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Acabem d’entrar al 2006, falta una mica 
més d’un any per les properes eleccions 
municipals del 2007 i això suposa que ja ben 
aviat -aquest any mateix-, els veïns i veïnes de 
Sant Celoni tornarem a presenciar el circense 
i hipòcrita “reality show” electoralista al qual 
els polítics ens tenen acostumats en els mesos 
previs a les eleccions. 

Després que tots els partits hagin 
desaparegut durant més de dos anys dels 
carrers de la nostra vila per aïllar-se en la 
seva tasca de tecnocràcia burocratitzada, aviat 
tornarem a veure com en la seva lluita pels 
càrrecs de poder –amb els corresponents sous 
principencs– tots plegats tornen, en exercici 
d’un vergonyós passacarrers propagandístic, 
a empaperar-nos les places amb cartells 
d’actes d’”urgència” i fotografi es de “Kodak 

mesiocràtica” on rere el somriure postís 
de cadascun dels candidats de torn, els uns 
apareixen com els garants de l’ordre i els 
altres com els abanderats d’un “canvi social” 
pretenent, en el fons, que tot segueixi igual. 

Aquest és el problema del model 
liberal de representació on la democràcia no 
és exercida directament pel poble sinó per uns 
suposats “representants” que, més preocupats 
per renovar el seu càrrec d’aquí a quatre anys, 
governen, no en base l’interés general, sinó 
a partir d’una tàctica política d’aparador i un 
pur joc de campanar. 

Per una banda, denunciar aquesta 
contradicció de l’actual sistema polític pervers 
i, de l’altra,  obrir un front polític popular i 
assembleari a través del qual els ciutadans 
decidim directament sobre nosaltres i el 

nostre entorn ha estat i és la lluita principal 
de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
de Sant Celoni. 

Nosaltres no et demanem “creu-
nos!”, et demanem “pensa i participa!”. Des 
que ens vam constituir, ara fa dos anys, hem 
intervingut en els Plens municipals presentant 
mocions –encara que no acceptades– i hi 
hem formulta preguntes i expressat la nostre 
opinió sempre que ho hem cregut convenient 
i necesari.

Però sobretot hem estat i continuarem 
estant presents al carrer; allà on creiem que s’ha 
de fer la política; obrint espais assemblearis 
de debat, participació i acció, i on diverses 
persones i entitats del poble des de fa temps 
estem treballant colze a colze per aconseguir, 
entre tots, una societat lliure i justa.   
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Dins el marc de la campanya 
d’oci que la CUP ha 
desenvolupat recentment, 
el passat dia X de novembre 
es va celebrar a la plaça de 
la vila una fi ra d’entitats que 
sota el lema “Reactivem un 
oci alternatiu i de qualitat” 
va aplegar bona part de 
la ciutadania celonina que 
encara creu en la cara de 
l’oci més participativa i 
associativa. 

La CUP treballa per 
aconseguir una estreta 
coordinació i col·laboració 
entre totes les diferents 
associacions i col·lectius que 
treballen per Sant Celoni 
des de Sant Celoni, moltes 
de  les quals eren presents 
en aquest acte (GELS, 

EROL, PasSaltPas, Ball de 
Gitanes, la Colla de Diables, 
l’Esbart dansa Sant martí, 
l’Agrupació Sardanista, el 
Casal Quico Sabaté, la Colla 
de Bastoners, etc.).

Gràcies a la participació 
desinteressada de les entitats 
en aquest esdeveniment 
la trobada va ser un èxit i 
ha permès portar a debat 
el model d’oci consumista 
que com diu el sociòleg 
Rafael Xambó “acabarà 
progressivament mb el 
concepte de solidaritat de 
classes, i imposarà, d’una 
banda, l’individualisme 
exacerbat, i de l’altra la 
percepció que cadascú ha 
de treure el cap com pugui 
en la vida”.

La CUP mobilitza el veïnat en favor d’un 
model d’oci alternatiu i de qualitat

cup
Candidatura d’Unitat Popular
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2006, comença el circense “realty show” electoralista

En el darrers anys s’ha apreciat una 
recuperació de la Tordera com a espai 
fl uvial al seu pas per Sant Celoni.  Això 
signifi ca una recuperació defi nitiva del 
riu?
Hi ha un indicador molt interessant 
respecte a la recuperació i és que l’any 
passat es va introduir la llúdriga. Això 
és molt signifi catiu si tenim en compte 
que aquest riu l’hem trinxat: des de la 
capçalera fi ns a Blanes. La recuperació 
de la llúdriga ens interessa com a 
indicador, perquè ens aporta informació 
complementària molt interessant i no 
és només una curiositat zoològica. Sí, 
la Tordera ha millorat, però tot i això 
arrossega encara problemes gravíssims. 
La ribera i la mateixa estructura estan molt 
malmeses i la construcció massiva de 
polígons als marges de la Tordera és una 

barbaritat. S’han violat les recomanacions 
del Pla Especial de Gestió de la Conca. 
S’ha urbanitzat tot, fi ns a l’extrem que a la 
zona de desguàs de la riera Gualba, que 
és una àrea d’alt risc d’inundació, s’hi ha 
construït un polígon.

Carai.
Tot plegat és una barbaritat. I el problema 
de les embotelladores? S’amaga. Ningú 
no sap la quantitat d’aigua que extreuen 
aquestes empreses. Ni tan sols els 
ajuntaments ho saben. Llavors es culpa 
als pagesos d’excés de consum d’aigua. 
Però si no en queden! Per exemple, als 
anys 60, a Arbúcies, n’hi havia 260 i avui 
en queden dos. Els darrers 40 anys, al 
Montseny hem tancat 700 masos! 

Des de l’Ajuntament es vol incloure la 
ribera de la Tordera dins la Xarxa Natura 
2000. Com a director de l’Observatori 
de Biodiversitat de la Tordera, penses 
que és viable?
Ho desconec. He de dir que la coordinació 
entre l’Observatori i l’Ajuntament no és 
massa fl uïda. Es parla molt de participació, 
de nova cultura de l’aigua, però tot això a 
vegades sembla pura cosmètica. Nosaltres 
fa 10 anys que estudiem la Tordera, hi ha 
15 investigadors dedicats a la tasca, però 
la interlocució amb l’Ajuntament quasi 
no existeix. L’Ajuntament ha signat un 
document de vies verdes i no ens han 
convidat a participar-hi. No ho entenc. No 
hem sembla pas que sigui un oblit.  Per 
exemple,  s’acaben de plantar 18.000 
arbres i ni ens n’hem assabentat.

Quina importància té crear vies verdes 
entre el Montseny i el Montnegre i 
Corredor?
Ho hauríeu de preguntar a la senyoreta 
de l’Ajuntament que s’ocupa d’aquests 
temes. Sabem que hi hagut reunions per 
abordar aquesta qüestió, però a l’equip 
d’investigadors de la Tordera no ens hi 
han convidat. És una anomalia absoluta. 
Tanmateix, cal subratllar que en aquest 
moments la connectivitat és una qüestió 
clau, perquè s’ha comprovat que la 
fragmentació del  territori i l’aïllament 
dels sistemes naturals és absolutament 
negatiu. 

És viable crear una nova via verda 
entre les barreres que suposen el TGV, 
el tren convencional, l’autopista, la 
carretera, els polígons, etc.?
Penso que la connectivitat entre la 
muntanya de baix i la muntanya de dalt 
és difícil perquè el territori està massa 
fragmentat i “poligonitzat”. No obstant, 

confi o que fi nalment la via verda es crearà.  
L’única manera de fer-ho és a través d’un 
“ecoducte”. Un projecte faraònic i molt 
costós, però que països com Alemanya 
o Luxemburg han executat. Alhora, es 
podrien salvaguardar algunes zones com 
ara les Ferreries, a la Batllòria. Aquí es 
demostrarà si a l’Ajuntament realment hi 
ha voluntat de “sostenibilitzar” el territori. 

Quin efecte té el traçat del Tren d’Alta 
Velocitat sobre el nostre patrimoni 
natural i paisatgístic?
És un tema irreversible que em sap molt 
de greu, perquè hem acabat d’encaixonar 
el municipi. Jo marxaria d’aquí. Tinc la 
sensació d’asfíxia. Tot plegat m’impressiona 
molt.

Tenint en comte que el 60% del sòl 
municipal es troba dins l’Espai d’Interès 
Natural del Parc del Montnegre i 
Corredor, com valores la gestió d’aquest 
espai natural?
El Parc Natural, bé no ho és exactament, 
perquè es contempla com un pla especial, 
ha jugat un paper important de contenció 
urbanística. Tanmateix, al Montnegre 
encara s’hi continua construint.  A més,  
el model de gestió d’aquest espai natural 
és molt poc participatiu i, en paral·lel, 
s’ha produït un procés molt curiós de 
desocialització. És a dir, la gent de Sant 
Celoni s’ha girat d’esquena al Montnegre i 
la propietat privada s’hi ha consolidat. Per 
tant, la funció social del Parc del Montnegre 
i Corredor s’ha diluït molt.

Què es podria fer perquè el Montnegre 
fos de nou de tots els vilatans?
No sóc cap bisbe verd, però, per exemple, 
es podrien ordenar els accessos, recuperar 
les fonts, els camins ramaders i els corriols 
o fer un inventari dels arbres monumentals. 
Sant Celoni és dels municipis que té la 
diversitat ecològica més alta de tot el 
Mediterrani. És excepcional. Per exemple, 
el bosc de roure africà és únic a tot 
Europa. 

Quin impacte ambiental tindrà l’actual 
creixement urbanístic que pateix Sant 
Celoni?
Tots els sòls agrícoles s’han requalifi cat 
i urbanitzat, que és la manera com les 
arques municipals s’omplen. Pràcticament 
no queda cap espai sense requalifi car. 
Alhora, els masos s’han tancat i ningú no 
gestiona els boscos. Estem absolutament 
immersos en l’especulació urbanística, de 
manera que ja no és possible plantejar 
polítiques de recuperació d’espais 
agrícoles i rurals.
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QUÈ FA L’AJUNTAMENT ? LA RÈPLICA
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El tram del carrer Major que va des de la plaça 
dels comtes del Montseny fi ns l’escola La Salle 
serà zona exclusiva de vianants.  La contrapartida 
és la disminució de llocs d’aparcament. Un 
problema cada cop més greu. L’Ajuntament 
ha eliminat les places d’aparcament gratuïtes 

d’aquest tram de carrer mentre les que hi ha 
una mica més avall, al davant de La Salle, 
que eren gratuïtes, ara són de pagament. 
Garantir espais exclusius de vianants ha 
d’anar acompanyat amb la consegüent 
política d’adaptació a la nova fesomia 
del poble. Cal crear zones d’aparcament 
exemptes de pagament per als veïns de cada 
zona o crear un distintiu veïnal que permeti 
aparcar a les zones blaves de forma gratuïta. 
Els horaris i els temps de parada s’haurien 
de consensuar amb el veïns de cada zona. 
És així com a poc a poc es crea l’equilibri 
entre les diferents formes de mobilitat en 
una vila destinada a tenir més de 18.000 
habitants d’aquí a cinc anys.

ATREVEIX-TE A PENSAR DIFERENTATREVEIX-TE A PENSAR DIFERENT

L’AGRUPACIÓ ESCOLTA 
GELS FA EL CAVA SOLIDARI

Durant les passades festes nadalenques i 
com cada any, l’Agrupació Escolta GELS 
de l’escola La Salle ha portat a terme la 
tradicional recollida d’ampolles de cava .

Enguany, l’Agrupació escolta ha recollit 
la gens menyspreable quantitat de 6.875 
ampolles de cava.  A part de la important 
tasca de reciclatge que suposa aquesta 
activitat que realitza l’Agrupació Escolta, cal 
destacar que els diners que en van guanyar 
de la venda de les ampolles es destinar a 
La Marató que organització la Televisió de 
Catalunya i que aquest any es va dedicar a 
abordar la lluita contra l’Alzheimer.

QUICO SABATÉ, EXEMPLE 
DE LLUITA I GENEROSITAT

El passat 7 de gener el Casal Independentista 
de Sant Celoni va organitzar un acte 
per commemorar el 46è aniversari de 
l’assassinat del lluitador antifranquista 
Quico Sabaté. Quan ara fa cinc anys el 
Casal va obrir les portes ho fa fer adoptant 
el nom del guerriler celoní en homenatge a 
la seva lluita contra el feixisme. 

A més d’una ofrena fl oral al lloc on 
va caure abatut el militant antifranquista, 
també es va celebrar una xerrada a l’Ateneu 
davant de més de 100 persones. Hi van 
intervenir l’historiador Pelai Pagès i els 
exguerrillers Francisco Martínez “Quico” i 
Gerardo Anton “Pinto”, que van recordar la 
duresa d’haver de lluitar contra la dictadura 
franquista amb mitjans molt precaris, però 
amb una convicció de pedra picada 

La plataforma de sant 
esteve treu “l’avís”

La Plataforma de Sant Esteve, actualment 
a l’oposició, va llançar a principis de gener 
el primer número del butlletí L’Avís. Quan 
falta menys d’un any i mig per a les properes 
eleccions municipals, la Plataforma 
considera que és un bon moment per editar 
un butlletí. Una publicació que no només 
ha de servir d’altaveu de les posicions 
polítiques de la Plataforma, sinó que també 
s’ha de convertir en una porta oberta a tot el 
veïnat del poble.

L’Avís preten contribuir a l’objectiu de 
la Plataforma d’aconseguir fer partícips de 
la política municipal el major nombre de 
santestevencs i santestevenques possible. 
Perquè només des de la base, a partir de 
l’organització assambleària del veïnat, és 
pot aconseguir el poble que volem
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L’Ajuntament de Sant Celoni sembla 
que vulgui autoimposar-se una línia 
d’actuació cada vegada més incoherent. Les 
obres d’enderrocament de l’antiga caserna 
de la Guàrdia Civil va posar al descobert 
una sèrie de restes arqueològiques que 
calia preservar pel seu valor històric. És per 
això que no s’hi ha pogut construir l’escola 
bressol municipal que estava previst ubicar-
hi. L’Ajuntament ha habilitat ara aquest 
lloc com a zona d’aparcament. Com és 
possible fer un aparcament en un lloc on hi 
ha restes arqueològiques que cal preservar i 
on, precisament per això, no s’hi ha pogut 
construir una escola bressol? 

Els seus motius deuen tenir. És cert que 
a Sant Celoni hi ha una manca de zones 
d’aparcament i és cert que cal solucionar 
aquest problema com més aviat millor. 
Benvinguda sigui aquesta solució. Però 
també cal evitar fer caure en la confusió als 

celonins i celonines que no acaben d’entendre 
la manera d’actuar de l’Ajuntament en aquest 
sentit. L’equip de govern del consistori celoní 
comença a traslladar a la ciutadania la seva 
peculiar forma de tractar els maldecaps i 
malentesos que comporta governar l’Ajuntament 
des d’un tripartit que té tres visions diferents de 
veure les coses i, el que és pitjor encara, tres 
maneres diferents de fer-les. 

Des dels últims mesos ha anat proliferant 
a l’Ajuntament un discurs entorn a la 
participació ciutadana. Aquest referència 
o posicionament no és d’entrada gens 
negatiu, al contrari. No obstant suposa 
també una manera d’instrumentalitzar-la, 
especialment quan des del consistori se l’han 
apropiat, amb la qual cosa han desvirtuat el 
caràcter mobilitzador i transformador que té 
per relegar-la a un simple joc de consultes o, 
en el millor dels casos, per intentar construir 
processos més acostats a la programació 
racional i tecnocràtica que a la innovació i 
creativitat social.

La participació ciutadana no és, com 
volen que ens empassem avui, una forma 
d’administrar decisions per part dels polítics 
en què tenen el “detall” de deixar-nos dir 
la nostra. La participació només es pot 
concebre com a realment democràtica quan 
sobrepassant els límits del model liberal 
de representació, s’articulen estructures 
o formes permanents i assembleàries 
d’autoorganització ciutadana, des d’on els 
diferents veïns i veïnes puguem decidir 
i intervenir “de veritat” respecte aquells 
problemes quotidians que ens afecten en la 
nostra vida com a persones i com a poble.

Som conscients que això no és pas senzill 
i que la participació no s’improvisa, cal una 
certa planifi cació, pensar en una estratègia 
que s’adeqüi a les necessitats de la gent i 
veure quins elements de l’entorn ens cal 
transformar abans d’iniciar processos de 
participació (com situar les problemàtiques 
en el sí de la comunitat, buscar formes 
creatives i innovadores capaces de 
mobilitzar les persones, etc.). 

Aquesta és la feina que portem fent a 
la CUP des de fa més de dos anys i que, 
un cop més quedarà plasmada durant la 
IV Assemblea General de veïns que se 
celebrarà ben aviat. En aquesta ocasió, 
diferents ciutadans i entitats ens reunirem 
per continuar traçant línies de coordinació 
i acció.

La feina que desenvolupa la CUP amb 
l’objectiu d’obrir espai de participació 
popular també quedarà refl ectida aquest 
mes de febrer amb l’inici de la campanya 
sobre democràcia participativa, en el marc 
de la qual presentarem el document: “Cap 
a l’Assemblea Municipal de Veïns”, una 
proposta concreta i totalment factible si 
hi hagués voluntat política, de model de 
participació ciutadana per Sant Celoni, que 
convertiria la nostra vila en un autèntic 
referent de democràcia participativa 
municipal.

A SANT CELONI UNA 
ALTRA PARTICIPACIÓ ÉS 
POSSIBLE

La feina de la CUP de Sant Celoni és 
fomentar i impulsar un model de política 
municipal basat amb la participació de tots 
i de totes; escoltar les propostes i entre tots  
portar-les a la pràctica; denunciar i plantejar 
propostes de tot allò que considerem injust 
o del que simplement pensem que es pot 
millorar. 

Ara ja fa més de dos anys que la CUP va 
començar a posar en pràctica aquesta manera 
de ser i de fer. No ha hagut de passar gaire 
temps per poder veure els primers resultats 
de la feina que des de la CUP, amb la col.
laboració de molts celonins i celonines, 
s’ha anat portant a terme.

Una de les maneres d’endevinar aquests 
resultats aconseguits en la nostra vila és 
observar els contra-moviments que ha 
realitzat l’equip de govern de l’Ajuntament 
front la manera d’actuar de la CUP. PSOE 
(PSC), ERC i IC, altrament dit Tripartit, ens 
van moltes vegades al darrere.

Un exemple que manifesta la capacitat 
d’infl uència de la CUP dins la política 
municipal és el referent al nou butlletí 
mensual de l’Ajuntament, L’informatiu. 
Després de veure la mena de pamfl et 
propagandístic del primer número, on 
només es parlava de la quantitat de coses 
que feia l’Ajuntament i com de bé ho 
feia, la CUP va denunciar el contingut i 
l’ús de la revista com a un pur instrument 
electoralista, demagògic, poc democràtic i 

gens “informatiu”. A més es va condemnar 
l’elevat cost mensual que suposava i que 
havia de ser suportat amb els impostos de 
tots els celonins i celonines. Poc després 
d’això, partits com ICV van afanyar-se 
a desmarcar-se de l’Informatiu i a dir 
que aquest “no segueix la línea que els 
agradaria”.

Però la cosa no acaba aquí, fi nalitzada 
ara no fa gaires mesos, la campanya “per 
un oci alternatiu i de qualitat” on des de 
la CUP denunciàvem la manca d’un oci 
creatiu i enriquidor a Sant Celoni, des de 
l’ajuntament ja s’ha cedit l’últim divendres 
de cada mes la sala petita de l’ateneu per a 
fer-hi concerts de grups locals i ha rebatejat 
el Safareig amb el subtítol de “espai de 
lleure”.  

Així és com actua l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, apropiant-se 
de les iniciatives ciutadanes, posant-les amb 
calçador com a directrius prioritàries dins 
els seus respectius programes electorals 
i disfressant-les de polítiques socials 
per evitar que la mateixa ciutadania les 
desenvolupi ells mateixa des del carrer.

Avui més que mai es fa patent la 
importància de la CUP de Sant Celoni.

Amb només dos anys de vida la CUP 
comença a ser ja un veritable instrument 
d’infl uència i intervenció popular en la 
política municipal.  

L’última promoció de pisos de protecció 
ofi cial, a la zona de Les Torres, ja ha enllestit 
la primera fase: l’adjudicació i tria de pisos 
per part dels afortunats. No obstant, el 
projecte no estarà del tot enllestit fi ns a 
l’abril del 2007, que és quan es preveu que 
s’acabaran de construir els habitatges.

Els ajuts que l’administració atorga  per 
la compra d’habitatges amb algun  règim 
de protecció ofi cial consisteixen només en 
certs avantatges fi scals i ajuts de pagament 
de les quotes de la hipoteca, que s’apliquen 
sobre el 80% del valor del pis i a pagar en 
20 anys, sense possibilitat d’allargar aquest 
període. 

A més,  només es pot accedir als ajuts 
a partir del dia que s’entreguen les claus. 
Aquesta condició suposa que els ajuts no 
es podran sol·licitar fi ns l’abril del 2007. De 
manera que als futurs propietaris d’aquests 
pisos han d’avançar el 20% del valor del pis 
per poder constituir-se com a cooperativa 
i començar la construcció de les vivendes. 
És a dir, prenent com a mitjana un pis de 

14.400 euros (24 milions de pessetes) cal 
complir el següent calendari de pagaments

Octubre 05 .................10.800€*
Gener 06 ...................3.600€
Abril 06 ...................3.600€
Juliol 06 ...................3.600€
Octubre 06 ...................3.600€
Gener 07 ...................3.600€

*Als 10.800€ s’hi han de sumar els 1.200 
corresponents a la quota de la cooperativa i 
200 més relatius a la constitució del capital 
social.

A l’Abril del 2007 s’entregaran les claus 
previ pagament de 7.000 € corresponents 
a l’IVA de la hipoteca i previ pagament de 
les despeses notarials derivades de tota 
la operació.De tot això es desprèn que qui 
vulgui accedir a un un pis de protecció ofi cial 
cal que sàpiga abans que en un any i mig 
haurà d’estalviar uns 30.000 € (cinc milions 
de pessetes). I d’això en diuen habitatge 
social o millor titllar-lo d’electoral?

Un jove ha d’estalviar 30.000 € en un any i mig si vol 
optar a un habitatge protegit de la zona de Les Torres
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