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PSC i CUP aproven un pressupost de 
17.423.000 euros per al 2012

SANT CELONI.- El ple municipal 
de dijous 19 de juliol va aprovar 
inicialment el pressupost mu-
nicipal pel 2012 de 17.423.000 
euros amb els vots a favor dels 7 
membres de l’equip de govern i 
els dos representants de la CUP 
i els vots en contra de CiU i ICV.  
L’alcalde Joan Castaño va des-
tacar l’important treball intern 
per aconseguir un “pressupost 
realista que doni resposta a les 
necessitats de la ciutadania, un 
pressupost auster però equilibrat 
que prioritza l’atenció a les perso-
nes amb un increment dels ajuts 
socials, la par  da d’educació i de 
promoció econòmica.” 

El pressupost previst pel 2012 
en inversions és de 17.423.000 
euros i l’ordinari, sense inversions, 
és de 16.970.049 euros. Respecte 
a l’executat de 2011 s’ha reduït 
en un 3,5% “gràcies a la tasca de 
control i ges  ó de la despesa que 
s’està realitzant des de les dife-
rents àrees”, assegura el regidor 
de Serveis Generals, Manel Bue-
no. 

El pressupost té tres prioritats 
bàsiques: ajuts socials, educa-
ció i promoció econòmica. Totes 
tres creixen considerablement. 
Les ajudes socials un 19%, el que 
implica passar de 516.324,68 eu-
ros el 2011 a un pressupost de 
618.895 euros el 2012. S’ha fet 
una aposta important en les aju-
des socials, incrementant la seva 
par  da en un 50% respecte a l’any 
passat ( Xec Servei, atencions as-
sistencials, i bancs d’aliments). A 
més s’ha incorporat una previsió 
de 14.704 euros per frer front a 
les necessitats fi nanceres de la 
Fundació Acció Baix Montseny. 

El 12 % del pressupost 
des  nat a Educació
El pressupost en Educació su-

posa el 12 %. Per una banda 
l’Ajuntament ha decidit reforçar i 
ampliar les accions que ja estava 
portant a terme i que eren assu-
mides a nivell municipal i a assu-
mir projectes i despeses que fi ns 
ara tenien par  da pressupostària, 
o bé de la Generalitat o bé del 
govern central i que ara no serà 
així. Aquest ha estat el cas de les 
escoles bressol. L’Ajuntament ha 
decidit no augmentar preus i tam-

bé assumeix el cost total de 
les actuacions del Pla educa  u 
d’erntorn que fi ns ara tenien fi -
nançament parcial del Departa-
ment d’Ensenyament.

Aposta per les polí  ques de 
promoció econòmica 
El tercer eix prioritari que recull 

el pressupost 2012 és la dinamit-
zació econòmica del municipi. En 
aquest sen  t, es recullen les bases 
per analitzar, impulsar i crear les 
eines necessàries per promoure 
el desenvolupament empresarial 
de Sant Celoni i el Baix Montseny, 
promovent una millora de l’entorn 
compe   u de les empreses i dels 
emprenedors, poder impulsar ac  -
vitats i generar, així, nova ocupació.

LES CONDICIONS DE LA CUP
La Candidatura d’Unitat Popu-

lar (CUP) se sent guanyadora en
l’aprovació del pressupost 2012 

perquè consideren que recull gai-
rebé totes les 16 propostes que 
en el seu dia vanm plantejar com 
irrenunciables. Diuen que el seu 
vot favorable no ha estat gratuït.

Un dels punts del que més sa-
 sfets se senten Dani Corpas i Ge-

rard Masferrer, els dos regidors de 
la CUP, és haver obligat a abaixar 
el sou a l’alcalde en 18.000 euro  
anuals “sobretot tenint en compte

PER CIU, UN PRESSUPOST
 INSOSTENIBLE
CiU no ha estalviat crí  ques 

a l’aprovació del pressupost del 
2012. El regidor Josep Maria 
Garcia va ser el primer en obrir 
el torn assegurant que es trac-
ta d’un pressupost inabastable 
“malgrat que sembla equilibrat en 
despeses i ingressos”. Garcia ho 
argumenta en què les inversions 
des d’un punt de vista social “ho 
han deixat per més endavant”. El 
regidor de la coalició nacionalista 
aventura modifi cacions de crèdit 
ben aviat “que demostraran la in-
sostenibilitat del pressupost”.

Garcia diu que la intenció de 
CiU era fer una proposta bilateral 
amb tots els grups “però l’equip 
de govern ha traït el Pacte de 
Vila”. Al seu parer és un pressu-
post basat en desitjos de canviar 
“coses que ja funcionen com el 
centre Municipal d’Expressió o el 
transport urbà”.

El cap de llista del grup munici-
pal de CiU, Francesc Deulofeu, va 
recordar que la intenció era arri-
bar a acords però el PSC ha pre-
ferit “un pacte unilateral”. El que 
és pretén amb aquest pressupost, 
etziba Deulofeu, és “fer una polí  -
ca gris per arribar al 2015 amb poc 
desgast per afrontar unes noves 
eleccions”. Per Deulofeu no afron-
tar ara la redacció d’un nou POUM 
és una equivocació.

NO HAN VOLGUT QUE 
ENTRÉSSIM EN EL PACTE
Carmen Montes, la regidora 

d’ICV-EUiA, també ha votat en 
contra del pressupost d’aquest 
any 2012. Se sent dolguda perquè 
en les moltes reunions que han 
man  ngut amb l’equip de govern 
sempre li havien dit que les se-
ves propostes no tenien cabuda 
dintre del presupost que estaven 
elaborant “però la veritat és que 
després han canviat el  tular del 
que proposàvem i s’ho han fet 
seu. Està clar que no ens hi volien, 
amb els dos vots de la CUP ja en 
tenien prou”.

Montes dciu que les reunions 
han estat posi  ves perquè s’ha 
discu  t molt i hi havia moments 
que semblava que podiem arribar 
a acords, però al fi nal ens veiem 
obligats a votar en contra. /JP

que fa uns mesos vam destapar 
que aquest havia passat a cobrar 
12.000 euros més anuals”. En 
acords econòmics també s’inclou 
la implantació d’una polí  ca sala-
rial més equita  va entre els treba-
lladors municipals.

Entre les condicions accepta-
des també hi ha el fet de valorar 
les possibilitats reals de trans-
formar la ges  ó d’alguns serveis 
com el CME, la grua o la recollida 
de residus, serveis actualment 
ges  onats per empreses amb els 
conseqüents marges de benefi cis 
a càrrec de les taxes que paguem 
entre tots.

A més, s’assegura la res-
posta a les situacions socials 
d’emergència, amb l’augment 
en 100.000 euros de les par  des 
des  nades a ajudes socials, i amb 
la mobilització de la par  da d’un 
milió d’euros que hi havia immobi-
litzada i que només pot tenir com 
a des  nació la implementació de 
polí  ques d’habitatge.

Tot hi haver decidit votar favo-
rablement, “som conscients que 
amb el simple fet de pressupos-
tar-ho no se’n garanteix el compli-
ment”. Per això, conclouen que se-
guiran treballant des de la llibertat 
que els dóna ser a l’oposició per 
tal de seguir sent decisius, perquè 
no hi haurà segones oportunitats.

CiU i ICV consideren que es un pressupost insostenible, gris i mancat de consens

PSC: “Auster i realista”

CUP: “Hem imposat les nostres condicions”

CiU: “No hi ha propostes en la creació d’ocupació”

ICV: “Només ha interessat pactar amb la CUP”
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San   Cayuela va ser categòric 
en el sen  t que és “men  da” que 
no hi hagi diners per solucionar 
el problema d’aquestes gairebé 
300.000 persones afectades pel 
deute subordinat i les par  cipa-
cions preferents “quan s’han in-
jectat 170.000 milions d’euros per 
salvar la banca”.

Els afectats han decidit no que-
dar-se de braços creuats i després 
de l’acte del passat 17 de juliol ja 
han decidit tornar-se a trobar el 
mes de setembre i seguir lluitant 
contra el que consideren un “frau” 
dels bancs cap als seus clients. Les 
properes accions segurament pas-
saran  per la recollida de signatu-
res i promoure una Inicia  va Le-
gisla  va Popular (ILP), interposar 
demandes civils i “seguir amb la 
pressió popular”.

Els afectats celonins també vo-
len entrar en contacte amb altres 
plataformes d’afectats que es tro-
bin amb el mateix problema per 
fer més força a favor dels seus 
drets. 

JORDI PURTÍ

Afectats pel deute subordinat i les par  cipacions 
preferents volen crear una plataforma a Sant Celoni
Una cinquantena de veïns han par  cipat de l’acte “l’estafa de les preferents, 
l’estafa del sistema fi nancer” organitzat per ICV-EUiA

SANT CELONI.-  Diversos veïns 
de Sant Celoni han acordat co-
mençar-se a mobilitzar per cons  -
tuir una plataforma d’afectats pel 
deute subordinat i les par  cipa-
cions preferents. Una cinquante-
na de persones, la majoria afecta-
des, van assis  r a l’acte organitzat 
per ICV-EUiA de Sant Celoni sota 
el  tol “l’estafa de les preferents, 
l’estafa del sistema fi nancer”, a cà-
rrec de San  ago Cayuela, cap de 
fi nances d’ICV, per parlar d’aquest 
tema.

Cayuela insisteix en l’engany 
que ha atrapat a milers de per-
sones que han volgut inver  r els 
seus estalvis. Les en  tats fi nan-
ceres, ha assegurat l’economista 
ecosocialista, no han avisat del 
risc d’aquests productes als seus 
clients i han abusat de la seva con-
fi ança. El dirigent d’ICV també as-
segura que un percentatge elevat 
de la gent atrapada “desconeix el 
que són els productes fi nancers i 
tampoc els han demanat si esta-
ven disposats que els seus diners 
perdessin valor”.

A dalt assistents a la xerrada a la sala Bernat Martorell i a baix la regi-
dora d’ICV, Carmen Montes, amb San   Cayuela Foto:JPP

Viure l’es  u al Baix Montseny

BAIX MONTSENY.- Fer turisme a 
prop de casa cada vegada és més 
habitual. Per una banda, perquè 
des dels ajuntaments dels muni-
cipis de la zona organitzen més 
ac  vitats  durant tot l’es  u. I, per 
altra banda perquè les famílies, 
sens dubte infl uenciades per la

crisi opten per fer sor  des més 
curtes. 

En aquest sen  t, l’Ajuntament 
de Santa Maria de Palautordera 
aquest es  u ha decidit reac  var 
un turisme saludable, verd i eco-
lògic i per això ha potenciat d’una 
manera especial les dues rutes

cicloturistes (la bici blancai la bici 
blava), amb recorreguts i difi cul-
tats diversos però que permeten 
conèixer indrets com el pont de 
les Bruixes (foto de portada) o 
passejar per Les Llobateres, en el 
terme municipal de Sant Celoni.

En aquest municipi, seguint

amb el plantejament d’any ante-
riors ha programat ac  vitats lúdi-
ques del Dijous a la Fresca durant 
tot el mes d’agost. Qui en vulgui 
gaudir  ndrà l’opció d’escollir de 
dues pel·lícules de cinema els dies 
9 i 23 d’agost i dos concerts musi-
cals els dies 16 i 30 d’agost.

Dues cicloituristes passejant per les Llobateres. FOTO: Ramon Arabia
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Glòria
Montasell Causa - efecte

Quan tenim por ho vo-
lem controlar tot…

Provem de relaxar 
la nostra musculatura, obrim 
les espatlles, agafem la motxilla 
que portem a l’esquena i co-
mencem a buidar-la, hi ha tan-
tes coses que no necessitem… 
però com que sempre les hem 
portat ja estem acostumats i 
creiem que no pot ser d’una al-
tra manera... sí, pot ser-ho!

Buidem la motxilla dels pe-
sos més pesats, els que ens 
obstaculitzen i permetem-nos 
tenir una vida pròspera on no 
haguem d’anar jus  fi cant tot el 
que fem, perquè hem de par  r 
que les persones, fem les coses 
el millor que sabem, que dia a 
dia aprenem i evolucionem…

L’abundància i la prosperitat 

depenen del que et perme  s ac-
ceptar. 

Quan no reps el que desitges, 
vol dir que en algun racó de dintre 
teu no deixes acceptar-ho.

*Si som garrepes amb la vida, la 
vida també ho serà amb nosaltres.

*Si menyspreem o jutgem a 
d’altres persones, també nosal-
tres  serem menyspreats o jutjats.

*Si sempre estem enfadats, 
aleshores sempre trobarem situa-
cions que ens facin enfadar.

Pensem si alguna d’aquestes 
frases ens ressona… quan ens pas-
si alguna  situació  desagradable, 
parem-nos a pensar com i per què 
hem atret aquesta experiència…

Tot és un refl exe del que creus 
que et mereixes. Mira casa teva 
és un lloc on realment t’agrada 
viure? 

perquè les relacions realment 
funcionin, hem de centrar-nos 
en allò que apreciem de l´altre, 
no en allò que ens queixem. 

Moltes vegades donem a 
l´altre l´oportunitat de crear la 
nostra felicitat i sovint no se’n 
surten com voldríem. Per què?  
Doncs perquè només una perso-
na es pot encarregar de la teva 
felicitat, de la teva joia i aquesta 
persona ets TU.

Endavant, comença fent pe-
 tes estones de silenci, sigues 

observador del teu propi ser, 
aprèn a cuidar-te, aprèn a ser el 
teu  millor amic i buida  la mo-
txilla del que no et correspongui, 
doncs  hi han creences, que no 
ens deixen avançar….

GRÀCIES, GRÀCIES, GRÀCIES

És còmode i alegre  o és incò-
moda i està sempre bruta i desor-
denada .

L’amor que sen  m per nosal-
tres mateixos, ens manté amb 
harmonia amb l’amor que la vida 
ens reserva, en el nostre interior 
tenim una veueta que ens parla, 
en el nostre interior sabem que 
és el millor per a nosaltres, tots 
tenim una sabiduria innata, però 
no l’escoltem, està adormida, 
Volem despertar-la? Volem ser 
els nostres millors guies?

A les relacions tenim molt 
de costum de queixar-nos dels 
altres, dient, per exemple: ”Els 
meus empleats són uns dro-
pos, el meu marit em treu de 
polleguera, no puc amb els 
meus fi lls”. Sempre ens cen-
trem amb l’altre. Tanmateix 

NOTA DE REDACCIÓ: Repe  m el text publicat en l’edició juny - juliol perquè hi ha haver una errada de compaginació en el  tol

Viure des de l’essència
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Bernat Martorell i els escenaris del segle XV

Abans del segle XV,en el 
Bernat Martorell li va to-

car viure una època  de transició 
i com a tal amb cicles que aca-
ben i amb d’altres que comen-
cen. És l’Agost de 1405 quan els 
Hospitalers surten de St. Celoni 
després d’haver-ne  ngut el do-
mini durant 253 anys des de que 
Guillem Umbert de Basella els 
en va fer donació el 25 de Maig 
de 1151. St Celoni passa, ara, a 
poder del vescomte  de Cabrera, 
Bernat IV, que comprà la vila per 
34000 fl orins.

Sant Celoni era lloc a mig camí 
de Barcelona i de Girona, era 
lloc de parada i hostal; tal era 
la situació estratègica que el rei 
Jaume II va ra  fi car el privilegi 
que tenien els celonins de no 
estar obligats a donar cap mena 
de menjar, beure i racions a les 
tropes reials.

Sant Celoni cobrava dret de 
pontatge per la u  lització del 
Pont Trencat. En el segle XV el 
pont estava en molt mal estat 
i com que era element impor-
tant per l’accés a la vila s’havia 
d’arreglar. No disposant de di-
ners, perquè les arques de la vila 
eren buides, es proposà cobrar-
ne el pontatge, dret que concedí 
a St. Celoni la reina Ma ria, lloc-
 nent  d’Alfons  el Magnànim, el 

8 d’octubre de 1453. El dret de 
pontatge es concedí per 20 anys; 
anys després, el rei Joan II tor-
nà a concedir-ne 20 anys més. 
Aquest pont va ésser un escenari 
en la complexa guerra civil 1462-
1472, guerra entre rics i pobres, 
-remences- guerra polí  ca en la  

el fet que el pagès no podia aban-
donar les terres si, prèviament, no 
indemnitzava al senyor.

Des de la perspec  va històrica, 
si considerem l’àmbit polí  c, en 
aquest segle tenim els primers 
esbufecs del que seran, en el fu-
tur, els estats, la fi scalitat, la in-
troducció dels funcionaris  com 
a nova fi gura social, la ruptura 
entre la tradició oral i la societat 
de l’escriptura. Gutenberg inven-
ta l’impremta el 1485, que dóna 
pas a un sistema de desenvolu-
pament de la cultura fonamental. 
Saber llegir es converteix en un 
impera  u social que sobrepassa 
l’impera  u de saber escriure. La 
mateixa  Guerra dels Cents Anys 
en què estan embolicades França i 
Anglaterra cons  tueix un fet fona 
mental per ar  cular les realitats 
polí  ques futures. En aquest en 
enfrontament França enarbora 
ja el primer  mite nacional del 
que  més endavant  serà un es-
tat: Joana d’Arc. A la Península 
Ibèrica el nou estat sorgirà arran 
del sepeli d’una nació, la catalana, 
quan el mestre de cerimònies del 
compromís de Casp s’encarrega 
d’instaurar els Trastàmara.

M entrestant, en aquest segle, 
la societat feudal canvia el deco-
rat dels encontres: el Mediterrani  
deixa d’ésser el protagonista dels 
camins d’aigua i seran els ports 
de l’Atlàn  c els que prendran el 
relleu. Els Otomans pressionen 
per l’Orient, Constan  noble cau 
al 1453; és la fi  de l’Imperi Bizan  .

La cavalleria ja no forma part de 
les estratègies en els encontres de 
guerra, l’aparició de l’ar  lleria la

Esteve Rodoreda i Fiol
Òmnium Cultural Baix Montseny

que intervingueren ins  tucions 
i monarquia ... De la intervenció 
de Francesc Verntallat, cap dels 
remences i a favor del rei  Joan II 
contra Arnald de Vilademany, al 
front dels interessos de les oligar-
quies, hi van haver unes baixes de 
100 homes i molts ferits en la ba-
talla. La guerra s’havia iniciat amb 
l‘alçament de la remença de Sta. 
Pau el Febrer de 1462.

Durant el regnat de Joan II els 
Cabrera van ésser desposseïts 
dels seus dominis, adjudicant el 
domini  de St. Celoni a Joan Sarrie-
ra. L’any 1488 Anna I de Cabrera 
recupera el domini de St.Celoni.
És ara, a l’any 1486, que Ferran 
II dicta la Sentència Arbitral de 
Guadalupe aportant, amb valen-
 a, una solució al vell problema 

d’una part important de la pa-
gesia catalana, els remences. Els 
diversos episodis confl ic  us es 
venien arrossegant des de fi nals 
del segle anterior i durant el segle 
XV. Amb la Sentència de Guadalu-
pe s’alliberen els remences dels 
jous amb què els seus senyors 
els tenien subjectes, els anome-
nats “mals usos”, que n’eren cinc: 
la ines  a, l’exorquia, la cugúcia, 
l’àrsia i la ferma. Aquesta va és-
ser una victòria en els moviments 
camperols d’Europa, tot i que a 
Sant Celoni aquesta fi ta ja havia 
estat aconseguida, en gran part, 
feia 280 anys, amb un plet que els 
Hospitalers i vilatans havien iniciat 
i posat sota sentència del bisbe de 
Vic, Guillem de Tavertet, que el 24 
de Abril de 1203 establia que els 
celonins eren lliures de tals obli-
gacions. La remença consis  a en

converte ix 
en subjecte 
de modifi -
cació  de la 
composició 
dels exèrcits 
i de les seves estratègies. Els te-
rritoris conquerits ja no reben el 
mateix tractament que havien 
rebut en una gran part de l’Edat  
Mitjana. El diner era qui dimen-
sionava l’objecte d’atac.

En l’àmbit de l’imaginari 
col·lec  u el rellotge té cada ve-
gada més presència en la ges  ó 
del temps, que deixa de tenir 
aquell esglaó diví i aquella pro-
pietat exclusiva de Déu. Es co-
mença a comprar i a vendre el 
temps, les actes notarials en són 
una constatació.

En aquest període de transi-
ció, pel què fa a la pintura en 
canvia el concepte. Ja no n’és 
l’exponent perceptible de la 
doctrina relatada, el nou con-
cepte es desprèn de l’exigència 
representativa, de la capacitat 
posada a prova de l’artesà, del 
domini dels materials, dels 
nous valors de la societat, en-
tre els quals, la laïcitat. D’Itàlia 
arriben els aires humanístics, 
el concepte de Bonic que res 
té a veure  amb la intenciona-
litat primera; l’apreciació d’allò 
que és bell traspassa el tema 
litúrgic. El Gòtic, a finals del 
medieval, havia escalat el cim,i 
en aquest cim hi havia, hi ha, 
Bernat Martorell. Més amunt, 
en el segle XVI trobem, ja, el 
Renaixement.




