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La CUP presen-
ta una moció 
perquè els pi-
sos de la SAREB 

de Sant Celoni i la Batllòria 
puguin ser de lloguer social i 
gestionats per l’Ajuntament

Tot el ple vota a favor de la moció, tot i que la regidora 
d’ICV considera que estem fent volar coloms 

La Comissió d’Economia del Congrés dels Diputats va 
aprovar per unanimitat fa alguns dies una proposició 
no de llei que permet a la Generalitat i als ajunta-
ments gestionar temporalment els pisos desocupats 

propietat de la SAREB (també coneguda com a banc 
dolent) a Catalunya. És per això que en el Ple del 28 de 
novembre vam presentar una moció en què exigíem, 
d’una banda, territorialitzar la gestió de la SAREB i fer-
la pròxima, amb informació i transparència, i, de l’al-
tra, que la totalitat dels habitatges de Sant Celoni 
i la Batllòria integrats a la SAREB, i provinents 
de bancs i caixes nacionalitzades, siguin cedits a 
l’Ajuntament de Sant Celoni per a la seva gestió, 
sense cap cost econòmic, tal com va aprovar la Comis-
sió d’Economia del Congrés dels Diputats.

La modalitat de la gestió d’aquests habitatges haurà 
de ser en règim de lloguer i adscrits al programa 
de lloguer social de l’Ajuntament, alhora inserit 
en un itinerari d’inserció social a través de l’habi-

tatge. A més, els veïns que estiguin en risc o en procés 
de ser desnonants hauran de tenir prioritat en el llo-
guer dels pisos esmentats. Una altra de les coses que 
vam demanar va ser informació pública sobre quins 
habitatges i sòls més estan en mans de la SAREB. 

El ple va aprovar la moció, tot i el comentari de la re-
gidora d’ICV argumentant que estàvem llençant cam-
panes al vol. Sí, som els utòpics, idealistes, ingenus, 
però també som els que volem canviar les coses. Ara 
seguirem de prop totes les gestions per tal que tot 
aquest procés arribi al seu final.
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Partits polítics

El Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya 
ha presentat la pro-
posta de pressupos-
tos per a l’any 2014. 
Aquests es podrien 

resumir: venda de patrimoni, pri-
vatitzacions, menys despesa social 
(per molt que diguin el contrari) i 
menys inversions. Difícilment així 
aixecarem el país.

Els pressupostos expressen objectius i prioritats dels qui te-
nen la responsabilitat de governar, ja sigui un municipi o un 
país. Els pressupostos que presenta el Govern de CIU s’han 
basat, un cop més,  en l’austeritat i com a conseqüència d’ai-
xò es mantenen les retallades aprimant encara més el nostre 

estat del Benestar, beneficiant el sector privat ï afeblint els 
serveis públics en detriment de la ciutadania.

L’atur s’ha convertit en el primer problema que té la societat 
catalana . Durant aquests anys ha anat augmentant en tot 
el territori català. Segons l’Enquesta de Població Activa del 
tercer trimestre de 2013, Catalunya té més de 800.000 per-
sones en atur, un 22,84%. L’atur està accentuant encara més 
l’exclusió social i l’augment de la pobresa.

Per altra banda, tothom venim dient que la Innovació i el 
Desenvolupament és un instrument estratègic per al creixe-
ment econòmic, per la competitivitat del nostre teixit indus-
trial i per crear llocs de treball. Doncs bé,  s’ha de dir que la 
política del govern de CIU fa tot el contrari atès que des del 
2010 s’ha retallat un 27% els pressupostos en Innovació i 
Desenvolupament.

No ens trobem doncs amb uns pressupostos que són fruit 
de la conjuntura que porten a privatitzar serveis, a reduir 
despesa social i que desprès quan passi la crisi recuperarem, 
això no serà així, sinó el què avui s’està fent és conseqüència 
d’un posicionament ideològic que aprofitant la crisi destru-

eix  sistemes de protecció social i de pèrdua de drets. Cal 
recordar que CIU va donar suport al PP per aprovar la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària augmentant així les desigualtats 
socials tant a l’Estat espanyol com a Catalunya.   

Per això un objectiu deu ser augmentar la despesa en po-
lítiques actives d’ocupació. Avui Catalunya gasta un 0,2% 
del PIB mentre països del nostre entorn dediquen més del 
1% del PIB en polítiques actives d’ocupació.  Impulsar tam-
bé un compromís amb la indústria com a factor estratègic i 
econòmic del nostre país. Això vol dir ser actius i fer un gir 
de les polítiques del Govern en aquesta matèria dissenyant 
una nova política industrial, recuperant els espais de concer-
tació i discussió en matèria de política industrial i impulsar un 
Pacte per la indústria per afavorir la transformació del nostre 
teixit industrial. Així com la inversió pública en innovació 
i tecnologia per acostar Catalunya a les regions europees 
capdavanteres en l’àmbit tecnològic.
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Castaño tard, 
malament i  
sense suport

A principis de novembre, 
l’alcalde Castaño va anun-

ciar la renúncia del regidor d’Economia i Se-
cretaria Manel Bueno, al·legant una presumpta 
interferència en un cas de consum d’alcohol de 
la Policia local. Dies més tard, el mateix regidor 
desmentia l’alcalde, assegurant que no havia fet 
res malament i que, per tant, no tenia perquè 
deixar la tasca de servei municipal.

Aquella mateixa setmana, el govern va convocar 
Ple d’ordenances, però no va poder aprovar-les 
perquè no va obtenir el suport de cap dels partits 
del consistori. Quinze dies més tard, al següent 
Ple, l’alcalde va pretendre reformular el govern 
concentrant més de la meitat de les atribucions 
a només dues persones. Com que ho va comu-
nicar als grups una hora abans del mateix Ple, va 
reincidir en la seva incapacitat per aconseguir el 
suport de cap altra formació política.  

Amb aquest panorama, el grup de CiU ha ofert 
ajuda al govern per tal d’esclarir amb la màxima 
diligència i transparència aquesta crisi de govern 
vinculada a l’assumpte de la Policia local i poder 

reprendre la normalitat pel bé de Sant Celoni 
i la Batllòria. Però, també caldria que l’alcalde 
prengués consciència que ja no pot actuar au-
toritàriament ni unilateralment, perquè ja no 
suma. I cal que Sant Celoni segueixi endavant. 
Treballem perquè així sigui.

Grup Municipal de CiU 

www.ciu.cat/santceloni 
santceloni@ciu.info

Una aposta  
decidida per  
la formació i  
l’educació

El passat 28 de novembre el ple 
municipal, per unanimitat, va aprovar el protocol que 
signarem amb el Departament d’Ensenyament per 
poder construir l’Escola Soler de Vilardell i un nou 
edifici de FP. Mai hem estat tant a prop d’aconseguir-
ho!, tot i que el camí encara serà llarg i no podem 
baixar la guàrdia.

Com Ajuntament hem fet una aposta pionera i valen-
ta i posem a disposició del Departament 1.500.000 

euros per fer els dos edificis. És cert que l’obligació 
de fer aquestes obres és de la Generalitat, però és 
cert també que, fer política vol dir encarar els pro-
blemes  i fer passos endavant per decidir quin Sant 
Celoni volem i quin és el nostre model de poble.

Hi ha alternatives i maneres diferents de fer les coses, 
la resignació, en temes tan importants com l’educació 
dels nostres infants i joves, no ha de ser una opció. 

Si el Departament d’Ensenyament compleix, al 2015 
Sant Celoni pot disposar de dos equipaments educa-
tius nous, dels quals se’n beneficiarà tot el municipi; 
tenir aquests dos edificis en permetrà properament, 
però també a mig i llarg termini, poder tenir una 
oferta formativa més àmplia. 

 Arribar fins aquí ha estat un feina col·lectiva en la 
què pares, mares, professionals i tota la comunitat 
educativa,  han jugat un paper fonamental. Tots 
seguirem el procés de ben a prop per fer de Sant 
Celoni un municipi que garanteixi la igualtat d’opor-
tunitats i l’escolarització de tothom en condicions 
dignes. Sabem que fem una aposta important i que 
1.500.000 euros, per un municipi com Sant Celoni, 
és una inversió important, però invertim en educació 
i en formació, invertim, en definitiva,  en un futur 
millor.
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