, té 47 anys i treballa en el
camp de la telefonia mòbil. Ha estat
regidor durant quatre anys amb el grup
de Progrés Municipal.

5. Jasmina Font Sánchez

Grau Superior en Gestió Administrativa.
Actualment treballa com a
administrativa en el departament
de qualitat d’una empresa. Nascuda
a Santpedor, té 35 anys, dos fills i es
presenta com a independent.

6. Xavier Arcos Santamaria

Grau Mitjà en Electricitat i en
Instal·lacions de Producció de Calor.
Actualment treballa com a tècnic
de calderes i durant anys també ha
estat el DJ del pub L’Únic. Nascut a
Santpedor, té 35 anys i es presenta com
a independent. Durant anys ha estat
vinculat al Club d’Handbol Santpedor.

7. Maria Morales Martínez

Estudiant de Dret i Ciències Polítiques.
Nascuda a Santpedor, té 19 anys i es
presenta com a independent.

8. Dani Davins Bellido
9. Joan Carles Molina Gómez
10. Trini Carulla Raich
11. Francisco Fernando de la Rosa 		
Merino
12. Eva María de la Rosa Perales
13. Ramon Cruz Pérez

CUP
Entrevista a Aniol Vila

Cap de llista de Candidatura
d’Unitat Popular
L’Aniol Vila (27 anys) és l’alcaldable més
jove d’aquestes eleccions i encapçala
la primera llista de Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) que es presenta
a Santpedor. Té el Grau de Dret i el
Màster en Advocacia, i ha treballat
en tres despatxos d’advocats, tot i
que no n’exerceix. Ara està dedicat al
món del monitoratge de lleure, fent de
monitor i formant-ne de futurs. Nascut
a Santpedor, ha tingut vinculació amb
una pila d’entitats: els Bous de Foc (que
presideix), l’Ateneu Popular Ca la Teia,
El Graner, l’esplai GEPS, els geganters,
els Castellers de Santpedor, la comissió
de penyes de la Festa Major, i va fundar
el Sindicat d’Estudiants dels Països
Catalans a Santpedor.

JÚLIA SALA

“Caminem cap a la gratuïtat de l’escola bressol
municipalitzant Els Gallarets”
M. Àngels Casanovas
Marc Martínez Amat

Quan apareix la CUP a
Santpedor?
La primera reunió que hi ha per
fer una CUP és el 2011, i el 2013
ens constituïm com a grup de
suport. No neix com un bolet. Les
persones que ens hi impliquem ja
participem en moviments socials.
I més endavant som un nucli de la
CUP a Santpedor. El que sempre
hem pretès és ser un moviment
polític que vagi més enllà de
les eleccions. La nostra feina
és treballar per un poble millor
d’acord amb els principis de la
CUP, que parteixen d’un treball al
carrer. Per això a les eleccions del
2015 vam decidir no presentar-nos
i treballar d’una manera més lenta,
que ens permetés conèixer millor
el poble i presentar una alternativa
amb cara i ulls.

Per què el 2019 sí que us hi
presenteu?
Perquè durant els quatre anys
anteriors hem fet aquesta feina de
conèixer una mica més el poble i
hem cregut més necessari que a
Santpedor hi hagi una alternativa
a l’actual Govern. Vam fer una
assemblea general al poble el maig
del 2018 en què una trentena de
persones vam apostar per tirar
endavant el projecte.
Què no us agrada de l’actual
Govern municipal?
ERC ha perdut la frescor dels
inicis. El temps en què van
impulsar el porta a porta ha
quedat molt lluny. El Govern
d’ERC assumeix la governança
del poble amb la idea de “poder”
molt associada a com l’entenen
els teòrics. Un Ajuntament que
treballa més la façana que el
contingut, el quedar bé amb
tothom més que no pas que
l’objectiu es compleixi.

Quin és per vosaltres el
principal problema de
Santpedor?
L’habitatge és un problema molt
greu. Som un dels municipis més
cars. El preu del lloguer creix cada
any i impedeix que els joves que
hem crescut al poble hi visquem
de manera independitzada de les
nostres famílies.
Què faríeu per resoldre’l?
Hi ha moltes iniciatives
relacionades amb l’habitatge, com
ara els pisos de protecció oficial.
És un problema que volem atacar
des de tots els fronts possibles i
estudiar-ne totes les alternatives.
Com heu fet el programa
electoral?
Hem treballat amb eixos, que
eren el feminisme, la democràcia
participativa, el mandat de l’1
d’octubre i la municipalització de
serveis. Sortien de l’assemblea del
27 de maig del 2018.

MALDECAP

L’habitatge és
un problema
molt greu a
Santpedor

CAL JORBA

Posarem la
banya perquè
sigui un parc
públic
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En el feminisme, què faríeu?
S’ha d’abordar des de tots els
àmbits de la vida, també des del
municipal. Una de les propostes
seria fer un pla d’igualtat
interseccional, que engloba la
igualtat i l’igualitarisme, lligat al
feminisme i al racisme.
Proposeu municipalitzar la llar
d’infants. Municipalització no
és un concepte molt conegut per
la gent, com l’expliqueu?
Vol dir gestionar de manera
directa un servei. Si hi ha una llar
d’infants, entenem que qui l’ha de
gestionar és l’Ajuntament. Quan
ho privatitzes no ho gestiones
tu directament, no ho controles.
Per exemple, quan l’Ajuntament
va demanar subvencions a la
Diputació es va fer malament i es
van perdre 60.000 euros en tres
anys. Ho vam denunciar. L’any
següent van canviar el mètode.
Es pot municipalitzar
Els Gallarets?
És una tasca senzilla; hi ha

molts ajuntaments que ho han
fet. L’escola ja és teva i l’únic
que pagues és el material i els
treballadors. Simplement has de
tenir una persona a l’Ajuntament
que es dediqui a això. I entenem
que aquest cost ja compensa la
plusvàlua que s’emporta una
empresa per gestionar el servei.
Si no ho fem nosaltres no podem
assegurar que sigui de qualitat.
Vam denunciar que s’havien
acomiadat dues treballadores
alhora que creixien les ràtios
d’alumnes per aula, per sobre de
la normativa. Ho considerem prou
greu com per posar-hi la banya i
que Santpedor gestioni de manera
directa la seva llar d’infants.
Com afectaria els usuaris?
Caminem cap a aconseguir la
gratuïtat de l’escola bressola. Això
una empresa evidentment no ho
farà mai. No prometem que seria
gratis a partir del moment que
guanyéssim les eleccions, però
volem avançar, si més no, cap a
una tarifació perquè el preu no

CAL
CLARASSÓ

Hauríem de
fer que la gent
opinés, primer
de tot

BALANÇ

El govern d’ERC
ha perdut la
frescor dels
inicis

sigui per ningú un impediment
per accedir-hi.
La residència de Cal
Jorba també la voldríeu
municipalitzar?
Si tenim ganes de ser presents a les
institucions és per poder accedir
al màxim d’informació sobre
la residència, perquè entenem
que hi ha una opacitat molt
gran amb el que hi passa. Tenim
notícia que l’empresa ha comès
vulneracions de drets laborals.
Com que és un servei privatitzat,
pretenem municipalitzar-lo. És
un cas més complex que el d’Els
Gallarets, i s’ha d’estudiar molt
millor. L’objectiu de la CUP és
municipalitzar tots els serveis, i
això també afecta la residència.
Un altre dels vostres eixos és
l’1-O. Què pot fer l’Ajuntament
en aquest terreny?
Aplicar la desobediència com a
mitjà de lluita legítim, tal com han
fet diferents consistoris en què
la CUP governa. Entenem que
l’Ajuntament d’ERC no ha entomat
amb valentia tot el que té a veure
amb el procés d’autodeterminació
del poble català. No ha practicat
la desobediència, les urnes l’1
d’octubre es van retirar abans
d’hora, l’homenatge a l’1-O es
reserva a una sala dins de la
biblioteca. Una cosa que hem
fet com a CUP és rebatejar la
plaça Gran com a “plaça de l’1
d’Octubre”.
Si governéssiu canviaríeu el
nom oficial de la plaça?
S’hauria de fer un procés
participatiu també. Canviar el
nom de la plaça principal hauria
de generar un cert consens entre
la població.
Quin resultat a les eleccions us
satisfaria?
Volem presentar una bona
proposta que engresqui el màxim
de gent. Com que no partim
d’uns resultats anteriors ens hi
presentem sense expectatives.
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Si ERC no repetís la majoria
absoluta i depengués de
vosaltres, us decantaríeu
per donar-los suport o per
plantejar-hi una alternativa?
És un debat que no volem tenir
fins que arribi el moment. No ens
presentem de bracet de ningú ni
som aliats de ningú a priori.
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“Al Govern de Quim Torra hi falten moltes coses”
Està seguint el judici del procés?
Com puc, sí. És injust des del minut
zero. No tenim gaires expectatives
que s’acabi bé des del punt de vista
dels defensats. El judici en si ja és una
anomalia democràtica.
Quin full de ruta hauria de tenir
l’independentisme?
Les coses han funcionat no només
quan s’ha anat de manera conjunta per
un mateix objectiu, sinó també quan ha
estat disposat a denunciar i a desobeir
la legalitat espanyola.
Quina valoració fa del Govern de
Quim Torra?
Hi falten moltes coses.

Què en pensa de la polèmica dels llaços
grocs?
A Santpedor hi va haver una majoria de
més de tres mil persones que van votar
al referèndum de l’1 d’octubre. Per tant,
si aquest debat l’apliquem a Santpedor
és evident que hi ha una majoria que es
decanta no només per exercir el dret a
l’autodeterminació del poble català sinó
que s’hi mostra favorable. Santpedor
és un municipi que està a favor de la
independència, i mentre no arribi com a
municipi s’hi ha de poder pronunciar de
manera visible.
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Si entréssiu al govern, quines
àrees prioritzaríeu?
Tenim ganes que la gent del poble
senti que no només hi viu sinó
que decideix sobre les coses que
l’afecten. Que els serveis passin a
gestionar-se de manera directa per
tenir més qualitat i transparència.
Que tingui una mirada igualitària
i feminista. I tenim moltes ganes
que Cal Jorba sigui del poble
d’una vegada.
Què proposeu per a Cal Jorba?
Volem posar la banya perquè
Cal Jorba sigui un parc públic
que fomenti la cohesió social i es
pugui gaudir d’un espai que com
a poble ens pertoca. I més tenint
en compte que hi ha elements
modernistes, com ara la torre de
l’Aigua i la casa senyorial, que fa
dos anys es va descobrir que eren
de Josep Puig i Cadafalch. I tot i
això l’Ajuntament no ha fet res o
no n’ha dit res públicament.
I per a Cal Clarassó?
Si som coherents amb el nostre
ideari d’un poble més democràtic,
hauríem de fer que la gent opinés
primer de tot, i després ser
capaços d’arribar a consensos.
Un procés participatiu?
Com en tantes altres coses del
poble. La participació ciutadana
ha estat delegada a regidories
com la de Cultura. Santpedor és
un poble ple a vessar d’entitats; hi
ha moltíssima gent que treballa,
participa i té interès per fer un

poble més viu. Per què no portem
tota aquesta gent que ja es mou
avui en àmbits com la cultura i els
esports a altres com l’urbanisme?
També amb la Festa Major? Us
n’agrada el model actual?
És un debat dins de la CUP i de la
societat santpedorenca. Entenem
que la feina de la Comissió de
Penyes és positiva, perquè volem
que no sigui l’Ajuntament qui
porti la batuta i imposi un model
sinó que el poble s’autoorganitzi.
La Festa Major és un punt de
controvèrsia. Hi ha molta gent
que té opinions diferents. Estem
molt oberts que tothom parli i es
busquin encaixos.
I com afrontaríeu el debat sobre
les vaquetes?
Des de l’ideari animalista de la
CUP, ara mateix si no es fessin
vaquetes no les proposaríem. Les
vaquetes es fan perquè hi ha una
llei que ho permet a les poblacions
on històricament s’han celebrat.
El que no farem és no parlar-ne o
evitar el debat públic, que és el que
ha fet el Govern d’ERC: treure’s el
problema de sobre sense afrontarlo. No farem una consulta ni
traurem les vaquetes el primer dia,
però sí que impulsaríem processos
de participació. A Santpedor ara ja
és tradició. No les volem treure ni
al primer mandat ni al segon.

VAQUETES

Una consulta
vinculant pot
esperar

1-O

L’Ajuntament
no l’ha entomat
amb valentia

PACTES

No som aliats de
ningú a priori

EL TEST
Què hi sobra, a Santpedor?
Actituds masclistes i feixistes.
Què hi falta?
Habitatge assequible.
Un santpedorenc que admiris?
Pau Clusella perquè és molt
intel·ligent i treballador.
I una santpedorenca?
La meva mare. És molt lluitadora.
On vas a comprar?
Vaig entre el Suma i el BonÀrea.
Segueix alguna sèrie?
Recomani’ns-en una.
Miro la de Benvinguts a la família.
I un llibre?
Em va agradar llegir Al principi
de tot hi ha la guerra, la biografia
d’August Gil Matamala, d’Anna
Gabriel i David Fernàndez.
Té Instagram?
Sí, però només amb una foto.
Què va fer l’1-O?
Tot el possible perquè es pogués
votar. Viure des de divendres a la
capella de Sant Andreu.
Què votaria en una consulta sobre
la prohibició de les vaquetes?
No ho sé.
Quant val el bus a Manresa?
No ho sé.
On és el carrer de Maria Espinalt?
Allà dalt a la ronda Sant Pere.
Quina és la seva principal virtut?
Soc perseverant.
I el seu gran defecte?
Soc tossut.
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L’equip de la CUP
TXUS GARCIA

1. Aniol Vila Duran
2. Pau Clusella Coberó

Grau en Matemàtiques, Màster
en Modelització per a la Ciència i
l’Enginyeria i Doctor en Física. Nascut
a Santpedor, té 26 anys i actualment
treballa com a investigador postdoctoral
al Barcelona Supercomputer Center.
Militant de la CUP i de l’Ateneu Popular
Ca la Teia, també és membre dels Bous
de Foc i els Picarols de Santpedor.
Exmilitant del SEPC (Sindicat
d’Estudiants dels Països Catalans) de
Santpedor i El Graner, també ha format
part dels grallers, els geganters i els
castellers del poble.

3. Susanna Trapé Borràs

Llicenciatura en Sociologia i Màster en
Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania.
Té 36 anys, en fa vuit que viu a Santpedor
i és militant de la CUP. Actualment
treballa com a professora de formació
i orientació laboral. Exmilitant
d’Endavant, de l’Alternativa Estel,
la CAJEI i del moviment feminista,
actualment és membre de la Granera i de
l’Ateneu popular Ca la Teia de Santpedor.

4. Visitación Ortiz Rodríguez

Llicenciada en Psicologia per la UAB,
treballa al Departament d’Ensenyament
com a psicopedagoga a l’ESO. Té 56 anys,
és militant de la CUP i està empadronada
a Santpedor des del 2013. Actualment
participa en el CDR del poble.
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5. Queralt Castañares Sierra

Llicenciada en Filologia Alemanya per
la UB, treballa com a professora d’anglès
i alemany a l’IES d’Auro de Santpedor.
Militant de la CUP, té 38 anys i està
empadronada a Santpedor des del 1985.
Ha estat membre del col·lectiu de joves
Àtik, de la revista L’Aguait, de la Coral
Escriny, i és exmilitant del sindicat
d’estudiants SEPC.

6. Rubèn López Farrés

Cicle Superior d’Automatització i
Robòtica Industrial, també té estudis
d’Enginyeria Electrònica Industrial
i Automàtica. De 26 anys i nascut a
Santpedor, actualment treballa com
a tècnic elèctric. Ha viscut a Lleida
per motius laborals, ha militat a Arran
Lleida i ha col·laborat amb el Casal
Popular de Joves. Actualment és
membre d’Endavant Ponent i de la
CUP Santpedor, i ha col·laborat com a
graller amb els geganters i bastoners
de Santpedor. Actualment, quan pot,
participa amb els castellers del poble.

7. Joan Ferrer Comas

Llicenciat en Belles Arts per la UB,
té 62 anys i està prejubilat. Nascut a
Santpedor, ha format part de les AFA del
Riu d’Or i de l’IES d’Auro. Actualment
forma part de diferents entitats
artístiques i d’organitzacions socials
del poble i de la comarca, com el SAC
de Santpedor.

8. Adriana Eugenia Gómez Montoya
9. Xavier Bayo Torrents
10. Marta Carreras Casas
11. Marc Albàs Ferrer
12. Guillem Hernàndez Martínez
13. Núria Soto Umbert

Suplents

1. Elisenda Bori Andorra
2. Maria Rosa Luján Gali
3. Nicolás Castellano Petidier
4. Aina Fernàndez Sandiumenge
5. Antonio Grandón Gil
6. Francisco Javier Adán de Liras
7. Amàlia Molina Jiménez

SeCP
Entrevista a Jesús Puig
Cap de llista de Santpedor en
Comú Podem
Jesús Puig (74 anys) encapçala la
candidatura de Santpedor en Comú
Podem (SeCP), que es presenta per
primer cop a les eleccions. Fa 32 que
viu a Santpedor. Lidera la Plataforma
de Pensionistes i Jubilats de Santpedor.
Professionalment va treballar durant 31
anys a l’empresa Pirelli i posteriorment
en el món de la ferreteria. Políticament,
està vinculat a moviments associatius
manresans des de finals dels 60. Va
ser sindicalista en la clandestinitat i
militant del PSUC des de principis dels
70. Actualment està jubilat i és militant
de Podem.
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“S’han de treure cotxes del nucli antic sense anar
en detriment dels residents per afavorir el comerç”
M. Àngels Casanovas
Marc Martínez Amat
Anaïs Vila

Com va néixer aquest moviment
de simpatitzants de Podem i els
Comuns que ha cristal·litzat en
la vostra candidatura?
El nostre grup va néixer el 23 de
febrer de 2017 arran de la mala
situació política i també per
l’embranzida que va tenir Podem.
A les eleccions generals del 2016
a Santpedor es va traduir en 713
vots. A partir d’aquí es va formar
aquest grup municipalista. Alguns
en principi no teníem intenció
de presentar-nos a les eleccions
però les circumstàncies polítiques
van canviant i vam decidir fer
la candidatura. No només pels
aspectes del poble, sinó també
per la política general. Estem en
un perill latent d’involució per
part de la dreta i l’extrema dreta:
Ciutadans, el PP i Vox.

Però a Santpedor no es
presenten aquests partits.
Per què creieu que és important
igualment que hi hagi la seva
candidatura?
Els ajuntaments no poden ser
mers gestors. Hi ha moviments
com ara el feminisme i els joves
en contra dels canvi climàtic,
que han d’estar representats a
les institucions. A Santpedor
tenim l’orgull que el moviment
de pensionistes des de l’1 de març
de l’any passat vam convocar
concentracions a la plaça de
l’Ajuntament. Dos del grup de
Santpedor en Comú Podem
vam formar la Plataforma de
Pensionistes i Jubilats.
Què es pot fer per als
pensionistes des de
l’Ajuntament?
L’Ajuntament va aprovar una
moció que es va presentar
després al Consell Comarcal que
demanava que es traslladessin

als estaments governamentals
les nostres reivindicacions. Això
fa un any no hi era. Tenim una
mancança al poble: els ciutadans
no coneixen totes les ajudes
socials que ofereix l’Ajuntament.
Tenim propostes en el programa
que van encaminades a això:
participació, un Ajuntament obert.
Quin balanç feu de la gestió
d’ERC aquests darrers quatre
anys a l’Ajuntament?
No pot ser al 100% positiu. Les
majories absolutes tenen una
pega: de vegades cauen en certs
vicis. D’altra banda tampoc no
hi ha hagut una oposició gaire
estricta. S’han iniciat projectes
com ara el de Cal Clarassó que
no ens sembla dolent. Amb altres
no estem gaire conformes. Volen
ampliar el pavelló esportiu. No
sé si entra dins de l’ordre de
prioritats del poble. Per a nosaltres
és prioritari Cal Clarassó.

CAL
CLARASSÓ

Per a nosaltres
té prioritat
davant de
l’ampliació del
poliesportiu

COMERÇOS

Cal ajudar-los
davant de
la creixent
desertització
del nucli antic
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Quines altres prioritat del poble
trobeu a faltar?
En el que no ha entrat gaire
l’Ajuntament és en l’aspecte de
la mobilitat. Hi ha mancances.
Santpedor és dins de l’àrea
metropolitana de Manresa. El
transport en autobús és deficient.
El 2009 hi havia el projecte
per promogut per la Diputació
d’un possible tren tramvia entre
Súria i Sallent, que passaria
per Sant Joan. La carretera de
Santpedor a Manresa és una de
les més transitades i perilloses de
Catalunya. Tirar endavant aquest
projecte seria positiu per al poble.
Serà una prioritat vostra
aconseguir la construcció
d’aquesta connexió ferroviària?
És una de les prioritats. El nostre
programa té cinc eixos principals.
Hi incloem aquest de mobilitat
i transport. També hi ha la
dinamització del nucli antic, els
serveis socials, en què englobem
igualtat, diversitat sexual i
immigració. Els altres també són

importants: educació, gent gran,
infància, joventut.
Com voleu dinamitzar el nucli
antic del poble?
Sabem que hi ha desertització
últimament per les botigues
tancades. Teníem un teixit
comercial molt positiu. No cal
anar a fora, ho tenim tot aquí.
Creiem que s’ha d’ajudar el
comerç local.
I com l’ajudaríeu?
Per què es tanquen? Hi ha
impostos carregosos. Hi hauria
d’haver ajuts fiscals. Una deducció
de l’impost de béns immobles,
l’IBI, per ajudar l’obertura de
comerços. Una ajuda al propietari
d’espais que revertiria en el
llogater. Estem completament en
contra de la instal·lació de grans
superfícies. Hi va haver un intent
una vegada de posar-ne una aquí,
i l’associació de comerciants,
CUSA, s’hi va oposar. No és
convenient per al teixit de petits
comerços del poble.

MOBILITAT

Hi ha problemes
als accessos al
poble, al barri
antic i a les
escoles

GOVERN
D’ERC

Les majories
absolutes
cauen en certs
vicis

Què més faríeu per combatre
la desertització al nucli antic
que detecteu?
Hi ha zones de vianants però han
de ser efectives. Creiem que pel
centre haurien de circular-hi els
residents, la zona de càrrega i
descàrrega i regular més l’horari
d’estacionament. La gent s’ha de
sentir que pot anar més lliure pel
carrer, sense tants cotxes.
Prohibiríeu l’accés de cotxes?
En alguns llocs centrals, sí.
Ampliaríem la zona de vianants.
I que fos efectiva: el carrer del
Vall és una zona de vianants, els
cotxes no poden anar a més de 20
km/h, però mirem a quant van i
hi estacionen. Hi ha d’haver una
conscienciació del ciutadà. Els
comerços també hi guanyarien.
S’han de treure cotxes del nucli
antic, aquesta gran circulació
que hi ha, sense anar en detriment
dels residents.
Quines propostes feu per a
Cal Clarassó?
El projecte sobre el paper ens
sembla bastant adequat. Una altra
cosa és la gestió. El més important
per a nosaltres és la participació
de la gent, que l’Ajuntament
convoqui les entitats i també
puguin participar en la gestió del
local. És un exemple. Hem d’anar
més enllà en la participació.
Els pressupostos participatius
es queden curts per a vostè?
Sí, clarament. L’Ajuntament ha
de ser més obert. Hi ha molta
gent que no sap quins recursos
socials té. Hi ha d’haver un pla de
divulgació dels ajuts.
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A la presentació de la
candidatura vau parlar d’un pla
municipal contra la violència de
gènere. En què consistiria?
Proposem que les polítiques
d’igualtat, l’àmbit del feminisme
i LGTBI depenguin directament
de l’alcaldia. No cal crear una
altra regidoria. La participació
ciutadana ha de ser paritària.
Necessitem promoure
comportaments i actituds
que no vagin en contra de la
discriminació de la dona. Dins
d’aquest paquet també hi tenim
la migració. Santpedor hauria de
ser un poble d’acollida, que en
certa manera ho és. També tenim
una persona refugiada vivint en
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“El llaç groc no és una manifestació
d’independentisme sinó de llibertat d’expressió”
Està seguint el judici al procés?
Com el veu?
Sí, l’estic seguint mitjanament.
Nosaltres no estem en contra dels
llaços grocs perquè el llaç groc no és
una manifestació d’independentisme
sinó de llibertat d’expressió. Estem
completament en contra que hi hagi
persones empresonades per les
seves idees polítiques. Quan he vist
els testimonis de la policia m’ha fet
vergonya. Tot i que no estic d’acord
amb les idees polítiques dels presos, no
puc acceptar que siguin a la presó. Si hi
hagués justícia quedarien absolts.
Què li sembla el Govern de la Generalitat
de Quim Torra?
Crec que té moltes mancances i que

no ha donat la talla. A Catalunya i al
poble tenim una sèrie de qüestions que
per culpa de la inèrcia i la passivitat
del Govern de la Generalitat, no tiren
endavant. Per exemple, les escoles. Des
del 2017 o des d’abans s’està intentant
que els barracons no existeixin i hi hagi
una nova escola (La Serreta).
Hi hauria d’haver eleccions?
Estem farts d’eleccions! Més aviat
caldria dinamitzar el Parlament.
Quin full de ruta hi hauria d’haver sobre
el futur del país?
La gent està farta d’eleccions, però
si en unes baixés la participació
de la dreta i hi hagués forces que
dinamitzessin el Parlament potser sí
que serien convenients.

SECP

un pis i van sortir 17 o 18 mentors
disposats a ajudar refugiats.
Què es pot fer des de Santpedor
pels refugiats?
Continuar acollint. A Santpedor
hi ha un 5% de persones
nouvingudes, unes 300 i escaig,
i no hi ha hagut mai problemes.
Hem de continuar ajudant. Seria
molt maco que Santpedor es
convertís en un poble d’acollida.
Però a Santpedor no deu ser
fàcil que persones nouvingudes
puguin accedir a l’habitatge.
No és fàcil, perquè possiblement
no en tinguem suficient. Però
caldria començar creant una
entitat amb aquestes persones
disposades a fer de mentores, i
ajudar aquest ens.
Quin és el principal problema
que veu al poble?
A part dels que ja hem comentat,
hem detectat un greu problema
de mobilitat a l’entrada i sortida
de les escoles. Proposem el que
anomenem el “Bus a peu”, que
inclou uns itineraris marcats i
uns voluntaris portin la canalla
caminant a escola. És fàcil, perquè
és un poble petit, no hi ha llargues
distàncies. S’hauria de formar
una comissió entre Ajuntament,
Policia Local i AMPA per evitar
tant com puguem que a l’accés
de les escoles hi hagi un caos de
cotxes. Darrerament les AMPA
ens han fet arribar queixes sobre
el control de la Policia Local.

Us agrada el model actual de
Festa Major? Caldria fer una
consulta sobre si cal prohibir
les vaquetes?
L’any 2017, després de parlar
amb defensors i detractors de les
vaquetes, vam fer una resolució
sobre això. Partint de la base que
no ens sembla l’espectacle més
adequat per a la Festa Major,
s’hauria d’obrir un debat entre les
entitats, l’Ajuntament i els partits
polítics i, posteriorment, fer una
consulta al poble.
És un problema el soroll que fa
l’aeròdrom de Sant Fruitós?
Realitza una activitat esportiva
que, en part, pot beneficiar a la
comarca. No obstant, s’hauria de
valorar el canvi de trànsit dels
aparells perquè hi ha treballadors
de la indústria, els serveis o la
sanitat que fan el torn de nit i el
soroll pot pertorbar el seu descans.
No seria sobrera una consulta
ciutadana sobre el tema.
Quina expectativa teniu en
aquestes eleccions?
Sortim a guanyar però, si som
realistes, si traguéssim quatre
regidors us convidaríem a cava.
Ens agradaria molt ser clau a
l’Ajuntament per contribuir a la
governabilitat.
Voleu en ser clau per governar
amb qui?
A partir del nostre programa,
pactarem amb qualsevol força
política progressista.

TRANSPORT

El projecte d’un
tren-tramvia
seria positiu per
al poble

OBJECTIU

Ens agradaria
ser clau a
l’Ajuntament
per contribuir a
la governabilitat

PACTES

Pactarem
amb qualsevol
força política
progressista

EL TEST
Què hi sobra, a Santpedor?
Gent de dretes.
Què hi falta?
Que la gent parli entre ella.
Un santpedorenc que admiri?
El catedràtic Pere Güell. L’admiro
per la seva personalitat.
I una santpedorenca?
La meva companya (Alba
Pellicer), perquè m’ajuda en tot
a la vida.
On va a comprar?
A les botigues del poble.
Segueix alguna sèrie?
Recomani’ns-en una.
Joc de trons.
I un llibre.
L’ombra del vent, de Carlos
Ruiz Zafón.
Té Instagram?
Sí, soc molt aficionat a la
informàtica.
Què va fer l’1-O?
Anar a votar.
Què votaria en una consulta sobre
la prohibició de les vaquetes?
Votaria que sí a la prohibició.
Quant val el bus a Manresa?
2,20 €.
On és el carrer de Maria Espinalt?
No el recordo.
Quina és la seva principal virtut?
La sinceritat.
I el seu gran defecte?
Em costa anar a caminar.
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L’equip de SePC
SECP

1. Jesús Puig Sorinas
2. Xavi León Martos

Llicenciat en Ciències Polítiques i de
l’Administració per la UAB, actualment
treballa com a auxiliar administratiu.
Viu a Santpedor des de fa cinc anys, té 42
anys i és militant de Catalunya en Comú.
A la universitat va militar a l’Alternativa
d’Estudiants Progressistes (AEP).

3. Eva Alcántara Saiz

Formació Professional en Imatge i So,
treballa en la indústria alimentària.
Té 44 anys, en fa vint que viu a
Santpedor i és militant de Podem
Catalunya. Coneixedora del camp del
municipalisme, el 2015 va formar part
de la llista a les eleccions municipals per
Podem Catalunya a Manresa.

4. Ismael Merinas Díez

Treballa com a instal·lador industrial.
Nacut a Santpedor, té 40 anys i és
militant de Catalunya en Comú.
Aficionat a la natura i la tecnologia.
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5. Alba Pellicer Sarrate

Diplomada en Infermeria. Activista
social i sindical, actualment treballa
com a infermera. Té 61 anys, en fa 32 que
viu a Santpedor, i és militant de Podem
Catalunya.

6. Manuel Prados Aguilera

Pensionista. Té 70 anys, en fa deu que
viu a Santpedor i és militant de Podem
Catalunya. Sindicalista i militant
del PSUC als anys 70, actualment
és cofundador de la Plataforma de
Pensionistes i Jubilats de Santpedor.

7. Josefina Flotats Tots

Formació empresarial, actualment
treballa en el comerç del calçat. Nascuda
a Santpedor, té 67 anys i es presenta com
a independent. Participa activament
en els ambients associatius del poble i
durant 44 anys ha estat vinculada al petit
comerç de Santpedor.

8. José Antonio Méndez Gálvez
9. Maria Rosario Pérez Cano
10. José Villalba Vázquez
11. Patricia Meléndez Villalobos
12. Anna Fornells Canal
13. Santiago Martínez Martínez

Suplents

1. Manuel Herrero Martínez
2. María Carmen Pérez Ramos

Les 5
prioritats

Preguntem a les candidatures quins són els cinc objectius
clau que es marquen per al proper mandat

Marc Martínez Amat
Anaïs Vila

Esquerra Republicana de Catalunya
1. EQUILIBRI PRESSUPOSTARI

Es comprometen a fer una gestió
responsable dels recursos per mantenir
un equilibri pressupostari que
permeti aconseguir tenir més bons
serveis sense que calgui endeutar-se
innecessàriament.

2. CAL CLARASSÓ

LAURA HINOJO CASTRO

Volen equipar l’edifici rehabilitat per
destinar-lo principalment a les persones
gran. En aquest sentit, també proposen
implantar el nou servei de menjador al
casal de la gent gran i àpats a domicili.

3. ZONA ESPORTIVA

Prometen construir l’annex del pavelló
Rafa Martínez i una sala de tatami,
i remodelar les instal·lacions de les

piscines i del camp de futbol. Proposen
millorar els equipaments i adequar-los a
les noves necessitats.

4. MIRADOR DE MONTSERRAT

Es comprometen a finalitzar la
urbanització del Mirador de Montserrat
i a impulsar la protecció del sòl no
urbanitzable. En urbanisme, volen
eliminar barreres arquitectòniques
per millorar l’accessibilitat i promoure
accions d’estalvi i eficiència energètics.

5. REPÚBLICA

Proclamen que continuaran
compromesos amb la construcció
d’una República Catalana i continuaran
reclamant l’alliberament dels presos
polítics i el retorn dels exiliats.

Junts per Santpedor
1. SENSE BARRERES

Es comprometen a promoure un pla
d’accessibilitat municipal a partir
d’un diagnòstic de l’accessibilitat
dels carrers i equipaments per
suprimir progressivament les barreres
arquitectòniques.

2. CAL JORBA CENTRAL

3. VIVER D’EMPRESES

Com a mesura de suport als
emprenedors, proposen crear un viver
d’empreses que proporcioni un local

4. CA L’AROLETA

Es comprometen a crear un nou espai
exclusiu perquè els pares puguin
esbargir-s’hi amb els fills menors de 14
anys. Gaudiria d’un racó per a la lectura,
zones de jocs, un racó dels oficis i
s’organitzarien xerrades, entre d’altres.

5. MILLOR MOBILITAT INTERIOR

Volen acabar la ronda de Sant Pere per
reduir el trànsit a l’interior del poble i
limitar l’accés de vehicles al nucli antic,
per generar espais més agradables
i accessibles.

MARCEL TARAZONA

Plantegen que aquest espai tingui un
paper protagonista en el creixement
urbanístic. Volen que es converteixi en
el centre neuràlgic de Santpedor, i que
cohesioni l’activitat social, cultural,
esportiva i lúdica.

a les petites empreses i autònoms
emprenedors, adaptat a les seves
necessitats i de durada determinada, i
equipat amb espais comunitaris.
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Progrés Municipal
1. AUDITAR LA RESIDÈNCIA

Proposen dur a terme una auditoria
per aclarir la gestió econòmica dels
últims anys de la residència d’avis de
Cal Jorba. Ho consideren primordial
ja que és un tema recurrent des de les
anteriors eleccions.

2. CASAL D’INFANTS

LAURA HINOJO CASTRO

Prometen habilitar un espai lúdic on
pares i fills puguin passar moments
divertits en família. Ho troben necessari
per complementar els parcs, ja que el
poble està creixent considerablement els
últims temps.

3. ARREGLAR EL PALLER

Es comprometen a reformar aquest
espai de la zona esportiva, ja que
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consideren que la pista i els vestidors
estan molt malmesos i requereixen
una millora des de fa anys que permeti
treure’n més profit. Consideren que és
un projecte pendent des de fa temps.

4. ZONA ESPORTIVA MILLORADA

Planegen fer una rentada de cara a
diversos espais esportius del poble,
coma ara les grades al camp de futbol i
reformar els vestidors de les piscines.

5. CAL CLARASSÓ

Es comprometen a gestionar els
espais del nou equipament de manera
consensuada amb les entitats,
un cop finalitzi l’obra de reforma,
que consideren que ha tingut molts
entrebancs.

CUP
1. SOBIRANIA DES DE BAIX

Es comprometen a crear mecanismes de
presa de decisions col·lectiva i control
democràtic per part de la gent, com
assemblees i grups de treball. Volen
millorar la transparència en la gestió
i la comunicació.

2. GESTIÓ PÚBLICA

3. EDUCACIÓ A TEMPS COMPLET

Prometen crear una taula de coordinació

4. CAL JORBA OBERT

Es comprometen a fer de Cal Jorba un
parc públic que esdevingui un pulmó
verd. També plantegen rehabilitar-ne i
divulgar-ne els elements arquitectònics,
que són patrimoni històric del poble.

LAURA HINOJO CASTRO

Plantegen revertir la privatització i
recuperar la gestió directa de serveis
municipals com l’escola bressol Els
Gallarets, la residència de Cal Jorba,
l’atenció domiciliària i els serveis
funeraris i de neteja.

entre l’Ajuntament, les escoles i les
entitats vinculades per dissenyar l’oferta
educativa del poble. Volen impulsar un
model educatiu a temps complet, en què
s’obrin els patis fora de l’horari escolar.

5. HABITATGE ACCESSIBLE

Proposen crear una oficina municipal
d’habitatge per fomentar les alternatives
a la propietat privada, regular els preus
de lloguer i promoure habitatges públics
per garantir el dret a l’habitatge.

Santpedor en Comú Podem
1. NUCLI HISTÒRIC DINÀMIC

Proposen impulsar mesures en favor
del teixit comercial del poble davant la
normativa actual dels arrendaments.
Rebutjaran que s’hi instal·lin grans
superfícies comercials.

2. PROMOCIONAR SERVEIS
SOCIALS

LAURA HINOJO CASTRO

Volen fer una potent campanya de
divulgació del catàleg de serveis
i prestacions socials que ofereix
l’Ajuntament. Prometen augmentar
la partida pressupostària dels serveis
socials, com la dependència, l’atenció
domiciliària i les emergències socials de
persones en risc d’exclusió.

3. MÉS PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Es comprometen a incrementar la
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participació, acostant l’Ajuntament a la
ciutadania a través de les associacions
veïnals de barri, facilitant les consultes
ciutadanes.

4. MILLORES EN EDUCACIÓ

Plantegen dinamitzar els patis escolars
d’acord amb les AMPA dels centres.
Proposen crear el “Bus a peu” per
fomentar i estimular la mobilitat
sostenible dels alumnes, amb itineraris
segurs cap als centres.

5. GENT GRAN

Volen fomentar l’associacionisme entre
gent gran i les xarxes socials informals,
vinculant-ho al projecte de Cal Clarassó.
Troben necessari lluitar contra la solitud
no volguda de les persones grans i
promoure’n la participació.

L’Ajuntament en
blanc i negre
Repassem 60 anys d’història política: la República, el
franquisme i la transició democràtica
Mireia Vila

L’any 1931, la dictadura de Primo de
Rivera havia tocat fons. La repressió no
tan sols no havia aconseguit redreçar el
país, també havia precipitat el descrèdit
del rei. En aquest context, les eleccions
municipals del 14 d’abril es van viure
com un plebiscit sobre la República.
Les urnes van donar una aclaparadora
majoria als partits republicans.
A Santpedor hi havia en procés un
canvi que havia de posar les bases d’un
autèntic progrés general, que havia
de posar fi a segles de restriccions:
l’arribada de les d’aigües. L’èxit de les
gestions per aconseguir l’anhelada aigua
de la Sèquia s’atribuïa a l’alcalde Gabriel
Prat i Baraldés; això explica que tornés
a guanyar les eleccions.
Malgrat aquest aparent consens
social, Santpedor no era aliè a les
problemàtiques que afectaven el conjunt
del país, especialment el conflicte
rabassaire. Al nostre poble la vinya
encara era el cultiu majoritari. A inicis
del segle XX les condicions contractuals
van esdevenir desfavorables per als
rabassaires i les seves famílies, que es

van veure obligats a recórrer al treball
assalariat a les fàbriques tèxtils, un
sector aleshores en auge a la vila.

L’alcalde monàrquic
Gabriel Prat va dimitir i
recollí la vara el republicà
Jaume Puig, que va guanyar
les eleccions del 1934
Justament una de les primeres
organitzacions cíviques que arrelà
a Santpedor fou el sindicat Unió de
Rabassaires, portaveu, d’àmbit català,
dels pagesos afectats per la precarietat
al camp. Tenia una gran afinitat amb
Esquerra Republicana de Catalunya.
Ben aviat es van consolidar dos partits
antagònics que durant tota l’etapa
republicana vertebrarien la política i
la societat local: d’una banda la Lliga
Catalana, representant dels propietaris,
industrials i sectors reaccionaris;
de l’altra, Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), que gaudia d’un ampli
suport de les classes mitjanes, els obrers
i els rabassaires.

Cada sector va crear associacions
culturals pròpies, com el Foment
Catalanista, el Centre Cultural
Recreatiu i l’Orfeó, propers a la Lliga;
i la Joventut Cultural Republicana,
d’ERC. El Grup Femení d’aquest partit
fou un dels més dinàmics de la comarca
i es va significar en la promoció dels
drets que el nou ordenament republicà
conferia a les dones.
A Santpedor també hi havia
presència dels Tradicionalistes, de la
Confederación de Derechas Autónomas
(CEDA) i del Partit Republicà Radical
(PRR). Pel que fa a l’esquerra, a banda
d’ERC, a partir de 1935-36 es registren
militants del Partit Obrer d’Unificació
Marxista (POUM) i del Partit Socialista
Unificat de Catalunya (PSUC).

Alcaldes republicans
Un cop instaurada la República,
l’equilibri polític local va tardar poc a ferse ressò de la realitat política catalana,
marcada per l’hegemonia electoral
d’ERC. A les eleccions legislatives del
juny de 1931, ERC va obtenir el 79,9%
dels vots a Santpedor, davant del 19,7%

LOCAL DE LA JOVENTUT CULTURAL REPUBLICANA, AL CARRER AMPLE, DURANT LA VISITA DEL CONSELLER DE CULTURA, VENTURA GASSOL (1932)
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LA FALANGE DESFILANT A LA PLAÇA GRAN L’ANY 1940

de la Lliga. Les eleccions al Parlament
de Catalunya celebrades el novembre de
1932, a la vila les va guanyar ERC amb el
66,1%, mentre que Concòrdia Ciutadana
(Lliga) va obtenir el 27,8% dels vots.

reformes socials endegades durant
l’etapa de Govern republicanosocialista.
Durant aquest període s’incrementa la
confrontació entre el Govern central i la
Generalitat d’ERC.

Els comicis generals de novembre de
1933 van donar la victòria a les dretes.
Era la primera vegada a Espanya que
les dones podien exercir el dret a vot.
L’ascens de la dreta s’atribuí al vot
femení, però la realitat era molt més
complexa. A Santpedor, l’abril de 1933,
havia tingut lloc una vaga general,
iniciada per les obreres de la fàbrica
tèxtil de Cal Llovet. D’altra banda, el
Grup Femení d’ERC denunciava que les
dretes feia dies que «repartien alguna
lliura d’arròç [sic], sucre o algun pot de
llet, per acaparar la voluntat de la dona,
pensant així conquistar llur vot». ERC va
tornar a ser el partit més votat al poble,
però per una ajustada majoria (484
vots, davant dels 456 de la Lliga). Uns
resultats equiparables als del conjunt de
Catalunya, però del tot oposats als de la
majoria de circumscripcions espanyoles.

La tensió va arribar al punt més àlgid
l’octubre de 1934, quan el Parlament de
Catalunya aprovà la Llei de contractes
de conreu. Les dretes s’hi oposaven, ja
que obria la possibilitat de convertir els
conreadors en propietaris de la terra.
L’enfrontament va acabar derivant en
l’ocupació dels carrers de Barcelona
per part de l’exèrcit i l’empresonament
dels membres de la Generalitat. A
Santpedor no es van produir fets
violents, però la repressió va comportar
l’empresonament d’alguns rabassaires
que havien gosat plantar cara als
propietaris. Com a la majoria de pobles
catalans, l’Ajuntament fou dissolt i
substituït per una comissió gestora,
formada per membres de la Lliga,
amb el tradicionalista Valentí Colom i
Grau com a alcalde.

El 1933 les obreres de la
fàbrica de Cal Llovet van
iniciar una vaga general
i el grup femení d’ERC
denunciava que les dretes
repartien aliments per
captar-ne el vot.
Començava, així, l’anomenat “Bienni
Conservador” (1934-1936), un
període caracteritzat per la regressió
democràtica i la paralització de les
32

A les eleccions generals de febrer de
1936 van tornar a guanyar les esquerres,
que havien concorregut a les urnes
agrupades en el Front d’Esquerres,
seguint la tendència europea de
combatre el feixisme de manera unitària.
En canvi, resulta significatiu constatar
que a Santpedor els resultats, tot i que
molt ajustats, van ser favorables als
conservadors (el Front Català d’Ordre),
que van registrar 516 vots davant dels 510
del Front d’Esquerres.
El dia dels comicis es van viure
autèntics moments de pànic. Segons
el diari republicà El Dia, «un grup de
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pistolers, entre els quals hi havia algunes
“personalitats” d’un partit de dreta
de Manresa, assaltaren un col·legi on
tenen majoria les esquerres. Pistola
en mà, els susdits pistolers intentaren
apoderar-se de l’acta d’escrutini, cosa
que va poder evitar-se gràcies a la decisió
d’una dona que se la pogué endur».
Arran de la victòria de les esquerres,
foren reposats els càrrecs municipals
elegits democràticament el gener de
1934. Els regidors d’ERC van tornar a
l’Ajuntament i Jaume Puig va
recuperar l’alcaldia.

El dia d’eleccions de 1936
uns pistolers de dretes
assaltaren un col·legi per
apoderar-se de l’acta de
recompte però una dona se la
pogué endur.
El cop d’estat militar i l’esclat de la
Guerra Civil desencadenà la revolució
social a Catalunya. El poder local
santpedorenc passà a estar dominat per
un Comitè Revolucionari format per
membres d’ERC, la UGT, la CNT i Unió
de Rabassaires.
La violència incontrolada dels primers
dies de la guerra va comportar 12 morts
a Santpedor, de persones acusades de
connivència amb els colpistes, entre
les quals hi havia l’exalcalde Valentí
Colom. A partir de l’octubre, el Comitè és
substituït per un Consell Municipal, amb
un equilibri de forces igual que el que
integrava la Generalitat de Catalunya. El
de Santpedor es componia per l’alcalde

Miquel Guilanyà Olivet (ERC) i 11
regidors: 3 d’ERC, 3 de la CNT, 3 del
PSUC i 2 d’UR. El 1937, Guilanyà fou
substituït pel seu correligionari Antoni
Colldeforn, al qual el va succeir poc
després, i fins a la fi de la Guerra, el
també republicà Valentí Oller.

individus adeptes al règim, presidida
per Joan Colom i Grau, germà de
l’alcalde tradicionalista assassinat el
1936. La missió d’aquest òrgan era “el
restablecimiento de la vida civil en este
Municipio”, i tingué un important paper
en la tasca repressiva.

Tot i la inestabilitat general, a grans trets
podem considerar que els ajuntaments
del període republicà van dur a terme
millores significatives per al poble. A
banda fer-hi portar les aigües (1932), cal
fer esment a l’asfaltat dels carrers més
importants (carrer Ample, del Vall i de
Santa Anna).

En el pla social, els anys del franquisme
estaran marcats pel predomini absolut
de La Falange, l’organització de caire
feixista amb què el règim pretenia
enquadrar la població. Hi ha pocs canvis
d’alcaldia i, en els problemes que afecten
el dia a dia del municipi, predomina el
criteri de «laissez-faire» (deixar fer),
que comportarà greus desequilibris en
el futur, sobretot en l’àmbit urbanístic.
L’única iniciativa de relleu fou la
construcció del polígon industrial,
gràcies a un acord amb el bisbat (1966).

Guerra i dictadura
Durant la guerra, el Consell Municipal
va haver de resoldre temes com l’emissió
de paper moneda local, la gestió
d’edificis i béns confiscats als partidaris
del bàndol nacional i el racionament de
queviures. Les reformes en el sistema
educatiu català van permetre que, per
primera vegada a Santpedor, nens i
nenes compartissin aules en un règim
de coeducació. El 1937, en virtut d’un
decret de la Generalitat, la vila canvià el
nom oficial pel de «Graner de Bages», ja
que es considerava que el topònim antic
tenia connotacions religioses.
L’entrada de les tropes nacionals a
Santpedor, el 26 de gener de 1939 va
posar fi a una experiència democràtica
de més de vuit anys. Els membres
dels diversos governs municipals
de tendència republicana van haver
d’exiliar-se, enfrontar-se a consells
de guerra o bé van ser assassinats
indiscriminadament, com fou el cas
de l’exalcalde Guilanyà. Les noves
autoritats franquistes van nomenar
una comissió gestora formada per

Durant el franquisme
predomina el «laissezfaire», que comportarà greus
desequilibris urbanístics.
L’únic rellevant, el nou
polígon industrial
La transició amb independents
A Santpedor, la mort de Franco
coincidirà amb un canvi d’alcalde.
El gener de 1976, amb la legislació
franquista vigent, i sense cap tipus
d’elecció perquè era l’únic candidat,
Joan Carreras assumirà el càrrec. En
les primeres eleccions democràtiques,
el 1979, ell mateix va encapçalar una
llista continuadora, Independientes
de Santpedor. Aquesta agrupació
va guanyar i va obtenir sis regidors,
davant dels tres de l’agrupació de forces

d’esquerra i els dos de Convergència.
Durant els set anys en què Joan Carreras
va ocupar l’alcaldia (1976-1983) la vila va
viure una gran transformació. Gràcies
a la feina feta pel seu predecessor,
Lluís Sala Coll, s’inaugurà la piscina
municipal. La zona esportiva va quedar
en bona part configurada. En l’àmbit
urbanístic, es van dotar de serveis
diversos sectors. També s’executà el
traçat de la carretera de Callús, que
transformarà profundament la fesomia
de la vila. Igual de rellevant fou la
construcció de 75 habitatges socials,
juntament amb l’ampliació de l’escola
pública situada a la zona de Les Verges,
que donà lloc al col·legi Riu d’Or.
En les eleccions municipals de 1983 i
1987, Convergència i Unió va obtenir
la victòria per davant dels socialistes.
Amb un acord de no interferència, els
dos partits governaran conjuntament,
repartint-se les àrees de govern. El
1987 sorgeix per primera vegada un
grup que exercirà d’oposició, seran els
dos regidors d’Alternativa Municipal
de Progrés, partit que el 1991 entrarà a
formar govern amb els socialistes.
Durant el mandat del convergent
Francesc Mas (1983-1991) s’aprova el
Pla general que regularà el creixement
del municipi. S’urbanitzen noves zones,
com l’entorn de les carreteres de Callús i
Manresa. Als límits nord i est de l’actual
nucli urbà, es comencen a construir
alguns trams de la ronda d’enllaç que
preveu el nou ordenament. Es reformen
la plaça Gran (1986) i la plaça de
l’Església (1991). També es recuperen
antics espais emblemàtics com la fàbrica
de Cal Llovet, que esdevé una sala
polivalent o l’edifici de Ca l’Arola (1985),
convertit en dependències municipals.

VISITA DEL PRESIDENT JOSEP TARRADELLAS A SANTPEDOR DESPRÉS DE LA GREU PEDREGADA DE L’AGOST DE 1979.

PERE VILA
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“Santpedor
és un poble
molt agraït
de governar”

Conversa entre Josep Santamans i Laura Vilagrà, els dos
últims exalcaldes que han governat durant 24 anys

Pep Vila

Ha estat fàcil reunir, durant un matí
assolellat de diumenge, els dos últims
exalcaldes que ha tingut Santpedor per
xerrar-hi una estona. Josep Santamans,
de 71 anys, que va arribar a l’alcaldia
l’any 1991, ens confessa que actualment
exerceix de jubilat i que li encanta
viatjar. Laura Vilagrà, que el va substituir
al capdavant de l’Ajuntament dotze anys

Santamans: “Deixar
l’alcaldia em va suposar
un cert buit, tot i que vaig
recuperar temps personal”
després, en canvi, explica que encara
n’hi queden 25 per a la jubilació i que
professionalment està al capdavant
de la Fundació tutelar d’AMPANS. A
Santamans, la militància política li queda
lluny, tot i que va col·laborar al grup MES
(Moviment d’Esquerra Socialista) a
Sant Joan de Vilatorrada, on actualment
resideix. Vilagrà, en canvi, és militant
d’ERC, continua ajudant a aquest partit
polític a Santpedor i fa formacions als
militants d’Esquerra d’àmbit nacional i
també a l’ACM (Associació Catalana de
Municipis) als nous candidats a regidor.
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Deixar de ser alcalde, després de tres
mandats seguits, va suposar un cert buit
per al Josep, però alhora reconeix que va
recuperar molt més temps personal. La
Laura va decidir no tornar a ser cap de
llista , ja que va sentir la pèrdua d’il·lusió
i d’idees després de 12 anys al capdavant
de l’alcaldia; tanmateix ho troba faltar
perquè la política municipal és la seva
zona de confort i perquè, tal com ens
explica, “veus realitzat allò que un dia
vas planejar”. La decisió de no ser cap de
llista, però, tingué el vessant positiu de
deixar-li espai personal, més temps per a
les filles i per practicar esport.
Tots dos coincideixen en el fet que van
viure etapes diferents a l’alcaldia. La de
Santamans va concórrer en èpoques de
bonança econòmica, que va significar
ingressos importants de tributs lligats
a la construcció de pisos i de naus
industrials. A Vilagrà, en canvi, li va
tocar viure la transició d’aquesta època
cap a una altra d’una profunda crisi
econòmica, condicionada amb lleis com
la LARSAL, que limitaven competències
i autonomia local, amb especial
incidència en el control estatal de
l’activitat econòmica dels ajuntaments.
Tot i aquestes dificultats, tots dos
exalcaldes destaquen que Santpedor és

un poble molt agraït de governar, per
la seva història de bona relació entre
grups municipals, de poble cohesionat,
sense problemes de pobresa greus i
un nivell sociocultural remarcable.
Tot això ha possibilitat que projectes
importants s’hagin pogut tirar endavant
amb consens, perquè, malgrat les
discrepàncies polítiques, la relació
personal entre els regidors no ha fallat
mai. A banda d’aquest fet, remarquen la

Mentre que Santamans
va governar en època de
bonança econòmica, Vilagrà
va enfrontar-se a la crisi
bona relació i implicació en els projectes
municipals que es mantenen entre
el funcionariat de l’Ajuntament. Tot
i això, Josep Santamans va tenir més
sort en l’estabilitat del lloc de secretari
interventor i, en canvi, Laura Vilagrà
lamenta no haver pogut fer res en el
nomenament d’aquest important lloc de
treball, perquè depèn del Ministeri.
Quan preguntem què els genera sentir
que “tots els polítics són corruptes”,
el Josep creu que els que pensen
això generalitzen per ignorància, i

JÚLIA SALA

que és molt difícil convèncer-los del
contrari. La Laura manifesta que abans
s’indignava, i que en canvi des que va ser
alcaldessa i fins ara, la seva actitud passa
per rebatre sempre amb dades aquesta
afirmació. Exposa que Catalunya és
estadísticament el territori on hi ha menys
casos de corrupció de l’Estat i també
en comparació amb altres països del
nostre entorn; afegeix que en la política
municipal és on menys corrupció es

Vilagrà: “És millor un
govern en coalició perquè
és més obert i està més
ben representat”
detecta i on menys es cobra, i per això
creu que és molt injust posar a tothom
en el mateix sac. Afirmen tots dos que
moltes vegades amb aquestes frases el
que es mostra és més un estat d’ànim
de frustració o d’enuig de determinats
ciutadans, que l’aboquen contra els
polítics de la mateixa manera que es
desfoguen al futbol.
Tots dos exalcaldes portaven bé ser
a l’abast de tots els vilatans quan
passejaven pel carrer, quan anaven
al cinema o quan eren presents a

moltíssims actes que s’organitzen a
Santpedor. La Laura reconeix que li
va costar al començament, però que
després s’hi va acostumar: “S’hi ha de
trobar la gràcia i tenir una mentalitat
oberta i afrontar-ho perquè és inherent
al càrrec”. Fins i tot quan va deixar de
ser alcaldessa “ho va trobar a faltar”,
confessa. El Josep, per la seva banda,
creu que és agraït poder parlar amb la
gent i contrastar opinions, tot i que algun
cop s’havia trobat amb veïns interessats
que demanaven coses que no estaven
a l’abast de l’alcalde, perquè depenien
d’ajustar-se o no a la normativa.
També els hem preguntat com ens veuen
als santpedorencs, si som molt exigents
perquè paguem impostos i si som prou
responsables en les nostres obligacions.
El Josep es mostra crític amb actituds
egoistes de certes persones que no saben
on van a parar els seus impostos: “Es
queixen que reben pocs serveis”, explica.
La Laura fa més èmfasi en l’esperit de
comunitat que tenen els santpedorencs
i que es palesa en l’èxit del reciclatge,
de la participació en les festes, el
voluntariat, i en el fet que Santpedor ha
guanyat la batalla de “poble dormitori”.
El Santamans també ho corrobora
comparant-ho amb el poble on viu ara,

que a vegades “sembla un carrer més
de Manresa, per la facilitat que té de
comunicar-se en transport públic amb la
capital de la comarca”.
Entrem en el darrer bloc de la nostra
conversa, tractant la governança del
municipi. Davant la pregunta de si és
millor governar amb majoria absoluta
o amb pacte de govern, la Laura no
dubta: “És millor un govern en coalició”.

La bona relació entre els
grups de l’Ajuntament és un
dels trets característics que
destaquen els dos exalcaldes
Explica que governant sola “tothom
va contra tu”. En canvi, reconeix que
pactant, el Govern és més obert, està més
ben representat i no hi ha tant una idea
contra una altra. Vilagrà expressa que
es va trobar més còmoda pactant i que
ho va fer tant amb partits d’ideologies
semblant a la del seu grup, com
diferents. El Josep no s’allunya pas
del parer de la Laura, tot i que reconeix
una certa comoditat governant amb
majoria absoluta. Tot i així, declara
que també hi veu l’inconvenient d’ésser
“el rival a batre”.
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El pas per l’alcaldia

JÚLIA SALA

El millor record

Vilagrà: Em quedo amb la nostra aposta per completar
l’educació dels 0 als 18 anys; a Santpedor hi ha molt bones
escoles, un bon institut i gairebé no hi ha fracàs escolar.

Santamans: La inauguració del pavelló esportiu, perquè era
un equipament llargament demanat pel poble.

El pitjor record

Vilagrà: El moment de la meva maternitat. Ser dona no ha
estat problema per fer política, però quan tens fills la vida
canvia radicalment i és molt difícil d’encaixar amb la política
municipal els 365 dies de l’any. Ser mare també requereix
aquesta dedicació plena i per això no és estrany la renúncia
de dones a la política.

Santamans: Vam patir molt amb el CAP, un equipament que
es va construir conjuntament amb la biblioteca. Va ser difícil
gestionar-ho perquè depenia de dues administracions: la
Conselleria de Sanitat, el CAP, i la Diputació, la biblioteca.

Què us ha aportat personalment?

Vilagrà: No podré agrair prou el que vaig aprendre. S’ha
d’estar preparat per assumir treballs de direcció amb èxit
en un entorn incert i molt complex. Has de tenir cintura,
molta flexibilitat, estar alerta a l’entorn i tenir en compte
molts elements. Ser alcaldessa et prepara per la vida.

Cap dels dos ens vol donar noms de les
persones destacades dels seus equips
municipals, tot i que en subratllen la
importància per tirar endavant un
mandat. La Laura ens diu que els equips
han de ser diversos i que vegin les coses
des de punts de vista diferents. Reconeix,
però, que al final valores aquelles
persones que tenen més profunditat i
més visió global, ja que tenen un valor
important en política, i no tant les que
tenen visions curtterministes i que
només veuen l’efecte immediat.
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Santamans: Conèixer gent, molta gent. Saber de molts
tarannàs. L’enriquiment personal que m’han suposat
aquestes coneixences, i ser conscient que difícilment cap
altra feina m’hauria permès relacionar-me amb tanta gent.
Per a mi les relacions són importants a la vida.

I acabem amb una pregunta ben senzilla,
però que els sorprèn a tots dos: quin
consell donaríeu al futur alcalde de
Santpedor? S’ho pensen i finalment
ens contesten. El Josep és breu, però
contundent: “Que escolti el poble i que
estigui molt atent a les necessitats dels
vilatans”. La Laura s’ho pensa més
perquè darrerament confessa que no
dona pas gaires consells. Finalment
aposta per un tema que darrerament la
preocupa especialment: “Caldria que
el nou alcalde enfoqués el seu mandat a

polítiques de sostenibilitat”. Reconeix
que a Santpedor ja s’han fet alguns
passos, però tal com va el món i l’estat
del nostre planeta, creu que se n’haurien
de fer moltes més. A la pràctica, explica,
gairebé tots els grups municipals
aposten per unes mateixes coses i, per
això, tenir com a propòsit la implantació
de polítiques de sostenibilitat, d’energies
renovables i d’afavorir actituds de
consum responsable, és un salt endavant
“que m’agradaria que el nou alcalde fes
en el mandat que ve”.

Els únics escons santpedorencs
els han ocupat dones
Mireia Vila i Marc Martínez Amat

Les eleccions d’enguany són les primeres
des de 1991 en què cap dona encapçala una
llista, una circumstància que només s’ha
donat en tres ocasions des de l’adveniment
de la democràcia (el 1979, el 1983 i el 1991).
Malgrat això, l’Ajuntament de l’últim
mandat ha estat el que més dones ha
incorporat de la història, amb sis regidores
dels tretze regidors que té.
El desequilibri entre homes i dones en
política ve avalat per les xifres, que esdevé
més palpable a mesura que reculem
en el temps. La mirada al passat també
ens permet constatar el carisma de les
santpedorenques que han militat més
activament en política.
Si bé ja hi va haver una dona a l’Ajuntament
durant el franquisme, Antònia Fabregats,
l’entrada de regidores en democràcia
no va ser fins al 1987, amb la irrupció
d’Alternativa Municipal de Progrés (AMP)

Però anteriorment, la presència de dones
havia estat escassa a les llistes. El 1979
només n’hi havia en una de les tres que
hi concorrien: la de CiU en tenia tres
(Conxita Roca, Maria Pilar Urbea i Rosa
Guitó). Cap va entrar. El 1983 només n’hi
havia tres, a la llista del PSC.
La primera regidora en un equip de govern
en democràcia va ser Pilar Porredón, amb
l’alcalde Josep Santamans (PSC) el 1991. Va
ser l’única d’aquell mandat, i va revalidar
l’acta fins al 2003. Ha estat la regidora
que més anys ha treballat a l’Ajuntament,
el mateix temps que Laura Vilagrà,
la primera alcaldessa. La presència de
regidores va augmentar a partir del 1999, i
es consolida arran de la Llei d’igualtat de
2007, que va obligar que les llistes tendissin
a la paritat.

Antònia
Fabregats

Anna
Balletbò

Delegada de la Secció
Femenina de La Falange
durant el franquisme. Molt
inquieta, aprofità els pocs
espais que el règim li oferia
com a dona per dinamitzar la
vida local. La seva principal
realització fou el grup de Cors
i Danses, que integrava noies
i nois. Com a representant
del terç corporatiu, Fabregats
formà part de l’Ajuntament
franquista, funció que va
revalidar amb la incorporació
al primer Govern municipal
de la transició.

Nascuda a Santpedor, aviat
s’instal·là a Barcelona,
on estudià Ciències de
l’Educació, Història i
Ciències de la Comunicació.
Fou diputada al Congrés
dels Diputats pel PSC
(1980-2000), a més d’ocupar
càrrecs directius dins RTVE
i la CCMA. Durant l’intent
de cop d’estat al Congrés del
23-F, el 1981, va ser l’única
parlamentària a qui els
assaltants van permetre
sortir de l’hemicicle, pel fet
que estava embarassada.

(1909-1985)
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0/3

0/11

1987

2/4

1/11
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0/4

1/11
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1/4

2/11

1999

1/4

4/13

2003

1/3

5/13

2007

1/4

5/13

2011

1/5

5/13

2015

1/5

6/13

Primera regidora
democràtica

Primera alcaldessa i
primera diputada al
Parlament de Catalunya

AMP

ARXIU

Primera diputada al
Congrés dels Diputats

1979

M. Antònia
Soler
(1954)

Va néixer a Sabadell, però el
1981 s’instal·là a Santpedor
per fer de mestra a l’escola
Riu d’Or, on fou directora.
Es bolcà amb entusiasme
en l’escola i en les entitats
locals. Les mancances de la
vila, sobretot en educació,
la portaren a cofundar
Alternativa Municipal de
Progrés, i n’encapçalà la llista
el 1987. Va ser la primera
regidora de Santpedor elegida
democràticament i va fer una
oposició activa en el mandat
1987-1991.

ERC

ARXIU

Primera regidora

i la seva alcaldable, Maria Antònia Soler.
També aquell any encapçalava Unió
Independents de Santpedor Ana Muñoz,
que no va aconseguir representació.
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Dones a l’Ajuntament

Laura
Vilagrà
(1976)

Llicenciada en Ciències
Polítiques, participà en
la refundació d’ERC a
Santpedor i en fou cap de
llista el 1999. Després d’un
mandat a l’oposició, el 2003
es convertí en la primera
alcaldessa de Santpedor i
la més jove del país, amb
26 anys. Ocupà l’alcaldia
fins l’any 2015. També fou
la primera diputada de
Santpedor al Parlament
(2006-2011) i delegada de la
Generalitat a la Catalunya
central (2016-2017).
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Laura Rubio Garriga

Preguntem a les entitats què li demanen al nou Ajuntament

Coral Escriny “Adequar el Convent”

coralescriny Millorar la il·luminació de
l’espai escènic del Convent i adequar-lo
amb camerinos i un sistema de projecció
de qualitat. Consolidar-hi la programació,
donar-hi suport i facilitar la gestió de les
activitats organitzades per les entitats
culturals del poble. #música #cantaires

Llar d’avis “Volem un espai propi”

calarola El projecte de Cal Clarassó serà
un espai concebut com a centre cívic i
no tindrem un local per a nosaltres, com
tenim actualment, on podem tenir els
nostres ordinadors, espais i podem fer les
nostres trobades.
#àvies #gentgran #espaipropi
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Comissió de Penyes “Un espai més gran”

penyessantpedor La nostra
preocupació principal és assegurar que
puguem encabir en un sol espai totes les
penyes que es creen, ja que la previsió és
continuar creixent.
#fm #santpedorésunaltremón #colles

Geganters i Grallers “Cal més suport”

gegantersdesantpedor Demanem que
es continuï donant visibilitat a les entitats i
que puguem continuar celebrant la nostra
trobada local. Necessitem el suport de
l’Ajuntament, sobretot econòmic, que ens
permeti continuar amb la nostra activitat.
#pareqüenta #mundeta #lesgrallesmolen

Club d’handbol Santpedor “Més espais”

club_handbol_santpedor El principal
repte esportiu del nou Ajuntament serà
donar resposta immediata a la demanda
d’espais i temps de les entitats esportives.
Hem crescut molt, i per evolucionar i fer-ho
en igualtat de condicions amb els altres
clubs, necessitem ampliar el pavelló. #gol

Bous de foc “Un espai més gran”

bousdefocsantpedor Voldríem disposar
d’un espai més gran i més visible. El que
tenim ara és accessible, però molt reduït,
i aviat no hi cabran ni les figures. A més
l’Ajuntament ha de continuar donant
suport a les entitats perquè puguem tenir
continuïtat i créixer. #foc #culturapopular

Picarols de Santpedor “Promoure entitats”

picarols_santpedor L’Ajuntament hauria
d’incentivar la participació, promoure els
actes de les entitats del poble i fer-ne més
difusió per arribar a tanta gent com sigui
possible. Fer créixer i donar a conèixer les
entitats és l’única manera de garantir-ne la
continuïtat. #ball #bastoneres #tradició

AMPA La Serreta “Fora cargoleres”

ampa_laserreta La nostra preocupació
principal és tenir l’edifici de la nova
escola, i també procurar que els llocs
de trobada i jocs dels nostres fills siguin
segurs. A més, en agradaria que tots els
representants del poble s’impliquin en
l’educació dels infants. #famílies #barracó
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