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En habitatge, 
fem un pas  
endavant 

CiU va presentar una moció al ple del 30 de gener en 
contra de l’eliminació (executada pel PP) de la disposi-
ció addicional de la Llei 4/2013, que suposa eliminar de 
forma retroactiva l’ajuda per a la compra d’habitatges de 
protecció oficial. Avalem la proposta únicament perquè és 
un dret reconegut als titulars, però estem en contra de 
promoure habitatge protegit per vendre’l, perquè, 
precisament, un dels dèficits en habitatge és la man-
ca d’un parc públic d’habitatge.

Resulta paradoxal que CiU presenti una moció en matèria 
d’habitatge i només es preocupi per l’eliminació retroac-
tiva dels ajuts atorgats per comprar habitatges protegits. 
Ho constatem perquè CiU, des del 2011 ençà, l’única 
política pública d’habitatge que ha impulsat ha consistit 
a destruir l’escassa que existia. Per què ho afirmem? Per-

què des del 2011, el que han fet és laminar la llei del dret 
a l’habitatge de 2007: a) Van eliminar la possibilitat d’ex-
propiar el dret d’ús dels habitatges buits; b) Van abolir el 
principi de solidaritat urbana; c) Van liquidar el lloguer 
forçós dels pisos buits ubicats en àrees d’alta demanda 
residencial; i d) Van eliminar l’obligació de reserva urba-
nística en sòl urbà destinat a protecció oficial. I la cirereta 
encara no materialitzada: en el marc de concessions i pri-
vatitzacions anunciades per quadrar el pressupost d’en-
guany, CiU informava que estudiava privatitzar els 
15.000 pisos públics propietat de l’Incasòl. Aquesta 
és la seva política d’habitatge?

Ara més que mai cal adoptar mesures d’emergència per 
mantenir les persones, en risc de perdre l’habitatge, per-
què això no passi i mobilitzar l’immens parc d’habitatges 
buits per llogar-los a preus assequibles. 

Mesures necessàries

Potenciar els habitatges per a emergències socials 
Dinamitzar la mesa de valoració per a l’adjudicació d’ha-

bitatges per a situacions d’emergències econòmiques, 
socials i altres casos amb necessitats especials. 

Activar la Xarxa d’habitatges inclusió  
Fomentar la incorporació de més pisos a la Xarxa, per 
superar els 1.000 existents avui. 

Declarar urgentment una moratòria de desnona-
ments 
Almenys fins que no es pugui garantir el reallotjament 
adequat a totes les persones, d’acord amb el Tribunal 
d’Estrasburg en el cas de Salt.

Reconvertir les oficines Ofideute 
Convertir-les en un servei integral de mediació en els 
casos de desallotjaments, ja siguin per execucions hipo-
tecàries o impagaments del lloguer. 
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Partits polítics

A 720 km/h un pro-
jectil de 90 grams pot 
matar una persona.

El passat 31.03.2013 el ple de l’ajun-
tament de Sant Celoni va aprovar 
una moció impulsada per ICV i recol-
zada per tots els partits representats 

al ple de l’ajuntament de Sant Celoni. Aquesta  tractava 
de l’abolició i erradicació de l’ús de bales de goma al 
terme municipal de Sant Celoni. Adherint-se en aquells 
moments als 20 municipis que ja la havien aprovat.

En els últims dies de l’any passat el Parlament de Catalunya 
va aprovat una resolució en el mateix sentit, i el proper mes 
de maig, per fi, el l’ús de bales de goma a Catalunya per 
les forces anti-avalots quedarà prohibit. Aquesta resolució a 
estat impulsada, per els partits d’esquerra, les associacions 
contraries a l’ús de bales de goma i la adhesió de mes de 20 
municipi en aquesta direcció. 

A l’hora de fer una mica de resum històric del fets, cal es-
mentar que des de la transició, 3 persones han mort a con-
seqüència de l’ús d’aquestes armes, 26 persones han perdut 
un ull a l’Estat Espanyol, set d’aquest casos s’han donat a 
Catalunya i a més a més, al voltant de 30 persones han so-
fert lesions permanents arreu de tot l’Estat. Les estadístiques 
son esgarrifoses, per tant, s’ha fer saber que a 720 km/hora 
(200 m/s) un projectil de 90 grams pot matar a una 
persona o ferir-la greument.  

Llavors, ¿algú devia de fer alguna cosa davant d’aquesta 
situació?  Com ha quedat demostrat han sigut els partits 
d’esquerra i els grups de pressió els que han treballat aquest 
tema per tal d’abolir aquestes practiques, l’ús d’aquestes 
armes i combatre la lacra social que provoquen. Això si, 
trobant l’oposició dels partits hegemònics i dels que volem 
erigir-se com a defensors únics i legítims de la ciutadania. 

Encara no poden baixar la guàrdia davant aquest tema, ja 
que no ha quedat clar com i amb que substituiran aquestes 
armes, i a sobre, aquest últims esmentats estan preparant 
contínuament decrets lleis per retallar drets a las ciutadania, 
com la Llei de seguretat ciudatana. Llei que els hi serveix per-

què no puguem manifestar-nos, ni pronunciar-nos en contra 
seva, carregant-se un dels principis basics de la democràcia, 
com es el dret d’associació, de reunió i de manifestació.

Tot això no es només una mostra de com es pot fer servir la 
política a l’àmbit municipal i extrapolar-la a altres, situacions 
i institucions. Com diu un il·lustre Celoni, “des de el treball 
local, be pot arribar el reconeixement internacional”. Evident-
ment no es tracta de intentar aconseguir un reconeixement 
internacional (si no cal), si no de pressionar a les institucions 
adequades i fer pinya com tal de aconseguir  que las nostres 
propostes de millorar la societat es portin a terme. 

Per tant, estimats ciutadans i ciutadanes us conviden a fer 
una petita reflexió sobre els fets descrits, jo mentrestant i 
desprès del últims articles publicats sobre Sant Celoni als dia-
ris comarcals, no se si me’n vaig  a repassar  “El Princep” de 
Maquiavel o a veure per la televisió el “Salvame de luxe”

Grup municipal ICV Sant Celoni i  
La Batllòria 
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El Sant Celoni 
que volem      

 Ho vam dir fa 7 anys: tenim 
un pla. I durant quatre vam 
tenir el privilegi de fer-lo rea-
litat conjuntament amb molta 

altra gent: serveis necessaris com el centre de dia 
Indaleci Losilla, el centre de formació i ocupació Sax 
Sala –amb el viver d’empreses que el PSC va deixar 
morir-, l’escola bressol El Blauet o el tanatori; equi-
paments útils com el pavelló Sot de les Granotes, 
can Ramis, can Bruguera a la Batllòria o l’oficina de 
turisme; infraestructures importants com l’entrada 
del municipi o el pas sota la C35 a la Batllòria. Sense 

oblidar els petits grans detalls del dia a dia com la ne-
teja als carrers o l’increment pressupostari per ajudar 
famílies amb dificultats.

I després d’aconseguir aquests imprescindibles per 
municipi de 17.000 habitants, vam mirar al futur.  
Sant Celoni: bosc, cuina, patrimoni. I, al seu entorn, 
un engrescador projecte amb Museu del Bosc com a 
pal de paller d’un nou municipi que, a més del que ja 
té, sigui realment porta del Montseny i del Montne-
gre, atregui el turisme respectuós, creï un nou sector 
de progrés al voltant de la investigació i la recerca de 
l’energia verda, posant en valor les nostres llegendes, 
les inquietuds i les festes de les nostres entitats i el 
nostre comerç, que avui pateix moltíssim.

Com que el govern sembla que estigui atrapat en el 
punt mateix on ho vam deixar, aquesta segona part 
del nostre pla avui segueix plenament vigent.

L’alcalde Castaño fa 34 anys que és a l’ajunta-
ment i podem entendre que no tingui ànim per 
liderar el futur. Però Sant Celoni i la Batllòria te-
nen un enorme potencial que necessita suport 
també institucional i no ens podem permetre 
perdre més temps. PODEM i aviat FAREM reali-
tat el Sant Celoni que volem.
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Treballem per un 
nou model de  
Policia Local 

Durant els darrers anys el Govern 
municipal ha afrontat millores en 

la gestió de l’Ajuntament, amb la voluntat d’augmentar 
la qualitat dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania i, 
a la vegada, contenir la despesa per poder fer front a 
la baixada de recursos propis i de les transferències de 
la resta d’administracions públiques. En aquest àmbit 
de reformes, hem emprès una tasca de revisió de l’es-
tructura i funcionament de la Policia Local, tot apostant 
per una policia de proximitat, i en la mateixa línia que 
en la resta d’àrees de l’Ajuntament, hem portat a terme 
mesures d’eficiència en la gestió interna, una distribució 

més acurada dels horaris per tal de disminuir el nombre 
d’hores extres dels agents, etc. 

Som conscients de les deficiències a què s’afronten els 
agents en el seu dia a dia, en l’organització del sistema 
i en el servei que donen a la ciutadania. Unes deficièn-
cies que expliquen, en part, uns fets greus que s’han 
fet públics en les darreres setmanes. Creiem que hem 
d’actuar de manera contundent sobre aquests fets, però 
sobretot mantenim que no podem perdre de vista que 
es tracta de fets aïllats i puntuals, i el que ens demana la 
ciutadania és que actuem sobre l’arrel del problema. Per 
això hem recuperat l’auditoria de 2009 en què s’enume-
ren les deficiències estructurals en aquest cos, per tal 
d’avançar en un nou model de policia que, entenem, ha 
de ser el model de  l’Ajuntament, independentment del 
partit que governi. 

Es tracta d’un tema cabdal que no pot ser utilitzat de 
manera partidista. Per això hem constituït una comissió 
amb tots els grups municipals, dels quals valorem molt 
positivament la seva voluntat de col·laboració. 

Hem de seguir treballant per trobar solucions, entre tots, 
per definir el model de policia que volem per al nostre 
poble, un model que s’ha de basar en la proximitat i el 
servei a la ciutadania. Un model que,  malgrat fets pun-
tuals, està funcionant molt bé en els àmbits en què s’ha 
implementat, amb les escoles, el sector de comerciants i 
botiguers o les empreses del municipi.

Grup Municipal del PSC 
gmpsc@santceloni.cat




