
Des dels seus inicis al segle XVIII, el capitalisme ha estat intrínseca-
ment vinculat a l’obsessió pel creixement i ha estat sotmès a diverses 
crisis al llarg de la seva història, la darrera de les quals és la que 
patim actualment.

L’augment de la producció i el creixement continuat, lligat necessà-
riament al capitalisme com a sistema econòmic, ja fa temps que no 
contribueix a reduir l’atur ni ha frenat tampoc la creixent escletxa en-
tre els que ho tenen tot i els que no tenen res, amb què s’ha accen-
tuat el nombre de persones en la pobresa.

I, malgrat tot, la recepta contra la crisi s’ha traduït en la intervenció 
de diner públic més important de la història, no per salvar els mes 
pobres, sinó per rescatar un sistema financer causant d’aquesta crisi 
i els que tenien el control de les finances.

Aquesta tònica s’ha seguit en la rebaixa dels sous dels treballadors pú-
blics, en l’anunciada rebaixa de les pensions i en els anunciats plans 
d’ajustament que, com sempre, suposen la retallada de nombrosos 
serveis socials que serien, ara més que mai, imprescindibles per donar 
suport a les persones que mes ho necessiten. Així, entre d’altres, la fla-
mant llei de dependència impulsada pel govern del PSOE queda ara, 
per manca de fons, en poc més que paper mullat.

I per acabar de reblar el clau, l’Estat Espanyol proposa l’enèsima re-
forma laboral que, seguint el camí iniciat per les anteriors, abarateix 

i fa més fàcil l’acomiadament i torna a retallar els drets de les treba-
lladores i treballadors.

Sant Celoni ha patit especialment els efectes d’aquesta crisi amb 
un augment important del nombre d’aturats, dels 500 del 2007 s’ha 
passat als gairebé 1.400 d’aquest 2010, un atur que s’ha encruelit 
bàsicament amb el sector serveis i la construcció, que sumen més 
del 70% del nombre d’aturats.

Aquesta situació econòmica ha dut com a conseqüència, tal com de-
mostren les dades d’associacions de suport a les classes mes desfa-
vorides (Creu Roja, Càritas, etc.), un augment important de persones 
excloses o en risc d’exclusió. El Banc d’Aliments dóna servei a un total 
de 270 famílies, que corresponen a 930 persones, (juny 2010) benefi-
ciades pel servei d’aliments per a persones en situació d’exclusió.

Des de la CUP apostem decididament per un sistema econòmic soci-
alista, que garanteixi la redistribució de la riquesa, davant d’una crisi 
causada pel neoliberalisme. Entenem que la solució no pot ser mai 
més neoliberalisme, sinó polítiques pensades per al benefici de la 
majoria social del nostre país.

Amb l’objectiu de la justícia social i la redistribució de la riquesa, des 
d’aquí animem a tothom a sumar-se a la vaga del 29-S i a totes les 
mobilitzacions que durant aquests dies es facin i a exigir al govern la 
retirada de les retallades socials i de la reforma laboral.
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Des de la instauració de l’actual règim 
constitucional a l’Estat espanyol, l’any 1978, 
s’han convocat sis vagues generals. La del 
29 de setembre serà la setena. La història 
d’aquests últims 33 anys ens ensenya que 
les vagues generals sempre han estat un 
instrument efectiu i han permès obtenir 
fruits importants, ja que s’han produït 
rectificacions totals o parcials significatives 
en les intencions del govern de torn. A més a 
més, després de cada vaga general a l’Estat 
hi ha hagut un augment de la despesa social 
pública. Vegem, a continuació, l’impacte 
d’algunes de les principals vagues generals 
anteriors.

Vaga general del 14-D del 1988: un cop 
dur per al govern de Felipe González
La vaga del 14-D va aconseguir paralitzar 
l’Estat. El seu èxit va ser indiscutible i va 
obrir un procés negociador amb el govern, 
en què els sindicats van aconseguir gran 
part de les seves reivindicacions, algunes 
de les quals encara es conserven avui dia, 
per exemple:

La negociació col·lectiva amb els •	
empleats públics. Des d’aquella data, 
els increments salarials es negocien 
amb els sindicats de la funció 
pública.
La compensació a pensionistes i •	
funcionaris per la pèrdua de poder 
adquisitiu dels anys anteriors.
Es va impulsar l’equiparació de la •	
pensió mínima al salari mínim.
El govern va fer marxa enrere en •	
la seva proposta de Pla de Treball 
juvenil, llançat mesos abans.
Es va produir un apreciable augment •	
de la despesa pública social.

Vaga general del 27-G del 1994: el principi 
del final del PSOE
En una situació de crisi econòmica, de fracàs 
del diàleg social sobre la reforma laboral, i 
amb un govern assetjat pels escàndols del 
cas Filesa i el GAL, que comptava amb un 
precari recolzament, només el de CiU, es va 

convocar a vaga general, la quarta contra el 
govern socialista. La vaga va obligar el govern 
a fer marxa enrere en algunes mesures, 
com la intenció de suspendre temporalment 
la pensió d’atur a les persones que rebessin 
una indemnització per acomiadament. Així 
mateix, el desgast que la vaga va provocar 
al govern va fer que, dos anys després, el 
PSOE perdés, en les eleccions, el govern 
de l’Estat.

Vaga general del 20-J del 2002: Aznar ha 
de suavitzar el seu decretazo
La vaga contra el govern d’Aznar es va 
convocar arran del decret aprovat mesos 
abans i que suposava una important 
retallada en la cobertura de l’atur. Tot i que 
el govern d’Aznar va intentar ocultar en 
un primer moment, a través dels mitjans 
de comunicació, el seguiment de la vaga, 
per intenatr vendre’n un fracàs, l’endemà, 
el llavors titular d’Exteriors, Josep Piqué, 
va admetre que la vaga havia tingut un 
seguiment important. Les conseqüències 
de la vaga es van observar en els mesos 
següents:

A començaments de juliol, Aznar •	
fa canvis al govern, d’on surten Pio 
Cabanillas i el ministre de Treball, 
Juan Carlos Aparicio.

A la tardor, en la tramitació del •	
decretazo al Parlament, els aspectes 
més polèmics del text són retirats i 
molts d’altres suavitzats.
A més a més, el març del 2007, el •	
Tribunal Constitucional va anul·lar 
el decretazo per inconstitucional, 
al considerar que quan es dictà 
no es complia el requisit “d’urgent 
necessitat” que es requereix perquè 
el govern pugui emetre un decret.

Aquests són alguns exemples que ens 
demostren com les vagues generals sí 
que serveixen i tenen utilitat. Per això, és 
necessari que tots ens sumem a la vaga 
general del 29 de setembre vinent.

QUÈ ÉS UNA VAGA GENERAL 
I COM HEM D’ENTENDRE 
EL 29-S?

SERVEIX PER A ALGUNA COSA 
FER UNA VAGA GENERAL?

Durant els últims mesos, hem sentit molts polítics dient que ells 
respecten i estan d’acord amb el dret de vaga reconegut a l’art. 
28.2 de la Constitució espanyola del 1978, però no estan d’acord a 
convocar una vaga general. Com s’entén això? Es pot estar d’acord 
amb el dret a vaga però no amb la convocatòria d’una vaga?

L’explicació és la següent: basant-se en el model liberal que separa 
entre economia i política, la Constitució espanyola, al seu article 
28.2, reconeix el dret de vaga als treballadors però només “per a la 
defensa dels seus interessos”. 

El Tribunal Constitucional ha entès que això volia dir que els interessos 
dels treballador només poden ser “economicoprofessionals”, és a dir, 
els que fan referència a la reforma parcial de les seves condicions 
laborals (això seria, segons el Tribunal Constitucional, una vaga lícita), 
però no poden ser polítics, és a dir, interessos generals que afecten 
el conjunt de la societat (això seria, segons el Tribunal Constitucional, 
una vaga ilícita o abusiva).

En conseqüència, parteixen d’una interpretació restrictiva de la vaga, 
reduint la seva finalitat a una concepció contractualista directament 
lligada a la negociació de les condicions laborals entre treballador i 
empresari, a una concepció merament econòmica, però no l’entenen 

com un instrument polític de què disposa la classe treballadora per 
reivindicar una transformació general de la societat i del sistema 
polític i econòmic dominant.

En contra d’aquesta simple “vaga econòmica” o concepció restrictiva 
del dret a la vaga, entesa com a simple mesura de pressió en una 
negociació amb l’empresari de les condicions laborals, nosaltres 
entenem que la vaga general del 29-S s’ha de conformar com una 
“vaga política”, en què els treballadors no només reivindiquem 
aspectes directament relacionats amb la nostra situació profesional, 
sinó també altres aspectes relacionats amb la crítica al sistema 
capitalista i les seves conseqüències, així com amb les grans 
decisions econòmiques i polítiques generals del govern obeint les 
ordres dels mercats. 

Davant la situació actual, de crisi i esgotament del sistema 
capitalista, creiem necessari activar tots els mecanismos de lluita de 
què disposem, entre ells, la vaga general. Cal que els treballadors 
recuperem l’instrument de la vaga, que des de fa anys és un dret en 
retrocés (mentre que l’any 1979 es van fer 180 milions d’hores de 
vaga a l’Estat, el 2008 només se’n van fer 80 millons, i el 2009, 1,2 
millons) i, especialment, cal que recuperem la vaga general com un 
instrument de crítica global del sistema.

La vaga general és una arma intransferible que tenim els treballadors i treballadores per 
reivindicar un ampli conjunt d’aspectes, ja siguin aspectes directament relacionats amb la 
nostra situació professional, com d’altres relacionats amb les grans decisions econòmiques 
i polítiques generals.

Les vagues generals sempre han estat un instrument efectiu i han permès obtenir fruits 
importants, ja que s’han produït rectificacions totals o parcials importants en les intencions 
del govern de torn.



>> LES XIFRES DE L’ATUR DE 

SANT CELONI I LA BATLLÒRIA

>> MOTIUS PER ANAR A LA VAGA

LA REFORMA LABORAL: PRECARIETAT I ACOMIADAMENTS 
BARATS I SUBVENCIONATS PEL GOVERN

A les pàgines centrals d’aquest Vilacup especial podeu llegir els motius 
pels quals es fa necessari assistir a la vaga general del 29-S. A tots 
aquest motius cal aferir-hi la conseqüència més present i greu que ha 

comportat la crisi: els 
elevats índexs d’atur. 
Unes xifres i percen-
tatges que amaguen 
el malson de moltes 
famílies treballado-
res. 

Les xifres que obser-
vem als mitjans de 
comunicació parlen 
d’uns 1.300 aturats a 
Sant Celoni i la Bat-
llòria. Aquest nombre, 
que ja per si mateix 
fa posar els pèls de 
punta, amaga part de 
la realitat, ja que a 
l’atur registrat no s’hi 

comptabilitzen les persones que estan fent cursos de reincerció o 
els joves, que tot i buscar feina, no s’han registrat a l’OTG. 

Al gràfi c 1 hi podem veure l’evolució d’aquests dos índexs i compro-
vem com la situació és molt més greu del que ens diuen. El maig del 
2010, segons el mateix Departament de Treball de la Generalitat, a 
Sant Celoni i la Batllòria hi havia 670 persones que buscaven feina 
i que no estaven registrades com a aturades, una dada que situa el 
nombre d’aturats reals per sobre del 20% de la població activa.

Al gràfi c 2 podem corroborar els efectes del que raonàvem a la pà-
gina anterior: el sector serveis depèn en gran mesura dels sectors 
primari i secundari, cosa que provoca que la reconversió viscuda en 

aquest sector hagi fet inestables els llocs de treball. En conseqüència, 
gran part de l’atur generat prové d’aquest sector.

Els gràfi cs 3 i 4 mostren com afecta l’atur a cada generació. És espe-
cialment greu l’atur generat a la franja compresa entre els 35 i els 39 
anys. L’augment entre el 2007 i el 2010 és pràcticament un 350%: es 
passa de 57 a 194 persones aturades en aquesta franja.

Tot aquest atur ha desbordat els programes d’ajudes socials. A data 
d’avui tan l’Ajuntament com la Creu Roja i Càritas estan donant aju-
des socials a diversos centenars de famílies celonines que estan pa-
gant, ells sí, les greus conseqüències de la crisi. 

Amb tot això el govern central aprova collar més les classes treballa-
dores, mentre que els grans capitals utilitzen mecanismes legals, com 
per exemple les SICAV, que permeten pagar tan sols un 1% d’impos-
tos sobre el benefi ci. 

Gràfi cs elaborats amb dades del Departament de Treball de la 
Generalitat.

En què consisteix la 
reforma laboral?

El govern, a través 
del FOGASA, subvencionarà 
part de la indemnització per 
acomiadament detreballadors 
indefi nits, abaratint-ne així el 
seu cost per als empresaris.

El Fons de Garantia Social (FO-
GASA) és un organisme que de-
pèn del Ministeri de Treball i que 
té com a funció garantir el paga-
ment de salaris, indemnitzacions 
per acomiadament o extinció de 
la relació laboral als treballadors, 
en aquells casos en què l’em-
presari encarregat de pagar-los 
s’hagi declarat en suspensió de 
pagaments, insolvència, fallida o 
concurs de creditors.

Per tant, fi ns ara, el FOGASA no-
més cobria els salaris i indemnit-
zacions per acomiadament del 
treballador en el cas que l’empre-
sari no pogués pagar. La reforma 
laboral estableix que a partir d’ara 
el FOGASA tindrà també com a 
funció addicional subvencionar 
els acomiadaments que els em-
presaris vulguin fer. Vegem com 
funcionarà això.

Tots els treballadors estem con-
tractats, o bé amb un contracte 
indefi nit, o bé amb un contrac-
te temporal. La reforma laboral 
aprovada pel govern de Zapatero 
afecta els contractes indefi nits, 
però, de quina manera? Fins ara, 
quan un empresari volia:

 acomiadar un treballador - 
amb un contracte indefi nit or-
dinari, li havia de pagar una 
indemnització de 45 dies de 
salari per any de servei;

 en el cas que volgués aco-- 
miadar un treballador contrac-

tat sota l’altra forma existent 
de contracte indefi nit (contrac-
te de foment de la contractació 
indefi nida), li havia de pagar 
una indemnització de 33 dies 
de salari per any de servei.

A partir d’aquesta reforma laboral, 
a l’empresari li sortirà molt més ba-
rat acomiadar un treballador amb 
contracte indefi nit, ja que si vol:

acomiadar un treballador - 
amb un contracte indefi nit or-
dinari, li haurà de pagar una 
indemnització de només 37 
dies de salari per any de ser-
vei, ja que els altres 8 dies que 
queden fi ns a arribar als 45 els 
els pagarà el govern a través 
del FOGASA.

en el cas que volgui acomi-- 
adar un treballador contractat 
sota l’altra forma de contracte 
indefi nit (contracte de foment 
de la contractació indefi nida), 
li haurà de pagar una indem-
nització de 25 dies de salari 
per any de servei, ja que els 
altres 8 dies que queden fi ns a 
arribar als 33 els els pagarà el 
govern a través del FOGASA.

En conseqüència, a l’empresari 
li surt més barat acomiadar els 
seus treballadors indefi nits, ja que 
l’Estat li subvenciona una part de 
l’acomiadament i, per tant, 
facilita que els empresa-
ris puguin acomiadar més 
gent. 

L’argument que el govern ha 
donat per justifi car aquesta 
fl exibilització dels acomia-
daments en el cas dels con-
tractes indefi nits és que això 
facilitarà que molts empre-
saris tinguin més facilitats 
per poder reconvertir el con-
tracte de treballadors que 
estan amb temporalitat a un 

contracte indefi nit (“si li surt més 
barat l’acomiadament, l’empresari 
estarà més disposat a contractar 
treballadors indefi nits”). No obs-
tant, tampoc aquest argument té 
sentit, ja que mentre que el go-
vern ja ha començat a subvenci-
onar acomiadaments, la reforma 
estableix que la reconversió de 
contractes temporals a contractes 
de foment de la contractació inde-
fi nida no es podrà fer fi ns d’aquí 
dos anys, a partir del 2012.

Quins altres elements introdu-
eix la reforma laboral? Més po-
der per a les ETT que passen a 
controlar també el mercat de 
treball en el sector públic

Les Empreses de Treball Temporal 
(ETT) són empreses que es dedi-
quen a reclutar treballadors de di-
ferents especialitats, amb la fi nali-
tat de vendre’ls a altres empreses 
que per determinades circumstàn-
cies necessiten cobrir, temporal-
ment, certs llocs de treball. Són, 
doncs, empreses que es dediquen 
a la venda de persones per servir 
de mà d’obra a altres empreses, 
empreses que trafi quen amb els 
treballadors. Fins a l’any 1994, la 
contractació de treballadors cedits 
amb caràcter temporal a altres 

empreses per cobrir una necessi-
tat ocasional estava prohibida per 
l’ordenament laboral i es conside-
rava tràfi c il·legal de mà d’obra. No 
obstant, la llei 14/94 d’1 de juny, 
va legalitzar aquestes empreses 
a l’Estat espanyol. Tot i que d’ETT 
n’hi ha moltes, les 10 empreses 
de treball temporal multinacionals 
principals (Adecco, Alta Gesti-
ón, Vedior Laborman, Manpower, 
Flexiplan, People, BCS, Umano y 
Randstand) controlen el 80% del 
mercat.

Fins a l’actualitat les ETT només 
podien vendre treballadors a em-
preses del sector privat, però teni-
en exclosa la possibilitat de ven-
dre mà d’obra ni a l’administració 
pública ni a empreses del sector 
públic. A més a més, no existia 
cap mena de relació entre les 
ETT i el Servei Públic de Treball 
(INEM).

La nova reforma laboral elimina 
aquesta restricció i permet que 
les ETT puguin proporcionar tre-
balladors a les administracions 
publiques, així com col·laborar 
estretament amb el servei Públic 
de Treball (INEM) cobrant pels 
treballadors que posin a disposi-
ció d’aquesta.

El decret per reformar el mercat de treball (reforma laboral) aprovat, inicialment, pel Consell de Ministres, el 16 de juny, es va aprovar, fi nalment, 
pel Congrés de diputats de Madrid, el 29 de juliol de 2010, amb els vots del PSOE, i gràcies a l’abstenció de CiU i el PNB. Es tracta d’una reforma 
laboral que incorpora el nucli dur de reivindicacions de la patronal, mentre que ignora les reivindicacions dels treballadors. El resultat fi nal és: 
acomiadaments més fàcils i barats, precarietat i desprotecció de milions de treballadors. 



>> MOTIUS PER ANAR A LA VAGA

LES RETALLADES SOCIALS MÉS 
IMPORTANTS DELS ÚLTIMS 30 ANYS

A través de quines 
mesures es vol assolir 
aquest objectiu?

Congelació de les pensions a 
partir del 2011
Com tots sabem, el cost de la 
vida augmenta cada any, això és 
el que denominem l’augment de 
l’IPC (Índex de Preus al Consum). 
Tenint en compte això, la llei es-
tableix que les pensions de jubi-
lació hauran d’augmentar o reva-
loritzar-se cada any d’acord amb 
l’augment de l’IPC, per tal que els 
jubilats puguin continuar mante-
nint el seu nivel de vida.
La Llei de mesures urgents per a 

la racionlaització de l’estructura i 
l’acció protectora de la Seguretat 
Social, de 31 de juliol de 1985, va 
establir al seu art. 4 que les pen-
sions seran revaloritzades a l’inici 
de cada exercici anual, d’acord 
amb l’IPC previst per a aquell any. 
La Llei de consolidació i raciona-
lització del sistema de Seguretat 
Social, aprovada el 31 de juliol de 
1997, establia el mateix.

Ara, el govern de Zapatero, amb 
la congelació de les pensions, 
posa fi a 25 anys seguits de puja-
da anual de les pensions i porta a 
terme la retallada de drets socials 
contra els jubilats més important 

de la història de 
l’actual règim 
constitucional 
espanyol.

Augment de 
l’Impost so-
bre el Valor 
Afegit (IVA)
El sistema im-
positiu, els im-
postos, és un 
dels principals 
mecan ismes 
de finançament 
de què disposa 
el govern per 
poder afrontar 
el cost econò-
mic que suposa 
el manteniment 
de l’adminis-
tració pública, 
així com per 
implementar 
polítiques pú-
bliques.

Podem diferenciar dos tipus d’im-
postos: 

Impostos directes: tenen ca-•	
ràcter progressiu, és a dir, els 
que més tenen paguen més i 
els que menys tenen paguen 
menys. Per exemple, l’IRPF.
Impostos indirectes: són els •	
que graven el consum. No 
tenen caràcter progressiu, és 
a dir, tots, tant si som pobres 
com rics, paguem la mateixa 
quantitat. Per exemple, l’IVA.

Qualsevol política impositiva d’es-
querres s’ha de basar en un aug-
ment dels impostos directes, que 
els que més guanyin més paguin, 
amb l’objectiu de portar a terme 
una redistribució de la riquesa 
que beneficiï els sectors socials 
més desafavorits. No obstant, les 
mesures impositives del PSOE 
consiteixen a fer el contrari, no to-
car els impostos directes, no fos 
cas que les grans fortunes s’enfa-
dessin, i augmentar els impostos 
indirectes, l’IVA, fent que la prin-
cipal càrrega fiscal recaigui sobre 
els sectors populars i, per tant, un 
augment de l’empobriment de la 
clase treballadora.
Reducció d’una mitjana del 5% 
el salari dels funcionaris i tre-
balladors públics amb contrac-
te, i congelació del sou a partir 
del 2011
Encara que existeix una percep-
ció generalitzada en gran part de 
la població que hi ha massa fun-
cionaris públics i que els funcio-
naris són uns privilegiats, això no 
acaba de ser cert del tot. 

En primer lloc, cal assenyalar que 
l’Estat espanyol és un dels països 

que, en termes proporcionals, té 
un nombre inferior de funcionaris 
(9,5% de la població activa es-
panyola) si el comparem amb la 
resta de països rics de la Unió Eu-
ropea (a Dinamarca un 27,5% de 
la població activa són treballadors 
públics; a Suècia, un 21,5%).

En segon lloc, la meitat dels tre-
balladors públics (1,5 milions) no 
són funcionaris, sinó que estan 
amb contracte, una tendència que 
està augmentant segons exposa 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
aprovat l’abril del 2007.
A més a més, cal tenir present 
que els funcionaris i treballadors 
públics són un dels sectors soci-
als que en major mesura ha pa-
tit una precarització de les seves 
condicions laborals durant les úl-
times dècades, especialment des 
dels anys 80 fins a l’actualitat i 
com a conseqüència del següent: 
privatització i liberalització de ser-
veis públics, cosa que ha creat un 
mercat competitiu les conseqüèn-
cies del qual es noten, sobretot, 
en la progressiva precarització de 
les relacions laborals d’empleats 
públics. O les operacions d’exter-
nalització de molts serveis, que 
ha contribuït a augmentar enor-
mement el sistema de subcon-
tractació, amb què s’ha produït un 
desmantellament progressiu del 
treball públic.

A tot això hi hem de sumar el fet 
que les retribucions del funciona-
ris públics, en particular els dels 
nivells mitjans i baixos, s’han 
mantingut estables en termes re-
als des de fa 10 anys. Amb la in-
troducció de l’euro, aquest sector 

de la població ha patit un clar empobriment.

La reducció dels sous dels funcionaris és, 
doncs, un nou atac contra els treballadors pú-
blics, molts dels qual formen part de les classes 
populars, ja que, en l’actualitat, hi ha una gran 
part de funcionaris i treballadors públics que 
cobren menys de 1.300 euros al mes. Con-
cretament, el 70% dels treballadors públics de 
l’Estat cobren menys d’aquesta quantitat.

Eliminació del carácter retroactiu de la 
Llei de dependència
La Llei de dependència atorga una presta-
ció econòmica a aquelles famílies que tenen 
sota la seva responsabilitat, de manera per-
manent, una persona dependent, és a dir, que 
no es pot valdre per ella mateixa. Aquesta llei 
beneficia al voltant d’1,2 milions de persones 
dependents de tot l’Estat.
Fins ara, quan una família començava a co-
brar una pretació econòmica derivada del cost 
d’atendre una persona dependent, conjunta-
ment amb la primera mensualitat, se li pagava 
una quantitat única equivalent al nombre de 
mesos que haguessin transcorregut des de la 
seva sol·licitud. Si feia la sol·licitud i no rebia 
la primera mensualitat fins 4 mesos després, 
amb la primera mensualitat se li pagava, en 
un únic pagament, els 4 mesos anteriors.

A partir d’ara això canvia. Les persones que ja 
han fet la sol·licitud però encara no han cobrat 
la primera mensualitat (en l’actualitat, més de 
250.000 persones dependents a l’Estat), quan 
cobrin la primera mensualitat, el pagament 
dels mesos transcorreguts des de la sol·licitud 
no es farà de cop, sinó en pagaments fraccio-
nats durant 5 anys.

I les persones que encara no han fet la sol-
licitud i que la faran a partir de l’aprovació de 
la mesura, si reben la prestació abans que ha-
gin transcorregut 6 mesos des de la sol·licitud, 
no se’ls pagaran els mesos transcorreguts des 
que la van fer, i perdran aquests diners.

Eliminació del règim transitori per accedir 
a la jubilació parcial 
La jubilació parcial anticipada és una moda-
litat de jubilació anticipada regulada a l’art. 
166.2 de la Llei general de la Seguretat So-
cial, l’art. 12. 6 de l’Estatut dels Treballadors i 
el Reial decret 1131/2002, que permet als tre-
balladors assalariats en actiu, entre els 60 i 65 
anys, acordar amb l’empresari una reducció 
de jornada i de salari, accedint simultàniament 
a la condició de pensionista de jubilació, i es 
requereix que l’empresari subscrigui un con-
tracte de relleu en substitució de la jornada 
deixada de realizar per part del jubilat parcial.

Amb l’objectiu de restringir la utilització 
d’aquesta modalitat i així disminuir la despesa 
de la Seguretat Social, el govern va aprovar 
el 2007 la llei 40/2007, en què establia res-
triccions per poder accedir a aquesta jubilació 
parcial anticipada i limitava el nombre de tre-
balladors que s’hi podien acollir. Si inicialment 
si podia acollir qualsevol treballador assalariat 
entre 60 i 65 anys, la nova llei de 2007 imposa 
com a condicions addicionals haver complert 
61 anys, tenir 30 anys de cotització i 6 anys 
d’antiguitat a l’empresa. D’acord amb la dispo-
sició transitoria 17a de la llei, aquestes restric-
cions no entrarien en vigor el 2014.

El que ha fet el govern de Zapatero amb les 
actuals mesures és avançar l’entrada en vigor 

d’aquestes restriccions a la jubilació parcial 
anticipada, previstes per al 2014, a l’actualitat, 
i ha impedit que molts treballadors que fins al 
2014 es podien acollir a aquest tipus de jubila-
ció ja no ho puguin fer.

Eliminació del “txec nadó” de 2.500 euros 
per fill nascut o adoptat
El “txec nadó”, aprovat l’1 de julio de 2007, 
era una ajuda econòmica concebuda com a 
deducció aplicable a la quota diferencial de 
l’IRPF, de 2.500 euros per a totes aquelles fa-
mílies que tenien o adoptaven un fill. Aquesta 
ajuda augmentava en 1.000 euros més en el 
cas de mares solteres, famílies nombroses o 
amb fills deficients.

Aquesta era una mesura que plantejava algu-
nes controvèrsies, entre elles la més impor-
tant era el seu caràcter universal: és discutible 
que l’Estat hagi de donar ajudes econòmiques 
a aquelles famílies que tenen rendes altes.
Tenint en compte que l’objectiu del govern 
del PSOE és reduir despesa, el més racio-
nal hauria estat que haguessin eliminat el ca-
ràcter universal d’aquesta mesura, establint 
restriccions d’accés a aquelles famílies amb 
ingressos alts, i deixant-la només per a aque-
lles altres amb menys ingressos. No obstant, 
la mesura del govern ha estat eliminar del tot 
el “txec nadó”, la qual cosa suposa un fort cop 
per a aquelles famílies més pobres que, si bé 
el “txec nadó” no els cobria ni de bon tros totes 
les despeses que comporta el naixement d’un 
fill, sí que almenys les ajudava durant els sis 
primers mesos a cobrir les despeses en bol-
quers o productes indispensables de primera 
necessitat (biberons, llet, cereals, utensilis per 
al bany, etc.).

Seguint els dictats dels organismes guardians del capitalisme global (FMI, UE...), el PSOE (amb l’abstenció de CiU al Congrés que va permetre 
aprovar-ho) ha fet el desmantellament de drets socials més important dels últims 30 anys. 

Tot i que, fins ara, la despesa pública en protecció social de l’Estat espanyol era de les més baixes d’Europa (d’un 20% del PIB, molt lluny del 
31% que hi dedica Suècia o de la mitjana dels països europeus, que és d’un 26%), el govern de Zapatero l’ha retallat encara més. El PSOE s’ha 
compromès davant la Unió Europea a retallar la despesa pública social en 5.000 milions d’euros aquest any i en 10.000 milions el 2011. 



Sant Celoni és el centre econòmic 
i social del Baix Montseny. Aquest 
rol de capitalitat el converteix en 
el pol comercial i industrial de la 
zona. Aquesta situació provoca la 
potenciació dels sectors secundari 
i terciari, en detreniment del 
primari (agricultura i ramaderia), 
agreujant la seva situació que 
ja per si mateixa és dolenta en 
trobar-se en una crisi estructural. 
Les polítiques dels darrers anys 
dutes a terme pel govern local i 
autonòmic han convertit les zones 
de conreu en extensions ermes: 
polígons logístics, polígons 
no desenvolupats i zones 
residencials a mig construir. 

L’exemple més proper el trobem 
a la Ferreria, una de les millors 
zones de conreu de la comarca 
es troba amenaçada per l’asfalt i 
el ciment. 

Si volem tenir una economia 
equilibrada i propera hem de 
facilitar la instauració de conreus 
i explotacions agràries. Deixar 
espais per a aquestes activitats 
és una inversió en sostenibilitat, 
paisatge i en la creació de llocs 
de treball.

El sector secundari a la nostra 
vila ha tingut dos protagonistes: 
la indústria tèxtil i el sector 

químic, uns sectors que van 
acollir la gran massa migratòria 
dels anys seixanta. La gran 
potència econòmica d’aquests 
dos sectors s’ha anat esvaint. 
La indústria tèxtil pràcticament 
ha desaparegut, mentre que 
la química, encara que ens ho 
amaguin, pateix una crisi evident. 
N’és un exemple el tancament 
de la Forestal o les retallades de 
plantilla d’empreses com Cray 
Valley, Alkor Draka o Inacsa. 

El decreixement del potencial 
industrial es va anar traslladant 
al sector de la construcció. 
El suposat “salvavides” per a 
l’economia ha resultat ser un 
miratge, que ens ha fet entrar al 
desert de la crisi, hem corregut 
cap a ella empesos per polítiques 
liberals, convenis urbanístics i 
plans parcials. Aquest esprint 
sense sentit ens ha deixat un miler 
de vivendes buides, inaccessibles 
per al jovent, a causa de la gran 
taxa d’atur juvenil que patim. 

El sector serveis és actualment el 
sector que ocupa més població 
de Sant Celoni i la Batllòria. 

Aquest, però, és un sector que 
no genera riquesa, un sector que 
no té inèrcia pròpia, ja que depèn 
en gran part de la potència de la 
resta de sectors i de la capacitat 
de consum de la població. Els 
últims mesos hem pogut veure 
com la instauració a Sant Celoni 
del símbol del model consumista, 
el centre comercial, ha resultat 
ser un fracàs estrepitós. Ens 
prometien llocs de feina i 
activitat econòmica. Des de 
la CUP pensem que els grans 
centres comercials el que fan 
és perjudicar l’economia de les 
persones a canvi de fer augmentar 
l’economia dels poderosos. Són 
pous on la classe baixa i mitjana 
deixa els seus salaris en mans 
dels grans magnats, diners que 
van a parar a paradisos fi scals 
i a fi nançar l’evolució del model 
consumista arreu del planeta. I 
deixa en els millors dels casos 
botigues tancades i contractes 
de treball precaris.

RADIOGRAFIA DE l’ECONOMIA LOCAL
EL CREIXEMENT DEL SECTOR SERVEIS 
EN DETRIMENT DE LA PAGESIA I LA INDÚSTRIA ACABA CONDUINT 
L’ECONOMIA LOCAL A UNA CRISI ESTRUCTURAL

// A qui perjudica la crisi? Als empresaris, no!
Empresaris
Mentre que tots ens hem d’estrènyer el cinturó, els gran empresaris continuen engrandint les seves fortunes. La majoria d’empreses de 
l’IBEX 35 (35 empreses espanyoles amb més liquidesa econòmica) augmentaran els seus benefi cis entre un 10% i un 40% els anys 
2010 i 2011. 

De totes elles, Repsol i Telecinco es troben al capdavant en increment de benefi cis. Totes dues registraran un creixement de benefi cis 
superior al 40% el 2010, i de més d’un 15% el 2011. Altres empreses com Abengoa, Iberdrola Renovables i Gamesa, dedicades al sec-
tor de les energies renovables, tindran també un augment de benefi cis d’un 28% el 2011. Enagás es calcula que guanyarà 314 milions 
d’euros el 2010 i 339 milions el 2011. Telefónica va guanyar, a pesar de la crisi, 7.776 milions d’euros l’any 2009 i continua augmentant 
en benefi cis. En el mateix sentit, el Banco Santander guanyarà 13.000 milions d’euros el 2010.

// A qui perjudica la crisi? Als polítics, no!
Polítics
Els polítics europeus, espanyols i catalans demanen austeritat als treballadors i treballadores, tot i que sembla que ells mateixos no se 
l’apliquen pas aquesta austeritat.

Jean-Claude Trichet, president del Banc Central Europeu. L’any 2009, Jean-Claude Trichet va tenir un ingresos de 360.612 euros. 

José Manuel Durao Barroso, president de la Comissió Europea, i Herman van Rompuy, president permanent del Consell Europeu.
Els presidents de la Comissió Europea i del Consell Europeu guanyen uns 300.000 euros a l’any.

Joaquín Almunia, exministre de Treball i de Seguretat Social del PSOE i vicepresident i responsable de Competència de la Comissió 
Europea, i Magdalena Álvarez, exministra de Foment del PSOE i vicepresidenta del Banc Europeu d’Inversions.
Ha estat elegida per ocupar el càrrec de vicepresidenta del Banc Europeu d’Inversions, amb què cobrarà més de 20.000 euros al mes, 
lliures d’impostos. A més a més d’aquest sou, Magdalena Álvarez continuarà cobrant durant un període de dos anys del Govern espanyol 
un sobresou de 4.600 euros al mes per la seva condició d’exmembre del Govern. 

Des de la Candidatura d’Unitat 
Popular de Sant Celoni presen-
tem 14 mesures que fer possible 
el canvi de model d’economia i 
de societat que defensem. Una 
societat on el bé comú ha d’estar 
per sobre del bé individual, una 
societat oberta i dinàmica, on la 
participació en la vida pública 
sigui constant i on es recuperi i 
es reivindiqui la seva qualitat de 
vida enfront dels interessos del 
capital econòmic i fi nancer.

Us oferim seguidament les 14 pro-
postes concretes d’àmbit municipal.

1. Assumpció d’un paper actiu 
de defensa dels treballadors i 
treballadores. L’Ajuntament ha 
de defensar la permanència de 
les activitats industrials suscep-
tibles de deslocalització, encara 
que no siguin rendibles, estudi-
ant i oferint suport públic a vies 
alternatives de continuació de 
l’activitat que comptin amb la par-
ticipació activa dels treballadors i 
treballadores. 

2. Lluita contra la temporali-
tat. L’Ajuntament ha d’assumir 
com a pròpia la lluita per acabar 
amb la temporalitat dins la con-
tractació que efectua el mateix 
ens local mitjançant la signatura 
del compromís per a l’estabilitat, 
que s’hauria d’exigir a les empre-
ses que se subcontractin com a 
primera condició a complir i una 
clàusula d’estabilitat a fi xar per a 
aquelles empreses que participin 
en els diferents concursos impul-
sats per l’ens municipal.

3. Cooperatives. Cal que l’Ajun-
tament prioritzi les cooperatives 
i altres formes organitzatives 

d’economia social a través de la 
preferència en l’obtenció d’ajuts, 
cessió de locals, subcontractació 
de serveis al mateix ens local, 
publicitat gratuïta als mitjans pú-
blics i presència en fi res.

4. Desplegar una política d’Hi-
senda Municipal basada en la 
justícia distributiva. Cal una tri-
butació més progressiva per tal 
de fi nançar les mesures per la 
igualtat social i d’urgència per als 
casos que sobrevindran en els 
propers mesos. 

5. Accés als serveis públics. 
L’Ajuntament ha de garantir l’ac-
cés als serveis públics a tothom 
independentment de la seva capa-
citat econòmica o del seu estatus 
social, uns serveis públics que han 
de ser universals i de qualitat. 

6. Municipalització dels ser-
veis. Cal una municipalització 
plena dels serveis que, en l’ac-
tualitat, l’Ajuntament ofereix en 
règim de concessió. La munici-
palització implica un control ab-
solut de l’Ajuntament sobre els 
preus que s’apliquen (i, per tant, 
la possibilitat de l’abaratiment 
mitjançant pressió social), cosa 
que signifi ca que tothom en pot 
fer ús independentment dels 
seus ingressos, i unes millors 
condicions de treball per als pro-
fessionals que hi treballen. A més 
a més, els benefi cis econòmics 
que anteriorment es quedava 
l’empresa concessionària podran 
ser recaptats en la seva totalitat 
per l’Ajuntament.

7. Increment de la despesa so-
cial. Cal un augment dels recur-
sos municipals destinats a edu-

cació i sanitat i per destinar-los a 
intervenció directa als col·lectius 
mes desfavorits. 

8. Potenciar la formació. Cal 
que s’incrementin les places de 
l’Escola d’Adults i que s’insti el 
Departament d’Educació de la 
Generalitat a apostar per poten-
ciar la formació professional. 

9. Planifi cació. Estudis periòdics 
sobre desigualtats, pobresa i ex-
clusió. Considerem que abans 
d’actuar cal saber què passa i per 
què passa. L’Ajuntament hauria 
de disposar de la informació ne-
cessària sobre com està afectant 
la crisi les classes populars de 
Sant Celoni i la Batllòria, i en fun-
ció d’això prioritzar unes línies de 
treball o unes altres.

10. Garantir un dret a l’habitat-
ge real. Entenem que l’habitatge 
és un dret i no una mercaderia 
per comerciar. Per això, després 
que el ple de l’Ajuntament apro-
vés el Reglament sobre els habi-
tatges buits proposat per la CUP, 
ara demanem que s’apliqui. La 
sortida d’aquests pisos al mercat 
i els que pugi recuperar l’Ajunta-
ment ha de permetre a l’ens pú-
blic establir una bossa d’habitat-
ges públics amb lloguers justos 
en funció de la renda dels seus 
habitants. Demanem que s’apro-
vi de manera immediata i urgent 
un acord per evitar els desnona-
ments, com el que es va aprovar 
en ciutats de França.

11. Blindar l’accés als serveis 
bàsics dels nouvinguts. Cal que 
l’Ajuntament mostri de manera 
clara i ferma la seva voluntat in-
explícita de no cedir les dades del 

padró per a expulsions de nouvin-
guts sense papers i per evitar que 
a aquestes persones se’ls negui 
l’accés als serveis bàsics.

12. Iniciar les activitats pro-
ductives d’inserció. Impulsant, 
per exemple, els horts comunita-
ris per part de persones amb risc 
d’exclusió.

13. Ajut als treballadors autò-
noms. Per tal que aquests treba-
lladors/es pugin accedir als fons 
necessaris per continuar desen-
volupant la seva activitat, l’Ajunta-
ment ha d’intervenir activament en 
els tràmits necessaris amb l’entitat 
bancària negociant crèdits tous i 
oferint garanties. Caldrà que l’ens 
municipal estableixi un protocol 
amb aquests treballadors/es per 
fer aquests tràmits.

14. Redistribució dels ingres-
sos de l’Ajuntament. Cal que 
l’Ajuntament, amb base als in-
gressos obtinguts, prioritzi es-
sencialment aquelles despeses 
de caràcter netament social do-
tant els serveis públics dels fons 
necessaris encara que això sig-
nifi qui l’aturada d’obres o inversi-
ons d’algun altre tipus.

LES PROPOSTES



El calendari d’evolució de l’ac-
tual crisis econòmica capitalista 
i les seves conseqüències es 
divideix en les quatre fases se-
güents.

1a fase (2008-2009)
Esclata la crisi. Crisi de les fi -
nances privades (bancs)
La primera estapa de la crisi 
va esclatar a partir de principis 
de l’any 2008, amb l’enfonsa-
ment del sistema fi nancer privat, 
amb el col·lapse econòmic dels 
bancs (desmoronament de Leh-
man Brothers o Goldman Sachs 
als Estats Units, intervenció de 
Caja Castilla La Mancha per part 
del Banc d’Espanya, etc.).

La resposta que els governs van 
donar va ser molt ràpida i la so-
lució adoptada va consistir en 
els anomenats “plans de salva-
ment”, diner públic que van do-
nar per salvar els bancs. Potser 
el pla de salvament més famós 
va ser el TARP (Trouble Asset 
Relief Program o Programa de 
salvament dels actius en proble-
mes) que Obama va llançar als 
Estats Units, invertint 700.000 
milions de dòlars, provinents dels 
contribuents, per salvar la ban-
ca nord-amerciana. Els països 
de la Unió Europea van dedicar 
més de 2 bilions d’euros a salvar 
els bancs. A l’Estat espanyol, el 
Congrés va aprovar un Pla de 

rescat bancari de 100.000 mili-
ons d’euros en avals als bancs.

Aquests plans de salvament van 
aconseguir evitar la fallida del 
sistema bancari i aturar la reces-
sió. La primera fase, la crisi de 
les fi nances privades, se supera 
fi nalment l’any 2009. Aquest any, 
bancs com el Santander anucien 
un benefi ci ordinari de 8.943 mi-
lions d’euros.

2a fase (2009-2010)
Crisi de les fi nances públi-
ques. Els Estats fan fallida
Un cop salvats els bancs, aquests 
comencen una dura carrera per 
recuperar tots els benefi cis que 

han deixat 
de guanyar 
en l’últim 
any, per 
això, i sen-
se agrair als 
Estats que 
els hagin 
salvat, i sen-
se vergonya, 
el primer 
que fan és 
apujar els ti-
pus d’interès 
dels crèdits, 
també als 
Estats, els 
p r i n c i p a l s 
deutors dels 
bancs. 

A la Unió Europea, des de l’In-
forme Delors del 1989, està pro-
hibit que els Estats puguin rebre 
crèdits dels Bancs Centrals del 
seu país (i ara tampoc, des de 
l’entrada en vigor de l’euro, del 
Banc Central Europeu). Amb 
anterioritat al 1989, els Estats 
sol·licitaven crèdits als Bancs 
Centrals del seu país, que els 
deixaven diner en unes condici-
ons molt favorables, a un tipus 
d’interès molt baix. A partir de 
l’Informe Delors, si un Estat vol 
sol·licitar un crèdit ha de recór-
rer obligatòriament al mercat, 
als bancs privats, com qualsevol 
altre sol·licitant de crèdit. Això 
ha causat que, avui, els princi-
pals deutors dels bancs siguin 
els mateixos Estats. Els objec-
tius de l’Informe Delors eren, 
bàsicament, dos: primer, que a 
partir d’ara si l’Estat vol fer po-
lítiques públiques ha de dema-
nar crèdits als bancs privats, 
els quals en surten benefi ciats a 
través del cobrament d’interes-
sos. I, segon, que al sortir-li ara 
a l’Estat les polítiques públiques 
més cares, ja que els interessos 
dels crèdits són més elevats, en 
farà menys. I d’aquesta mane-
ra, molts sectors o serveis que 
abans eren coberts plenament 
per l’Estat ara no ho seran, i 
s’obriran nous camps d’inversió 
per al sector privat.

La pujada, per part dels bancs, 
del tipus d’interès ha suposat 
que el deute que els Estats te-
nien amb els bancs, a un tipus 
d’interès variable, s’hagi multipli-
cat desmesuradament de cop i 
volta, i en conseqüència, el deu-
te públic de l’Estat, també. La 
crisi de Grècia ha esclatat per-
què el deute públic de Grècia ha 
pujat, sobtadament, fi ns prop del 
14%. A l’Estat espanyol, la cau-
sa ha estat la mateixa, a fi nals 
del 2009, el deute públic de l’Es-
tat era d’un 11,14% (el deute pú-
blic permès per la Unió Europea 
als Estats de la zona euro no pot 
superar el 3%). 

L’EVOLUCIÓ DE LA CRISI CAPITALISTA ACTUAL: 

LES CLASSES POPULARS PAGUEM LA CRISI DELS RICS

El 12 de maig de 2010, quan faltaven pocs dies per a una nova vaga 
general a Grècia, la cinquena, un grup de militants de l’esquerra grega 
desplegaven una pancarta gegant davant l’Acròpolis i el Partenó que 
deia: “Pobles d’Europa, 
m o b i l i t z e u - v o s ! ” . 
Afortunadament, la crida 
ha tingut efecte. El proper 
29 de setembre la vaga 
general convocada a l’Estat 
espanyol coincideix amb 
una jornada de mobilització 
conjunta de tots els 
treballadors i treballadores 
d’Europa. La jornada de 
vaga a l’Estat coincidirà 
amb jornades de lluita, 
vagues i mobilitzacions a 
diferents països europeus, 
així com una gran 
manifestació a Brussel·les 
convocada per la CES 
(Confederació Europea de 
Sindicats) davant la reunió 
de l’ECOFIN (Consell 
d’Economia i Finances), 
amb l’objectiu de protestar 
contra els Plans d’Ajust 
promoguts pel Consell 
Europeu, la Comissió 
Europea i el Banc Central 
Europeu.

L’estratègia del capital 
exigeix, sense cap mena 
de dubte, una resposta a 
escala europea, la primera 
pedra de la qual podria ser la 
jornada del 29 de setembre. Una resposta que esperem que pugui acabar 
confl uint en la convocatoria d’una vaga general, a nivell continental, 
en els propers mesos, per reivindicar, en contra de l’actual Europa del 
capital i la guerra, una Europa dels pobles i dels treballadors.

3a fase (2010)
La Unió Europea i els governs 
carreguen la crisi dels rics a 
les espatlles dels treballadors
Davant d’un deute públic tan 
elevat, l’Estat no pot pagar-lo i 
es declara en suspensió de pa-
gaments. Ara bé, per què la sus-
pensió de pagaments de Grècia 
ha escandalitzat la UE? Doncs 
perquè, per donar crèdits al Go-
vern grec, els bancs grecs van 
sol·licitar, a la vegada, crèdits 
a bancs d’altres països euro-
peus. Si el govern grec no pot 
pagar els bancs grecs, aquests 
tampoc poden pagar els altres 
bancs europeus, i tornen al perill 
de la fallida del sistema fi nancer 
internacional. 

Davant d’aquesta conjuntura, la 
Comissió Europea i el Banc Cen-
tral Europeu demanen explicaci-
ons a Grècia, i el Govern grec 
presenta davant les institucions 
europees un “Pla d’estabilitat i 
creixement” per disminuir el seu 
deute públic en els propers dos 
anys. La mateixa solicitud es fa 
a altres Estats amb un fort deute 
públic, com l’Estat espanyol. En 
què consisteixen aquests “Plans 
d’estabilitat i creixement”? Re-
forma laboral i retallada de drets 
socials. Aquesta explicació ens 
permet entendre clarament 
aquella frase que “la crisi dels 
rics ens toca pagar-la als po-
bres”.

4a fase (des del juny del 
2010)
La clase treballadora inicia 
mobilitzacions
Com era d’esperar, l’estrangula-
ment econòmic a sectors socials 
cada vegada més amplis ha aca-
bat derivant en uns elevats ni-
vells de descontentament popu-
lar que estan tenint conseqüèn-
cies socials i polítiques. Les més 
visibles són el conjunt de mobilit-
zacions dels treballadors i treba-
lladores que ja s’estan portant a 
terme a molts països europeus. 
A l’Estat espanyol, després de 
la vaga de funcionaris que hi va 
haver el 8 de juny passat, s’ha 
convocat per al setembre una 
jornada de mobilitzacions, el 9 
de setembre, per començar a 
escalfar motors, i la vaga gene-
ral el 29 de setembre. 

29 DE SETEMBRE

MOBILITZACIÓ CONJUNTA DELS 
TREBALLADORS EUROPEUS

AVANCEM CAP A LA VAGA 
GENERAL EUROPEA!



>>EL SANT CELONI OCULT<<

En aquesta entrada de garatge del carrer d’Esteve Mogas 
durant aquest estiu hi han dormit assíduament immigrants 
subsaharians.

El Banc d’Aliments que gestiona Creu Roja i Càrites dóna 
servei a un total de 270 famílies celonines, que correspo-
nen a unes 930 persones.

Les antigues barraques, els coberts dels pous, les tendes de 
campanya, etc. Han servit al Sot de les Granotes com a co-
bert temporal pels nous sense sostre de la crisi econòmica.

Aquest banc de la plaça de l’Estació és el lloc on una 
senyora estrangera sense habitatge ha pernoctat durant 
aquest estiu
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08470 Sant Celoni
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