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MONTSERRAT VINYETS: 
“LA CONSULTA SOBRE L’ARE VA SER IMPRESSIONANT,
ESPECTACULAR!!”

L’ENTREVISTA

Les preguntes de Dani 
Corpas a Montserrat 
Vinyets, regidora de la CUP

1. Què n’has tret de positiu 
d’aquests quatre anys de 
regidoria? 
Ui, moltes coses. La principal: que 
he après. No em refereixo a coses 
concretes, burocràcia municipal i tot 
això, perquè aquest aspecte no és 
important. D’aquests quatre anys, 
em quedo amb el treball al costat dels 
meus companys. Me n’ha quedat un 
pòsit a través del qual mirar el món. 
I això no s’aprèn ni als cursos de 
formació que fa la diputació, ni als 
màsters de la universitat ni a les 
biblioteques d’erudits, surt del treball 
col·lectiu, de discutir i rediscutir les 
coses, de les patacades, i no surt 
d’un dia per l’altre ni després de 
cinquanta hores lectives, necessita 
de temps i esforç, el temps que 
marxa tan ràpid i que fa que res sigui 
serè i l’esforç al qual sembla que 
cada dia estem renunciant.
 
2. Què n’has tret de negatiu? 
Potser un cert desencís amb 
algunes coses, no sé com dir-ho. 
Després d’aquests quatre anys em 
noto més curtida, i a mi m’agradava 
més això “d’anar amb el lliri a la 
mà”. La política municipal és dura i 
això, sens dubte, passa factura. He 
après una cosa molt bàsica  i és que 
en aquesta vida no es pot agradar 
a tothom, que no tothom pensa com 
jo, que les crítiques hi són i és així i 
no cal trencar-s’hi més el cap. Però 
també he après que el que cal és no 
quedar-te lamentant-te per aquest 
fet, sinó sortir al carrer i intentar 
convèncer.

3. Com valores la feina de la 
CUP d’aquests quatre anys?
Crec que la CUP ha fet bona feina, 
i no només en coses concretes que 
es podrien enumerar -i que no faré, 
estigueu tranquils- sinó que crec 
que ha posat sobre la taula una altra 
manera de fer política. Per mi, el més 
important és aquest segon aspecte. 
Siguem realistes, la política municipal 
deixa poc marge d’actuació per fer 
polítiques estructurals i trencadores. 

Per això, el què és important és 
treballar com una formigueta perquè 
cada vegada hi hagi més gent que 
planti cara i digui que ja n’hi ha 
prou de l’absurditat de les polítiques 
neoliberals. Només així el canvi serà 
possible. Una estratègia del sistema 
és fer-nos porucs. Plantem-li cara i 
siguem valents, és imprescindible.
A mi, com als altres companys de la 
CUP, ens apassiona la política, però 
no és una política de percentatges ni 
de càrrecs a partits, la política com a 
eina de transformació del que no ens 
agrada i a la qual no renunciem a 
canviar. Amb la participació política 
volem visibilitzar les contradiccions 
del sistema: per què un banc em 
pot reclamar encara la meitat del 
deute de la hipoteca si ja me l’han 
subhastat? Per què si va ser ell 
qui me la va taxar de forma tan 
elevada? Per què a ells els ajuden i 
a nosaltres no ens ajuda ningú? Per 
què els diputats europeus del partit 
socialista voten en contra d’anar 
amb classe turista, contradiccions, 
tot.
 
5.Digue’m un bon record.
Com a bon record em quedo amb la 
victòria de l’ARE. Va ser espectacular. 
Tot un poble sortint a votar... em 
vaig sentir molt orgullosa de ser 
celonina, vaig tenir la impressió que 
s’estava gestant un nou Sant Celoni, 
posicionat. A nivell personal, també 
en tinc molts d’altres, alguns són 
detalls molt concrets, persones que 
m’han fet arribar el seu suport i de 
les quals em recordo molt.
 
 
6. Digue’m un mal record.
Com a mal record, bé, potser 
els quinze dies abans de decidir 
l’alcaldia. Van ser horribles. Vam 
haver de suportar molt pressió. Gent 
amiga es va enfadar, va ser dur, 
però el que importa és que els hem 
recuperat, era cosa de temps.

7. Per què deixes de ser la 
cap de llista? I quin serà el 
teu paper a partir d’ara dins la 
CUP?
Deixo de ser cap de llista perquè en 
som molts i segur que ho faran molt 
millor que l’Albert i jo. I perquè això 
dels caps de llista no és un “càrrec 

vitalici”. A part, les reunions a les 8 
del vespre són difícils de combinar 
amb un fill petit. A més, em trasllado 
a viure a Girona, el meu company és 
d’allà i això, ja se sap, s’ha d’anar 
combinant. En  qualsevol cas, com 
que la meva feina la continuaré fent 
a Sant Celoni, estaré més per aquí 
que per allà i continuaré participant 
activament a la CUP.

Les preguntes de 

Montserrat Vinyets a Dani 
Corpas, cap de llista 
de la CUP

1. Per què ets tu el nou cap de 
llista? Què t’ha ajudat a decidir-te?
Primer de tot m’agradaria deixar 
molt clar que, a diferència d’altres, 
el nostre projecte polític no pivota 
sobre una única persona, sinó 
que som un col·lectiu de gent 
amb una gran capacitat de treball, 
molt compromesos i que sabem 
perfectament què volem per els 
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vilatans i vilatanes de Sant Celoni 
i la Batllòria. Per tant, que jo ocupi 
el primer lloc de la llista o tu, 
Montserrat, ara fa quatre anys, és 
una pura anècdota.

Ara bé, sí que és cert que el fet 
d’estar al capdavant d’una llista 
electoral comporta una sèrie de 
compromisos extra, i sobretot ser 
la cara més visible del projecte. El 
que m’ha fet decidir són dues coses: 
una a nivell col·lectiu, i és que crec 
en aquest projecte des de l’inici i 
fins al final, i sobretot crec en la 
gent que hi està treballant. A nivell 
personal, per mi és un orgull poder 

encapçalar un projecte com aquest. 
En el meu entorn molt proper hem 
patit molt intensament aquesta greu 
recessió econòmica, de fet he vist 
com gent molt propera, inclòs jo 
mateix, veia trontollar la seva vida 
per culpa de l’atur. Lluny d’enfonsar-
me m’ha reafirmat en la nostra 
idea de transformar la societat tot 
enterrant el sistema capitalista que 
ens ha dut a aquesta greu situació 
que, naturalment, i una vegada més, 
acaba patint la classe treballadora.

2. Com valores la feina feta pels 
actuals regidors de la CUP? I 
quin creus que serà el paper 

que agafarem a partir d’ara?
Buf, jo crec què és impossible 
valorar la feina feta per vosaltres 
dos durant aquests quatre anys en 
poques línies. Tots dos heu estat, 
sense cap tipus de dubte, els dos 
millors regidors que la CUP podia 
tenir. Hem de recordar que fa quatre 
anys era la primera vegada que ens 
presentàvem, per tant el fet d’assistir 
als plens i prendre decisions que a 
vegades no agradaven, sense cap 
tipus d’experiència, era una tasca 
realment difícil i vosaltres ho heu 
sabut fer perfectament.
Realment, heu deixat el llistó molt 
amunt. Tu, Montserrat, ets una 
persona sobradament preparada per 
als grans reptes, i l’Albert, amb qui he 
tingut el plaer de treballar molts anys 
en altres projectes, ha evolucionat 
d’una manera impressionant en tots 
els aspectes.
D’ara endavant, estic segur que tots 
dos seguireu participant activament 
en la CUP com fins ara, amb l’única 
diferència que no sereu regidors.

3. Què esperes de la CUP 
aquests propers anys?
Un dels objectius que hem de tenir 
és el de consolidar el projecte; 
tant a nivell d’organització interna 
i estratègia política com a nivell 
de difusió del missatge per tal que 
tothom ens conegui. Tot i que no som 
una força política convencional que 
basa els seus èxits en els resultats 
electorals, sí que som molt conscients 
que les eleccions del proper 22 
de maig són molt importants per 
tal de veure com reacciona la gent 
davant d’aquestes noves formes de 
fer política més participatives i amb 
total transparència informativa que 
proposem des de la CUP.

4. Un objectiu a curt termini?
Un objectiu a curt termini és fer una 
molt bona campanya electoral, i 
millorar, és clar, els resultats de fa 
quatre anys. Per tant, prometem una 
gran campanya electoral, sabem que 
serà molt intensa i dura, però estem 
preparats per afrontar-la de totes 
totes. Hem redactat un programa 
electoral molt potent per tal de 
mostrar als celonins i celonines que 
des de la CUP estem preparats per 
afrontar qualsevol repte que afecti la 

població. 

5. Un objectiu a llarg termini?
A llarg termini? D’aquí quatre o vuit 
anys, per exemple? L’alcaldia...? 
Suposo que el fet de poder incidir 
cada vegada més en la política 
municipal. Ja hem vist que amb 
dos regidors no en tenim prou per 
incidir en tot el que voldríem. La 
Psoevergència “encoberta”, i a 
vegades pública, pactant els grans 
punts com els pressupostos, ens ha 
demostrat que necessitem créixer 
molt per poder-la combatre.
A llarg termini hem d’aconseguir 
que tothom conegui el projecte de la 
CUP, som conscients que no arribem 
a tothom, i hem de treballar fort per 
tal de fer-ho. A nivell estratègic ens 
marquem com un objectiu prioritari 
pensar globalment en termes de 
Baix Montseny. I és que situem 
com a prioritat política trencar les 
fronteres polítiques que existeixen 
entre els municipis de Sant Esteve 
de Palautordera, Santa Maria de 
Palautordera i Sant Celoni.

6. Il·lusions? Pors?
Moltes vegades ens titllen de joves... 
i és veritat que ho som, això sí, cada 
vegada menys, però això es tradueix 
en il·lusió i força. Ara, a aquesta 
joventut cal sumar-hi aquests quatre 
anys treballant des de les institucions 
que ens han donat uns coneixements 
que ens fan encara més “perillosos”. 
No tenim por de res ni de ningú.

Som els únics que durant aquests 
quatre anys hem estat al costat de 
la classe treballadora en aquests 
moments de crisi econòmica, que 
hem estat defensant el territori, que 
hem aconseguit que es convoquessin 
dues consultes populars en quatre 
anys per tal que el municipi de Sant 
celoni i la Batllòria pogués decidir 
sobre temes que l’afectaven. 

Ningú més ha estat aquests quatre 
anys al peu de canó lluitant pels drets 
dels celonins i celonines. Rebutgem 
les candidatures oportunistes i les 
que s’autoanomenen d’esquerres, 
obreres o ecologistes que tenen 
l’únic objectiu de recaptar vots, a 
aquestes tampoc els tenim por.

DANI CORPAS: 
SOM ELS ÚNICS QUE DURANT AQUESTS QUATRE ANYS 

HEM ESTAT AL COSTAT DELA CLASSE TREBALLADORA” 
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Una Veritat recorre els carrers de la 
nostra vila

Una Veritat s’escampa pels carrers de 
la nostra vila com una taca d’oli. S’ha 
anat covant durant els darrers anys 
a molts indrets del país, a raser de la 
grandiloqüència fanfarrona d’allò políti-
cament incorrecte, i ha eclosionat ara, 
en plena crisi. Poc a poc, tots els partits 
polítics majoritaris hi han claudicat, pels 
costos electorals d’oposar-s’hi. Aquells 
que miren de contradir-la són etiquetats 
automàticament com a membres de la 
Internacional Progressista Papanates 
(en irònica encunyació del conservador 
imperi mediàtic Godó – La Vanguardia) 
o, en terminologia més popular, com a 
apologetes del pijo-progressisme. Avui 
dia, no hi ha estigma pitjor; si et pengen 
aquesta llufa res del que dius serà con-
siderat un argument racional, digne de 
ser escoltat.

Però, quina és aquesta Veritat soter-
rada, flagell del bonisme d’esquerres 
i dels discursos tocats i posats dels 
polítics que mai no volen mullar-se? 
Que la població d’origen forà copa els 
recursos d’assistència social dels mu-
nicipis catalans –i Sant Celoni no n’és 
una excepció. 

“La població de fora es queda amb 
els ajuts socials dels municipis 

catalans, i Sant Celoni no n’és una 
excepció”, 

una afirmació que és una gran 
mentida

Amb aquest article volem mostrar qui-
na és la veritable naturalesa d’aquesta 
presumpta Veritat. Veurem que es trac-
ta d’una veritat escarransida, agafada 

amb pinces, d’aquelles que oculten 
molt més del que mostren; una veritat 
tòxica que només serveix per mantenir 
l’statu quo d’alguns, cercar bocs expia-
toris en aquests difícils moments i fer-
nos més mesquins com a comunitat; 
una Veritat que, en definitiva, és una 
gran mentida. 

Res més objectiu que mirar les dades 
de la despesa municipal destinada a 
ajudar la població més necessitada i 
vulnerable; els resultats són concloents. 
Per poder recórrer a aquest recursos 
s’ha de ser pobre o estar en situació de 
risc. Lògicament, els darrers ciutadans 
a arribar a una comunitat –en bona 
mesura, la població d’origen estranger- 
són els que més tendeixen a viure en 
situacions precàries i vulnerables. Per 
tant, sembla lògic pensar que en seran 
receptors prioritaris d’aquestes partides 
pressupostàries. En aquest sentit, el 
servei que acull les famílies en situa-
cions més extremes, el Banc d’Aliments, 
és dels pocs en què les famílies recep-
tores d’origen estranger són més nom-
broses que les autòctones. És aquesta 
una dada que posa de manifest la forta 
vulnerabilitat que té una part significa-
tiva d’aquestes famílies. 

Ara bé, més enllà del Banc d’Aliments, 
les dades més globals de despesa en 
serveis socials desvetllen que gairebé 
dues terceres parts d’aquests recursos 
els rep la població autòctona, i en canvi 
només una mica més d’una tercera part 
la rep la població d’origen forà. En al-
guns dels ajuts a què l’Ajuntament ded-
ica més recursos, com ara les beques 
menjador, els fills de famílies d’origen 
estranger reben només una quarta part 
del total dels ajuts. 

Malgrat que la posició de les famílies 
d’origen estranger tendeix a ser nota-
blement més vulnerable que la mitjana, 
no és cert que es quedin amb la despe-
sa municipal en serveis socials

Per tant, malgrat que la posició de les 
famílies d’origen estranger tendeix a 
ser notablement més vulnerable que la 
mitjana, no és cert, de cap manera, que 
copin la despesa municipal en serveis 
socials. Només és cert que el percen-
tatge del que reben, al voltant d’un terç 
de la despesa total dels ajuts abans es-
mentats, és superior al percentatge de 
famílies d’origen estranger residents al 
municipi. Val a dir que un altre resultat 
seria tan absurd com esperar que entre 
les famílies riques de Sant Celoni els 
beneficiaris dels serveis socials fossin 
una proporció similar al de les pobres!  

El finançament de l’Ajuntament a les 
escoles de música supera la despe-
sa sumada del Banc d’Aliments, els 
ajuts educatius a famílies desfavo-
rides i les ajudes socials d’urgència

Amb tot, allà on es mostra amb major 
contundència la mentida que amaga 
aquesta percepció sobre el tracte privi-
legiat que rep la població d’origen es-
tranger no és en el contrast entre el 
que ells reben i el que rep la població 
autòctona. Les evidències més con-
tundents s’albiren en la comparació 
dels diners dedicats a serveis socials 
davant dels destinats a d’altres partides 
pressupostàries. En aquest sentit, volen 
fer palesa una realitat que sol romandre 
invisible: molts dels recursos públics es 
gasten en béns i serveis, alguns d’ells 
molt necessaris, però als quals la pob-
lació d’origen forà hi té accés de forma 

molt marginal. Entre aquests recursos 
destaquen aquells que requereixen de 
copagament per part de les famílies 
consumidores, quelcom que n’exclou 
del gaudi aquelles famílies més pobres. 
Alguns exemples serien les escoles de 
música i de teatre, l’escola bressol mu-
nicipal o el gimnàs municipal. 

Anem a fer alguna senzilla compara-
tiva entre els diners que es gasten en 
serveis socials i algun d’aquests recur-
sos de copagament. El finançament de 
l’Ajuntament a les escoles de música i 
de teatre supera amb escreix la despe-
sa sumada del Banc d’Aliments, dels 
ajuts educatius a famílies desafavorides 
i de les ajudes socials d’urgència. Així, 
el cost per a l’Ajuntament de cada in-
fant que gaudeix de l’escola de música 
dobla la despesa mitjana per infant en 
ajuts pels menjadors. Una altra dada 
reveladora: la despesa de l’Ajuntament 
en ajuts a les famílies que duen els 
seus fills a les escoles bressol privades 
del municipi, de la qual es gaudeix inde-
pendentment de la renda per càpita de 
la família, és superior a la despesa en 
tots els ajuts educatius (de menjador, 
de llibres, de projectes del Pla Educatiu 
d’Entorn, etc.) a les famílies desfavo-
rides d’origen estranger. 

La despesa en ajuts a les famílies 
que duen els fills a les escoles 

bressol privades és superior a la 
despesa en tots els ajuts educatius 
a les famílies desfavorides d’origen 

estranger

Els exemples anteriors ajuden a tenir 
certa perspectiva sobre la situació. Amb 
tot, creiem que cal advertir encara so-
bre una darrera dinàmica de despesa 

Trenquem tòpics
Les classes populars no reben totes les ajudes
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Per l’educació com a servei públic: ni un pas enrere!
Diuen que hem viscut temps de vaques 
grasses i que ara toca estrènyer-se 
el cinturó. Una vegada més, però, no 
coincidiran les vaques que més s’han 
engreixat amb aquelles que s’hauran 
d’aprimar. La Generalitat fa una aposta 
conservadora per eliminar l’impost més 
liberal que existeix (l’impost de succes-
sions, que grava la reproducció entre 
generacions de les situacions de privi-
legi econòmic), i alhora les polítiques 
universalistes, que són aquelles que 
asseguren uns llindars mínims de bene-
star, pateixen directíssimament el flagell 
de les retallades. 

A la sanitat pública, dirigida per un 
dels caps de la patronal sanitària pri-
vada, es tanquen plantes hospitalàries, 
s’eliminen llits i disminueixen els serveis 
bàsics. Al departament d’Educació tam-
bé es planifica l’aprimament de l’escola 
pública, alhora que es permet l’obertura 
de noves aules concertades en elitistes 
escoles privades, que no respecten els 
principis més elementals de servei pú-
blic (elitisme subvencionat pels impos-
tos dels treballadors que no en podran 
gaudir les excel·lències; d’això en diuen 
liberalisme!). 

A la sanitat pública, dirigida per un 
dels caps de la patronal sanitària 

privada, es tanquen plantes 
hospitalàries i s’eliminen llits

Enmig d’aquest panorama, la nos-
tra veu es mantindrà més ferma que 
mai. En educació, ni un pas enrere! 

L’educació, com a servei públic, és la 
baula més bàsica de la cadena que ga-
ranteix una societat democràtica, on els 
privilegis no es transmeten generació 
rere generació per designi diví, sanguini 
o econòmic. 

Al departament d’Educació es 
planifica l’aprimament de l’escola 
pública i es permet l’obertura de 

noves aules concertades en elitistes 
escoles privades

Creure en l’educació pública –en 
l’educació com a servei públic, que 
pot incloure aquella escola concer-
tada amb vocació solidària i de servei 
a la comunitat- és creure en la igualtat 
d’oportunitats, el principi que garanteix 
que tot infant pugui arribar a la vida 
allà on les seves capacitats i esforç li 
permetin, sense que la seva filiació 
sigui un globus d’heli que l’enlairi o, en-
cara menys, un llast que el condemni. 
Creure en l’educació pública també és 
creure en l’equitat, que fa que cada in-
fant hagi de rebre allò que necessita per 
reeixir en la seva formació bàsica i ar-
ribar tan lluny com sigui possible en la 
seva formació. 
A Sant Celoni, hem de defensar amb tota 
la contundència que cap dels projectes 
educatius emparaulats quedi reclòs en 
un calaix. Volem el projecte d’institut es-
cola al Pallerola; volem la construcció de 
les noves instal·lacions per a l’Institut de 
Batxillerat i Cicles Formatius, i volem el 
nou institut escola Soler de Vilardell. Els 

tres són projectes imprescindibles per 
apropar-nos als objectius d’un model 
d’educació pública al nostre municipi. 
Addicionalment, l’emplaçament final 
del Soler de Vilardell fa necessària la 
creació d’un servei de transport públic 
que en garanteixi el fàcil accés a totes 
les famílies de Sant Celoni -quelcom 
a què es va comprometre l’equip de 
govern. 

Prioritzem donar un nou 
impuls a l’Escola de 

Formació d’Adults, dotar-la dels 
serveis, la filosofia i el personal per 

convertir-la en una eina eficaç de 
capacitació

Alhora, no podem acceptar el desman-
tellament d’aquells projectes petits però 
necessaris que milloren les oportunitats 
dels infants amb majors handicaps. Ens 
referim especialment 
als dos projectes més 
bàsics del Pla Educa-
tiu d’Entorn, que sense 
l’oposició del govern 
municipal s’extingiran 
aquest any. Es tracta 
del Taller d’Estudi As-
sistit, que té com a 
objectiu que cap in-
fant es despengi del 
ritme escolar ordinari, 
i  del Projecte Xarxa, 
que potencia el con-
tacte dels infants en 
risc d’exclusió amb les 

xarxes d’educació en el lleure del muni-
cipi. Finalment, hi ha una darrera prioritat 
que l’Ajuntament no pot seguir eludint, i 
menys en un context de crisi econòmica 
com l’actual. Davant d’aquesta difícil 
contingència, fins i tot partits que es di-
uen d’esquerres focalitzen les seves pri-
oritats a resoldre la presumpta manca de 
seguretat ciutadana, i prometen fer créix-
er la plantilla de la policia municipal (per 
cert, quan es farà una racionalització se 
riosa d’aquest servei, que tants diners 
costa a celonines i celonins?). Nosaltres, 
en canvi, prioritzem donar un nou impuls 
l’Escola de Formació d’Adults; dotar-la 
dels serveis, la filosofia i el personal (és 
ineludible la contractació d’un director 
d’estudis!) per convertir-la en una eina 
eficaç de capacitació d’aquells joves 
amb dèficits formatius, per tal d’afavorir 
la seva incorporació al teixit productiu de 
la ciutat i del país. 

pública en què la població d’origen 
estranger resulta clarament agreujada 
(com d’altres col·lectius), perquè qui en 
rep un tracte preferent són les famílies 
més riques del poble. Ens referim a 
la despesa en serveis, instal·lacions i 
manteniments que es paguen en part 
amb diners de l’Ajuntament, però que 
a l’Ajuntament li resulten molt més cos-
toses en relació amb els habitants que 
en gaudeixen als carrers i barris residen-
cials. Ras i curt: l’Ajuntament gasta molt 
més en cada habitant d’un carrer resi-
dencial de cases unifamiliars o xalets 
–generalment, persones que tenen 
molta més capacitat adquisitiva- que no 
pas en carrers amb blocs d’habitatges. 
Malgrat que tothom paga la part dels 
impostos municipals que li pertoca, 
l’Ajuntament ha de dedicar molta més 
despesa per habitant al manteniment 
dels carrers, de les zones enjardinades, 
de les infraestructures bàsiques o del 
servei de recollida d’escombraries als 
barris residencials d’alt estatus. 

L’Ajuntament gasta molt més en 
cada habitant d’un carrer resi-
dencial de cases unifamiliars o 

xalets que no en carrers amb blocs 
d’habitatges

En termes generals, per tant, les 

famílies d’origen forà són receptores 
de molta menys despesa pública mu-
nicipal que la mitjana de la població. 
Per cada euro del pressupost mu-
nicipal del qual la població d’origen 
forà rep una part una mica superior a 
la mitjana, hi ha desenes d’euros de 
diner públic dels quals els pobres, en 
general, i la població d’origen forà com 
a col·lectiu especialment vulnerable, 
reben una proporció molt més baixa 

del que els correspondria, sinó total-
ment residual. El gros del pressupost 
municipal atén el benestar del conjunt 
de la ciutadania, i especialment de la 
majoria que no es troba en situacions 
de penúria econòmica. A més, algunes 
de les partides pressupostàries més 
voluminoses tenen com a destinataris 
preferents els celonins més rics. Amb 
tot, aquestes evidències són viscudes 
com a quelcom tan natural que esdevé 

invisible, i no desvetlla cap malestar ni 
sentiment popular d’injustícia  –quel-
com que semblaria força més raona-
ble-. Ni tan sols fan plantejar, de forma 
més modesta i racional, si en un mo-
ment de crisi com l’actual el problema 
dels ajuts a la població treballadora 
més necessitada rau, senzillament, en 
la seva ridícula escassetat, en contrast 
amb d’altres prioritats i lògiques de 
despesa. 
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Perquè l’educació necessita d’un canvi immediat. L’educació és la base d’una 
societat rica en cultura i persones que puguin parlar per si mateixes. Perquè 
si no treballem bé aquest aspecte i molts altres que necessiten canvi, Sant 
Celoni i els Països Catalans no podran avançar cap a un futur digne.
Ernest Mena

Para la gente que representa la CUP lo más importante son 
las personas, no la rentabilidad política, ni los votos ni el poder. 
Puri Martín

La CUP és un partit polític que pretén canviar les maneres de fer política, 
i ho fa des d’un treball de base, en el qual cada un de nosaltres és una 
peça important per crear teixit associatiu arreu del territori.
Arnau Amadó

Fa quatre anys em vaig implicar en el projecte de la CUP perquè aquells 
que ja hi eren pregonaven un discurs amb el qual sempre m’he sentit 
identificat. Calia que, conceptes com justícia social, solidaritat, volunta-
risme, participació, llibertat, transparència, respecte a la terra, etc. tor-
nessin a ser emprats en el discurs polític de la nostra vila. Ara, amb el 
pas del temps, em ratifico en la meva decisió. El projecte de la CUP ha 
dinamitzat el debat polític i ha demostrat que una altra forma de fer po-
lítica és possible.
Argi Ferrero

Col·laboro amb la CUP perquè sé que entre tots podem realitzar un treball 
seriós per ajudar el nostre poble. Estic segura que amb voluntat i esforç 
crearem una societat més justa per a tothom.
Anna Cruxent

Sovint les coses no van com voldríem i és molt fàcil queixar-se i no im-
plicar-se. Penso que per poder tenir el dret de “criticar” allò que no ens 
agrada, cal primer haver fet alguna cosa, per petita que sigui, per inten-
tar canviar-ho. Per això col·laboro amb la CUP, perquè hi ha coses que no 
m’agrada com es fan i m’agradaria intentar canviar-les. Sé que hi ha molta 
feina a fer i moltes vegades em trobo amb el conflicte que m’agradaria fer 
més del que faig, ja que la rutina del dia a dia deixa poc temps per fer més 
coses, però col·laboro en el que puc, i més val això que res.
Marta Bautista

En un context polític enrarit i opac, en el qual dominen els interessos pri-
vats i sectorials per damunt dels col·lectius (socials i ambientals), un partit 
sorgit del poble mateix i sense afany de poder és l’única opció possible.
Cèsar Gutiérrez

Col·laboro amb la CUP perquè confio plenament amb aquest projecte i 
amb totes aquelles persones que hi ha al seu darrere. Persones fermes, 
amb idees sòlides i amb moltes ganes d’aconseguir amb l’ajuda del poble 
un Sant Celoni més just, més solidàri i més lliure.
Sònia Pujals

L’esperit crític amb què treballa aquest col·lectiu de persones em fa sentir 
clarament identificat amb l’espai que ocupo, i la seva naturalesa altruista 
em fa creure que una altra manera de fer política és possible.
Joan Barquero

Col·laboro amb la CUP perquè es treballa per a una educació tenint en 
compte les necessitats del poble i també per poder potenciar les entitats 
que treballen en el lleure i la cultura amb l’objectiu del creixement perso-
nal i fer conèixer la cultura del país.
Carles Vellvé

PER QUÈ COL·LABORO AMB LA CUP?
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Colaboro con la CUP para luchar por la inde-
pendencia y el cambio en la sociedad.
Manuel Gaspar

Col·laboro amb la CUP per coherència ideolò-
gica, on enfront de l’actual model de societat 
que se’ns imposa, únicament ens queda com 
a resposta el compromís de treballar dia a dia 
per un Sant Celoni i una societat més justa a 
nivell social i ambiental”.
Sergi Travessa

Col·laboro amb la CUP perquè és un projecte 
polític amb projecció de país a partir del tre-
ball de proximitat i compromís dels municipis.
Montse Guitart

Crec fermament en el project de la CUP per-
què, tal com ha desmostrat, és imprescindible 
la complicitat ciutadana en la política munici-
pal. Cal fer veure als polítics de professió que 
la grisor no ha de ser la norma, que la política 
es fa des del poble i per al poble, amb il·lusió, 
ganes i molt de treball.
Joan Agorreta

Col·laboro amb la CUP per la seva capacitat 
de qüestionar-se la realitat, sempre, i creure 
que les coses que semblen intocables es po-
den transformar i ser millors.
Roser Calvet 

Participo del projecte de la CUP per compro-
mís amb mi mateixa i amb el món que m’en-
volta. L’alternativa al capitalisme i a l’explo-
tació és possible i per això hi treballo des del 
meu entorn més immediat.
Mariona Pascual

Doncs col·laboro amb la CUP perquè són ciu-
tadans amb ganes de fer política, no amb in-
tenció de viure de la política!
Xavi Garcia Carrillo

Col·laboro amb la CUP perquè la CUP és una 
eina efectiva de lluita contra les desigualtats.
Montserrat Vinyets

Fa 10 anys que participo en els moviments so-
cials de Sant Celoni i per mi la CUP és la veu 
política que representa tot aquest teixit asso-
ciatiu. Som una generació incorformista, que 
volem el millor per a Sant Celoni, i que ens 
indignem davant les injustícies socials. Crec 
en el projecte de la CUP i les seves noves for-
mes de fer política, més participatives i trans-
parents, i sobretot crec fermament en el grup 
de persones que estan portant aquest projecte 
endavant, unes persones que treballen altru-
istament per fer d’aquesta una societat més 
lliure i més justa.
Dani Corpas

L’aposta ferma per la transparència, la infor-
mació i la participació fan de la CUP l’única 
opció per trencar amb la política partidista 
convencional i així arribar a una societat jus-
ta i lliure.
Jaume Turón

Col·laboro amb la CUP perquè estic indignat 
amb totes les accions injustes que passen dia 
rere dia, com quan prevalen els interessos par-
ticulars per sobre dels col·lectius. Penso que 
la CUP és l’únic partit de Sant Celoni amb la 
capacitat, sinceritat i voluntat real per fer-hi 
front i implementar noves formes de fer.
Albert Ventura
 
En aquests moments la construcció d’infraes-
tructures i l’especulació urbanística, que 
malmeten el nostre entorn natural, sovint 
marquen el ritme de la política. La CUP tre-
balla des de la base, des del poble, i aposta 
per canviar aquestes formes de fer política. 
Col·laboro amb la CUP perquè defensa un 
model territorial que mantingui l’equilibri 
amb el nostre territori, i pensat per a les per-
sones que hi viuen i hi treballen.
Mar Romero

No em puc quedar de braços plegats quan 
veig que molts polítics prioritzen única-
ment els seus interessos personals i de 
partit. Per això he decidit participar a la 
CUP, per fer política des de baix.
Gerard Masferrer
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L’abril del 2010 la Generalitat de Catalunya va apro-
var definitivament el Pla Territorial de la Regió Met-
ropolitana de Barcelona (PTMB). El PTMB dibuixa 
la traça d’un nou eix viari que vorejarà Sant Celoni 
per la seva part nord, des del cementiri fins al veïnat 
de Moixerigues, passant pels Maribaus, la zona del 
Virgili i creuant la Tordera a l’alçada de cal Caval-
lé. Des de la CUP ens hi hem oposat des d’un bon 
principi, i no ho fem des de la immaduresa i com a 
portaveus de la cultura del no. Ho fem fruit d’hores 
de treball i reflexió sobre el model territorial i de mo-
bilitat que volem. 

Per què diem ‘no’ a la Ronda Nord

- Perquè ha estat incorporada al PTMB, per sol·licitud 
expressa del govern municipal de CiU. I s’ha fet 
d’esquenes a la ciutadania, sense informar-ne, i 
sense un debat previ i real de quin model de poble 

es vol. L’equip de Govern s’ha passat quatre anys 
menystenint aquest debat proposat per la CUP, em-
parant-se en falses excuses que ara no tocava, que 
no era prioritari. No obstant, i d’amagat dels partits 
de l’oposició i dels veïns i veïnes, han decidit anar 
més enllà, saltar-se el debat i començar ja a plan-
ificar la futura Ronda Nord!

D’amagat dels partits de l’oposició i dels veïns i 
veïnes, CiU ha decidit anar més enllà, saltar-se el 
debat i començar ja a planificar la futura Ronda 
Nord

- Perquè suposarà una nova ganivetada sobre un 
territori ja prou fragmentat i al límit de la seva capaci-
tat de càrrega. La zona verda de Moixerigues, l’espai 
agrari del Riu-sec, la llera de la Tordera i el Pertegàs 
o el Sot dels Maribaus es veuran fragmentats i ani-
quilats per donar pas a l’asfalt i als vehicles, i qui 

ho sap si a futurs processos urbanitzadors. Es tracta 
de múltiples espais d’ús social, d’importància per a 
la connectivitat, per on transiten camins històrics i 
paisatges fruit de la nostra secular empremta en el 
territori.

- Perquè suposa l’aposta continuista per un model de 
mobilitat basat en l’ús del vehicle privat i en les grans 
infraestructures viàries, i esclau del petroli com a font 
d’energia.  

En definitiva, per les formes obscures en el seu 
procés de tramitació i aprovació, pel que represen-
tarà per a les persones i el territori que constituïm 
Sant Celoni i el Baix Montseny, i perquè ens impo-
sa un model de mobilitat molt costós a nivell social, 
econòmic i ambiental: aquestes són les tres grans 
raons que ens indignen i que per compromís ens por-
ten a dir no a la seva Ronda Nord! 

LA RONDA NORD DE CIU
DALT DEL TURÓ

El Riu-sec, amb Moixerigues en primer terme, i el Virgili i Sant Celoni al fons

Línia del TAV a la zona del Pertegàs i els Maribaus

Vistes d’espais amenaçats per la futura Ronda Nord  (Font imatges: Sergi Travessa). 

Zona agrícola del Riu-sec amb el barri del Virgili al fons

+CUP +TERRITORI
Les propostes de la CUP
Des de la CUP apostem per un nou model territorial i de mobilitat en equilibri amb el territori i 
per a les persones que hi viuen, on la ciutadania ha de poder participar activament en el procés 
de planificació i presa de decisions. Cal repensar el territori com un tot, treballant conjuntament 
amb els pobles veïns.

- Redacció del Pla Director Urbanístic del Baix Montseny i del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Sant Celoni i la Batllòria. Això ens ha de permetre blindar el creixement a cap 
nou sector urbanístic. Preveure les necessitats reals d’equipaments a nivell local i comarcal, i 
decidir-ne la futura ubicació. Aturar els desenvolupaments de nous polígons industrials, com 
el de la Ferreria, i treballar per condicionar els ja existents, molts d’ells a dia d’avui mig buits.

- Potenciar l’ecomobilitat, apostant per una mobilitat sostenible, universal i segura, prioritzant 
la defensa dels vianants, l’ús de la bicicleta i el foment del transport públic col·lectiu. Un urban-
isme que repensi el municipi per als vianants i no per als cotxes. 

- Fre a les noves infraestructures viàries com la Ronda Nord, prioritzar la millora de l’ús i fun-
cionalitat de les actuals infraestructures ja existents, i la seva connexió amb la xarxa local.
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80 municipis presenten una CUP 
a les eleccions municipals

Les CUP de Palau, Sant Esteve i Sant Celoni es 
presentaran conjuntament en un acte unitari el 
proper 30 d’abril

A les properes eleccions municipals del 22 de 
maig, al Baix Montseny no només es presentarà 
la CUP de Sant Celoni, sinó que la Candidatura 
d’Unitat Popular també serà present a Santa Maria 
i Sant Esteve de Palautordera. L’experiència i el 
treball rigorós desenvolupat aquests últims anys 
des de la CUP de Sant Celoni ha incidit amb força 
perquè diferents persones de Palau, que han 
treballat en diferents moviments socials i culturals, 
fessin el pas d’organitzar-se políticament sota les 
sigles de la CUP, i perquè, a Sant Esteve, la gent 
que fins ara ha exercit l’oposició a l’Ajuntament 
sota el paraigua polític de la Plataforma apostés 
per adherir-se al projecte polític d’esquerres i 
independentista de la CUP. 

La característica comuna de les tres CUP és que la 
seva base reposa sobre un grup ampli i heterogeni 
de persones que des de fa anys treballen en 
diferents espais polítics, socials i culturals dels 
respectius municipis. Això els dota de la força 
mobilitzadora i la legitimitat política de la qual 
resten mancats els partits polítics convencionals, 
que si res els caracteritza és la desconnexió amb 
el veïnat i l’obsessió per brodar llistes electorals 
“mediàtiques” dissenyades exclusivament per 
assolir la màxima quota de poder, més enllà de 
defensar un projecte polític en benefici de la majoria 
i en defensa del patrimoni col·lectiu.

Les tres CUP faran un acte polític unitari 

Les CUP de Sant Esteve, Sant Celoni i Palau han 
definit com a objectiu estratègic de cara als propers 
quatre anys aprofundir i reforçar les relacions entre 
els tres pobles, perquè, entre altres raons, aquesta 
és l’alternativa necessària per sobreposar-se a la 
crisi a la qual ens han abocat els especuladors, 
la banca i els polítics submisos als interessos del 
diner. És urgent esberlar les fronteres virtuals que 
tracen els límits dels termes municipals d’aquests 
tres pobles i construir un espai de cooperació 

estable per tal de dissenyar polítiques públiques 
conjuntament, compartir equipaments públics i 
convertir el Baix Montseny en un referent polític en 
la defensa de les polítiques socials.

Per tal de palesar la necessitat urgent que Sant 
Celoni, Palau i Sant Esteve treballin conjuntament, 
el proper dissabte 30 d’abril a les 2 del migdia, al 
costat de l’ermita del Remei de Santa Maria de 
Palautordera, les CUP dels tres pobles organitzaran 
un acte polític unitari. El dinar el cuinarà la Comunitat 
Afganesa de Catalunya. Us hi esperem.    

La CUP irromp en l’escenari polític del Baix Montseny

Blanes, Celrà, el Masnou, el Vendrell, Figueres, Girona, Gramenet, 
l’Hospitalet, la Bisbal d’Empordà, la Garriga, les Borges Blanques, Sant Cu-
gat, Manlleu, Sant Esteve de Palautordera, Manresa, Sant Gregori, Martorell, 
Sant Joan de les Abadesses, Mataró, Sant Joan Despí, Molins de Rei, Sant 
Salvador de Guardiola, Montesquiu, Seva, Navarcles, Sitges, Navàs, Taga-
manent, Cardedeu, Palamós, Tarragona, Palau-Solità i Plegamans, Terrassa, 
Santa Maria de Palautordera, Torà, Pineda de mar, Torroella, Plana d’Urgell, 
Valls, Premià de Mar, Vic, Priorat, Viladamat, Reus, Vilafranca del Penedès, 
Ripollès, Vilanova i la Geltrú, Ripollet i Cerdanyola del Vallès, Vilassar de 
Dalt, Vilassar de Mar, Sabadell, Sallent, Elx, Salt, Independents per Salt, Sant 
Boi, Mollerussa, Sant Cebrià, Sant Pere de Ribes, Artés, Vila de Capellades, 
Lleida, Benifairó de Valldigna, Almàssera, Arenys de Munt, Arenys de Mar, 
Badalona, Balaguer, Banyoles, Barcelona, Barxeta, Berga, Bescanó, Biosca 
i Sant Celoni són els municipis que el 24 de març passat van participar de 
l’acte de presentació de la CUP nacional.
I és que la CUP ha experimentat un notable creixement al llarg dels darrers 
anys, fet que la durà a presentar candidatures a aquesta vuitantena de mu-
nicipis dels Països Catalans en les properes eleccions municipals del 22 de 
maig. Es tracta, ni més ni menys, que del doble de llistes presentades en 

comparació amb fa quatre anys.
Un creixement, en quantitat i qualitat, d’un projecte que es basa en la construc-
ció d’uns Països Catalans més lliures i més justos treballat des de la base, des 
dels moviments socials, i que defuig dels altres partits que s’autoanomenen 
independentistes i que estan creant un circ mediàtic més que mediocre.
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Fa uns mesos el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat la moció de la 
CUP en què es fixaven tota una sèrie de mesures per fer front als desnonaments 
i les execucions hipotecàries. Una d’aquestes mesures perseguia tenir constàn-
cia directa dels desnonaments que es porten a terme al nostre municipi, ja que 
a data d’avui encara no existeix cap tipus d’estadística sobre les persones que, 
amb motiu de la crisi econòmica, s’han vist privades del seu habitatge per motius 
econòmics. Per això, vam trobar escaient demanar al Jutjat de Pau que donés 
compte a l’Ajuntament i als grups municipals tant dels processos d’execució hipo-
tecària com dels desnonaments que es tramitessin a casa nostra, ja que moltes 
vegades els Jutjats de Granollers porten a terme les notificacions a través del 
Jutjat de Pau. Doncs bé, des del Jutjat de Pau s’ha contestat al requeriment dient 
que “ells no tramiten els processos d’execució hipotecària”.  Bé, això, ja ho teníem 
clar. Que la multiplicitat de processos de desnonament 
i execució hipotecària instats, la gran majoria d’ells, per 
bancs i caixes es tramiten als Jutjats de Granollers ho 
coneixem perfectament. Només demanàvem informa-
ció a un organisme que en moltes ocasions auxilia els 
Jutjats per comunicar l’existència de processos judi-
cials.
 
Doncs bé, davant la resposta del Jutjat de Pau a la 
sol·licitud d’informació continguda a la moció per lluitar 
contra els desnonaments, no ens queda més remei que 
buscar altres vies que ens ajudin a quantificar, quant al 
dret a l’habitatge, els efectes de la crisi econòmica al 
nostre municipi. El que no podem fer és quedar-nos de 
braços plegats. Si el que cal és demanar una entrevista 
amb el jutge degà de Granollers, per exemple, es dem-
ana. El que no pot ser és que el compliment de la moció 
aprovada per unanimitat pel Ple quedi arraconada, dins 
un calaix. Per això, emplacem l’alcalde per tal que faci 

tot allò que sigui escaient per obtenir unes dades reals i actualizades sobre els 
llançaments que s’han portat a terme al nostre municipi.
 
Així mateix, aprofitem per informar tots els veïns i veïnes que es trobin immersos 
en un procés d’execució hipotecària o desnonament que tenen a la seva dispos-
ició el Servei d’Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats de  Granollers situat 
al carrer de Josep Umbert, 124 (edifici dels Jutjats). Allà els podran tramitar, si 
no superen els barems legals, l’obtenció d’un advocat d’ofici que garantexi els 
seus drets en els processos instats per bancs i caixes. Per a més informació, 
consulteu el web icavor.com/ciutada. 

Plantem-los cara!

Desnonaments i execucions hipotecàries a 
Sant Celoni i la Batllòria

L’any 2007, a poc de començar l’actual legislatura, la CUP va proposar al Ple 
de l’Ajuntament una moció per a la creació d’una Comissió Mixta de Gestió dels 
Mitjans Locals i Municipals de Comunicació públics, que hauria de vetllar per la 
neutralitat política i la pluralitat d’aquests mitjans. La moció, ben rebuda pel partit 
que governa Sant Celoni, “només” ha trigat tres anys i mig a concretar-se en una 
proposta del govern, batejada com a Consell de la Comunicació. 

No hi ha dubte que la complexíssima redacció del document, de cinc pàgines i 
mitja (portada inclosa), havia de ser per força el resultat d’una lenta i curosa in-
cubació, tasca que no dubtem que ha ocupat bona part del temps de la regidora 
Laura Costa. Alguna persona malpensada podria inclinar-se a interpretar que el 
projecte no s’ha posat en marxa abans perquè el govern convergent no hagués 
de patir molestes interferències en la política comunicativa durant la legislatura i, 
de retruc, tenir un bonic trumfo preparat per presentar en la imminent campanya 
electoral.

El Consell s’ha dissenyat per ser 
un mer organisme

de legitimació mesella del control del 
govern municipal sobre la línia informativa 

dels mitjans públics

Però només cal llegir la proposta de Consell de Comunicació per adonar-se de la 

maledicència de l’anterior argument. La lectura fa evidentíssim que aquest Con-
sell, tal com l’ha dissenyat la regidora, no podia fer témer a l’equip de govern cap 
interferència emprenyadora. El Consell, més que no pas un organisme autònom 
i neutral, a imatge del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, s’ha dissenyat per 
ser un Consell mamporrero, mer organisme de legitimació mesella del control 
del govern municipal sobre la línia informativa dels mitjans públics. 

Altrament, com s’explica que la majoria del Consell proposat el conformin regi-
dors de l’equip de govern, persones triades per ells, i tècnics i treballadors a 
sou de l’Ajuntament? Com s’expliquen les enormes competències i capacitat 
decisòria que se li reserva al president del Consell, que casualment seria el 
regidor de comunicació (investit així com a jutge suprem de l’acció comunicativa 
dels organismes sota la seva responsabilitat política)? Com s’explica la dimensió 
purament ornamental de les atribucions que ha d’assumir aquest Consell, al qual 
ni tan sols es reconeix la potestat de fer rectificar els mitjans que incompleixin els 
principis de neutralitat i pluralitat?

Amb tot, la CUP no ha renunciat a la creació d’un Consell de la Comunicació 
com cal; que integri veus plurals, on cap partit ocupi una posició dominant, on el 
pes de la representació recaigui en professionals independents i de reconeguda 
vàlua, i que tingui potestat per intervenir davant de flagrants incompliments dels 
principis que n’han orientat la creació. Amb aquest propòsit, hem presentat un 
seguit d’esmenes per reconduir la proposta i construir, efectivament, el Consell 
que les celonines i els celonins ens mereixem.  

La proposta oficial de consell de la comunicació de sant celoni, 
o sobre com voler comprar l’àrbitre del partit
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 // LA CUP SUMA //
A mitjans de març la CUP va presentar la seva llista electoral per a 
les properes eleccions municipals. A diferència de la resta de partits, 
la CUP és un projecte col·lectiu que defuig de personalismes. El que 
ens importa és fer política. Per això, els regidors es comprometen a 
renunciar a la seva acta de regidors en un màxim de dues legislatures. 
Com a prova que la CUP és un projecte viu, que creix dia a dia, els 
fins ara regidors han trobat un relleu natural. Tant la Montserrat Vinyets 
com l’Albert Ventura passaran el relleu a altres persones que han volgut 
assumir la responsabilitat i el compromís de ser la veu i la cara de la 
CUP a partir de les properes eleccions.
 
La llei electoral ens obliga a cenyir-nos a presentar 17 candidats a ser 
regidors i regidores i a un màxim de 10 suplents. Totes les persones que 
integren la llista de la CUP són persones compromeses amb Sant Celoni 
i la Batllòria i que els representen. 

A la CUP, però, en som molts més que 27. Per això, a més a més de la 
llista, hi ha un seguit de gent que també dóna la cara per la CUP. Des 
del cap de llista fins al darrer dels col·laboradors, tots tenen un paper 
important a la CUP de Sant Celoni. Tots plegats volem tirar endavant 
aquest projecte ambiciós però factible, que és construir un Sant Celoni 
i una Batllòria millors. Fa més de set anys que hi lluitem, i tenim forces 
renovades per a continuar-ho fent. 

LA CUP COMPLEIX EL COMPROMÍS DE PRESENTAR 
UNA LLISTA ELECTORAL RENOVADA

TENIM NOU LOCAL!

Tenim La idea de traslladar-nos de local va 
sorgir aquest hivern passat quan en vam tro-
bar un que s’adequava més a les nostres ne-
cessitats. Ara ens podeu trobar al carrer de 
Sant Josep, 31, en un local a peu de carrer, 
més ampli i lluminós, que trenca una mica 
amb les barreres arquitectòniques que tenia 
l’anterior, i que ens permet ser més acces-
sibles a tots els veïns i veïnes que volen par-
ticipar en els nostres actes o que volen rebre 
informació.
 
Tal com vam anunciar ara fa quatre anys, la 
intenció de la CUP era, i continua sent, te-
nir un local que estigui obert a totes les enti-
tats del municipi que necessitin un espai on 
reunir-se. Si voleu més informació sobre la 
possibilitat de fer ús del local, ens hi podeu 
trobar cada dimarts de 20 a 21.30 hores o 
ens podeu escriure a l’adreça: 
cupsantceloni@gmail.com.
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