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UN ANY DE GOVERN



Reestructuració de l'executiva 
local de Sant Cebrià de Vallalta

Presidència i Secretaria d'Organització: Àngel J. Mondéjar i Grané

- Vicepresidència: Josep Pla i Jubany

- Secretaria de Finances: Josep Deumal i Rubio

- Secretaria d'Imatge i Comunicació: Anna Basas i Jaumandreu

- Secretaria de la Dona: Anna Basas i Jaumandreu

- Secretaria de Política Municipal: Albert Pla i Besolí

- Portaveu del Grup Municipal: Albert Pla i Besolí

- President Fundador de la Secció Local: Francesc Roig i Salicrú




El nou President de la Secció Local ens explica com ha 
vist ell aquest any de govern i com l'equip ha d´afrontar el futur

- Presidència i Secretaria d'Organització: Àngel J. Mondéjar i Grané

- Vicepresidència: Josep Pla i Jubany

- Secretaria de Finances: Josep Deumal i Rubio

- Secretaria d'Imatge i Comunicació: Anna Basas i Jaumandreu

- Secretaria de la Dona: Anna Basas i Jaumandreu

- Secretaria de Política Municipal: Albert Pla i Besolí

- Portaveu del Grup Municipal: Albert Pla i Besolí

- President Fundador de la Secció Local: Francesc Roig i Salicrú


Voldria agrair a L'Albert Pla en nom de tots, la feina feta aquest any i mig 
com a president de l'agrupació i també felicitar-lo per la gran feina que ha fet 
aquest any a l'ajuntament com alcalde. També volem agrair a l'Eloi Coll la 
feina que ha fet aquests anys a l'executiva. Tot i que ara ha volgut fe un pas 
endarrere, el tindrem sempre al costat.

Els nostres reptes s'han d'actualitzar dia a dia, actualment el més important 
ha de ser lluitar per ajudar a tothom a superar la crisi sanitària del Covid19. 
Hem de preparar-nos per atendre tot el que sorgirà i que encara no ens 
imaginem.

És necessari que tots nosaltres, els voluntaris de tota la vida, les 
associacions del municipi i les regidories de l'ajuntament creem sinergies. És 
molt important que anem tots de la mà, per ajudar famílies, autònoms, 
empreses, pagesia, etc. Tots farem falta per superar aquesta crisi donant el 
millor de nosaltres.

Ara ja tenim aquí la crisi econòmica, què farem amb les famílies que viuen al

dia i no tenen res de res?, s'estressaran els serveis Socials? Aquesta propera

sotragada ens ha d'agafar el millor preparats possibles. No se'ns pot escapar

cap família ni negoci que ho passi malament, entre tots hem de detectar-los i

ajudar-los en tot allò que puguem.

Voldria acabar felicitant a tots els treballadors municipals, gent del CAP,

Policia, Protecció Civil, cosidores de mascaretes, i moltes més persones

anònimes que amb el seu esforç, treball i solidaritat són un exemple per a 
tots en aquesta lluita que ens uneix.

Suma't a la Gent d'Esquerra Republicana de Sant Cebrià!

També pots col·laborar amb nosaltres d'altres maneres:

Fes-te amic/amiga, o afiliat/afiliada a través de la nostra plana web:


http://locals.esquerra.cat/santcebriavallalta/com-pots-collaborar


Àngel J. Mondéjar Grané

Benvolguts veïns i veïnes,


El passat 8 de gener Esquerra Republicana de Sant Cebrià de Vallalta va escollir la nova executiva 
local. En guanyar les eleccions municipals, l'Albert Pla Besolí va aconseguir l'Alcaldia. La seva feina 
es va multiplicar per cent i en conseqüència la secció local va decidir fer els canvis necessaris per 
afrontar els nous reptes. Degut a això i després de parlar amb l'executiva i tots els afiliats, vaig 
presentar la meva candidatura com a president. Va sortir escollida la següent Executiva, amb el 
suport i la confiança dels afiliats:

http://locals.esquerra.cat/santcebriavallalta/com-pots-collaborar
http://locals.esquerra.cat/santcebriavallalta/com-pots-collaborar


Els regidors parlen

Albert Pla i Besolí 
Alcalde i Regidor d'Administració, Hisenda i Recursos Humans  


El primer any del canvi


Ara fa un any que Esquerra Republicana de Catalunya Sant Cebrià va 
guanyar les eleccions municipals amb un resultat històric del partit al poble. 
Sant Cebrià necessitava un gran canvi i les cebrianenques i els cebrinanencs 
van fer-nos confiança per fer-lo realitat i gestar-lo. La població, amb els seus 
vots, ens va legitimar i traspassar la responsabilitat d’aconseguir el canvi. I 
els 4 regidors d’ERC Sant Cebrià portem un any treballant amb il·lusió, 
empenta i responsabilitat per fer-ho possible.


Tots sabem d’on veníem; durant aquest any ens ha tocat reprendre, recuperar, arreglar, enfocar, 
coordinar i aprendre de totes les àrees municipals i de tots els àmbits que afecten el dia a dia de 
les cebrianenques i cebrianencs. I ho hem fet!


Un any que no ha estat fàcil, ja que hem patit dos grans temporals que han sacsejat fortament el 
municipi i una crisi sanitària de nivell global mai vista que ens ha trasbalsat la nostra vida 
quotidiana.


En aquest any de govern hem recuperat les relacions institucionals amb els pobles de la Vallalta i 
també amb diferents entitats i associacions locals com els voluntaris de Protecció Civil o la 
Infernal de la Vallalta. Tindrem Escola-Institut que ens permetrà integrar l’educació 360. Hem 
posat en marxa els primers pressupostos participatius de l’història de Sant Cebrià on cadascun 
de nosaltres podrem decidir on invertir una part dels diners públics. Hem incrementat la plantilla 
d’agents de la policia local per millorar la seguretat de tothom. Hem facilitat el pagament de 
tributs municipals com l’IBI que passa de ser de 3 rebuts a 4. Hem posat en marxa i està a ple 
rendiment el WhastApp de l’alcalde. Hem editat la nova revista municipal “La Cebrianenca" i tant 
la pàgina web com les xarxes socials institucionals s’han convertit en un referent comunicatiu al 
municipi.


Tot i la feina feta, els 4 regidors de l’equip de govern i el grup municipal d’ERC Sant Cebrià 
sabem que això només és l’inici, encara queda molta feina per fer, molts projectes per iniciar i el 
compromís de complir un programa de govern i un programa electoral que a dia d’avui ja s’està 
executant amb gran mesura. I ho fem amb transparència i des de la proximitat.


Afegir que la feina no és només d’un any, des d’ERC Sant Cebrià molt abans de les passades 
eleccions ja feia temps que treballàvem per elaborar un projecte que donés resposta a totes les 
inquietuds dels habitants del municipi. Amb un equip de persones magnífic vam crear un 
programa electoral que recollia les diferents sensibilitats i necessitats que s’han d’aplicar ara al 
municipi per millorar la vida de totes i tots.


Els regidors de govern, l'executiva i el Grup Municipal d’ERC continuarem treballant per Sant 
Cebrià. És la nostra feina, és la nostra responsabilitat i la nostra il·lusió. Hem de fer dignes la 
voluntat del poble, continuem treballant perquè tenim molta feina a fer.


Ja per acabar, sempre he dit que ser Alcalde del teu poble és probablement el millor que li pots 
passar a algú que se l’estima. Per aquest motiu haig de dir i donar les gràcies a tothom que ha 
confiat en mi i en el gran equip que tinc l’honor d’encapçalar.


Seguim!


Una forta abraçada cebrianencs i cebrinanenques.


Albert Pla i Besolí 
Alcalde de Sant Cebrià de Vallalta



Els regidors parlen

Anna Basas i Jaumandreu 
Regidora de Comunicació i Transparència,Promoció econòmica, Promoció per 
l'Igualtat de gènere, Serveis Socials i Turisme


Feia dies que li donava voltes al meu escrit, com podia posar en un Espai tan curt tot 
el viscut durant els últims dos anys.

He aprofitat Avui, la Diada de Sant Jordi per fer servir una metàfora entre el llibre, que 
representa la reflexió i la Jordina que representa la valentia.

I em defineix perfectament. Molt valenta amb el que conec i molt reflexiva amb el que 
desconec, massa en moltes ocasions. I aquest any de mandat, des d'aquell 26 de 
maig del 2019 ha sigut així, una muntanya russa entre el que em deia el cor i la 
frenada brusca de la reflexió des del desconeixement i la prudència.

Però ja ha passat gairebé un any, i tot això ens ha ajudat a tenir més força i convicció. 
Hi ha hagut una maduresa des d'aquella política empedreïda que tant li agradava els 
debats en família, a classe, entre amics…, a la política que sóc ara, alumna costant dels que més en 
saben a la cerca de la millora constant.


Recordo aquelles tardes entranyables de dimarts on ens trobàvem amb en Josep, l'Eloi, l'Àngel, l'Albert, 
en Pep i el mític Kiku amb U, les ganes que teníem de fer coses, no només de país, fer Xarxa i ampliar la 
base com es deia llavors, sinó més aviat de canviar algunes coses del món local, imprescindible per fer 
país, sempre coincidíem tots en què el nou país que anhelem es fa des dels petits pobles, els barris de 
les grans ciutats, de baix a dalt liderats pels més grans però amb les conviccions de cadascú ben fermes. 
Però per aconseguir això havíem d'estar a l'altura de les circumstàncies i poc ens pensàvem que aquest 
any i mig de reunions, de campanya de preparació, ens donaria 4 regidors. L'esperança hi era però la 
realitat ens feia tocar de peus a terra.


A l'àrea de Serveis Socials que és tant complexa, on tots hem d'anar agafats de la mà, he tingut la gran 
sort de trobar un equip consolidat que ha demostrat estar a l'altura no només en la realitat del dia a dia 
del nostre poble sinó també en gestionar una crisi tan greu com la pandèmia mundial que ens ha tocat 
viure.

De la Regidoria d'Igualtat i Transparència que són àrees menys tangibles treballem dia a dia per anar 
implementant estratègies feministes i d'igualtat de gènere, vam pintar un banc de color lila, pensat per ser 
un racó per a totes aquelles dones del nostre poble que viuen moments molt complicats i vam aprovar 
per Ple que el poble fos declarat feminista. I per primera vegada en el nostre consistori es duran a terme 
els Pressupostos Participatius amb un reglament portat al Ple.

De la regidoria de Promoció econòmica hi ha molts propòsits i moltes ganes de fer Xarxa comercial. Hem 
visitat a gran part de les empreses registrades al poble i tot I que ens hem vist obligats a cancel·lar la Fira 
de la Maduixa, acte de referència a nivell comarcal, volem apostar per un projecte al voltant de la 
maduixa, un bé tan apreciat per tots nosaltres. Igualment des de l'àrea de Turisme i Agricultura volem 
vincular directament en el projecte de la Maduixa a productors que tenim al poble i activitats de caràcter 
turístic (visites, passejades, trobada gastronòmica, etc.). Hem restablert les relacions amb Capolona, 
poble agermanat de Sant Cebrià de Vallalta i continuat amb les de Saint-Cyprien. I a l'àrea de 
Comunicació hem reeditat la revista municipal de dalt a baix, hem creat un compte exclusiu a Instagram 
amb el hashtag #santcebriàdevallata (amb accent) i actualitzem les xarxes diàriament i estem 
reestructurant la ràdio per treure-hi el màxim profit.


Doncs de tot això ja han passat dos anys i els últims mesos hem tingut a les mans la gran responsabilitat 
de fer-ho i desfer-ho tot per poder anar aconseguint les nostres fites. Si mirem el programa electoral que 
dúiem podem fer un bon balanç, malgrat tots els inconvenients amb els quals ens hem trobat, un 
temporal de vent a l'octubre, el Glòria, una pandèmia mundial i ara fa pocs dies un altre temporal d'aigua 
d'unes dimensions poc vistes abans. 

Només som a l'inici del mandat però si fins ara aquest any servia de comodí, ara comença el joc de 
veritat i l'hem de guanyar, pels nostres votants, pel nostre poble, per nosaltres mateixos i pel nostre país. 
Catalunya serà tard o d'hora un País i nosaltres haurem format part de la seva història amb la nostra 
convicció republicana.




Els regidors parlen

Jordi Armengol i Pastor 
Regidor de Noves Tecnologies, 
O b r e s P ú b l i q u e s , S e r v e i s 
Municipals i Transports


Aquest mes de maig farà un any que vam 
guanyar les eleccions. Un projecte que 
personalment va començar com una ajuda al 
país, dins la situació de repressió que estàvem i 
estem patint. I davant l'ajuda d'una candidatura 
que representava el meu pensar.

A mesura que avançava la campanya electoral, i 
veient la resposta del poble, i les sensacions 
que venien vam i vaig veure que el 3r regidor 
podia sortir. I el dia de les eleccions, a 1a hora ja 
s'olorava la 4a regidoria.

Després de la sorpresa inicial, ens va tocar 
saber com havíem de fer front aquesta 
responsabilitat que ens havia tocat, i com 
repartíem temps amb família, feina i ajuntament 
(que no política, al meu entendre)

I aquest darrer parèntesi és molt important. Fet 
l'equip de govern, crec que estem treballem 
com un sol equip pel bé del poble. I hem 
aconseguit baixar el suflé d'indignació i males 
vibracions que corrien pel poble.

Posats en el dia a dia, una administració pública 
amb les seves diferències no es distancia gaire 
d'una gran empresa, on per sort o no, treballo. I 
això vol dir que hi ha uns procediments que has 
d'entendre i adaptar-te, i amb el temps poder 
fer-te'ls teus, i poder anar variant el que es pot 
variar per millorar-los.


Potser no hem pogut fer tot el que volíem, i segur que ho podríem haver fet millor. Ara bé, tot té el 
seu camí d'aprenentatge i amb això estem. Tot i que les circumstàncies ens han obligat a aprendre 
a base de necessitats urgents..., reincorporació de personal, falta de pressupostos, projectes 
pendents de finalitzar o començar, i la beneïda naturalesa.


Agrair l'ajuda de companys de govern i l'interès de trobar un consens, dins del pensar de 
cadascú. Agrair l'ajuda de la gent de l'ajuntament, que són qui realment porten endavant el poble. 
Sempre he cregut que la nostra feina aquest primer any havia de ser entendre que feia cadascú, 
que hi havia pendent, i que podíem fer per ajudar.


En aquest camí estem... i avancem.

Oberts com sempre a escoltar com i on podem ajudar.


Gràcies.


El Regidor a punt pel Carnaval



Els regidors parlen

Anna Rodón i 
Borràs  
Regidora de Cultura, 
Educació, Joventut i 
Infància

La Regidora ens explica de  
manera gràfica aquest any



        Alba Vergés i Bosch, Consellera de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya 
@albaverges 

Nacional

ESQUERRA DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA 

Carrer Maresme, 51

08396 Sant Cebrià de Vallalta


santcebriavallalta@esquerra.cat

Només cal seguir el compte de Twitter de la Consellera Alba Vergés per 
comprovar quina vida frenètica política ha viscut durant els últims mesos.


Una pandèmia a escala mundial que ha marcat la nostra societat, que ens ha 
agafat a tots i tots desprevinguts.


I encara que la sensació és d'anar treballant cada dia a contracorrent creiem 
que és obligatori fer un reconeixement a l'actuació de la Consellera de Salut, 
que des de la seda senzillesa i saber fer i estar ha encarat aquesta crisi.


La Consellera afirma que cal posar fil a l'agulla en molts aspectes en el sector 
sanitari, en el sector dels cuidadors, majoritàriament femení, en reforçar les 
economies de les famílies monoparentals que han quedat i quedaran molt 
tocades. En tot el sector sanitari en general que està fent l'impossible per 
atendre a la societat. 


Un record a totes les persones que ens han deixat i a tots els seus estimats.

mailto:santcebriavallalta@esquerra.cat
mailto:santcebriavallalta@esquerra.cat



