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Per la independència:
consulta #maig2014
A proposta de la CUP i d’Independents de Sant Esteve, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el dia 27
de setembre l’acord que declara Sant Esteve territori lliure i sobirà. Després de consensuar el text
entre els tres grups municipals es va arribar a un desitjable consens i es va aprovar amb 10 vots
a favor i 1 abstenció (de CiU). Valorem el consens aconseguit, però ens hagués agradat que un
dels punts propugnats per la CUP, hissar l’estelada al balcó i a la rotonda d’entrada, hagués estat
acceptat d’entrada. Finalment però, s’ha pogut dur a terme gràcies a la pressió excercida per l’ANC
de Sant Esteve i Palau.
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Infraestructures que ens trenquen

La CUP de Sant Esteve va presentar una moció al Ple per tal de denunciar l’estripada del territori
que suposa la construcció del gasoducte Martorell-Figueres i que afecta múltiples espais naturals
del Vallès d’alt valor ecològic. Una obra construïda malgrat que la seva finalitat declarada, la
connexió amb França, fa temps que ha estat descartada per la Comissió Europea. La capacitat del
gasoducte ha quedat, doncs, sobredimensionada per al consum local. Així, un cop més ens trobem
que els interessos econòmics de grans empreses de la construcció i de l’energia han passat per
sobre de les necessitats de la població i del respecte del territori.

Aturem els
desnonaments.
La CUP de Sant Esteve ha donat suport a la campanya
de recollida de signatures que faci possible la discussió
parlamentària d’una reforma de la Llei, a través de
la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que possibiliti
la dació en pagament, una moratòria immediata dels
desnonaments i la reconversió de les hipoteques en
lloguer social, com a mesura de mínims destinada a
garantir el dret a l’habitatge de les persones afectades per
execucions hipotecàries. L’espoli de les classes populars
d’aquest país es tradueix en milers de desnonaments
de famílies que, amb els seus impostos, estan pagant el
rescat de la banca. Els ciutadans i ciutadanes de Sant
Esteve, per exemple, ja hem contribuït a salvar Bankia
amb 1.875.000€. I és un càlcul conservador.
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Sis anys amb
barracots
L’any 2007 i davant de la massificació de
l’Institut Reguissol de Palau, el Departament
d’Educació de la Generalitat va expressar a
l’Ajuntament la conveniència de crear una secció d’ESO a Sant Esteve. Ràpidament es van
instal·lar uns mòduls prefabricats que, segons
el Departament, havien de tenir dos cursos de
vida, atès que al tercer ja es disposaria de la
construcció d’obra. La realitat, sis anys més
tard, és molt diferent: les classes es continuen
impartint en mòduls, durant anys no s’ha disposat ni d’un mòdul per al menjador i pensar en
espais comuns és poc més que una utopia. Més
greu encara ha estat la dotació de material (ordinadors, laboratori, biblioteca, etc.) que ha ratllat,
sovint, la mancança absoluta. Ens consta que
tant l’AMPA com els equips directius del centre
han intentat revertir aquesta situació de manera
imaginativa, aprofitant ordinadors d’aquella empresa o comprant material amb els diners de les
quotes dels pares i mares. Però cal no oblidar
que, encara (i fins que les polítiques neoliberals
de la dreta a Catalunya i a l’Estat no ho retallin,
també) l’ensenyament públic és gratuït i la dotació dels instituts és responsabilitat del Govern.
És admirable que les famílies de Sant Esteve
facin l’esforç de contribuir a la dotació del centre
coreespon al Departament d’Ensenyament. La

realitat, el 2013, és que no tenim encara un edifici ni una dotació de material adequada.
I què ha fet l’ajuntament fins el moment? En la
nostra opinió, l’equip de govern de CiU ha pecat de seguidisme i d’ingenuïtat davant el Departament. És cert que s’ha adreçat al Departament regularment per demanar la situació del
projecte; és cert que la supressió dels dipòsits
de gas (d’altra banda, gràcies a l’interès de Gas
Natural per fer-se amb el negoci de Can Record)
ja no són un problema per a la construcció de
l’edifici. Però també és cert que, i així els hi vam
fer saber en un ple recent, l’actitud d’un govern
municipal ha de ser més beligerant davant del
Departament. No val a conformar-se amb bones
paraules: s’ha d’insistir, cal posar la necessitat
de l’institut de Sant Esteve a sobre la taula del
director general, crear-li un problema a la Generaliatat, lluitar. I en aquesta lluita, al costat de
l’equip de govern i de la comunitat educativa,
també hi serà la CUP.

La CUP proposa la creació d’una mesa
d’entitats per a l’ensenyament públic
En el proper Ple d’aquest mes de juny, la CUP proposarà la creació d’una mesa per a l’ensenyament
públic com a lloc de trobada de totes les entitats i persones implicades en l’educació dels infants
i joves. La CUP doncs s’adreçarà amb aquesta proposta als consells escolars i a les AMPES dels
dos centres escolars. Així, per començar, la CUP proposaria engegar accions immediates per pressionar al Departament d’Ensenyament per tal que, realment, s’iniciï el projecte de construcció de
l’institut de Can Record i es doti del material addient. Creiem que cal treballar conjuntament, la comunitat educativa, grups municipals i govern de l’Ajuntament per aconseguir una educació pública
de qualitat i posar en valor la feina del professorat que atén els nostres fills i filles, en un moment
de retallades pressupostàries i d’atac al model d’escola catalana.		
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El pressupost 2013: donem-li la volta?
Enguany no pretenem fer una dissertació detallada sobre les mancances del pressupost de l’Ajuntament.
Moltes de les consideracions serien
una repetició de les fetes els darrers
anys. En la situació actual entenem
que és prioritari presentar propostes
generals per fer canvis importants en
la gestió municipal. Ens cal i de manera urgent.
Cal construir una altra manera de
gestionar el nostre municipi. I cal
construir-la entre tots aquells veïns
i veïnes que pensem que és urgent
començar a activar-nos per tirar endavant.
Per això, la gent de la CUP ens adrecem al conjunt de la ciutadania de
Sant Esteve per fer-los les següents
consideracions:
1. Cal solucionar els problemes
greus de finançament que tenim.
Per mirar d’arreglar l’important problema que té l’Ajuntament, el pressupost del 2012 i l’actual de 2013 l’únic
que han fet ha estat aturar (pràcticament) tota política que passés per fer
alguna despesa (fora d’alguna obra
pública). És a dir, deixant de fer coses han deixat de gastar. El problema
però és que les necessitats de la gent
de Sant Esteve, lluny de disminuir,
han augmentat (sobretot per l’augment de l’atur i la manca de recursos
de bastantes famílies).
La dada: l’Ajuntament paga, cada any
i només d’interessos dels crèdits demanats a diferents entitats bancàries,
al voltant de 60.000 euros (un 3% del
pressupost municipal). I el 2013, pagarem un total de 277.234€ en retorn
de préstecs.
Proposta: fer una auditoria local del
deute de l’ajuntament. És a dir, analitzar quina part del deute que han
contret els últims equips de govern
entenem que és just i legítim (i per
tant cal retornar) i quina altra part entenem que no.

2. Cal canviar radicalment les prioritats d’inversió. Les úniques inversions que es segueixen fent des
de l’ajuntament a dia d’avui són les
relacionades amb el ciment i el totxo. No diem que no calgui arreglar
voreres o urbanitzar (una altra vegada) certs carrers. Però segur que
això és el més important que cal fer
ara, tenint en compte que no es fa
quasi res més?

tives útils i necessàries pel poble.

La dada: en el pressupost 2013 hi ha
previst dedicar més recursos a polítiques de seguretat i vigilància (vehicles, conveni amb Palau i 3 professionals) que no pas a polítiques educatives en si mateixes (descomptant el
conserge i la neteja dels edificis).

4. Cal posar fi a una molt mala
gestió. Tot i l’enfoc propositiu de les
nostres aportacions no podem deixar
d’assenyalar exemples quasi esperpèntics de males pràctiques en la
gestió. Posar fi a aquest desgavell
(que fa anys que dura) si que té poques més sortides que una implicació
de més persones en la construcció
d’una alternativa que, des de sota,
posi tota aquesta mala gestió sota
permanent control.

Proposta: cal revisar detalladament
quant es dedica a cada partida i
reservar una bossa de diners per
aquells projectes estratègics i que a
hores d’ara ningú està duent a terme. Cal, de manera urgent, posar en
marxa actuacions que ara mateix són
inexistents en: 1) Impuls del comerç
local – impulsar una associació de
comerciants que reactivi l’activitat, 2)
Pla d’activació econòmica a partir del
sector cultural – connectar la potent
xarxa cultural de Sant Esteve amb
iniciatives de reactivació econòmica,
3) Ocupació – pensar en alternatives
reals pels nostres veïns en situació
d’atur, que cada dia són més.
3. Cal activar projectes (tenir iniciatives!) d’una vegada per totes, encara
que sigui amb poc pressupost. Hi ha
moltíssimes coses que es poden fer
amb pocs diners. No cal que la iniciativa es prengui només a cop de talonari.
Això sí, cal destinar-hi hores, o com a
mínim les hores que els regidors van
dir que farien i que cobren per fer.
La dada: només amb 2.000€ s’ha pogut iniciar la redacció d’un Pla Local
de Joventut. Des de la CUP aplaudim
la iniciativa del regidor que n’és responsable. És un exemple que, amb
pocs diners es poden engegar inicia-

Proposta: sense gaire pressupost es
poden obrir les portes de l’ajuntament
i la informació, es pot fer pressió a la
Generalitat per un institut digne, es
pot ajudar a organitzar els aturats en
cooperatives i assessorar-los, es pot
tenir iniciatives que lliguin el teixit cultural de Sant Esteve amb iniciatives
per dinamitzar l’economia local, etc.

Només dos exemples:
El 2013 pujarà la taxa d’escombraries perquè tenim un sistema
de recollida ineficient i caríssim
que ningú ha volgut qüestionar
fins ara. El 2013 l’ajuntament pagarà més de 240.000€ per la gestió de les escombraries, més d’un
12% del pressupost total d’enguany. Una absoluta barbaritat,
i més tenint en compte que hi ha
alternatives. La nostra aposta és
el PaP (Porta a Porta), un sistema
molt més eficient..
Com que s’ha creat un sistema de
mancomunació del servei de policia local amb Palautordera mig
provisional, quan Sant Esteve vulgui vigilància extra (cal?), haurà
de pagar hores extres dels treballadors de Palau. No valdria més la
pena pensar en una mancomunació a llarg termini entre els serveis
de policia local dels dos pobles i
així poder estalviar costos a un
ajuntament tant carregat i que ja
té 3 vigilants?

