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L’AVE deixarà Sant 
Celoni sense el servei de 
mitja distància

De fonts properes a 
Renfe Operadora ens ha arribat la informació 
que és molt probable que el servei de Mitja 
Distància que té parada a Sant Celoni es vegi 
reduït i fins i tot eliminat per la instauració 
de la línia d’AVE (Figueres-Barcelona). En un 
moment de contínues retallades com el que ens 
trobem, la Generalitat s’ha donat un termini 
d’aproximadament uns tres mesos per estudiar 
en quina proporció redueix el servei de Mitja 
Distància, ja que han duplicat el servei entre 
Figueres i Barcelona i un nou servei com és l’AVE 
no es pot permetre anar buit. Com a referència 

tenim altres línies, com per exemple les de 
Madrid –Sevilla i Madrid– i València, on la resta 
de transports a excepció d’un parell de regionals 
es van retirar de la circulació el mateix dia de la 
inauguració de l’alta velocitat.

També hem de preguntar-nos si aquest 
nou servei era prioritari, una despesa de prop 
de 4.000 milions d’euros que serà fet servir 
per menys del 2% d’usuaris del ferrocarril a 
Catalunya i que, en canvi, afectarà més de 
1.000 veïns i veïnes de Sant Celoni i els voltants, 
que veuran desaparèixer el servei de Mitja 
Distància i hauran de tornar a fer servir els 
serveis de Regionals i Rodalies, on fa temps que 
es va deixar d’invertir diners per destinar-los a la 
nova línia d’alta velocitat

És cert que es connectarà França amb 

Barcelona en un temps aproximat de 6 
hores 30 minuts, i que això portarà turistes 
cap a Catalunya. Però siguem objectius, 
aquesta aportació de turistes compensarà un 
desemborsament de diners així? Sobretot tenint 
en compte que pràcticament des de qualsevol 
lloc d’Europa es pot arribar a Barcelona en 
menys de 3 hores fent servir l’avió. Compensarà 
tot això els perjudicis que suposarà a tots els 
nostres veïns i veïnes?
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Partits polítics

Maquiavèl·lic.. o l’art 
de fer política?
A l’hora de parlar de corrupció ens 
varem adonar que és un tema molt 
ampli i fàcil de documentar. Només 
s’ha de consultar l’hemeroteca 
dels últims anys i dels darrers dies 
per veure que hi ha exemples 

per tot arreu, però tanmateix és un tema molt complex. 
Per què, és que en política només és corrupció: el lucre, 
la malversació, el tràfic d’influències i d’altres similars? 
Resulta que el tema és molt més ampli, extens i es dóna 
en tots els àmbits de la societat, tant a nivell polític com 
social.

¿Algú parla de clientelisme i populisme en tertúlies, 
diaris i altres mitjans d’informació? Doncs no...però son 
vicis perennes que perverteixen i corrompen el sistema.  
Llavors,  què és tot això? ¿De què parlem?

Això del clientelisme en política és molt senzill, tu i el 
teu grup em recolzes a mi en aquest projecte, proposta o 
resolució i jo i el meu grup t’ho tornarem a tu en una altra 

situació, i sinó, t’ho retrauré i et forçaré a què em recolzis, 
deixant moltes vegades de costat l’interès comú i pervivint 
el partidista i individual. 

D’altra banda, el tema del populisme és més 
complex, d’això ja n’era un expert el general Peron quan 
deia que cap argentí hauria de dormir a terra i es dedicava 
a regalar matalassos als col·lectius més febles buscant 
el seu recolzament. Una vegada l’obtenia, només vivien 
bé les classes altes, els dirigents i les oligarquies afins al 
poder, la resta i majoria, el poble les passava magres.

Llegint això algú deu pensar que aquests viuen en el 
passat i a l’altra punta del planeta, però malgrat aquest 
raonament, fets similars passen a l’àmbit municipal. 
Per exemple, el passat ple del mes de gener de 2012 
la regidora i portaveu d’ICV va presentar una moció 
emparada per una llei per abaratir l’IBI un 5%,  després 
de la pujada obligatòria imposada pel PP. La moció va ser 
rebutjada per diferents raons, tant per l’actual govern com 
i amb el consentiment de les altres forces polítiques.

Mesos després, els regidors de CiU presenten la 
mateixa proposta al·legant que s’estava portant a terme 

a altres municipis i encara que la llei fiscal era la mateixa, 
l’equip de govern hauria d’estudiar la manera d’aplicar 
bonificacions utilitzant aquesta norma.

Al  ple de desembre, l’acord va ser d’estudiar la 
modificació del pressupost de l’Ajuntament pel 2013 
introduint aquest canvi i després, a través d’una moció 
conjunta, aplicar les bonificacions i així abaratir l’IBI . 
Això sí, sentint dir als actors finals, ara o a les properes 
eleccions: “gràcies a nosaltres el poble té una 
reducció de l’IBI ”, mentrestant el poble ha pagat l’IBI  
un 5% més car. 

Això només es una mostra de com es pot fer servir el 
clientelisme, el populisme i la manipulació a l’àmbit 
municipal, esdeveniments que podem extrapolar a 
altres àmbits i situacions. Per tant, estimats ciutadans i 
ciutadanes us convidem a fer una petita reflexió sobre els 
fets descrits, jo mentrestant...  me’n vaig  a tornar a llegir 
“El Príncep” de Maquiavel.
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Què n’ha quedat del 
pacte PSC - CUP?

A mitjans de 2012 el 
govern del PSC-PSOE i 
la CUP van aprovar el 
pressupost traint la resta de 

grups que havíem mantingut una quinzena de 
jornades de treball –on també hi van participar 
ciutadans i entitats-. La justificació de la CUP 
va ser un súper pacte que incloïa aspectes com 
la recollida d’escombraries porta a porta, la 
modificació del sistema de gestió de l’escola de 
música, de la grua municipal, l’activitat cultural, 
l’actualització del Pla urbanístic municipal... Tal 
com vam denunciar al seu moment, sense ni una 

partida de futur, sense cap mesura de generació 
d’ocupació: un pacte molt barat per l’equip 
de govern, molt car per la gent de Sant 
Celoni i la Batllòria.

Un any més tard no s’ha complert pràcticament 
res i s’han apujat 3 impostos (l’IBI un 16%, 
deixant al calaix la moció de CiU de bonificar les 
famílies que tenen una situació més extrema) i 
dues taxes i se n’han creat dues de noves.
Durant 4 anys, el govern de CiU va treballar de 
valent per posar al dia el municipi amb serveis 
com l’escola bressol, el tanatori, l’oficina de 
turisme, el pont d’entrada, el centre de formació 
i ocupació, el centre de dia, etc., i sense carregar 
les arques municipals. Ara, el PSC ens torna 

a tenir aturats per la seva manca de visió i 
per les poques ganes de treballar. I encara 
sort que han pogut acabar alguns projectes a 
mitges de l’anterior mandat -com per exemple 
l’aparcament del dipòsit de la Salle-, malgrat que 
alguns altres segueixen a mig fer com fa gairebé 
dos anys –com  és el cas de la Unió Batllorienca-.

Ens preguntem que n’ha quedat d’aquell 
pacte que es va teixir traint el consens de 
tots i exigim al govern del PSC i als seus 
còmplices de la CUP més rigor i més feina en 
la seva responsabilitat de govern.
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Prioritari: 
Habitatge
L’Oficina d’Habitatge del 
Baix Montseny fa una tasca 
potent per fer realitat el dret 
que tots tenim a l’habitatge.

El 2012 s’ha ampliat el número de municipis 
a 16, amb la incorporació d’Arbúcies i de 
Montseny.
També es donen nous serveis com el de 
mediació per a deutors hipotecaris per evitar 
la pèrdua de l’habitatge (Ofideute) essent un 
dels primers municipis de tenir conveni amb la 
Generalitat de Catalunya o també la tramitació 
de les prestacions d’especial urgència.

S’han tramitat:

Cèdules d’habitabilitat de 2ª ocupació   88

Prestacions permanents per al lloguer 211

Habitatges gestionats dins la borsa de 
mediació per al lloguer social    53

Atencions del servei d’OFIDEUTE    74

Per aquests propers anys des de l’Oficina Local, 
pensem en nous serveis, ateses les necessitats:

• Lloguer social

• Posar al mercat de lloguer els pisos buits

• Ampliar l’oferta de vivendes assequibles de 
lloguer

• Gestionar el patrimoni municipal amb 
l’adquisició d’habitatges per a lloguer o 
cessió posterior

Valorem molt positivament la tasca feta pels 
professionals, així ho va reconèixer el Comitè 
Executiu del Baix Montseny (Palau, Arbúcies, 
Llinars i Sant Celoni).

El Servei d’Habitatge és bàsic per corregir les 
desigualtats de la nostra societat i que totes les 
famílies puguin gaudir del dret a l’habitatge.
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