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El 9N, referèn-
dum tant sí com 
no, decidim     
independència!

Perquè volem decidir independència, necessitem 
com l’aire que respirem que el referèndum pre-
vist per al 9 de novembre es faci efectiu tant sí 
com no, encara que algunes veus, en nom d’una 
suposada legalitat, el vulguin silenciar. La gent 
d’aquest país, organitzada i des de baix, hem 
forçat el pas cap a la situació on ens trobem ara 
i ni podem ni volem fer marxa enrere. 

Perquè ens cal la independència entesa com 
una eina i un procés per a la superació de totes 
les desigualtats i discriminacions. La ruptura 
amb les institucions espanyoles i la creació d’un 

Estat independent és només un primer pas per 
la llibertat completa de les classes populars. La 
independència ens ha de permetre construir, 
des del municipalisme, una societat més justa i 
igualitària, un model social i econòmic que res-
pongui als interessos i necessitats de la majoria. 
Un model profundament diferent del que tenim 
ara. Una alternativa al capitalisme.

Per avançar en la construcció d’aquest model 
de país que necessitem hem de continuar 
treballant i consolidar les bases sobre les quals 
es vol construir aquest nou model d’Estat i de 
societat. Per això la CUP emplaça el conjunt de 
moviments socials i polítics a seguir treballant en 
clau independentista per fer-ho possible. Si ens 
hi posem, podem.

I per cridar ben fort que volem el referèndum 

tant sí com no, us convidem a participar als ac-
tes que hem preparat, en commemoració de la 
Diada d’enguany, el dimecres 10 de setembre a 
partir de les 17 h: pintarem un mural a la carre-
tera de Campins, farem una cercavila pel centre 
del poble i, a la plaça de la Vila, assistirem a una 
taula rodona amb grans noms de l’actualitat 
política titulada El 9N, referèndum tant sí com 
no, decidim independència, seguida d’un sopar 
i un concert. L’endemà us animem a participar 
als actes de la Diada que es faran al matí a Sant 
Celoni i a la gran mobilització que l’ANC i Òmni-
um estan preparant a la tarda a Barcelona.
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Partits polítics

Renda garantida... 
per una Catalunya 
sense atur, pobresa i 
desigualtat

Estimats ciutadans i ciutadanes. 
Com ja sabeu i molts de vosal-

tres directa o indirectament patiu, les polítiques de 
retallades socials, les reformes laborals que destruei-
xen ocupació i eliminen drets a la classe treballadora, 
i que estan aplicant els governs d’Espanya i Catalunya 
al servei dels dictats de la Troica, dels interessos de 
la Banca i de les grans empreses, han provocat un 
atur massiu i han abocat a la pobresa a milions de 
persones a mesura que s’esgoten les prestacions i 
subsidis d’atur. 

Mentre que la majoria social s’empobreix, una mino-
ria s’enriqueix eixamplant la desigualtat que supera 
tots els límits coneguts. De la mà de la desocupació, 
la pobresa i les retallades socials centenars de milers 
de persones són desnonades del seu habitatge, no 
tenen accés a una alimentació adequada o pateixen 
el tall del subministrament d’aigua, gas i electricitat 
per impagament. És hora de dir prou i mobilitzar-se 
de manera permanent pels nostres drets. Drets 
anunciats en les pròpies lleis que no es compleixen. 
Drets que la ciutadania ha de desenvolupar a través 
d’Iniciatives Legislatives, impulsades pels partits 
d’esquerra, els sindicats i entitats no governants. 
Incitativa Legislativa com la de la Renda Garantida de 
Ciutadania, que va recollir 121.191 signatures, i que 
recentment s’ha presentat al Parlament de Catalunya 
per al seu debat i aprovació. 

En cas d’aplicar-se el dret a la Renda Garantida de 
Ciutadania, en els termes del projecte de llei, els 
ciutadà o ciutadana de Catalunya tindria els mínims 
per fer front una vida mínimament digna. A més a 
més, si el finançament d’aquest dret es fes a través 
d’una major pressió fiscal sobre els més rics, sobre els 
beneficis dels bancs i empreses, i el combat del frau 
fiscal, tindria també un efecte reductor sobre la crei-
xent i injusta desigualtat. Per tot això i en primer lloc, 
volem donar les gràcies a tots el signants d’aquesta 
iniciativa i per altre costat, també volem fer, una crida 
a participar en les activitats i mobilitzacions per exigir 
al Parlament de Catalunya que aprovi l’anomenada 
iniciativa, això sí, aquesta vegada “sense retallades”.

Grup municipal ICV Sant Celoni i  
La Batllòria 
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Grups Municipals

El Sr. Castaño ha 
amagat a Sant 
Celoni un tercer 
sou públic      

Al començament de la le-
gislatura l’alcalde Castaño va fer l’anunci popu-
lista de rebaixar se el sou un 3%, fins a 48.000 
€/any. Al cap  pocs mesos, en el Ple municipal 
de 24 de novembre de 2011, va anunciar el 
seu càrrec de president del Consorci de Residus 
del Vallès Oriental. En aquell moment, el nostre 
grup li va preguntar què cobraria per aquest 
càrrec,  si en  tenia d’altres i si en cobrava. Ens 
va respondre que encara no sabia què cobra-
ria com president del Consorci, que ja ens ho 

comunicaria i que també  era membre del  del 
Consell de Governs Locals de Catalunya, aquest 
darrer sense remuneració.

Al Ple de gener de 2012, el grup de la CUP li va 
recordar que ens havia de dir el sou del Consor-
ci de Residus i ens va respondre 16.800€/any 
(és interessant saber que l’anterior president 
d’aquest Consorci no cobrava ni un cèntim!). 
Així que amb aquests dos càrrecs va passar de 
cobrar els 48.000€ que inicialment va anunciar 
com una rebaixa a cobrar-ne 60.000.

Però el que és encara més greu és que en 
ambdós plens el Sr. Castaño va mentir, perquè 
aquest mes hem sabut que va amagar un tercer 
sou de la Federació de Municipis de Catalunya 

(FMC) per valor de 3.000€/any.

El Sr. Castaño ha mentit a Sant Celoni ocultant 
un tercer sou públic. El Sr. Castaño és la definició 
del polític que no ens agrada i que, afortunada-
ment, té els dies comptats. Li demanem que es 
retiri, que 35 anys de sumes i restes pel sou sen-
se cap llegat de futur pel poble ens comencen 
a passar factura irreversiblement. D’aquí a  10 
mesos tenim l’oportunitat de posar-hi remei.

Grup Municipal de CiU 
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Ateneu: Recupe-
rem el patrimoni.

La recuperació de l’espai del 
Bar de l’Ateneu ens ha donat 
l’oportunitat de trobar un 

nou encaix a aquest equipament, d’apropar-lo a 
la ciutadania. Per això vam començar a treballar 
en una nova concepció de l’antic bar de l’Ate-
neu com un punt de trobada, un centre de dina-
mització cultural que anés més enllà d’un servei 
de bar, i apostar per un nou espai polivalent que 
ens permeti de gaudir-ne a tothom. 

L’equip de govern ha mantingut la decisió ferma 
d’apostar per un equipament emblemàtic, per-
què pensem que la cultura ha de ser una prioritat 

bàsica per a la nostra vila, com ho és també con-
servar el nostre patrimoni i la nostra història. I per 
fer-ho, hem apostat per la participació ciutadana, 
que ens han aportat punts de vista molt positius 
en tot aquest procés. Per això volem agrair totes 
les aportacions que ens han donat entitats i col-
lectius en un procés que vam iniciar al novembre 
de 2013. 

Aquest projecte no sols canvia la façana de l’edi-
fici, sinó que aposta per un Ateneu modern on 
es crea un gran espai obert a la vila que serveixi 
no sols de bar, sinó també per acollir reunions 
d’entitats, activitats culturals, concerts, tertúlies, 
exposicions, etc. 

Una feina ben feta que arriba a bon port, tot i 
els entrebancs, que també n’hi ha hagut, amb 

falsos rumors sobre pretesos interessos obscurs 
en la gestió de l’Ateneu en què es va arribar a 
transmetre –de ben segur que us ha arribat- que 
es volia passar d’un equipament cultural a un 
temple litúrgic... 

Un cop el projecte finalitzat, en veiem els resul-
tats reals i, novament, queda en entredit aquelles 
acusacions que, tot i infundades, semblen sorgir 
–sorprenentment- de forma periòdica, variant 
segons la matèria, però amb el mateix fons. El 
temps, però, ho posa tot al seu lloc. 

Nosaltres seguirem treballant. 

Grup Municipal del PSC 
gmpsc@santceloni.cat




