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Joves, només llui-
tant teniu futur…

El passat 27 de juny es va dur 
a terme la segona edició del Ple 

Jove dins del Programa Ajuntament Jove de Sant Celoni. Un 
programa que busca acostar la política als més joves, en un 
temps on els polítics estan més desacreditats que mai. Els 
finalistes, amb propostes ben diferents, però entre elles una 
gran lectura del context social i de les necessitats actuals tan 
de Sant Celoni com del país.

Sant Celoni, un poble amb uns percentatges de reciclatge 
miserables per sota el 25% que ens situa al capdavall del 
“rànking” de tot el país. La solució la tenim, i els joves també 
ens ensenyen el camí; canvi de model de gestió de residus, 
implantar el porta a porta. 

Per altra banda, i després de llegir les dramàtiques dades 
extretes de la memòria anual de la Creu Roja; el gran nom-
bre de persones que durant el 2012 han necessitat suport 

alimentari a la demarcació de Barcelona, més de 400mil. La 
solució, o si més no un intent de fer-ho, un petit gra de sorra 
a nivell local, un menjador social. I com no, no ens oblidem, 
tenim memòria històrica. I la iniciativa de constituir una co-
operativa de treball per dur a terme el projecte. Cooperes o 
competeixes?

Davant un context econòmic i social devastador, i on els joves 
no tenen cap tipus de sortida, amb pujades de taxes universi-
tàries i amb un futur laboral nefast, recordem prop del 60% 
d’atur juvenil, i on la gran solució dels gran poders és que 
s’emigri cap a Alemanya, no fos que si es quedessin acon-
seguissin canviar-ho tot, només resta plantar cara i lluitar. La 
intervenció del regidor de la CUP durant el Ple Jove va ser en 
aquesta direcció. Estudieu, formeu-vos, però també lluiteu, 
participeu dels moviments socials juvenils de la vila, partici-
peu activament del teixit sòcio-cultural, autoorganitzeu-vos i 
sigueu crítics. I vet aquí, un gran exemple. El cap de setmana 
del 4 al 7 de juliol, l’organització juvenil de l’esquerra inde-
pendentista ARRAN fa una gran demostració de força al Baix 
Montseny.

Concerts i festa sí, però també xerrades, tallers, formació i de-
bats, molts debats. L’Aplec juvenil El Rebrot que està rebent 
elogis de les institucions encarregades de la seguretat, com 
Policia, Creu Roja i Ajuntament, per la seva impecable tasca, 
ha rebut durant tot el cap de setmana unes 6.000 persones. 
Recordem, un Aplec totalment autofinançat i autogestionat.
Mentre uns fan Harlem-Shakes, molt útils per la Construcció 
nacional, el Rebrot ha omplert durant tot el cap de setmana 
tots els hotels de Sant Celoni, restaurants, bars i supermer-
cats. El petit negoci ho ha agraït. I el més important, han 
omplert Sant Celoni d’il·lusions, de debats, d’alternatives, i 
de lluita independentista i anticapitalista.
No els volen al Pacte Nacional, no els conviden a signar la 
carta dels diferents grups juvenils dels partit polítics conven-
cionals per la sobirania, però ells hi seran; hi seran perquè 
tenen molt a dir, igual que tots els joves de Sant Celoni i el 
Baix Montseny, des de la desobediència i l’autoorganització. 
Perquè teniu la Clau que obre tots els panys.

CUP Sant Celoni
www.santceloni.cup.cat
www.facebook.com/infocup

Partits polítics

La il·legitimitat 
d’una part del  
deute  public

• Actualment ens trobem davant 
el fet que una crisi financera glo-
bal ha estat convertida en una 
crisi del deute públic davant el 

fenomen global d’haver anat convertint deute pri-
vat en deute públic, especialment als països del sud 
d’Europa.

• Avui l’Estat espanyol, en el seu conjunt, ha passat de 
ser país creditor a país deutor i són nombrosos els 
experts que apunten que l’excessiu volum de deu-
te públic es el principal obstacle per poder impulsar 
mesures de reactivació econòmica.

• El concepte de deute il·legítim (no confondre amb el 
concepte de deute odiós, que és aquell que han de-

clarat alguns països del Sud per definir i negociar el 
deute contret per governs dictatorials) no està reco-
negut jurídicament a nivell internacional però si per 
acadèmics diversos i moviments socials.  Per tant, no 
hi ha definició de “deute il · legítim” en dret inter-
nacional, però això no impedeix als poders públics 
prendre decisions sobiranes com a deutors o credi-
tors; sent els casos més clars els de l’Equador com a 
deutor o Noruega com a país creditor El principals 
arguments per declarar un deute com il·legítim i per 
tant començar  a estudiar mesures de negociació o 
mesures legals per a la seva condonació, són: 

1. Que aquesta hagi estat contreta per l’admi-
nistració pública en condicions objectives de 
“manca de llibertat d’elecció” . 

2. Deute contret fruit de decisions tècniques o 
politiques que augmentin el deute públic sen-
se cap causa objectiva justificada en pro de l’in-
terès general. 

3. Decisions tècniques, econòmiques o politiques 
que deliberadament beneficien una minoria o 
uns privats en particular augmentant el deute 
públic. 

El diferencial entre l’interès en que el ICO ha deixat 
els diners a la banca privada i aquesta a acabat deixant 
finalment als ajuntaments, empreses... es pot consi-
derar deute il·legítim. Tot i això i en base a aquests 
senzills arguments, el tema del deute il·legítim és molt 
més complex a nivell global,

Una dada rellevant: A Alemanya al 1953 se li va con-
donar el 60% del deute, article d’Alexis Tsipras  
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5655

Grup municipal ICV Sant Celoni i La Batllòria
icvsantceloni@ymail.com

Eixamplem la  
majoria. Guanyem 
la llibertat!

Aquest mes de juliol fa 
exactament 300 anys que 
els catalans i les catalanes 

van desobeir l’ordre de rendició de Felip V i es 
van encomanar al comandant Villaroel i a la Mare 
de Déu de la Mercè tot alçant la bandera negra 
per salvar-nos la Història.

Ara ens toca a nosaltres. I encara que aquelles cir-
cumstàncies queden lluny de les nostres, el repte 
d’avui també és monumental: crisi econòmica i 
social, descrèdit de la política, les finances de la 

Generalitat a frec de la fallida per una herència 
irresponsable,... I la definitiva transició nacional.

Hi som a prop però, després de 3 segles, anem 
en compte de no enfonsar ara el tram final amb 
un #tenimpressa perquè més aviat #tenimfeina; 
no passem el ‘ho vull ja’ per davant del  ‘ho faig 
possible’; no ens encallem en detalls-parany con-
temporanis que de ben segur ens han d’ocupar, 
però en cap cas poden passar per davant del traç 
gruixut de la transcendència. I estiguem dispo-
sats a perdre-hi alguna cosa -que serà inversió 
pel llarg termini-, tal com van estar-ho, de mane-
ra molt més tràgica, aquell 1713 en el moment 
d’aixecar la bandera negra. 

Ja som a la recta final i tenim poc temps per a fer-
ho possible. Ens calen el teu optimisme i la teva 
força per aconseguir-ho: entre tots, eixamplem la 
majoria, guanyem la llibertat. I, amb ella, un país 
nou més just i més pròsper.
 

Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni
santceloni@ciu.info

Entre tots i totes 

Davant una situació adversa, una 
de les opcions és creuar els braços 
i esperar –passivament- que vin-
guin temps millors. Tot i així, des 
del govern municipal estem con-

vençuts que aquesta no ha estat i no és solució a res, i el 
que cal és promoure, en totes les seves accepcions.  

La situació econòmica actual ens obliga a reaccionar a 
tots i totes, tant al sector públic com al privat, i a ex-
plorar noves fórmules de col·laboració i nous projectes 
a emprendre. 

El dinamisme del sector comercial de la nostra vila és 
una bona prova de la capacitat de trobar nous models 
per encarar una situació econòmica molt difícil per al 
petit i mitjà comerç a nivell nacional, amb el suport i 

implicació que entenem que ha de donar l’Ajuntament, 
perquè creiem que és el paper que hi ha de jugar. 

En els darrers mesos hem vist tot un seguit d’iniciatives 
que, des del món privat i amb el suport de l’Ajuntament, 
són un bon exemple de la complicitat i implicació dels 
mateixos comerciants, hostalers i altres empreses de la 
vila. 

Un clar exemple l’hem viscut fa encara no dos mesos, 
amb l’organització d’una fira en què s’ha apostat per un 
nou format centrat en les places, on s’hi ha organitzat 
un gran aparador dels productes, serveis i activitats que 
ofereix la nostra vila –i comarca-, convertint Sant Celoni 
en un gran pavelló d’exposició. És així com Sant Celoni 
ha esdevingut un aparador de productes, serveis i ac-
tivitats per a joves i les seves famílies en el marc de la 
primera Fira d’en Loni, tot un èxit en participació tot i les 
inclemències meteorològiques. 

La voluntat d’oferir noves experiències ha quedat reflec-
tit, també, en iniciatives com l’Open Nigth i les activitats 
que des del sector comercial s’ofereixen a la ciutadania, 
amb la Presentació de la Primavera o l’organització de 
concerts gratuïts als carrers de la vila per part de dife-
rents bars, amb música tan variada com el jazz o les 
havaneres. 

És així com, entre tots i totes, volem posar en valor 
aquest sector del municipi, amb no sols productes, sinó 
també serveis i activitats de la petita i mitjana empresa. 
Perquè som conscients que la millor política de suport al 
comerç i serveis de Sant Celoni no la fem des del govern 
municipal, sinó els ciutadans i ciutadanes que hi confiem 
i hi fem les compres diàries. 

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat




