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Des que el moviment dels In-
dignats va sortir a la llum just 
abans de la celebració de les 
passades eleccions munici-
pals  són molts els col·lectius 
de persones que s’han afegit 
a aquesta iniciativa arreu de 
l’estat Espanyol. El Penedès 
tampoc s’ha escapat d’aques-
ta tendència, que ja es va fer 
evident amb les diferents ca-
çolades que es van organit-
zar a la comarca fa uns dies 
(concretament a Vilafranca, 
Sant Sadurní i Gelida) i que 
se segueixen organitzant 
cada dijous a la capital de l’Alt 
Penedès.
Però no és només soroll el 
que fan els indignats pene-
desencs, que amb els dies 
han anat format agrupacions 
sòlides que es reuneixen re-
gularment per psar en comú 
quines són els problemes de 
la societat i la política actuals. 
A Vilafranca és on els anome-
nats Indignats mantenen una 
activitat més notòria, amb re-
unions de dilluns a dimecres, 

i una caçolada cada dijous. Tot 
i que a Sant Sadurní l’activi-
tat no és tant elevada, també 
s’hi està gestant mica en mica 
una agrupació de persones 
que comparteixen “inquetud 
i malestar davant la situació 
actual de precarietat i desen-
cís general”.
A la capital del Cava, les tro-
bades d’aquest col·lectiu 
se segueixen setmana rera 
setmana els dimecres a dos 
quarts de 9 del vespre,  els 
diumenges a partir de les 7. La 
plaça de la vila serveix d’esce-
nari per aquestes reunions, 
un espai que no ha estat triat 
a l’atzar, segons han explicat 
membres de Sant Sadurní 
15M (tal i com s’anomena 
l’agrupació), sinó que els ser-
veix per fer-se “més visibles”.
Malgrat i que tal i com han 
explicat Magí Batalla i Roger 
Mas, membres de Sant Sadur-
ní 15M, l’assemblea “encara 
està verda” els que formen 
part d’aquest col·lectiu ja han 
elaborat una decalaració de 
principis on estableixen qui-
nes són les seves motivacions 
i objectius. “Els governs de-
mocràtics han de garantir per 
a cada persona els drets bàsics 

de treball, habitatge, sanitat i 
educació, i han de complir 
aquest objectiu sense supe-
ditar-lo a la deriva de l’ofer-
ta i la demanda i tenint en 
compte la sostenibilitat del 
desenvolupament humà en-
vers el planeta que habitem” 
es reflexa a la declaració.
Batalla i Mas asseguren que 

Sant Sadurní 15M és un grup 
“obert” on hi participen per-
sones d’àmbits ben diferents 
només amb la finalitat de 
compartir inquietuda i pre-
ocupacions. Gairebé una se-
tantena de persones s’impli-
quen en cada trobada amb 
aquest objectiu, i amb la in-
tenció d’elaborar propostes 
que serveixin per millorar, 
encara que sigui una mica, la 
societat en la que vivim.
De moment, el grup encara 
no s’ha posat en contacte amb 
cap formació política per tras-
lladar-los les seves idees, però 
no descarten fer-ho en un fu-
tur quan el projecte estigui 
madurant.
De moment fan servir les 
xarxes socials com a trampo-
lí per la informació (que con-
sideren bàsica per poder de-
cidir, així com la participació 
ciutadana) a través del grup 
que han creat al facebook i 
que s’anomena Sant Sadurní 
15M. També organitzen una 
parada als mercats setmanals 
de dijous i dissabte, al davant 
de l’ajuntament, des d’on do-
nen informació de la inciai-
tiva i recullen les propostes i 
suggeriments dels ciutadans.
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Els Indignats mantenen 
viu al Penedès l’esperit de 
reforma social i política
// TROBADES Diferents col·lectius organitzen reunions regulars a Vilafranca 
i Sant Sadurní per compartir el què els preocupa i buscar-hi sol·lucions
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Membres del col·lectiu d’indignats sadurninenc a les portes de la Fassina durant la constitució del nou ajuntament | 3D8

Protesta 
pública
El col·lectiu d’indignats 
sadurninecs va estar 
present dissabte en el ple 
de constitució del nou 
ajuntament, durant el 
que van fer sentir la seva 
veu en contra del siste-
ma de votació actual. 
Alguns membres del grup 
es van tapar la boca amb 
esparadrap com a símbol 
del silenci al que es con-
demna als ciutadans dels 
dels estaments polítics i 
econòmics. Tots els actes 
van ser pacífics.
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