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ESBORRANY ACTA 

 
Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
M. CONESA I PAGÉS 
 
Tts. d'Alcalde: 
C. PARAIRA I BESER 
C. FORTUNY I CAMARENA 
D. CALVET I VALERA 
S. PELLICER I LÓPEZ 
J. BARBANY I FREIXA 
 
Regidors: 
E. SALAT I LLORENTE 
J. PUIGDOMÈNECH I FRANQUESA 
M. PÉREZ I MATEO 
E. ROVIRA CAMPOS 
C. BRUGAROLAS I CONDE 
I. BEA I SEGUÍ 
R. PIQUÉ I HUERTA 
A. CIPRIÁN I RODRÍGUEZ 
S. BLÁZQUEZ I AGUIRRE 
M. FERNÁNDEZ-JORDÁN I CELORIO 
M. INGLA I MAS 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
E. GÓMEZ I PÉREZ 
R. CASAMITJANA I ABELLA 
R. GUTIÉRREZ I ILLANA 
P. SOLER I ARTALEJO 
A. BENEJAM I PERETÓ 
D. DEFRANC I CEVALLOS 
 
Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXÈS 
 
Interventor acctal.: 
F. CARULLA I GRATACÒS 

 Al Saló de Sessions de la 
Casa de la Vila de Sant Cugat del 
Vallès, essent les divuit hores i 
quatre minuts del dia vint-i-vuit de 
novembre de dos mil setze, es 
reuneix en sessió extraordinària el 
Ple municipal sota la Presidència 
de la Il·lma. Sra. Alcaldessa i amb 
l'assistència dels Regidors 
relacionats al marge, així com del 
Secretari General i de l’Interventor, 
havent estat excusada l’absència 
de la regidora Sra. Núria Gibert. 
 

El desplegament de la 
sessió i correlativa adopció 
d'acords, es van produir en els 
següents termes: 

  
PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 Únic.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’HONOR DE SANT 
CUGAT A DIVERSES ENTITATS CENTENÀRIES SANTCUGATENQUES. 
 
 Atès que el vigent Reglament Municipal Especial d’Honors, Distincions i 
Protocol, publicat en el BOPB núm. 7, de 9 de gener de 2006, en el seu capítol III 
regula el procediment general de concessió d’honors i distincions tot determinant en 
els articles 13 a 15 les fases de substanciació de l’expedient previ que comporta en 
unitat d’acte la seva iniciació amb coetània designa d’instructor que haurà de formular 
en el seu moment la corresponent proposta de resolució a ésser elevada a l’Alcaldia-
Presidència com a tràmit previ a l’aprovació final de l’expedient de concessió d’honors 
i distincions atribuïda com a competència del Ple Municipal segons el propi reglament. 
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 Atès que l’art. 13.1) del propi Reglament excepciona del requeriment general de 
tramitació d’expedient previ a la concessió honorífica regulada per l’art. 8è referida a la 
Medalla d’Honor de Sant Cugat, quan siguin notoris i públics els motius que justifiquen 
la distinció i que en aquest cas serà suficient l’acord del Ple a proposta motivada de 
l’alcaldia dictaminada per la Junta de Portaveus que en sessió celebrada en data 14 
de novembre de 2016 ha acordat l’elevació al Ple de la proposta. 
 

Atès que un dels actius importants de la nostra vila són les entitats que actuen 
com a element cohesionador i vertebrador del teixit social que configura les ciutats 
com àmbits de convivència solidària  i que una de les funcions de l’administració és 
potenciar els valors democràtics i socials que cohesionen i fan de Sant Cugat una 
ciutat viva, acollidora i sol·lidària, es proposa l’atorgament de la Medalla d’Honor de 
Sant Cugat a les quatre entitats centenàries que existeixen actualment al municipi, 
constituint aquesta proposta de distincions honorífiques un gest que vol posar en valor 
la seva trajectòria, la transcendència de la seva labor al llarg d’aquests cents anys de 
vida i la seva contribució a fer de Sant Cugat una ciutat viva i activa. 
 

Atès que segons informe emès per la Cap de Protocol, l’origen i projecció de les 
susdites entitats es pot concretar en síntesi en els següents termes: 
 
Societat Coral La Lira de Sant Cugat 
 
Fou fundada l’any 1882, de seguida va formar part de l’Agrupació Euterpense de Cors 
de Clavé, amb la voluntat d’agermanar-se amb tots els Cors de Catalunya. Des de 
1950 es membre de la Federació de Cors de Clavé. En els primers temps fou dirigida 
per Lluis Millet quan només tenia 17 anys, fundador i director de l’Orfeó Català. Molt 
vinculada a la Vila de Sant Cugat, ha fixat la seva seu a diferents indrets, fins que en 
el 1971 es va ubicar al Club Muntanyenc  i ha seguit també les seves evolucions i 
trasllats. La Societat Coral La Lira no solament ha fonamentat la cultura, col·laborat en 
els principals actes associatius i musicals del nostre poble i país com el Fòrum de les 
Cultures o la Trobada Internacional de Cors d’Home , sinó que, a més, ha preservat 
les tradicions catalanes, tot cantant les Caramelles en les diades de Pasqua de 
Resurreció per carrers, places i masies. La Societat Coral La Lira està formada per 
homes, majoritàriament santcugatencs que dediquen els seus esforços a aprendre i 
cantar valsos de Caramelles, sardanes i havaneres, que formen el seu particular i 
popular repertori. Des de 1.943, i fins el seu traspàs fou dirigida pel mestre Xavier 
Azqueta, prenent el relleu el mestre Andreu Recasens. Actualment des de 2006 és 
dirigida pel mestre Eloi Jover. La Lira conserva el seu estendard original, una lira 
brodada amb fil argentat sobre un tapís amb les quatre barres, per la qual cosa fou 
escollit el 1984 per ser exposat a la Setmana Catalana a Madrid.  
 
Societat Coral La Unió Santcugatenca 
 
L'any 1883 sorgeix el projecte de constituir una associació anomenada "La Unió 
santcugatenca" i s'inicien els tràmits legals per endegar-la. No serà, però, fins l'any 
1900 que es realitza el projecte. 
 
La Societat Coral La Unió santcugatenca és una entitat cultural de caire popular amb 
aspectes instructius, d'esbarjo i entreteniment, de lleure, oci creatiu i de cultura. 
 
És una entitat popular activa i compromesa amb els valors de la cultura catalana i de 
la societat del seu moment. Té la seva essència en els socis i manté una actitud 
oberta als ciutadans de Sant Cugat, Catalunya i la societat en general. 
 
La Unió creu en la relació i en l'intercanvi intergeneracional com un element a protegir, 
per aprendre mútuament, contrastant experiències i diferents punts de vista, i que cal 
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aprofitar els desigs i les iniciatives de totes les persones, l'energia i el dinamisme, 
sobretot del jovent, i l'experiència, els coneixements i la major disponibilitat de la gent 
gran per al creixement personal, l'enriquiment mutu i per a construir la personalitat 
col·lectiva.  
 
La Unió té una actitud globalitzadora i plural on la diversitat s'ha de considerar un valor 
convivencial i creatiu essencial, i vol progressar socialment en ètica i civisme 
col·laborant en la construcció d'una societat més oberta i més lliure, més plural i més 
rica culturalment, més tolerant i més respectuosa, més justa i més solidària. 
 
Club de Golf Sant Cugat 
 
El camp de golf es va inaugurar el 1914 i el va dissenyar Harry S. Colt, un dels 
arquitectes de golf més prestigiosos i mestre d’altres dissenyadors de camps. Harry S. 
Colt va venir a construir-lo aquí perquè, a principis del segle XX, un enginyer i 
emprenedor, Frederick Stark Pearson, va impulsar el ferrocarril que uneix Sant Cugat 
amb Barcelona. Inicialment, doncs, el golf va ser pensat pels treballadors –molts 
d’origen anglès- de l’empresa que va venir a construir el tren, coneguda com ‘La 
Canadenca’ 
  
L'esperit esportiu del club es reflecteix en la quantitat i qualitat dels seus jugadors, tant 
amateurs com professionals. El Circuit Europeu el va destacar per la seva contribució 
de quatre jugadors al Tour: Txomin Hospital, Fernando Roca, Nacho Feliu i Ivó Giner. 
Paula Martí també de Sant Cugat, ha estat la segona espanyola número 1 del Circuit 
Professional Femení Europeu (2002). 
 
Sant Cugat Esport F.C. 
 
Va ser fundat l'any 1916 i el primer soci va ser en Antoni Auladell i Tortosa. 
 
L’any 1922, en comptar amb un terreny amb les dimensions reglamentàries, el Sant 
Cugat Sport, F.C. es va inscriure en la Federació Catalana de Futbol participant en el 
Campionat Amateur de 1922-23. 
 
El camp del Celler va acabar situat al cor de la ciutat i romandrà sempre en la 
memòria dels qui el van conèixer per que en ell s'hi va crear l'Escola de Futbol Base, 
s'hi van fer els Tornejos Internacionals de futbol, es va ascendir i romandre durant tres 
temporades a la 3a Divisió Nacional, va ser seu d'entrenaments del Mundial de Futbol 
de 1982 i s'hi van celebrar un gran nombre de celebracions i homenatges. 
 
La ciutat havia crescut molt, l'Ajuntament ja no hi cabia dins l'edifici de la Plaça de 
Barcelona i la Rambla del Celler ja formava part del centre comercial.  
 
La construcció d'un nou edifici consistorial, un hotel i un fitness va exiliar altre cop el 
Sant Cugat Esport als afores de la ciutat. 
 
Es va construir una zona esportiva municipal a Coll-Favà. 
 
 En base a tot l’anterior, i havent estat dictaminada favorablement la proposta 
d’Alcaldia per la Junta de Portaveus en sessió de 14.11.16, es sotmet al Ple municipal 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
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 1r.- CONCEDIR la Medalla d’Honor de Sant Cugat en els termes establerts per 
l’art. 8è.2), en relació amb el 13.1) del vigent Reglament municipal d’Honors, 
Distincions i Protocol, a les següents entitats i/o associacions: 
 
Societat Coral La Lira de Sant Cugat 
Societat Coral La Unió Santcugatenca 
Club de Golf Sant Cugat 
Sant Cugat Esport F.C. 
 
 2n.- TRASLLADAR els presents acords a les supraesmentades entitats als 
efectes legals corresponents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bona tarda a tothom, regidores i regidors, 
ens constituïm en Ple i celebrem aquest Ple extraordinari amb un únic punt de l’Ordre 
del Dia, que és la proposta de concessió de Medalla d’Honor de Sant Cugat a diverses 
entitats centenàries de la nostra ciutat. També volem donar la benvinguda a les 
persones que formen part d’aquestes entitats centenàries, no vol dir que aquestes 
persones siguin centenàries, ni molt menys, algunes ho podrem celebrar amb elles, 
però en qualsevol cas, sí que han estat persones que han treballat per a que aquestes 
entitats poguessin perdurar al llarg del temps i, per tant, continuar aportant els seus 
valors, el seu treball, el seu sentit de col·lectivitat a la nostra ciutat. Anava a excusar 
alguns dels regidors, que pensàvem que no podien arribar per motius diversos, 
concretament crec que s’ha excusat la Núria Gibert, que tenia una dificultat d’agenda i 
la Cristina Paraira, que l’haguéssim excusat perquè ve de l’operació d’un familiar molt 
directe, però t’agraïm Cristina que hagis volgut ser aquí. En tot cas, jo el que faria en 
primer lloc, després de donar-vos la benvinguda, és passar la paraula, a la Tinent 
d’Alcalde de Presidència, Cultura i Promoció de la Ciutat, Carmela Fortuny. Tens la 
paraula. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 
CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: Gràcies Alcaldessa i també una molt ben 
benvinguda a aquestes entitats santcugatenques centenàries a les quals dediquem el 
Ple extraordinari d’avui. El Reglament municipal Especial d’Honors, Distincions i 
Protocol és el que ens marca la possibilitat de portar aquest acord de Ple, una 
proposta motivada des d’Alcaldia i dictaminada per Junta de Portaveus en sessió 
celebrada el proppassat 14 de novembre de 2016. I atès que un dels actius importants 
a la nostra vila sou les entitats, que actueu com un element cohesionador i 
vertebrador del teixit social que configura les ciutats com àmbits de convivència 
solidària i que una de les funcions de l’Administració és potenciar els valors 
democràtics i socials que cohesionen i fan de Sant Cugat una ciutat viva, una ciutat 
acollidora i solidària, es proposa l’atorgament de la Medalla d’Honor de Sant Cugat a 
les quatre entitats centenàries que existeixen actualment al municipi, constituint 
aquesta proposta de distincions honorífiques un gest que vol posar en valor la seva 
trajectòria, la seva transcendència, la seva labor al llarg d’aquests 100 anys de vida i 
la seva contribució a fer de Sant Cugat una ciutat viva i activa. Aquestes entitats són: 
la Societat Coral La Lira de Sant Cugat, La Unió Santcugatenca, el Club de Golf Sant 
Cugat i el Sant Cugat Esport Futbol Club.  
 

Pel que fa a la Societat Coral la Lira de Sant Cugat, aquesta entitat fou fundada 
l’any 1882, de seguida va formar part de l’Agrupació Euterpense de Cors de Clavé 
amb la voluntat d’agermanar-se amb tots els cors de Catalunya. Des de 1950 és 
membre de la Federació de Cors de Clavé. En els primers temps fou dirigida per Lluis 
Millet, quan només tenia disset anys, fundador i director de l’Orfeó Català. Entitat molt 
vinculada a la vila de Sant Cugat, ha fixat la seva seu a diferents indrets, fins que en el 
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1971 es va ubicar al Club Muntanyenc i ha seguit també les seves evolucions i trasllat. 
La Societat Coral La Lira no solament ha fonamentat la cultura, col·laborant en els 
principals actes associatius i musicals del nostre poble i país com el Fòrum de les 
Cultures, o la Trobada Internacional de Cors d’Home, sinó que a més ha preservat les 
tradicions catalanes, tot cantant les caramelles en les Diades de Pasqua, de 
Resurrecció, per carrers, places i masies. La Societat Coral La Lira, està formada per 
homes, majoritàriament santcugatencs, que dediquen els seus esforços a aprendre i 
cantar valsos de caramelles, sardanes i havaneres, que formen el seu particular i 
popular repertori. Des de 1943 i fins el seu traspàs fou dirigida pel mestre Xavier 
Azqueta, prenent el relleu el mestre Andreu Recasens. Actualment, des del 2006, és 
dirigida pel mestre Eloi Jové. La Lira conserva el seu estàndard original, una lira 
brodada amb fil argentat sobre un tapís amb les quatre barres, per la qual cosa fou 
escollit el 1984 per ser exposat a la Setmana Catalana a Madrid.  
 

La Unió Santcugatenca l’any 1883 sorgeix el projecte de constituir una 
associació anomenada La Unió Santcugatenca i s’inicien els tràmits legals per 
endegar-la. No serà però fins l’any 1900 que es realitza el projecte. La Unió 
Santcugatenca és una entitat cultural, de caire popular amb aspectes instructius, 
d’esbarjo i entreteniment, de lleure, oci recreatiu i de cultura. És una entitat popular 
activa, i compromesa amb els valors de la cultura catalana i de la societat del seu 
moment. Té la seva essència en els socis i manté una actitud oberta als ciutadans de 
Sant Cugat, Catalunya i a la societat en general. La Unió creu en la relació i en 
l’intercanvi intergeneracional com un element a protegir, per aprendre mútuament, 
contrastant experiències i diferents punts de vista i que cal aprofitar els seus desigs i 
les iniciatives de totes les persones, l’energia i el dinamisme, sobretot del jovent i 
l’experiència, els coneixements i la major disponibilitat de la gent gran pel creixement 
personal, l’enriquiment mutu i per a construir la personalitat col·lectiva. La Unió té una 
actitud globalitzadora i plural, on la diversitat s’ha de considerar un valor convivencial i 
creatiu essencial i vol progressar socialment en ètica i civisme, col·laborant en la 
construcció d’una societat més oberta i més lliure, més plural i més rica culturalment, 
més tolerant i més respectuosa, més justa i més solidària.  
 

Club de Golf Sant Cugat: el camp de golf es va inaugurar el 1914 i el va 
dissenyar Harry Colt, un dels arquitectes de golf més prestigiosos i mestre d’altres 
dissenyadors de camps. Harry Colt va venir a construir-lo aquí perquè a principis del 
segle XX un enginyer i emprenedor, el Frederick Stark Pearson, va impulsar el 
ferrocarril que uneix Sant Cugat amb Barcelona. Inicialment doncs el golf va ser 
pensat pels treballadors, molts d’origen anglès, de l’empresa que va venir a construir 
el tren coneguda com la Canadenca. L’esperit esportiu del club es reflecteix en la 
quantitat i qualitat dels seus jugadors, tant amateurs com professionals. El Circuit 
europeu el va destacar per la seva contribució de 4 jugadors al tour: Txomin Hospital, 
Fernando Roca, Nacho Feliu i Ivo Giner. Paula Martí també de Sant Cugat ha estat la 
segona espanyola número 1 del circuit professional femení europeu el 2002.  
 

Finalment, Sant Cugat Esport Futbol Club: va ser fundat l’any 1916 i el primer 
soci va ser Antoni Auladell i Tortosa. L’any 1922 en comptar amb un terreny amb les 
dimensions reglamentàries, el Sant Cugat Esport Futbol Club es va iniciar en la 
Federació Catalana del Futbol participant en el campionat amateur del 1922-1923. El 
camp del Celler va acabar situat al cor de la ciutat i romandrà sempre en la memòria 
dels qui el van conèixer perquè en ell s’hi va crear l’escola del futbol base i s’hi van fer 
els tornejos internacionals de futbol, es va ascendir i romandre durant 3 temporades a 
la tercera divisió nacional. Va ser seu d’entrenaments del Mundial de Futbol al 82’ i s’hi 
van celebrar un gran nombre de celebracions i homenatges. La ciutat havia crescut 
molt, l’Ajuntament ja no hi cabia dins l’edifici de la Plaça Barcelona i la Rambla del 
Celler ja formava part del centre comercial i la construcció d’un nou edifici Consistorial, 
un hotel i un fitness van exiliar un altre cop al Sant Cugat Esport a les afores de la 
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ciutat, però ben exiliat s’ha de dir. Es va construir en una zona esportiva que és a Coll 
Favà. 
 

Bé, i en base a tot l’anterior, pensava que era bonic avui relatar una mica la 
història, poder compartir aquestes històries d’aquestes entitats centenàries. En base a 
tot l’exposat anteriorment i havent estat dictaminada favorablement la proposta 
d’Alcaldia per la Junta de Portaveus en sessió 14 de novembre de 2016, es sotmet al 
Ple l’adopció dels següents acords: Concedir la Medalla d’Honor de Sant Cugat en els 
termes establerts als articles corresponents a les associacions Societat Coral La Lira 
de Sant Cugat, La Unió Santcugatenca, Club de Golf Sant Cugat, Sant Cugat Esport 
Futbol Club. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Intentaré ser breu, bé, seré breu. Primer de tot, benvinguts a tots i a totes. Jo crec que 
és un honor que els tinguem a tots aquí, tots presents, acabem d’escoltar el que posa 
en el punt de l’Ordre del Dia i algunes de les característiques de les seves entitats. Em 
referiré, faré una pinzellada, evidentment fa molta gràcia quan ens puguem trobar pel 
carrer cantant les caramelles, tots amb la barretina. Jo crec que sou els únics que 
porteu barretina encara a Sant Cugat i, per tant, val la pena, encara que sigui per això, 
bé i els Pastorets també quan es fan. I per tant, bé, porteu molts anys a la vida del 
teixit associatiu de la ciutat i jo crec que aquest reconeixement l’Ajuntament ha de fer 
aquest reconeixement i a més ho ha dit també la Tinent d’Alcalde, la Carmela Fortuny, 
en Junta de Portaveus, ningú, cap dels grups va posar cap tipus d’impediment. El 
mateix de La Unió, que ara està passant un mal moment, però no un moment propi de 
l’entitat sinó un mal moment, podríem dir logístic, és com aquestes webs, aquestes 
pàgines web en construcció. Esperem que aquesta construcció en un parell d’anys, 
aproximadament, estigui resolt i aquesta tensió que estan passant les seccions 
d’alguna manera s’esvaeixi i pugui tornar a la normalitat i continuar fent, que ho està 
fent de fet ara amb una certa precarietat, però continuï proposant les seves activitats. 
El Club de Golf. Avui escoltava per la ràdio, que justament avui, fa cent anys, que el 
ferrocarril arribava a les Planes i que hi ha una exposició també en aquest sentit i 
precisament ho mencionaven, que la vinguda aquesta dels ferrocarrils va promocionar 
doncs que el Golf s’instal·lés a la nostra ciutat i es fes tota aquella Rambla, la Rambla 
Ribera, amb aquells plataners i que a més, curiosament, no sé si algú ha tingut 
l’oportunitat de visitar La Garriga, hi ha un passeig exactament igual i que a més els 
orígens són exactament els mateixos, intentar atraure aquesta mà d’obra i a la vegada 
aquestes persones que venien també d’estiueig a Sant Cugat. I del Sant Cugat Esport, 
doncs bé, també una entitat centenària en aquest sentit, ara estem a Primera 
Catalana, estem allà a cinc puntets avia’m si podem aconseguir l’ascens i tornar a 
aquesta divisió que en el seu moment i podem consolidar aquest joc, però jo també 
voldria destacar la solidaritat i la seva capacitat social amb la gran categoria d’equips 
que té i la seva voluntat també de per afavorir la pràctica de l’esport amb persones 
que no tenen totes les situacions favorables per a poder fer aquesta pràctica de 
l’esport. Jo crec que com a ciutat us hem d’agrair, entre tots sumeu milers de socis i, 
per tant, això vol dir molta vida activa a la ciutat i aquests cent anys si els poséssim 
tots serien 400 anys d’història de la nostra ciutat, però vaja, si els posem tots junts són 
100 anys de teixit associatiu i que val la pena que des de l’Ajuntament hi hagi aquest 
reconeixement. Cadascú amb la seva especialitat i amb la seva especificitat, dues 
culturals i dues d’esports, però que a la vegada s’entrellacen i unes també practiquen 
en certa manera també es fa esport i també es fa cultura des del món de l’esport. Per 
tant, jo no voldria afegir res més, jo crec que som nosaltres que us hem d’agrair a 
vosaltres la vostra tenacitat, el vostre treball i la vostra labor com a entitats a la nostra 
ciutat.  
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Bé, en primer lloc felicitar molt sincerament a les quatre entitats que avui reben 



                   
                   SESSIÓ  PLE  EXTRAORDINARI  28.11.16                    pàg. 7 

 
ESBORRANY ACTA 

aquesta medalla. Crec que hem d’estar tots contents de que la nostra ciutat reti 
homenatge i faci un reconeixement públic a unes entitats que són centenàries unes i 
més que centenàries les altres. La Societat Coral la Lira i La Unió Santcugatenca 
tenen un fort arrelament a la nostra ciutat i podem dir que es van fer grans amb el 
poble i això vol dir que han evolucionat a mida que Sant Cugat ha passat de poble a 
ciutat, però conserven viu l’esperit que les va veure néixer, mantenint els valors 
populars i arrelats a la cultura catalana, transmetent-los a la ciutadania i fent-los 
progressar i adaptant-los a les noves realitats. Per la seva banda, el Club de Golf va 
néixer amb l’arribada del ferrocarril i s’ha quedat per sempre, essent una entitat 
emblemàtica de la nostra ciutat i que possiblement ha contribuït en gran manera a 
donar-la a conèixer a la resta del món. El Sant Cugat Esport Futbol Club, potser ha 
sofert més trasbalsos físics, amb canvis d’ubicació, però creiem que ha mantingut 
l’esperit pioner i la seva història segueix sent un referent pels amants del futbol i per 
tots els santcugatencs. Nosaltres només podem fer que desitjar llarga vida a totes 4 
entitats i que segueixin sent un referent cultural i lúdic per la nostra ciutat.  
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 
bona tarda a totes les entitats que avui esteu molt ben representades en aquesta Sala 
de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat, que és la màxima institució de la ciutat i 
aquest acte avui us rep amb els honors que tots vosaltres us mereixeu. Moltes 
d’aquestes entitats, moltes entitats de la ciutat i les 4 entitats que avui esteu aquí 
representades sou entitats centenàries, fa 100 anys les persones inquietes pel que 
passava al seu entorn, la seva ciutat o el seu país, segurament no tenien els cercles 
que avui tenim per anar a posar en comú aquests objectius, més enllà dels seus 
entorns més familiars o més laborals i aleshores el que volia la gent és trobar-se amb 
tota aquella altra gent amb que habitualment no coincidia però en canvi tenien molts 
temes en comú, com ara pot ser la cultura, en totes les seves expressions, l’esport, la 
política, la ciència, etcètera. Les necessitats que tenia la gent ara fa 100 anys no 
tenen en absolut res a veure amb les necessitats que tenim avui els ciutadans i les 
ciutadanes en una societat que ens permet estar connectats de forma permanent. 
Malgrat això que dèiem, és evident que les entitats de Sant Cugat no només heu 
sobreviscut, fins i tot heu sobreviscut en aquests darrers anys de dificultats 
econòmiques per la crisi. Deia que no només heu sobreviscut sinó que a més us heu 
fet grans i us heu enfortit, perquè en realitat la gent no només volem saber què passa 
a l’altra banda del món en una pantalla, sinó que en realitat el que volem és saber què 
passa a la nostra ciutat i a més hi volem viure, ho volem viure i hi volem participar i 
compartir amb els nostres conciutadans i conciutadanes i per això ens neix aquesta 
necessitat de formar part d’una entitat. Pels que som republicans aquest model 
d’organització social, aquest model d’entitats, organitzacions, és el model que més 
ens agrada perquè estem convençuts que les ciutats i els països, la societat en 
general, la formes i és molt millor quan més implicació i participació hi hagi de la 
ciutadania, i ara que tenim un repte tan transcendent per alguns com és la construcció 
d’un nou país, precisament el que volem és que es faci d’aquesta manera, amb la 
participació, amb la intervenció de tothom, que tothom hi pugui dir la seva i que ningú 
s’hi senti exclòs. Les persones que us moveu dins d’una entitat o fins i tot més d’una, 
perquè això de formar part d’una entitat es contagia i a vegades no només és d’una 
sinó amb més d’una, alhora, és té el doble sentiment, per una banda d’esforç i de 
sacrifici, però també de l’altra banda, de recompensa i de satisfacció i segur que 
aquesta tasca que feu a diari ja se us felicita per part de la ciutadania però crec que a 
tothom ens agrada que ens felicitin i ens ho facin d’un reconeixement públic i això és 
el que ens fa sentir orgullosos i això és del que es tracta avui, d’aquest reconeixement 
públic, d’aquest premi que se us dóna, d’aquesta Medalla d’Honor. Aquest 
reconeixement ens plau perquè sou entitats molt diferents en les vostres tasques del 
dia a dia, però teniu dues coses en comú: per una banda feu que Sant Cugat sigui una 
ciutat millor per viure-hi, i de l’altra, perquè representeu la ciutat allà on aneu i per això, 
aquests dos objectius que us uneixen a tots, a les entitats que avui sou aquí, es 
mereix aquest reconeixement. La Coral La Lira, ja ho han explicat els meus companys 
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i la Tinent d’Alcalde que ha explicat molt bé la vostra història biogràfica, gairebé 
podríem dir, és evidentment una expressió d’aquella cultura, segurament més pròpia 
del nostre país, com és el cant coral i sempre a qualsevol esdeveniment de la ciutat, 
sempre hi podem trobar La Lira, i òbviament les caramelles de Pasqua segurament 
són aquell moment en que us identifiquem més com a ciutat. El binomi Sant Cugat i 
La Unió és gairebé indestriable, tant com Sant Cugat i el Pi d’en Xandri. La Unió 
representa gairebé totes les formes d’expressió de la nostra cultura popular i abans 
també ho deia la Tinent d’Alcalde, també suposa aquesta comunió intergeneracional. 
Ara La Unió a més teniu a mans un projecte molt ambiciós, que de fet és un projecte 
de ciutat, però que és un projecte perquè vosaltres heu treballat moltíssim, que 
esperem que culmini amb èxit i, per tant, us hem de donar una doble felicitació a La 
Unió Santcugatenca. El “Santcu” que compleix 100 anys, i que portem molts actes de 
celebració d’aquests 100 anys, representen clarament valors esportius, però també 
valors humans i tots i sentint els membres de la Junta, els entrenadors o els jugadors 
mai saps on comencen uns i acaben els altres i parlar de valors en un món com és el 
món del futbol té molt mèrit. El “Santcu” avui no només representa la ciutat a la seva 
samarreta a tots els camps del país on va, sinó que sobretot representa un 
compromís social, permetent la integració d’aquells nois i noies amb més dificultats i 
també el compromís de cooperació amb la Fundació a la Índia, la Fundació Vicenç 
Ferrer i l’ONG ESI. El Club de Golf Sant Cugat, ja ho han dit també els meus 
companys, són els que més s’identifiquen amb el que celebrarem l’any vinent a Sant 
Cugat, que és el centenari del Ferrocarril, la vinculació entre el golf i el ferrocarril fa 
que tingueu aquest vincle tan especial amb la nostra ciutat i formeu part del paisatge 
verd de Sant Cugat. Només per acabar, dir-vos que moltes felicitats de part de tot el 
Grup d’ERC-MES, per tant, també de part dels meus companys. Us agrairíem que 
traslladéssiu aquesta felicitació a tots els socis de l’entitat i podeu comptar amb 
nosaltres pel que necessiteu, per a nosaltres és un honor tenir-vos com a referent, així 
que moltes gràcies i moltes felicitats. 
 
 (En aquests moments, essent les 18,14 h., s’incorpora a la sessió el 
regidor Sr. Álvaro Benejam). 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lloc, perdoneu pel retard, tenia una qüestió personal que atendre i això m’ha fet 
arribar tard. Voldria felicitar a les quatre entitats: a La Lira, La Unió, el Golf i el 
“Santcu” per aquest reconeixement públic que se’ls fa avui, tenint en compte que 
aquesta qüestió és una de les poques qüestions que susciten una unanimitat sense 
cap dubte en aquest aforament que és el Ple municipal, que discutim molt. Avui és un 
dia que de discutir res, avui és un dia d’acord total sobre el reconeixement d’aquestes 
entitats que són tan arrelades a Sant Cugat i no és que siguin arrelades, sinó que Sant 
Cugat està format també per aquestes entitats, el Sant Cugat que coneixem avui dia 
està format per aquestes entitats, perquè segurament hi ha gent que viu a Sant Cugat 
avui, que ha vingut a Sant Cugat després de conèixer o participar en aquestes 
entitats, encara que no visqui a Sant Cugat. Per tant, la societat com la coneixem avui 
dia socialment també està conformada per aquestes entitats que són algunes d’elles 
centenàries i, per tant, configuradores del que és avui Sant Cugat. Aquest 
reconeixement evidentment segurament és per una tasca dura que s’ha fet durant 
molts anys i que ha estat vertebradora de la ciutat, que avui en dia ho és i que les 
entitats vostres, les que representeu, tindran un repte també a futur de mantenir-se i 
de tirar cap endavant per aconseguir que Sant Cugat d’aquí a 10 anys, d’aquí a 20 
anys, d’aquí a 100 anys, continuï sent una ciutat igual de vertebrada, igualment de 
socialment integrada com és avui i aquestes entitats segurament amb el 
reconeixement que avui se’ls dóna ho aconseguiran millor encara.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Gracias por 
acompañarnos hoy un lunes por la tarde. Para no repetir las palabra de los 
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compañeros de Consistorio me gustaría, bueno, recordar lo que significan estas 
entidades para mí personalmente y para muchos sancugatenses entre los que me 
incluyo. Hablar de la Societat Coral La Lira de Sant Cugat significa hablar de las 
caramellas, hablar de los instrumentos de viento cónicos que en épocas remotas han 
amenizado las vísperas de Pascua y las vísperas de Navidad de nuestra ciudad. De 
hecho, la primera vez que escuché el himno del Sant Cugat fue en boca de la Coral La 
Lira. Hablar de La Unió Santcugatenca fue durante mucho tiempo el local de 
referencia donde nos reuníamos los adolescentes de hace 25 años, para bailar y 
escuchar buena música. Antes ni siquiera que existieran locales como Las Carpas, 
Chic o los Aviones, los jóvenes peregrinábamos cada fin de semana a bares como 
Bebop, Casablanca, La Bohemia o La Estrella y por supuesto, La Unión, que entonces 
era un local que nos permitía alargar la noche hasta altas horas de la mañana. Hablar 
del Club de Golf Sant Cugat es hablar de generosidad. Como aficionado que soy a 
este deporte y los torneos organizados en el club por asociaciones benéficos como la 
Asociación Española contra el Cáncer, entre otros muchos, que tan buenas jornadas 
ha dado a la ciudad, poniéndola a la cabeza de iniciativas altruistas. El Club de Golf 
Sant Cugat es para los jugadores nacionales como el Saint Andrews para los 
jugadores del mundo. Por último y no por eso el menos importante, el Sant Cugat 
Esport Futbol Club es especial, tiene un recuerdo especial para mí, puesto que el 
antiguo campo de futbol, junto al Pabellón y las piscinas descubiertas, era la 
referencia de todos los que practicábamos algún deporte en la ciudad hace tiempo, 
era el centro de la ciudad. Si hay algo que me recuerda el Club de Futbol y su campo 
de fútbol de la Rambla del Celler era precisamente los veranos donde trabajé con 
decenas de compañeros para los conciertos que se montaban y se desmontaban en 
Sant Cugat, donde tuvimos la suerte de contar con grupos como El Último de la Fila, 
Olé-olé o incluso hasta Mecano llegaron a actuar en nuestra ciudad y en el campo de 
futbol. Por esos gratos recuerdos de juventud y futuros éxitos os deseamos lo mejor y 
os reconocemos desde nuestro grupo de C’s al igual que el resto de grupos del 
Consistorio vuestra enorme aportación para hacer de la ciudad de Sant Cugat un sitio 
mejor. Gracias a todos. 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: La 
veritat que la qüestió de les entitats és una de les úniques, com algú ha dit, que 
suscita un consens elevat en aquest Ple. Sempre diem, de fet, que tenim molta sort 
de tenir les entitats que tenim, a Sant Cugat n’hi ha la tira, no sé el nombre exacte 
però n’hi ha moltíssimes, i això no només és important per l’element cohesionador que 
suposa, per la vida que dóna al poble, sinó perquè també té un paper cabdal en la 
socialització de moltes persones. Jo per exemple en conec uns quants casos de gent 
que vivint a Barcelona o a poblacions properes a través de la participació en alguna 
entitat de la nostra ciutat doncs ha acabat sent santcugatenc. Per tant, tenen un paper 
molt important a la nostra ciutat. De fet, a la nostra ciutat tenim una Festa Major per a 
les entitats, anual, la Festa de la Tardor i després a la nostra Festa Major, la Festa 
Gran, les entitats tenen un paper cabdal i la mostra d’això és el gran nombre 
d’activitats, per alguns inclús masses, que es fan durant la Festa Major i organitzades 
per les entitats de manera altruista, per amor a l’art sense que ningú cobri. Les 
persones que hem participat en algun moment o participem d’entitats de la ciutat 
sabem que no és fàcil, ostres, jo anava a dir que no és fàcil tirar endavant 100 anys, jo 
no he tirat cap entitat endavant durant 100 anys, evidentment, però no és fàcil tirar una 
entitat endavant, en la majoria de casos sense cobrar, per amor a l’art, per amor al 
que es fa i renunciant a moltes altres coses. I en el cas de Sant Cugat hi ha molta gent 
essent militant múltiple en entitats. Esculls tirar endavant una entitat i a vegades tens 
més poc temps per estar amb la família, tens mal de caps que no t’aporten béns 
materials, però en canvi sí aquesta satisfacció de tirar endavant l’entitat. En el cas de 
les quatre entitats d’avui, molt diferents, més que centenàries, perquè quan parlàvem 
de la fundació, 1882, estem parlant de casi 130 anys, jo per proximitat conec més La 
Unió, vaig fer de bastoner un temps, les altres no les conec tant, però sí que conec 
gent que està ficada a totes les entitats que avui felicitem. Des de la CUP, que som un 
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col·lectiu que participem molt de les entitats del poble i pensem que és un element 
cabdal a la ciutat, estem molt contents de poder-vos felicitar avui i bé, que feu molts 
segles més, perquè fer un segle és molt especial però tan de bo no s’acabin mai les 
que estan aquí i les que tenim a la ciutat. Salut i felicitats! 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Doncs passarem a la votació i, 
per tant, demanaria el vot favorable per aquesta concessió de les Medalles d’Honor de 
la Ciutat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

(El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius 
presents). 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Permeteu-me unes breus paraules abans de 
donar pas a Presidents de les entitats que vulguin intervenir. Dir que aquest gest que 
fa el plenari avui és un gest que és molt significatiu, perquè la nostra ciutat, que és 
una ciutat que s’ha configurat en un creixement els darrers anys, ha estat una ciutat 
que no ha perdut, precisament, el que eren les seves arrels i les seves tradicions i no 
ha perdut les arrels i les tradicions quan podria haver passat, podrien haver estat 
oblidades precisament perquè hi ha hagut un treball de moltes persones al capdavant, 
a les juntes, com a voluntaris i voluntàries d’aquestes entitats que avui homenatgem. 
Vull dir també que el fet associatiu és un fet destacat a la societat catalana, a la 
cultura catalana i ho és quan significa també aquest sentiment de pertinença, ens 
sentim que pertanyem a un col·lectiu i que aquest col·lectiu esdevé quelcom més que 
la individualitat, és un col·lectiu que permet generar unes accions socials que ens 
transcendiran, per tant, no només és sentiment de pertinença, sinó que és sentiment 
de transcendència i això és molt important, perquè saber que pertanyem a un 
col·lectiu durant una època de les nostres vides, que voluntàriament estem al servei 
d’una causa, que pot ser la conservació d’una tradició coral, o pot ser fomentar 
l’esport, o pot ser doncs conservar la cultura popular i tradicional. Aquests objectius 
són i estan fixats per transcendir a totes aquelles persones que hi participen en un 
moment determinat de la seva vida i aquesta és la grandesa de l’acció que feu les 
entitats a cada un dels pobles i de les ciutats i per això m’heu sentit tantes i tantes 
vegades a dir i mai em cansaré de dir-ho mentre sigui Alcaldessa, que les entitats sou 
l’ànima de Sant Cugat. Si Sant Cugat no comptés amb aquest valor tan important que 
hi aporteu totes les persones que treballeu des d’aquests objectius socials no hauríem 
aconseguit aquest nivell de ciutat de qualitat, aquell nivell de ciutat de servei, aquest 
nivell de ciutat on es conserva la tradició, es conserva la cultura, però és més, on ens 
enorgullim, precisament, de ser cultes, de voler tirar endavant en aquests objectius 
socials, de ser solidaris, d’anar més enllà a través de la nostra acció diària, perquè és 
ben evident que el Sant Cugat Esport va més enllà de la seva acció diària de jugar a 
futbol, va molt més enllà, deixa un pòsit que va molt més enllà, La Unió va molt més 
enllà de la interpretació que pot fer de la seva secció de teatre o del treball que pot fer 
la secció de bastoners, va molt més enllà i el mateix passa amb La Lira i el mateix 
passa amb el Golf de Sant Cugat. Per tant, que ens quedi clar que avui aquest acte és 
un acte també que deixa testimoni i que avui nosaltres formarem, posem un granet de 
sorra, una miqueta més d’aquella petjada que deixem a la història, perquè la història 
la fem entre tots i totes nosaltres, a través de les nostres actituds, de les nostres 
accions, però sobretot a través dels fets que ens transcendeixen, però aquests fets 
han de quedar expressats, han de quedar expressats com quedaran a l’Acta del Ple 
municipal. Han de quedar expressats a través dels llibres del Centenari o de les 
publicacions que vosaltres pugueu fer. Hem de documentar la memòria, és molt 
important documentar la memòria i aquesta ciutat avui té gran memòria, té molta 
memòria i té aquesta memòria viva gràcies a totes aquelles persones que ho heu fet 
possible. Per això avui només em resta que donar-vos gràcies, donar-vos les gràcies, 
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gràcies per aquest gran servei ciutadà, gràcies per aquest gran servei a la memòria de 
Sant Cugat, però gràcies perquè basant-nos en la vostra acció, en els vostres fets, 
construïm el futur. No oblidem que tenir en compte el nostre passat, guardar ben fort 
la nostra identitat, saber d’on venim, ens fa més forts per lluitar per allà on anem i 
nosaltres cada dia, precisament honorant cada una d’aquestes identitats, el que fem 
és construir país i construïm país precisament perquè quan cada una d’aquestes 
identitats és important el que estem fent és més poble, més ciutat i més Catalunya. 
Per això, de veritat, moltíssimes, moltíssimes gràcies. 
 

M’agradaria molt donar la paraula als Presidents que avui ens han volgut 
acompanyar, per tant, començarem pel President de la Societat Coral La Lira, el 
Josep Garrell, tens la paraula Josep. 
 
INTERVENCIÓ DEL PRESIDENT DE LA SOCIETAT CORAL LA LIRA, SR. 
JOSEP GARRELL, EN ELS TERMES DE L’ART. 13 DEL REGLAMENT DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 
Crec que ja heu dit tot el que representa la Societat Coral La Lira a Sant Cugat i per 
Sant Cugat, no cal afegir gaire cosa més. Enguany hem fet 134 anys, encara que no 
es notin, però tot això ha estat possible pel sentit cultural, popular i tradicional de les 
persones de Sant Cugat, de totes, que han fet aquestes xarxes associatives i els han 
mostrat aquí, arreu del país i fora d’ell. Al meu costat tenim un exemple de 
perseverança en la cultura i que té que veure almenys amb dues de les societats 
guardonades, la cultura a La Lira i l’esport en el futbol, en Miquel Garrell, enguany com 
tots sabeu, President d’Honor de La Lira, cantaire des de fa 73 anys en la Societat 
Coral La Lira i futbolista del Futbol Club Sant Cugat, jo encara dic Futbol Club Sant 
Cugat, en la seva joventut. Som grans però tenim esperit jove. L’Alcaldessa ha dit que 
som l’ànima, però vosaltres sou la força que ens mou. Clavé el 1850 va dir progrés, si 
no hi hagués hagut el tren no tindríem el camp de golf, virtut en l’esport del Futbol 
Club Sant Cugat i amor amb els cants, de La Unió i de La Lira. Moltíssimes gràcies a 
tothom per aquesta distinció. 
 

INTERVENCIÓ DEL PRESIDENT DE LA SOCIETAT CORAL LA UNIÓ 
SANTCUGATENCA, SR. DAVID PUJOL, EN ELS TERMES DE L’ART. 13 DEL 
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 
Bona tarda a tots. Bé, moltes gràcies pel vostre reconeixement. Només volia fer un 
petit matís, petit, petitet, molt petitet, el nom complert de La Unió és “Societat Coral La 
Unió Santcugatenca”, per si voleu corregir l’expedient, perquè els mateixos anys que 
té La Unió, que són ara 116 anys, els té la coral que tenim aquí alguns membres de la 
coral. Tampoc es nota. Moltes gràcies, com sabeu hem passat uns anys complicats, 
estem sentant les bases dels propers 100 anys, espero que siguin...anava a dir 50, 
però seran 100. Per a nosaltres tot el que sigui reconeixement, empenta, un cop de 
mà és energia i força per a continuar. Dintre de La Unió tots sabeu que hi ha vàries 
seccions, la coral és la més antiga de totes, de fet és la secció fundadora de l’entitat, 
però bé, hi ha altres seccions, els bastoners que estan ara celebrant els 25 anys, Fila 
Zero va celebrar els 25 anys fa dos anys, o l’any passat, no sé, també hi ha els balls, 
que els balls de forma intermitent des dels anys 50 van començar, bé, és molt difícil 
calcular l’antiguitat dels balls i totes les altres seccions, els tallers de teatre, que van 
celebrar els 20 anys també fa dos o tres anys. Vull dir, que dintre de La Unió hi ha 
moltes entitats que també si les sumem totes, tornen a sumar 100 anys més. Bé, 
nosaltres, tots sabeu que estem en una etapa desplaçats provisionalment, també 
estem desplaçats però ja hem passat pel període d’adaptació, ja ens hem adaptat, 
estem molt ben ubicats, estem molt ben situats, tots els dubtes d’on em toca anar 
avui, avui em toca anar a l’Escola de Música, em toca anar a la Casa de Cultura, ara 
ja sabem tots on hem d’anar i bé, estem treballant colze a colze amb vosaltres, una 
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feina molt intensa que va durant mesos i mesos i anem sumant anys, i res més. O 
sigui, només tenim paraules d’agraïment i moltes gràcies. 
 
INTERVENCIÓ DEL PRESIDENT DEL SANT CUGAT FUTBOL CLUB, SR. 
LLORENÇ SANTASUSAGNA, EN ELS TERMES DE L’ART. 13 DEL 
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 
Aquest és un tema, em surto un moment del protocol, que donarem una volta ara que 
estem al centenari, en quant al nom, serà un tema que ja comentarem més endavant. 
Bé, començar dient moltes gràcies i bon vespre a tothom, Alcaldessa, Tinents 
d’Alcalde, regidors i regidors, en nom propi i en el club que tinc l’honor de presidir, 
doncs moltes gràcies per la vostra concessió. Realment extraordinari rebre la Medalla 
d’Honor de la Ciutat, màxima distinció que hom pot rebre a Sant Cugat i és per això 
que com deia estem molt agraïts i molt orgullosos. Dit això, permeteu-me que faci una 
mica d’història del Club, que us expliqui alguna història que no pugueu conèixer i 
començaria recordant a l’Il·lustre ciutadà, Antoni Auladell, comentaves abans 
Carmela. Qui li anava a dir, fa 100 anys, que aquest noi quan va sortir d’un ball i es va 
posar a jugar un partit de futbol amb els seus companys i amics, a un camp al costat 
del Monestir, tindria tanta transcendència. Va ser a la sortida d’un ball, que 
possiblement era a La Unió, doncs va ser en aquell moment quan van decidir aquest 
grup d’amics i companys doncs crear el que llavors era el Sant Cugat Esport. Qui 
anava a dir doncs que possiblement aquella època, dues entitats centenàries, ja 
crearien sinergies, i que avui ens trobaríem aquí. El Sant Cugat un club, on milers de 
santcugatencs i santcugatenques hi ha format part fins a quatre generacions de 
ciutadans i ciutadanes. Mireu, avui en dia encara hi ha avis que van al camp a veure 
com els seus néts i nétes juguen al futbol i això realment és un fet extraordinari. Un 
club que ha utilitzat tres camps de futbol, com dèiem abans, el primer, al costat del 
camp del Monestir, el segon justament on som ara, no sé si aquí o una miqueta més 
endavant o més enrere, a la Rambla del Celler i finalment, a la ZEM Jaume Tubau i un 
club que també ha anat canviant la seva denominació històrica: Sant Cugat Esports, 
Pins del Vallès coincidint amb el canvi de la ciutat, Club Deportiu Sant Cugat o bé Sant 
Cugat Esport es com ens diem avui en dia. Un club que s’ha anat fent gran, deies 
abans Mercè, un club que hem anat transformant a mida que es transformava la 
ciutat, un club molt arrelat, molt orgullós i amb molt sentit de pertinença a la seva 
ciutat de Sant Cugat. Amb criteri, amb bones pràctiques i amb valors. Un club que ja 
el 1971, ja fa 45 anys, va crear el futbol femení, un futbol femení que avui en dia 
podem dir molt orgullosos és dels clubs que tenen més llicències del futbol català i 
futbol espanyol, amb 85 jugadores. Un club que decididament s’ha bolcat en la 
solidaritat, el 2005 va començar la col·laboració de Messi com dèiem abans, recollint 
material esportiu per a nens desvalguts del Tercer Món i que continuem com cada 
any. El 2010 vàrem fundar el Club Sant Cugat ASDI, amb el futbol inclusiu. Més tard el 
2012 donem pas al que és el Campus Sant Cugat Índia, que des de fa dos anys hem 
pogut transformar en un gran projecte de ciutat, incorporant altres entitats també del 
nostre poble. Aquest és el Sant Cugat Esport, Futbol Club del “Santcu”, o també 
l’equip de la ciutat, que com deia al principi se sent molt orgullós i molt agraït 
d’aquesta concessió. Bé, i per acabar vull felicitar també a la Societat Coral La Lira, 
Societat Coral La Unió i el Golf Sant Cugat per aquesta distinció tan preuada. Moltes 
gràcies a tothom. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltíssimes gràcies i el Club de Golf 
malauradament avui els hi era impossible tenir representació en aquest plenari però 
de ben segur que el dia de l’entrega del reconeixement i de la Medalla hi sereu tots 
presents. Res més, dir-vos que avui amb aquesta aprovació iniciem aquest expedient, 
però de ben segur amb la unanimitat i el reconeixement que us fa la ciutat estem molt 
convençuts que era un deure atorgar aquestes Medalles d’Honor a les entitats 
centenàries. Per això, ens emplacem tots i totes plegades al proper mes de març, als 
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Premis Ciutat de Sant Cugat, on en el Teatre Auditori farem entrega de les 
corresponents Medalles d’Honor. Per això, moltíssimes gràcies i sense res més a 
tractar s’aixeca la sessió. Molt bona tarda. 

 
Conclòs l’anterior i essent les 19:47 h. la Presidència aixeca la sessió en el lloc i 

data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


