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Capellades!
I ara què?!
Que carai ha passat en aquest poble en els
últims anys? ens preguntem, doncs bé estimats
veïns i veïnes de la vila, ens han deixat a zero!
Perdó, sota zero! Si, si, s’han acabat els
quartos...per què? Doncs això ho haurem de
tornar a preguntar als que durant fins ara ens
han anat governant pensant-se que un
ajuntament és com...que diríem...un pou sense
fons! I davant la pregunta; com ha passat?
Ningú diu res, bé, perdó diuen; ara això no
importa, cal buscar solucions... i tant que si que
les buscarem! Només faltaria que no ho féssim.

Ara mateix a l’ajuntament de Capellades hi ha
un deute de milions d’euros. Malgastats durant
legislatures passades, sense control ni previsió.
Davant d’això, la diputació de Barcelona ja ha
avançat feina i ens ha recomanat algunes
solucions que passen per posar en pràctica un
pla de sanejament que ens tocarà de ple a tot
el poble. D’ara en endavant, a Capellades es
començarà a reduir tot! I quan diem tot ens
referim a; menys diners en serveis, menys diners
en les entitats, menys inversions, menys
infraestructures, menys, menys, menys... perquè
estimats lectors, a l’Ajuntament de Capellades
cada dia si produeix un forat d’uns 2000 euros
(tirant baix), cada dia! Així que aneu sumant...i
després s’inventen noves partides per a nous
cossos de seguretat quan ja en tenim un, això
és previsió! Si senyor.
I davant d’això què? Vila de Capellades hem
demanat que un cop finalitzat aquest període
de “sequera” econòmica que a més coincideix
amb la pitjor època econòmica del país en els
últims anys, es busquin responsabilitats, i estem
parlant que tot aquest pla de sanejament durarà
aproximadament uns 4 o cinc anys a deixarho tot mes o menys en bones condicions per
a poder treballar. Sí, volem com molts de
vosaltres que d’una vegada per totes es faci
una auditoria, que trobem tot allò i tots aquells
que han fet que Capellades hagi de patir durant
els pròxims anys una retallada en tot, i per una
senzilla raó, per què no es torni a repetir.
Molts us preguntareu perquè no la demanem
ara mateix, però creiem més lògic no endeutar
més a l’Ajuntament en aquesta època, una
auditoria costa uns quants diners. Tindrem
paciència i sabrem esperar, però tenim molt
presents tots els que fins ara ens han governat
i han deixat que la situació econòmica d’aquest
ajuntament arribi a aquests extrems.
Volem començar de zero, i començar de zero
vol dir netejar el mal funcionament passat, fer
una auditoria i mirar endavant. Davant d’aquesta
proposta en un ple passat, els altres grups
polítics no n’estan convençuts, ja ens ho
pensàvem, perquè quan parlem d’auditories la
majoria mira cap al cel i quan parlem de depurar
responsabilitats ningú no vol ser el primer. Pot
ser per què no es volen mostrar les vergonyes?
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Consultes populars sobre la
independència dels Països
Catalans.
El 10 de desembre del 2010, Vila de
Capellades – CUP va entrar una moció
demanant la realització d’una consulta popular
sobre la independència dels Països Catalans a
Capellades. El fet de realitzar una moció sobre
aquest tema ha acabat essent una conseqüència
del què pensem i defensem, i alhora, una
necessitat per tal de continuar treballant cap
a la construcció d’un país. Neix però, de les
converses que s’han dut a terme amb alguns
ciutadans que creien convenient tirar aquesta
iniciativa endavant, els quals van contactar amb
els diversos partits independentistes i/o
nacionalistes (no confondre els uns amb altres),
per tal de veure si entre alguns membres
d’aquests, engegaven la iniciativa ciutadana que
tirés una consulta endavant.
Des de VdC-CUP no varem veure clar
aquesta opció i així li ho varem fer saber als
diversos interlocutors. Veient que a
l’Ajuntament de Capellades, la majoria de forces
volia tirar endavant una consulta, ja que tant
CiU com ERC havien accedit a enviar gent per
treballar en aquest tema. A més, en el Ple del
30 de setembre s’havien aprovat dues mocions
(una de recolzament a les consultes populars
i l’altre de reconeixement al dret a
l’autodeterminació), amb 12 vots a favor i una
abstenció; la qual cosa demostra que els
regidors representats a l’Ajuntament, respecten
i estant a favor de que la gent es pugui expressar
envers aquesta qüestió.
Per aquest motiu varem explicar que
nosaltres només contemplàvem dues opcións
per involucrar-nos directament com a força
política. La primera d’aquestes és, que sigui el
propi Ajuntament qui impulsi una consulta
popular sobre la independència, deixant de
marejar la perdiu i assumint com a propi el
què li pertoca defensar. A VdC-CUP, creiem
que cal fer un pas endavant en l’aspecte de les
consultes populars sobre la independència, per
això volem que sigui la pròpia administració
qui les encapçali. Hem de pensar que tant sols
es tracta de copsar què en pensa la ciutadania,
ja que aquestes no són vinculants, (ja ens
agradaria!). Alhora, creiem que si partits com
CiU i ERC es mostren tant clarament a favor

de poder exercir aquest dret
democràtic (i ens alegrem), cal no fer-ho a
mitges tintes. Per tal de fer això possible, varem
comprometre’ns a redactar una moció i entrarla a l’Ajuntament perquè fos aprovada en Ple.
Aquesta va passar per Ple el passat 23 de
desembre.

volen desafiar l’estat que ens oprimeix) ens
sorprenguessin i ens portessin a poder realitzar
a la nostra vila una consulta sobre la
independència que generes precedents, per
així obrir una nova escletxa per poder parlar
i defensar sense cap mena d’entrebancs, el què
i el com volem que sigui el nostre país.

La segona opció, la que finalment hi
haurà a la nostra vila, de la qual també hem
parlat en assemblees, aquesta és que es
convoqui una consulta per iniciativa popular,
és a dir, diversos vilatans i/o vilatanes, sota
l’aixopluc d’una entitat o creant-ne una de
nova, impulsarà una consulta popular tal i com
es va fer a Arenys de Munt fa uns mesos, i ara
a diversos municipis del principat. Aquesta
opció creiem que l’ha d’encapçalar la pròpia
ciutadania i no pas un nucli de representants
dels diversos partits.

* Podeu trobar la següent moció el
nostre lloc web (www.viladecapellades.cat) en
l’apartat d’institucional, secció mocions.

Així doncs, en el passat Ple de
desembre, tal i com ens pensàvem, la moció
presentada no va ser acceptada, ja que algun
dels grups abans citats va argumentar que no
era legal (però les lleis es poden canviar! I sinó
caldrà trencar amb qui ens oprimeix), i l’altre
grup ens va argumentar que no era el moment,
que si de cas deixéssim primer a la iniciativa
popular i si no funcionava, llavors que
comptéssim amb ells. Per a nosaltres, és clar
que deixem escapar una oportunitat, però
lògicament pensem que hem de recolzar el fet
que, producte d’una iniciativa ciutadana, és
realitzi una consulta popular a la nostra vila
sobre la independència del Països Catalans.
Malgrat tot, també volem deixar clar
que no tan sols es tracta de trencar amb
Espanya sinó que nosaltres, com a força política,
esperem quelcom més d’una ruptura, esperem
que aquesta pugui servir per canviar el model
de societat en la que vivim, un model que ens
a avocat el voler més per mi i menys pel
company, a la insolidaritat, a la competitivitat
constant i desmesurada, a facilitar-li les coses
al més ric i a enfonsar al més pobre, a crear
més desigualtat... en definitiva a trencar amb
el capitalisme i amb l’Europa del capital, per
apostar pel socialisme i per l’Europa dels
pobles.
Per altra banda, teníem la remota
esperança que en el passat Ple de desembre,
la resta de partits polítics (aquells que mai

Què passa amb les
iniciatives i actes del poble?
Quin problema té l’Ajuntament amb
certes iniciatives juvenils, veïnals o
col·lectives del poble? veiem que a segons
qui, se’ls retiren pancartes sense raons ,
mentre que CIU manté des del juny del
2009 (eleccions europees) una pancarta
que ja sembla un drap degut al pas del
temps, penjada a la piscina municipal (per
la cara del passeig). I la negació de l’escenari
del poble per fer un concert de 12 h de
música en català? encara és hora que
donin alguna raó de pes perquè des de
l’Ajuntament no es cedeixin
infraestructures per espais d’oci culturals
i juvenils, i sí ho facin des d’altres
Ajuntaments de la comarca cap als joves
de Capellades. I l’Escorxador Jove? No ve
de nou que els capelladins i capelladines
haguem de llegir en algun lloc o altre que
l’equip de govern té problemes amb el
jovent de la vila...però no creieu que ja
n’hi ha prou de posar traves als qui
pretenen donar una alternativa a la manca
d’activitats? On podem tirar endavant els
nostres projectes musicals? S’han de
plantejar els joves i no tant joves de la
vila, alternatives municipals per tal de
poder organitzar, fer o proposar activitats?
Fins on hem d’arribar?

MOCIÓ PER LA RENÚNCIA AL SOU
DELS REGIDORS/ES DE L’AJUNTAMENT
Actualment els regidors de l’Ajuntament de Capellades
reben una remuneració per l’assistència a les comissions
informatives, als plens i a les juntes de govern (en el cas
de l’equip de govern). En el pressupost de l’any 2009 es
va preveure en 32.645,34€, un 0,76% d’una despesa total
de l’Ajuntament de 4.276.837,07€. Tot i ser una part
molt minsa; amb les actuals retallades que ja han repercutit
en les entitats, en els en actes festius del poble, treballadors
de l’Ajuntament, etc.; i les que s’hauran de fer
properament degut al recent aprovat Pla de Sanejament
emmarcat en la crisis econòmica global; VdC-CUP creu
que és un acte de responsabilitat política que tots els
regidors renunciïn a cobrar aquesta remuneració, es per
això que hem presentat una moció que esperem es porti
a votació en el pròxim ple de l’Ajuntament.
La moció integra que es va entrar per registre el dia 13
de gener de 2010 és la següent:
Ivan Olvera Baena i Núria Idáñez Cortés en
representació a efectes d’aquest escrit de Vila de
Capellades – Candidatura d’Unitat Popular entren
a l’Ajuntament de Capellades la següent moció:
MOCIÓ PER LA RENÚNCIA A SOU DELS REGIDORS/ES
DE L’AJUNTAMENT.
VdC-CUP EXPOSA QUE:
Atès que actualment estem submergits en èpoques
de recessió econòmica a tot el país.
Atès que Capellades no n’és una excepció i
l’Ajuntament ha plantejat un pla de sanejament per
resoldre el deute que aquest pateix.
Atès els pressupostos municipals es veuran retallats
de forma considerable
Atès que per cada Ple de l’Ajuntament els regidors
perceben 61.80€ i per cada comissió informativa en
la que estan convocats 15.45€. Aquestes quantitats,

que són mínimes si les comparem amb els
ajuntaments similars, suposen un cost anual aproximat
de més de 16.000€ (càlcul aproximat on s’ha valorat
14 plens a l’any i 5 comissions informatives per Ple).
Atès que Vila de Capellades – Candidatura d’Unitat
Popular creu que tots i totes hem de fer esforços
per sanejar l’Ajuntament i sense demagògies estalviar
i comprometre’s amb la població.
Per això, veiem necessari, que els regidors renunciïn
al seu sou durant els anys que l’ajuntament estigui
sotmès al Pla de Sanejament, ja que si tot els
capelladins i capelladines el patirem, cal que els sues
representants siguin els primers en donar exemple.
Alhora, aquells regidores o regidores que treballin
en dedicació parcial o complerta per l’Ajuntament,
havent renunciat a la seva feina o estant en mitja
jornada de la mateixa, cobraren el que s’hagi acordat
per les hores dedicades, però, com la resta de
regidors, no rebran cap altra remuneració.
Per tot lo exposat, VdC-CUP presenta les següent
acord:
Que tots els regidors i regidores estaran exempts
del salari que se’ls abona per assistència als plens,
comissions de govern i informatives i aquests diners
vagin destinats a mesures socials per pal·liar la
disminució del seu pressupost fins a la fi del Pla de
Sanejament.

Si estàs interessat en rebre informació
sobre tot el que fem, diem i editem des
de Vila de Capellades-Candidatura
d’Unitat Popular, ens pots enviar un
correu
electrònic
a
info@viladecapellades.cat i anirem
informant-te regularment. Per més
informació sempre ens podeu visitar a
la web www.viladecapellades.cat o
llegir-nos en aquest suport informatiu
que tens entre les mans.

