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CiU i el PSC–PSOE van acordar 
multar l’empresa promotora del 
centre comercial Altrium a canvi de 
passar per alt les il·legalitats que 
l’empresa va cometre. Encara ara 
és l’hora que l’empresa compleixi 
la sanció: pagar 60.000€ i construir 
una passera sobre la Tordera. 
Així mateix, el PSC–PSOE va 
negociar unilateralment amb 
l’empresa promotora de l’Altrium 
perquè destinés 16.000€ a entitats 
benèfiques. En contrapartida, els 
socialistes votarien a favor de 
modificar la normativa urbanística 
municipal per tal de regularitzar 
la violació de la llei comesa 
per l’Altrium. Ningú no sap res 
d’aquests 16.000€ i els socialistes 
es neguen a explicar què ha passat 
amb aquesta suma de diners.

CiU i PSC–PSOE
toleren que 
l’Altrium violi 
la llei

El 13 de desembre se 
celebrarà la consulta sobre la 
independència a Sant Celoni

CiU s’oposa 
a revisar el 
planejament 
urbanístic

“Cal que la 
política torni 
al servei de la 
gent i no del 
diner” 

Conversa amb els regidors de la CUP 
Montserrat Vinyets i Albert Ventura.
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El proper diumenge 13 de desembre 
se celebrarà a Sant Celoni i la Batllòria 
la consulta sobre la independència 
dels Països Catalans.

Arran de la consulta popular sobre 
la independència de Catalunya 
celebrada a Arenys de Munt el 13 de 
setembre, un grup d’entitats locals ha 
constituït la Plataforma organitzadora 
de la consulta popular per la 
independència dels Països Catalans 
a Sant Celoni i la Batllòria amb 

l’objectiu de convocar una consulta 
popular sobre la independència dels 
Països Catalans el 13 de desembre. 
El passat dijous 8 d’octubre, el Ple 
de l’Ajuntament va aprovar, amb els 
vots favorables de la CUP i CiU (i els 
vots en contra del PSC–PSOE), la 
moció consensuada per CiU, ERC i la 
CUP que dóna suport a la Plataforma 
organitzadora de la consulta sobre la 
independència dels Països Catalans 
a Sant Celoni i la Batllòria. D’aquesta 
manera, el consistori celoní ofereix 

la infraestructura possible per a la 
realització d’aquesta consulta popular.

Cal assenyalar que la Resolució 
1.514 de l’Assemblea General de les 
Nacions Unides va concloure que 
“tots els pobles tenen dret a la lliure 
autodeterminació”. Alhora, la resolució 
2.625 incorpora el principi de lliure 
autodeterminació als principis del Dret 
internacional que han de regular les 
relacions d’amistat i cooperació entre 
els Estats. COSES QUE PASSEN 11

Un grup d’entitats del poble han constituït una plataforma que organitzarà la consulta

L’empresa constructora del centre comercial Altrium ha violat sistemàticament la normativa urbanística municipal Ι Foto CUP
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[editorial]

Els veïns i veïnes del barri Baix 
Montseny han traslladat als diferents 
grups polítics municipals la queixa per 
les molèsties que la ubicació de la 
discoteca 4 els ocasiona al seu barri, 
unes molèsties que els han portat a 
iniciar diverses mobilitzacions aquests 
darrers mesos.

Des de la CUP creiem que la solució 
a la problemàtica de la discoteca no 
es pot buscar tractant aquest tema 
de manera aïllada, pels perills que 
això comporta i que explicarem a 
continuació, sinó que s’ha de situar 
en el marc d’un debat ampli i general 
sobre quin tipus d’oci volem a Sant 
Celoni, quin tipus de poble volem, 
com compaginem aquest oci amb el 
descans del veïns, on són els límits, 
etc. 

En aquest sentit, cal assenyalar que el 
nostre posicionament és el següent:

Autonomització dels individus i 
destrucció de l’espai públic

[rovell de l’ou]

El debat sobre la discoteca 
Quatre obliga a repensar l’oci

La importància de les consultes 
sobre la independència

Una de les característiques pròpies 
de la societat capitalista tardana ha 
estat l’autonomització dels individus. 
El desenvolupament vertiginós del 
capitalisme ha substituït, cada vegada 
més, la dependència de l’individu 
cap al grup i els nexes socials per 
la dependència de l’individu cap al 
mercat. 

Les transformacions en el model d’oci,  
en què s’ha substituït la trobada diària 
amb la “colla” d’amics o amigues 
després de la feina per fer un “beure” 
o participar de projectes comuns, per 
un nou estil de vida on l’individu ja no 
necessita els altres per viure (entre 
setmana treballa tot el dia i el cap de 
setmana agafa el cotxe i se’n va a 
centres comercials extraurbans que 
ofereixen diverses activitats d’esbarjo 
basades en el consum individual) n’és 
un clar exemple. 

Les conseqüències d’aquest tipus de 
model social són la destrucció de la 
“comunitat”, tant en el seu sentit físic 
(espai públic) com no físic (sentit de 

VILACUP 
publicació periòdica de la CUP de Sant Celoni i la Batllòria
CUP (Candidatura d’Unitat Popular)

T.93 867 16 13
www.santceloni.cup.cat
santceloni@cup.cat
Sant Josep, 78

Impressió La impremta 
Dipòsit legal GI-389-2008
Tiratge 7.000 exemplars
Publicació gratuïta

L’objectiu és garantir un poble amb vida social i 
alhora assegurar el descans del veïnat

Continua a la pàgina següent

CUP SANT CELONI

Arran de la consulta sobre la 
independència dels Països Catalans 
celebrada a Arenys de Munt el passat 
13 de setembre, diferents pobles del 
Principat, Sant Celoni i la Batllòria 
també, s’han afegit a la iniciativa i el 
proper 13 de desembre celebraran 
una consultat similar a la d’Arenys. 
Per fer-ho possible, a Sant Celoni s’ha 
creat una plataforma, integrada per 
persones i entitats, que s’encarregarà 
exclusivament d’organitzar la consulta 
i, per tant, no es posicionarà a favor 
ni en contra de la independència dels 
Països Catalans. La plataforma com a 
molt farà campanya per incentivar que 
el màxim nombre possible de celonins 
i celonines vagin a votar. Alhora, el 
ple de l’Ajuntament de Sant Celoni i 
la Batllòria va aprovar, amb els vots 
a favor de CiU i la CUP (el PSOE va 
votar en contra), un moció de suport a 
la plataforma, la qual cosa suposa que 
l’Ajuntament aportarà la infraestructura 
necessària per realitzar la consulta.

L’èxit rotund de la consulta celebrada 
a Arenys de Munt demostra que una 
bona part dels catalans i catalanes 
consideren que l’autonomisme tutelat 
per l’administració espanyola és una 
via esgotada a l’hora de garantir el 
futur dels Països Catalans. La CUP 
sempre ha defensat que l’objectiu no 
és buscar la manera d’encaixar els 
Països Catalans a l’Estat espanyol, 
com sí han fet els regionalistes de CiU, 
l’anomenada esquerra verda (ICV) i 
els unionistes del PSOE i del PP, sinó 
la independència. I per aconseguir-
ho res millor que atorgar la paraula 
al poble perquè es pronunciï amb 
absoluta llibertat i sense pressions. Cal 
recordar-ho; tots els pobles gaudeixen 
del dret a l’autodeterminació i els 

Estats, com l’espanyol, que no el 
reconeixen, no es poden titllar pas de 
democràtics.

Les consultes promogudes per 
diferents plataformes arreu del 
país no tenen caràcter vinculant i 
no gaudeixen del reconeixement 
de l’aparell polític i administratiu 
espanyol, que fa tot el possible per 
il·legalitzar-les. La CUP sosté que la 
voluntat del ciutadans i ciutadanes 
dels Països Catalans preval sobre 
la “legalitat” espanyola, però també 
és conscient que, ara per ara, les 
consultes sobre la independència 
dels Països Catalans tenen un 
caràcter merament simbòlic, però 
no per això poc important. I és bo 
tenir-ho present, perquè aquest tipus 
de campanyes voluntaristes, amb 
una vigència limitada en el temps 
i sovint amplifi cades malèfi cament 
pels mitjans de comunicació 
convencionals poden generar 
frustració entre els voluntaris i 
voluntàries que hi esmercen molts 
esforços que després no veuen 
recompensats. Les consultes no 
resoldran un problema polític que 
s’arrossega des de fa 30 anys. 
No només això, sinó que cal estar 
a l’aguait perquè aquest tipus de 
campanyes són molt llamineres per 
als partits polítics convencionals 
a l’hora de fer-se-les seves amb 
l’objectiu d’esgarrapar quatre vots 
ara que la seva credibilitat és menys 
zero. Per tant, endavant amb les 
consultes, però sent conscients 
que l’alliberament social i polític 
d’un poble és un camí penós, amb 
víctimes i damnifi cats, i una lluita 
diària que va més enllà de gestos de 
curta volada. 



3 vilacup número 13

comunitat), i el replegament 
de cadascun dels individus 
en el seu espai privat o íntim, 
el domicili. Alhora, aquesta 
autonomització de l’individu i 
revalorització de l’espai íntim 
o privat com a espai “sagrat”, 
per sobre de la comunitat --en 
el doble sentit del terme--, des 
d’on es pot fer absolutament 
tot sense sortir-ne (cada 
vegada més activitats com 
la compra o fer nous amics 
es fan sense necessitat de 
sortir de casa, mitjançant 
internet i les seves xarxes 
socials) ha suposat l’aparició 
en les últimes dècades d’un 
nou dret que va esdevenint 
cada vegada més absolut 
i ilimitable: el dret a no ser 
molestat (que és diferent del 
dret a descansar).

Situacions com el fet que 
des de l’Ajuntament calgui, 
cada dos anys, buscar un nou 
emplaçament per celebrar 
la festa major del setembre, 
allunyant-la cada vegada més 
del centre del poble, perquè 
alguns veïns del lloc on es 

fa es queixen que, durant 
tres dies a l’any, el soroll “els 
molesta”, és un exemple 
de com davant una situació 
de conflicte entre el dret 
col·lectiu a les festivitats d’una 
comunitat i el dret individual 
a no ser molestat s’està 
prioritzant i protegint, cada 
cop més, el dret individual a 
no ser molestat.

El dret a no ser molestat, un 
dret absolut?

L’absolutització o ilimitació 
del dret individual a no ser 
molestat té un gran perill, 
porta a un poble mort, on 
no s’hi pot fer res “perquè 
molestes”. Porta a convertir 
l’espai públic en un espai 
gris d’interacció econòmica, 
d’intercanvi de mercaderies 
entre individus aïllats, i no en 
un espai de trobada, interacció 
social, participació, diversió 
i manifestació d’activitats 
artístiques, musicals, etc. 
Aquest és un procés que 
s’ha produït ja en moltes 
societats i que a nosaltres 

encara no ens ha afectat 
del tot per les peculiaritats 
que ens caracteritzen com 
a pertanyents a la cultura 
mediterrània, però anem cap 
allà.

Essent conscients que aquest 
no és el camí en què hem 
d’avançar com a comunitat, 
creiem que el tractament del 
problema de la discoteca 
4 amb els veïns no pot 
fer-se de manera aïllada, 
plantejant únicament el 
dilema: “discoteca 4 o dret a 
no ser molestat (dels veïns)” 
com una qüestió dialèctica 
i aïllada de la resta. Si ho 
fem així, i tenint en compte 
els horaris d’obertura de la 
discoteca 4 (de les 2 fins a 
les 6 de la matinada) i les 
evidents molèsties que alguns 
dels seus clients causen als 
veïns, ens obliga a haver 
d’optar per l’absolutització, 
un cop més, del dret a no ser 
molestat, amb el corresponent 
perill que això comporta, 
establir un altre precedent 
d’una bola cada vegada més 

grossa de demandes de 
prohibició o tancament de 
qualsevol tipus d’activitat o 
local d’oci nocturn al centre 
del poble perquè molesten, 
cosa que condueix a un oci 
extraurbà i a un centre del 
poble socialment mort, sense 
espais d’interrelació, i això és 
precisament el que no volem. 

El problema s’ha d’abordar en 
un marc ampli que tracti sobre 
quin tipus d’oci volem a Sant 
Celoni, quin tipus de poble 
volem, com compaginem 
aquest oci amb el descans 
del veïns, on són els límits, 
etc.  Fer-ho d’aquesta manera 
ens permet dir que el dret 
a no ser molestat no pot 
ser un dret absolut i ilimitat, 
cap dret, excepte la vida, és 
ilimitat, tots poden ser limitats 
en tant que no s’excedeixi el 
límit d’allò raonable. El debat 
està, doncs, en què és allò 
raonable. La CUP considera 
que allò raonable és, primer, 
garantir un poble amb vida 
social, i segon, garantir també 
el descans dels veïns.

Això es pot aconseguir a 
través d’aquestes mesures:

La potenciació d’un oci 
alternatiu i desmercantilitzat, 
mitjançant l’establiment, 
des de l’àrea de Cultura de 
l’Ajuntament, d’un programa 
mensual regular d’activitats 
(actuacions musicals d’artistes 
locals i no locals, teatre, etc.) 
per a totes les edats, durant 
el dia i la nit (fins a les 3 de 
la matinada) dels caps de 
setmana. 

La flexibilització en 
l’atorgament de llicències, 
actualment molt restringida, 
per l’obertura de bars 
musicals o altres locals 
d’oci nocturn al centre del 
poble que obrin, els caps de 
setmana, fins a les tres de 
la matinada, garantint una 
diversitat d’espais on el jovent 
pugui sortir. 

El trasllat a espais 
extraurbans de discoteques 
que obrin a partir de les 2 o 3 
fins a les 6 de la matinada.

La discoteca Quatre al carrer Doctor Barri Ι Foto CUP

CUP
l’alternativa necessària

Candidatura d’Unitat Popular
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En l’anterior Vilacup plante-
jàvem un seguit de dubtes 
sobre el nou Casal d’Estiu 
que  l’equip de Govern ha 
posat en funcionament aquest 
estiu. Malgrat les suspicàcies 
que d’entrada ens generà 
aquest nou model, vam decidir 
esperar els resultats finals 
abans de posar el crit al cel. 
Malauradament, aquells mals 
auguris s’han fet realitat i avui 

L’enfonsament del nou Casal d’Estiu o de 
com el ‘Titànic’ ha topat amb el seu ‘iceberg’  
El nou Casal d’Estiu ha priveligiat les escoles privades-concertades i els clubs esportius privats

podem afirmar que el Casal 
d’Estiu ha estat un nyap. En 
definitiva, enguany s’ha plan-
tejat un model elitista, amb 
menys serveis, amb menys 
setmanes efectives d’activitats 
i on s’ha reproduït el mateix 
efecte de guetització existent 
en el model educatiu de la 
vila. No obstant, amb l’objectiu 
d’evitar semblar demagògics 
i amb les dades a la mà pro-
curarem mostrar alguns dels 
aspectes i “curiositats” més re-

llevants del nou Casal d’Estiu:
Mentre que el 2008 el casal 
comprenia tot l’estiu (del 25 
de juny al 5 de setembre), 
enguany s’ha limitat al juliol 
(l’excepció han estat dues 
activitats realitzades per una 
entitat que s’han desenvolupat 
durant el juliol i els primers 
quatres dies de setembre).  

Si bé, com mostra la taula 1, 
el Casal del 2008 es movia 
en uns preus força raonables, 

la pseudoprivatització que 
enguany ha patit ha suposat, 
com mostra la taula 2, un 
increment de preus per a les 
famílies.

S’ha constatat que algunes 
de les entitats participants 
han subcontractat el servei 
del Casal d’Estiu a empreses 
privades.

Es fa palès que el canvi de 
format obeeix a la retallada 
pressupostària de caràcter 
general duta a terme per 
l’equip de Govern. Mentre que 
el 2008 l’aportació municipal 
al Casal d’Estiu va ser aproxi-
madament d’uns 35.000 euros 
(aquest va ser el balanç final 
de costos un cop vistos els 
ingressos i les despeses), en-
guany ha estat d’uns 14.000 
euros. Si bé som conscients 
de la mala situació de les 
arques municipals, creiem que 
les polítiques d’austeritat no 
passen per retallar serveis de 
caràcter social i educatiu. 

Les dades analitzades con-
firmen la tendència cap a 
un model de segmentació i 
d’elitització. No s’ha assolit 
l’objectiu d’obrir totes les 
activitats a tots els infants i 
joves del municipi. Bona part 
de les diferents entitats o 
centres han mantingut la seva 
“clientela” reproduint la lògica 
de la separació existent en el 
model educatiu de la nostra 
vila. Aquesta elitització es 
fa evident en el sistema de 
beques aplicat. Si bé hi ha 
hagut un increment pel que fa 
a la partida de beques (d’uns 
3.800 euros s’ha passat a uns 
4.200 euros), el repartiment 
d’aquestes cap als partici-
pants de les diferents activi-
tats ens genera tot un seguit 
d’interrogants. 

Com pot ser que tan sols un 
22,05% de les beques es des-
tinin a infants inscrits en els 

casals organitzats des de les 
escoles públiques i un 77,94% 
de les beques vagin destina-
des als casals organitzats per 
les escoles privades-concerta-
des i clubs esportius privats? 
Aquestes xifres permeten 
pensar que, o bé hi ha hagut 
un dèficit de l’oferta d’activitats 
de les escoles públiques, o bé 
la informació del sistema de 
beques no ha arribat a tothom 
adequadament. Aquesta 
gran diferència també es 
manté pel que fa a les xifres 
de l’aportació municipal per 
participant. 

Mentre que un 88,53% de 
l’aportació municipal s’ha 
destinat a subvencionar els 
infants i joves inscrits en 
els casals de les escoles 
privades-concertades i clubs 
esportius privats, un 11,47% 
d’aquesta aportació ha anat 
cap als infants i joves inscrits 
en els casals de les escoles 
públiques. Aquest diferen-
cial es deu al major nombre 
d’infants inscrits als casals de 
caràcter “privat”; un fet que 
evidencia la necessitat de re-
tornar a un model centralitzat 
que arribi a tots els segments 
socials presents al poble.  
        
Totes aquestes dades –i mol-
tes més que en aquest espai 
es fa impossible detallar– han 
confirmat amb escreix bona 
part de les sospites que se’ns 
presentaven abans de l’estiu. 
Amb l’actual remodelació 
del Casal Jove d’Estiu –un 
servei municipal en actiu des 
d’abans del 1992– l’equip 
de Govern ha presentat una 
dimissió formal pel que fa a 
les polítiques infantils i juveni-
ls de lleure i s’ha transformat 
en un mer intermediari i editor 
de guies. Com intuíem, hi ha 
mala peça al teler. En aquest 
cas caldrà desballestar-lo i 
construir-ne un de nou. Qui 
s’hi apunta a tirar endavant 
aquesta tasca?

CUP SANT CELONI

[educació]

RELACIÓ DE PREUS DEL CASAL D’ESTIU 2008 - JULIOL
servei BON DIA servei LUDOTECA servei LLEURE i ESPORT serveis JUVENILS

juliol (1a quinzena)
14 €

juliol (1a quinzena) 
Matí: 62 €

juliol (1a quinzena) 
Matí: 62 € juliol (1a quinzena)

62 €juliol (1a quinzena) 
Tarda: 46 €

juliol (1a quinzena) 
Tarda: 46 €

juliol (2a quinzena)
14 €

juliol (2a quinzena) 
Matí: 62 €

juliol (2a quinzena) 
Matí: 62 € juliol (2a quinzena) 

62  €juliol (2a quinzena)
Tarda: 46 €

juliol (2a quinzena)
Tarda: 46 €

RELACIÓ DE PREUS DEL CASAL D’ESTIU 2009 - JULIOL  
 PREUS ENTITAT 1
English camp 174 € (quinzena) matí 159 € (quinzena) Tarda

 PREUS ENTITAT 2
Servei LLEURE 146 € (mes) matí 92€ (quinzena) Matí

PREUS ENTITAT 3

Servei BON DIA Servei LLEURE (matins) Servei LLEURE 
(matí, tarda i menjador)

16 € (quinzena) 94,4 € (quinzena) 179,4 € (quinzena)

PREUS ENTITAT 4
Servei BON DIA Servei LLEURE (mes) Servei LLEURE (quinzena)

No especificat

175 € (mes) Matí 87 € (quinzena) Matí

145 € (mes) Tarda 72 € (quinzena) Tarda

292 € (mes) Tot dia 146 € (quinzena) Tot dia

PREUS ENTITAT 5

Servei LLEURE (mes)

Servei LLEURE (quinzena)

109 € (1a.quinzena) Matí

69 € (1a quinzena) Tarda

134 € (2a quinzena) Matí

87€ (2a. quinzena) Tarda

Taula 1

Taula 2
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[territori]

La CUP aposta per redactar un nou pla 
urbanístic i l’equip de govern de CiU s’hi oposa

Actualment a Sant Celoni 
ens regim per un Pla Gene-
ral d’Ordenació Urbanística 
(PGOU) aprovat el 1997. Així 
és tal com es deien els POUM 
abans que s’aprovés l’última 
llei d’urbanisme catalana del 
2005. 

Tal com hem anunciat, aquest 
PGOU vigent està redac-
tat amb unes lleis estatals i 
autonòmiques aprovades els 
anys 1975 i 1984, respecti-
vament, molt anteriors a les 
noves lleis en matèria de sòl i 
urbanisme aprovades el 2005 
i el 2008. Aquestes últimes 
són molt més sensibles a 
la realitat actual, com és el 
principi de desenvolupament 

urbanístic, on s’aposta per un 
creixement racional i moderat 
tot respectant l’entorn i els 
recursos naturals per una 
millor qualitat de vida. O el 
fet de ser molt més sensibles 
en matèria d’habitatge social/
protegit, passant d’uns mínims 
inexistents a uns mínims del 
30% del total. Un fet que fa 
necessari adaptar el PGOU a 
les noves lleis.

Una mostra d’això són les 
contínues modificacions 
puntuals de planejament que 
es realitzen habitualment als 
plens municipals. Com va ser 
la modificació del planejament 
del terrenys situats entre la 
línia del TGV i la zona espor-
tiva, coneguda tècnicament 
com el P-16. Aquesta inicial-

ment no contemplava habitat-
ge protegit, va estar motivada 
per aconseguir habitatge pro-
tegit i per aconseguir terrenys 
per a la futura construcció de 
l’institut.

Des de l’aprovació del PGOU 
vigent ja han passat més de 
12 anys i en els darrers hem 
viscut el creixement i el boom 
immobiliari més gran que es 
recorda en la història recent, 
cosa que ha causat, entre 
altres factors com les lleis, 
que aquest pla general estigui 
desfasat i absolet segons les 
circumstàncies i necessitats 
del moment.

Són moltes les problemàti-
ques globals que pateix Sant 
Celoni i que el creixement, en 

lloc de solucionar-les, les ha 
aguditzat. L’ARE era més del 
mateix, creixement per equi-
paments, pisos per hospital, 
cosa que ni era certa i ni una 
cosa depenia de l’altra. A Sant 
Celoni hi falten solars per 
construir-hi escoles, falta mi-
llorar la mobilitat interna amb 
l’ajuda del transport públic i 
d’un aparcament, falta abastir 
les necessitats d’habitatge 
protegit, es fa cada dia més 
necessari actuar sobre el 
poble ja construït per evitar-ne 
el deteriorament, etc. 

Ara tenim una oportunitat 
única amb la desacceleració 
econòmica i constructora, 
per revisar i planificar una 
vegada més el model de 
poble que volem. Definir com 

volem créixer i amb quins 
tempos, plantejar-nos quines 
necessitats tindrem de cara 
al futur pel que fa a equipa-
ments, què hem de preservar 
i protegir, volem un poble i 
barris dormitori o un poble viu 
amb diversos pols d’activitat 
econòmica, etc. I l’única eina 
vàlida per fer-ho tot plegat és 
la formulació d’un nou POUM, 
perquè aquest ens permetrà 
fer una anàlisi rigorosa i global 
de la situació i les necessitats 
a llarg termini de Sant Celoni. 
El temps se’ns tira a sobre, 
tenim molts reptes i oportu-
nitats per endavant, ara toca 
definir el Sant Celoni del futur, 
hem de deixar de banda les 
modificacions puntuals i enca-
rar d’una vegada per totes el 
nou POUM.

El planejament urbanístic vigent no és útil per solventar els reptes que té Sant Celoni

CUP SANT CELONI

El planejament urbanístic 
és una fórmula per establir 
prioritats sobre el desenvolu-
pament o la reforma del poble 
i articular projectes urbanístics 
d’acord amb la llei. O sigui, el 
planejament és pensar quin 
poble volem, com el volem i 
en quins períodes de temps el 
volem tenir.

QUÈ ÉS EL PLANEJAMENT ?

El sistema de planejament 
es compon d’unes figures 
d’ordenació o plans. Els plans 
són els instruments de la llei 
per preveure i dirigir obres 
d’urbanització o reformes 
al poble. Així, quan parlem 
de plans estem parlant de 
l’aplicació concreta d’un pla-
nejament sobre el poble.

QUÈ SÓN ELS PLANS ?

El Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM) 
és l’instrument d’ordenació 
urbana integral en l’espai 
i el temps. Això vol dir que 
planteja un model de poble 
a llarg termini; defineix tant 
l’ocupació física de l’espai 
com els usos i les activitats a 
tot el territori municipal. 

EL POUM

1. Definex objectius i oportunitats que té el municipi.
2. Classifica el sòl en: urbà, urbanitzable i no urbanitzable.
3. Defineix i estableix criteris d’urbanització, o sigui, crea nor-

mativa tant per al sòl urbanitzable com per a l’urbà (volume-
tria, densitat, edificabilitat, etc.).

4. Dissenya l’estructura general i orgànica del territori: comuni-
cacions i infraestructures, espais lliures, equipaments.

5. Preserva sòl per a habitatge social/protegit, equivalent al 
30% del sostre residencial previst al municipi.

6. Indica mesures per a la protecció del medi ambient, del 
paisatge, dels conjunts històrics i artístics.

7. Preveu la disponibilitat suficient de recursos energètics i 
hídrics.

8. Preveu mesures per aconseguir una mobilitat eficient.

CARACTERÍSTIQUES DEL POUMQUÈ ÉS UN POUM ?

L’equip de govern de CiU va pretendre urbanitzar els terrenys de can Riera de l’Aigua Ι Foto: CUP
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La CUP ha passat de ser  un 
moviment exclusivament “de 
carrer” a ser el grup més actiu 
de l’oposició municipal. Hi esteu 
d’acord? 
Abans de les eleccions quan no 
teníem representació a l’Ajuntament, 
també érem un moviment polític i 
que avui, per molt que tinguem dos 
regidors, no hem deixat de ser un 
moviment de carrer. La CUP fa feina 
de carrer i feina d’ajuntament i no es 
pot desvincular una cosa de l’altra. 
 
Després de conèixer els resultats 
de les últimes eleccions municipals, 
molta gent deia que el poble 
“quedaria desgovernat”, que “els 
de la CUP ho pararien tot”, que 
éreu “els de la cultura del no”. És 
evident que això no és així. Com 
heu aconseguit trencar amb aquests 
estereotips?
Abans de presentar-nos a les 
eleccions, la CUP ja va demostrar 
que era capaç de presentar propostes 
constructives sobre diferents 
temàtiques, com ara l’oci, l’habitatge 
i participació. Per tant, un cop dins 

de l’Ajuntament no hem canviat la 
nostra forma d’actuar. Bé, ara tenim 
més feina que abans perquè treballem 
rigorosa i profundament tots els punts 
que se sotmeten a debat al ple per tal 
de presentar propostes que millorin la 
situació de les classes populars.

Quina valoració feu de l’acord 
“d’investidura i governabilitat” que 
vau signar amb CiU?
Encara que l’acord va durar només un 
any, perquè CiU va violar el contingut 
d’allò que havien pactat amb nosaltres, 
aquesta aposta ha permès, primer, 
trencar cercles de poder i aparells de 
dominació consolidats durant 18 anys 
de govern socialista i tripartit, segon, 
conèixer en profunditat les lògiques 
i dinàmiques de funcionament intern 
de l’Ajuntament i això, alhora, ens ha 
permès controlar de prop l’acció de 
govern i, tercer, hem aconseguit fer 
pública al veïnat molta informació que 
fins ara ha restat amagada.  
 
Per què vau trencar amb CiU?
Perdona, nosaltres no vam trencar 
l’acord sinó que va ser CiU que es va 
encaparrar en tirar endavant l’Are a 
Can Riera de l’Aigua i aquesta decisió 

suposava violar un punt central de 
l’acord: redefinir l’ordenació urbanística 
del poble entre tots. No només les 
forces polítiques, sinó tot el veïnat ha 
de participar a l’hora de decidir com ha 
de ser el poble.
 
Malgrat el trencament de l’acord, 
des del PSOE i els seus mitjans 
de comunicació es parla de 
“cupvergència”. Hi esteu d’acord? 
No, això és una simple estratègia del 
PSC-PSOE per desacreditar-nos per 
així mostrar-se de cara a la galeria 
com a única alternativa pretesament 
d’esquerres. Tanmateix, els fets 
demostren que això no és així, perquè 
d’ençà del trencament de l’acord, el 
PSOE ha votat de la mà de CiU molts 
temes clau, com ara les ordenances 
fiscals, modificacions urbanístiques 
molt polèmiques, com per exemple 
la Ferreria, i el pressupost a través 
del subtergi de les modificacions 
de crèdit. Tot plegat demostra que 
l’única alternativa transformadora és 
la CUP, perquè CiU i el PSOE–PSC 
sempre es posen d’acord pel que fa 
als assumptes més importants. I quan 
això no passa és per pur tacticisme 
polític.

A les últimes eleccions 

municipals, la Candidatura 

d’Unitat Popular (CUP) es 

va presentar per primera 

vegada i va treure dos 

regidors; la Montserrat 

Vinyets i l’Albert Ventura. 

Ara, a mitja legislatura, 

els entrevistem perquè 

ens expliquin com viuen 

l’experiència de ser 

regidors i si la CUP s’ha 

transformat després d’haver 

accedit a les institucions, 

ja que fins llavors només 

havia fet política des del 

carrer.

[entrevista]

CORAL·LÍ MEDES

“CiU i el PSC–PSOE sempre es posen 
d’acord en els assumptes més importants” 

Els voluntaris i voluntàries de la CUP que integraven la llista de candidats a les eleccions municipals del 2007 Ι Foto: ROSER ORTIZ
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Què ha aportat, si és que ha aportat 
alguna cosa, la CUP als Plens 
municipals?
Segur que hem enriquit el debat 
polític, no només pels assumptes 
que hem sotmès a debat, que sense 
la CUP no s’haguessin debatut, sinó 
també perquè hem aconseguit que al 
Ple les discussions no responguin a 
baralles exclusivament electoralistes 
entre els partits polítics convencionals. 
Alhora, el treball de la CUP al ple ha 
permès que molta informació que fins 
ara restava oculta aflorés i el veïnat la 
pogués conèixer.  

D’aquests dos anys a l’Ajuntament, 
del que ha aconseguit la CUP, de que 
esteu més satisfets?
És important assenyalar que els 
resultats de moltes polítiques són a 
llarg termini, de manera que la CUP 
ha sembrat la llavor en assumptes 
com l’habitatge o les polítiques 
socials, i els resultats es veuran 
més endavant. Amb tot, però, estem 
molt orgullosos d’haver aturat l’ARE, 
d’haver aprovat el primer reglament 
de pisos buits de Catalunya, d’haver 
iniciat la municipalització de serveis, 
que ha començat amb l’escola bressol 
El Blauet, i també d’haver prioritzat 
l’atenció a les classes populars a l’hora 
de planificar l’acció de govern.

Parlant a nivell ja més personal, això 
de fer de polítics era tal i com us 
imaginàveu?
Tots dos ens dediquem a la política 
des de fa molt temps, des de l’època 
de l’Institut. El fet de ser regidors és 
una condició, però no és determinant. 
Nosaltres identifiquem la política no 
com una forma de viure sinó com 
una eina per transformar el món, per 
lluitar contra les desigualtats. Per això, 
continuem treballant com sempre hem 
fet amb base als ideals en què creiem 
fermament. Ara, però, hem d’assistir 
als Plens de l’Ajuntament i guardar 
certes formalitats.
 
És bo per la política municipal la 
gent jove? No els falta experiència?
Hi ha molts joves que passen de la 
política i això és precisament el que 
busquen les classes dominants; que 
els joves ens dediquem a l’oci i que 
ells ja s’encarregaran de “la política”. 
Hem d’acabar amb això. Hem de 
trencar el monopoli, que la política 
torni al servei de la gent i no del diner.
 
Molta gent creu que “el temps ja 
us canviarà”, que si manéssiu seria 
diferent...
Nosaltres toquem molt de peus a terra: 

treballem des de l’àmbit municipal per 
acabar amb les desigualtats socials, 
prioritzant el treball en temàtiques 
que afecten la nostra quotidianitat. 
Els partits polítics convencionals 
són maquinàries de poder rígides on 
quatre manen i dicten les directrius a 
seguir per assolir les màximes quotes 
de poder possible. Per contra, la CUP 
se sustenta en el treball horitzontal 
i de base de desenes de voluntaris 
i voluntàries i que treballa per 
aconseguir una societat més igualitària 
i lliure. No és fàcil, perquè aquests 
principis no són pas els dominants en 
la societat ni tampoc els que prevalen, 
per exemple, a l’hora d’educar la 
canalla.
 
Que sigueu regidors, us suposa molta 
feina? 
Sí, moltíssima. Cada dia tenim reunió 
per alguna cosa o altre, però també 
és veritat que nosaltres som la cara 
pública d’un moviment que aglutina 
moltíssima més gent que s’organitza 
en diferents comissions que treballen 
una temàtica específica (comunitat, 
cultura, territori, etc.). Volem subratllar 
que  no obtenim cap benefici econòmic 
pel fet de ser regidors i amb això 
també trenquem la imatge, estesa 

i certa, que moltíssims polítics 
convencionals han convertit la política 
en una forma de vida. N’hi ha molts 
que no han fet res més en la seva 
vida!

Llavors, a què es destinen els diners 
que rebeu com a regidors? 
L’Ajuntament ingressa directament a 
un compte corrent, que va a nom de 
la CUP, els diners que ens pertoquen 
com a regidors, i els destinem, per 
exemple, a pagar el local o a editar 
el Vilacup i d’altre material de difusió. 
Amb tot, però, cal dir que la CUP 
no depèn dels ingressos municipals 
per sobreviure. Abans d’obtenir dos 
regidors, la CUP ja va fer molta feina! 
Nosaltres apostem per l’autogestió 
perquè garanteix la independència i 
permet que el conjunt de voluntaris i 
voluntàries de la CUP es facin seu el 
moviment polític.

Repetireu? 
No ho decidim nosaltres, però tampoc 
no és important qui estigui al davant. 
No hi ha persones insubstituïbles, però 
les causes sí que ho són.

Què passarà a les pròximes eleccions 
municipals? A les anteriors éreu un 

grup nou i potser molta gent us va 
votar “perquè els hi vau fer gràcia”.
Per nosaltres no és transcendental 
obtenir representació a l’Ajuntament. 
Bé, treballem per aconseguir-ne com 
més millor, però més que un partit som 
un moviment polític, de manera que 
el carrer també és el nostre espai a 
l’hora de fer política. Si a les properes 
eleccions no obtenim representació, 
participarem en la política municipal 
des del carrer al costat del veïnat.

Un moment dur.
Els 15 dies de després de les 
eleccions. Vam suportar molta pressió, 
crítiques i havíem de decidir el color 
del govern municipal! Un dilema que ni 
en broma ens havíem imaginat.

Un moment irrepetible. 
La victòria en el referèndum de l’Are.
 
Tothom pot entrar a la CUP?
És clar, la CUP no és una colla 
d’amics, ni un club social, sinó un 
projecte polític en què hi tenen cabuda 
totes aquelles persones que tinguin 
ganes de treballar per Sant Celoni i la 
Batllòria en el marc de la lluita per la 
independència dels Països Catalans i 
el socialisme.

Montserrat Vinyets i Albert Ventura (en primer terme a l’esquerra) són els regidors de la CUP Ι Foto: ROSER ORTIZ
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[dalt del turó]

En el marc general de les 
Guerres Púniques, en què 
romans i cartaginesos 
s’enfrontaven pel control 
polític i econòmic de la 
Mediterrània central i 
occidental, l’exèrcit romà 
comandat per Gneu Corneli 
Escipió va desembarcar 
al port de la ciutat grega 
d’Emporion (Empúries) el 218 
aC, en els inicis de la Segona 
Guerra Púnica o “Guerra 
d’Anníbal” (218-201 aC). Els 
romans, però, a diferència 
dels navegants grecs que amb 
anterioritat s’havien limitat a 
crear establiments comercials 
en zones costaneres, com 
Rhode (Roses) o Emporion 
(el nom d’aquesta ciutat 
grega vol dir “mercat”), van 
iniciar també amb aquest 
desembarcament el procés de 
romanització de la península 
Ibèrica, és a dir, l’extensió de 
la llengua llatina i de la cultura 
romana en detriment de les 
cultures indígenes. Així, els 
pobles ibers que vivien al 
territori que avui constitueix 
el terme municipal de Sant 
Celoni van patir un procés de 
conquesta i aculturació per 

part dels romans, i van passar 
a formar part, finalment, de 
la província romana Hispania 
Tarraconense amb capital a 
Tarraco (Tarragona). 

Per a l’establiment i 
manteniment d’un imperi 
com el romà (amb una 
gran extensió territorial), 
esdevingueren essencials 
les vies de comunicació. 
En aquest sentit, a més 
d’assolir el control del Mare 
Nostrum, els romans van 
teixir una potent xarxa de 
vies terrestres. La península 
Ibèrica, Hispania per als 
romans, no en fou una 
excepció. Octavi (63 aC - 
14 dC), que va capgirar la 
tradició romana instaurant un 
nou règim polític, el Principat, 
i que va esdevenir així el 
primer emperador romà l’any 
27 aC prenent com a nou 
cognomen “August”, interessat 
en la pacificació d’Hispania, 
va dur a terme una política 
activa pel que fa a les vies de 
comunicació terrestres. Així, 
va ordenar la rehabilitació de 
l’antiga via Heràclia, que va 
passar a anomenar-se via 
Augusta, un important eix 
de comunicació d’uns 1.500 

quilòmetres entre el Coll de 
Panissars (que comunica les 
comarques del Vallespir i l’Alt 
Empordà) i Gades (Cadis). 

El pas de la variant interior 
d’aquesta via romana per 
l’actual terme municipal 
celoní és l’únic testimoni que 
tenim, fins al moment, de la 
romanització, més enllà de les 
transformacions que aquest 
canvi cultural va comportar 
sobre el paisatge vallesà, 
tot iniciant la rompuda de 
les millors terres de conreu 
situades a les ribes dels 
cursos fluvials, l’ocupació 
generalitzada de la plana 
vallesana al voltant de 
Semproniana (Granollers) i 
l’expansió de conreus com 
l’olivera i la vinya. Un dels 
punts on un estudi arqueològic 
ens podria confirmar la 
presència i aportar informació 
sobre la via Agusta i que 
continua mantenint l’atractiu 
d’un paisatge humanitzat 
al llarg de mil·lennis (que el 
nostre ajuntament, excepte 
la CUP, vol deshumanitzar en 
quatre dies) és la Ferreria, a la 
Batllòria. Si voleu passejar per 
camins històrics, només cal 
que us hi acosteu.

Possible traçat de la variant interior de la via Augusta prop de la Ferreria Ι Foto: JOSEP LLUÍS ÒDENA

A la romana
JOSEP LLUÍS ÒDENA

[breus]

Es crea una comissió per 
commemorar el 50è aniversari 
de la mort de Quico Sabaté

Aviat arribarà l’any 2010 i, 
per tant, la celebració del 
50è aniversari de la mort en 
combat de Francisco Sabaté 
Llopart més conegut per 
“Quico”. El 5 de gener del 
1960 “Quico” moria en combat 
a la cruïlla del carrer Major i 
Santa Tecla de Sant Celoni. 
Finalitzava una trajectòria 
de lluita antifeixista i de 
resistència a la dictadura 
franquista.

Any rere any el Casal Popular 
Independentista Quico Sabaté 
s’ha encarregat de fer-nos 
memòria i remoure els records 
de lluita organitzant actes 
populars i reivindicatius sota 
la placa dedicada al maqui 
situada al lloc on va morir. 
En aquesta mateixa línia, 
s’inclouen els actes d’entitats 
anarquistes com la CNT 
celebrats cada 5 de gener 
al cementiri, i, no cal dir, els 
actes de commemoració del 
40è aniversari organitzats 

l’any 2000 per una comissió 
celonina creada per l’ocasió.

En motiu d’aquest 
esdeveniment i entenent 
el 50è aniversari com una 
data especial us informem 
que s’ha creat la comissió 
“50è aniversari de la mort 
en combat del guerriller 
antifranquista anarquista 
Francesc Sabaté Llopart 
“Quico”.

Aquest col·lectiu està format 
inicialment per membres del 
Casal Quico Sabaté i la CUP 
de Sant Celoni. L’objectiu 
de la comissió és organitzar 
una sèrie d’activitats per 
recordar la lluita armada 
contra el franquisme, en 
especial la dels anarquistes 
i la tràgica mort del guerriller 
de l’Hospitalet de Llobregat, 
Quico Sabaté.

El grup constituït resta obert 
a les aportacions individuals i 
col·lectives per fer que el 2010 
sigui l’any Quico Sabaté.

El guerriller antifranquista i anarquista va morir el 1960

CUP SANT CELONI

Si hi esteu interessats, us podeu posar en contacte amb la 
comissió a través de la següent adreça de correu-e 

(qualsevol aportació serà benvinguda):
50aniversariquicosabate@gmail.com

+

El maqui Quico Sabaté Ι  Foto:CUP
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La CUP de Sant Celoni i la 
Batllòria va celebrar la 8a 
Assemblea d’Unitat el dissabte 
26 de setembre a la Sala 
d’Actes de la Rectoria Vella 
davant d’una cinquantena de 
votants i simpatitzants amb 
l’objectiu de donar compte 
de la tasca duta a terme, 
tant a l’ajuntament com al 
carrer, aquests dos primers 
anys amb representació 

institucional i per debatre la 
Ponència estratègica 2009-
2011 amb què la candidatura 
pretén encarar el futur. El 
primer punt de l’ordre del 
dia va ser una descripció 
de les diverses campanyes 
que s’han fet, centrades 
principalment en urbanisme, 
medi ambient, habitatge i 
justícia social, i de totes les 
activitats i publicacions que 
se n’han derivat (la campanya 
contrària a l’ARE i la consulta 

popular, la campanya per 
desclassificar la Ferreria, la 
campanya sobre territori i 
per impulsar un nou POUM, 
l’aprovació del Reglament 
municipal d’habitatges 
desocupats impulsat per la 
CUP i que grava amb un 50% 
l’IBI dels habitatges buits, la 
campanya sobre immigració 
o la campanya sobre la 
crisi, entre d’altres). Aquesta 
feina, de caràcter agitatiu i 
informatiu, ha anat sempre 

lligada a la tasca institucional, 
ja que la presència dels 
regidors als plens municipals 
és una extensió de la feina 
feta al carrer.  Amb el primer 
punt de l’ordre del dia aprovat, 
el segon es va centrar en la 
presentació i el consegüent 
debat de la Ponència 
estratègica 2009-2011. Aquest 
document fa una descripció 
del passat i el present de la 
situació política a Sant Celoni 
i la Batllòria i traça una línia 

de treball de cara al futur que 
es proposa aprofundir en 
l’educació i la justícia social, 
dos àmbits indispensables 
per tal que el treball municipal 
de la CUP sigui complet. 
Aquest objectiu per al 2011 va 
acompanyat d’un pla de treball 
general que, a banda de fixar 
aquestes dues campanyes, 
proposa un calendari 
amb actes, publicacions 
periòdiques i presència al 
carrer. 

Voluntaris i simpatitzants de la CUP assisteixen a la 8a Assemblea d’Unitat Popular Ι  Foto: CUP

CUP SANT CELONI

La CUP dóna compte de la feina feta i debat la línia a seguir
L’educació i la justícia social seran els dos eixos de treball de la CUP de Sant Celoni d’ara fins al 2011

com s’ha demostrat 
recentment en la seva 
decisiva implicació en l’exitós 
referèndum celebrat el 13 de 
setembre passat a Arenys de 
Munt. 

I aquest creixement i 
consolidació, entenien els 
defensors de la ponència 
derrotada, calia potenciar-
lo i reforçar-lo presentant-
se a aquestes properes 
eleccions. Pels defensors 
de la ponència finalment 
guanyadora era prioritari 
treballar per engrandir i 
millorar les estructures locals 
i territorials de base abans 

La CUP opta per reforçar el 
treball local abans d’afrontar 
les eleccions autonòmiques

d’encarar nous reptes de les 
dimensions dels proposats.
Sigui com sigui, el debat en 
si mateix ja ha estat un avenç 
important en la maduració 
del projecte i la CUP, tal 
com es va aprovar en la 
ponència estratègica sorgida 
de l’anterior assemblea de 
Mataró, ja s’està posant les 

piles per definir clarament una 
estratègia d’acció política a 
nivell nacional per poder ser 
presents en el debat actual 
i contribuir a fer avançar el 
dret a l’autodeterminació i 
la justícia social als Països 
Catalans, a tots els nostres 
pobles i viles així com al 
conjunt del territori.

CUP SANT CELONI

[nacional]

El nou secretariat nacional de la CUP Ι Foto: CUP

Finalment, la CUP no es 
presentarà a les eleccions 
autonòmiques de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya del 
2010. Per un estretíssim 
marge de vots, l’assemblea 
nacional celebrada el passat 
mes de juny a Girona va 
decidir que la CUP s’havia de 
preparar per a les eleccions 
municipals del maig del 2011, 
havia de reforçar l’estructura 
interna i prioritzar el treball 
nacional no electoral, sense 
presentar-se a les properes 
eleccions autonòmiques. 
Aquesta va ser la manera 

com la majoria de militants 
van decidir que s’havia de 
vehicular l’acció política 
immediata de la CUP. 
Per primer cop, però, es 
plantejava el debat al voltant 
d’una qüestió clau: com 
intentar influir en política 
nacional en un context que, 
d’entrada, sembla favorable 
per un avenç important de les 
tesis independentistes i de 
justícia social.

Perquè la CUP està creixent 
i està consolidant el seu 
projecte arreu del territori. La 
seva actuació política cada 
vegada és més determinant, 

[sant celoni i la batllòria]
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[la CUP als plens municipals]

No s’aproven els 
Pressupostos de 
2009

El PSOE encobreix 
els Pressupostos de 
CiU

ELS ASSUMPTES MÉS CALENTS DEL PLE

El regidor de la CUP Albert Ventura (segon terme) intervé al ple Ι  CUP

LES PREGUNTES DE LA CUP A L’EQUIP DE GOVERN

Altrium Càrrecs nous
Moció per apujar el sou dels obrers del servei de neteja 
Fa uns mesos, la CUP va posar sobre la taula les condicions 
del servei de neteja i va denunciar dues qüestions principals pel 
que fa al contracte amb l’empresa prestadora del servei:

	El contracte actual amb l’empresa Clece S.A. va finalitzar fa 
més d’un any i, malgrat això, s’ha mantingut en vigor.

	La precària situació dels llocs de treball del personal que 
presta aquest servei. En especial, quant a les condicions 
salarials

Arran d’aquestes queixes, l’equip de govern va decidir licitar un 
nou contracte, que paradoxalment no establia cap millora de les 
condicions laborals de les treballadores afectades.

Per tot això, la CUP va presentar una moció que establia un 
augment salarial del personal que presta el servei de neteja 
del 10% + IPC anual, fins a equiparar-se amb els treballadors 
peons de les brigades municipals. És un primer pas per arribar 
a la municipalització de la brigada de neteja. 

La moció presentada per la Candidatura d’Unitat Popular va 
ser aprovada amb els vots de la CUP i el PSOE, i CiU es va 
abstenir. 

Dignificar el servei de neteja

PROPOSTA DE LA CUP APROVADA AL PLE

Al Ple municipal del 30 d’abril no es van 
aprovar els Pressupostos 2009 presentats 
per CiU. La CUP es va abstenir perquè no 
incorporaven les mesures necessàries per 
encarar amb fermesa la crisi, ni tampoc les 
polítiques públiques necessàries per ajudar 
els qui menys tenen. Parlem de garantir 
l’accés als serveis educatius, a l’habitatge, de 
la política d’externalització de serveis – que 
suposa precaritzar les condicions laborals –, 
de les polítiques d’ajut a l’ocupació o del model 
de desenvolupament urbanístic que defensa 
l’equip de Govern de CiU.

Els arguments que el PSOE va esgrimir 
per justificar el vot negatiu van versar 
exclusivament a apel·lar que a Sant Celoni i 
la Batllòria la inseguretat ciutadana és molt 
gran, de manera que és urgent contractar 
tres policies més. Des de la CUP, el discurs 
abrandat sobre la inseguretat del PSOE ens 
recorda les tesis més reaccionàries del PP i 
evidencia que respon exclusivament a una 
estratègia partidista de baixa volada.

Un mes i mig després d’haver tombat els 
Pressupostos, el PSOE va votar a favor de 
la “modificació de crèdit dels pressupostos 
prorrogats”, que no és res més que un 
subterfugi legal per tirar endavant un 
pressupost que al seu dia el Ple municipal no 
va aprovar.

Des de la CUP apostem per l’aprovació 
sencera i unitària dels Pressupostos. Sense 
amagar el posicionament de cadascú. No 
acceptem els tacticismes utilitzats sense cap 
altra voluntat que la d’enganyar i desorientar 
l’opinió pública sobre qui fa realment 
d’oposició.  

La nostra aposta ferma per uns bons 
Pressupostos ens va portar a presentar un 
seguit  de propostes en forma d’al·legacions. 
En la mesura que de moment aquestes 
propostes no han estat acceptades ni hem 
obtingut garanties del seu compliment, 
optem per no donar suport als Pressupostos 
presentats per CiU. 

Pregunta
La CUP va preguntar a l’equip de govern 
de CiU si l’empresa promotora del centre 
comercial Altrium havia satisfet les càrregues 
que CiU i PSC–PSOE li van imposar a canvi de 
passar per alt les il·legalitats que l’empresa va 
cometre.

Recordem que les càrregues imposades 
a l’Altrium eren pagar 60.000 € i construir 
una passera sobre la Tordera. Així mateix, 
el PSC–PSOE va negociar unilateralment 
amb l’empresa promotora de l’Altrium que 
destinés 16.000€ a entitats benèfiques i, en 
contrapartida, els socialistes votarien a favor 
de la modificació de la normativa urbanística 
municipal per regularitzar la violació de la llei 
comesa per l’Altrium.

Resposta
L’equip de govern de CiU va respondre 
que l’empresa promotora de l’Altrium no ha 
construït la passera ni tampoc ha pagat els 
60.000 €. CiU va assegurar no sabia res dels 
16.000 € i els socialistes van callar.

Pregunta
Ara farà un any, l’equip de Govern va retocar 
l’organigrama de l’Ajuntament al crear la figura 
del coordinador d’àmbit. En el seu moment ja 
vam posar de manifest la poca transparència 
del procés d’elecció d’aquests nous càrrecs, 
que tenen la funció de descarregar de feina els 
caps d’àrea.

Un any després, la CUP s’ha assabentat 
que s’està realitzant el càlcul del sou dels 
coordinadors d’àmbit amb base a les noves 
tasques que porten a terme. La CUP va 
preguntar a l’equip de Govern de CiU si té 
previst revisar el sou dels coordinadors d’àrea 
després que aquests hagin perdut algunes 
atribucions.

Resposta
L’equip de govern de CiU va respondre que pel 
que fa als caps d’àrea, tot i que hi hagut una 
redifinició de les tasques que desenvolupen, 
no es té pensat per ara fer cap revisió del 
sou que cobren aquests funcionaris, que és 
aproximadament de 60.000 € anuals.
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Entitats i veïns creen la Plataforma promotora de la 
consulta sobre la independència dels Països Catalans

[coses que passen]

Arran de la consulta popular sobre la 
independència de Catalunya celebrada a 
Arenys de Munt el 13 de setembre, un grup 
d’entitats locals ha constituït la Plataforma 
organitzadora de la consulta popular per la 
independència dels Països Catalans a Sant 
Celoni i la Batllòria amb l’objectiu de convocar 
una consulta popular sobre la independència 
dels Països Catalans el 13 de desembre.

Les entitats de la Plataforma consideren 
que el dret a decidir és un dret col·lectiu 
fonamental de tots els pobles, com estableix 
l’ONU en els Pactes Internacionals sobre 
Drets Humans. Alhora, el dret a decidir està  
vinculat a les expectatives de millora de les 
condicions de vida individuals i col·lectives 
de la ciutadania del nostre país. I, finalment,  
des de la Plataforma es considera que aquest 
dret representa la culminació més completa, 
acabada i plena de la idea de democràcia.

La consulta sobre la independència se celebrarà a Sant Celoni i la Batllòria el diumenge 13 de desembre

INFORMA’T I PARTICIPA

La Plataforma promotora de la consulta sobre la 
independència dels Països Catalans a Sant Celoni i la 
Batllòria anima totes les entitats, organitzacions i persones 
que ho vulguin a participar-hi amb l’únic objectiu de practicar 
un dret democràtic, ja que la Plataforma no es vincula amb 
cap opció concreta, sinó només a favor del dret a decidir 
lliurement.

Us podeu posar en contacte amb la Plataforma a través del 
correu-e plataformaperlaconsulta@gmail.com

També podeu consultar el bloc de la Plataforma
http://plataformaperlaconsulta.wordpress.com

La Plataforma es reuneix cada dimecres a 1/4 de nou a 
l’Escola municipal d’expressió (carrer Sant Josep,12, 
darrere de l’Ateneu). La reunió dura com a màxim una hora. 

El passat dijous 8 d’octubre, el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar, amb els vots 
favorables de la CUP i CiU (i els vots en contra 
del PSC–PSOE), la moció consensuada 
per CiU, ERC i la CUP que dóna suport a la 
Plataforma organitzadora de la consulta sobre 
la independència dels Països Catalans a 
Sant Celoni i la Batllòria. D’aquesta manera, 
el consistori celoní ofereix la infraestructura 
possible per a la realització d’aquesta consulta 
popular.

CUP SANT CELONI +

CUP

www.santceloni.cup.cat

 no te’ls creguis
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Saps que a Sant Celoni i la Batllòria s’ha format 
una plataforma per organitzar la consulta sobre 
la independència dels Països Catalans?

[dimecres de mercat]

1
El 13 de desembre és la data escollida per 
celebrar la consulta. Tens la intenció d’anar a 
votar? Si és que sí, què votaràs?

2

No en tinc ni idea. Els temes polítics no 
m’interessen gens, em sap greu. Els polítics 
diuen moltes paraules però a l’hora de la 
veritat, res de res. Nosaltres treballem i ells fan 
ben poca cosa.

No aniré a votar

Sé que s’ha constituït la Plataforma

Sí, he rebut per correu electrònic la informació 
del dia 13 de desembre

Votaré que sí. A vegades les petites coses, 
com aquesta consulta, que no és vinculant, 
són molt més importants del que ens sembla. 
Fixa’t, per exemple, que la República va sorgir 
d’unes eleccions. 

I tant que aniré a votar, i votaré que sí. Encara 
que no sigui vinculant, està molt bé que l’Estat 
espanyol sàpiga el que pensem.

N’estic al corrent

El problema que hi veig és que aquestes 
consultes no són vinculants. A més, pot ser 
una font de distanciament entre Catalunya i 
la resta d’Espanya. A La Vanguardia hi havia 
un article que deia que moltes empreses 
catalanes eliminen el català de l’etiquetatge 
per evitar el boicot i vendre més.

ESTER FERNÁNDEZ

JORDI AMADÓ

SALVA SOLER

JAUME MARTÍNEZ


