
INTERVENCIÓ DE LA CUP AL PLE DE GENER DE 2017

1. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A CAN PUIG: en aquest punt
que es porta a ple, així com amb tots aquells que s'hi han portat i tenen a veure amb el territori, amb
tots cal fer una mica de memòria. I per què? Doncs perquè qualsevol actuació sobre el territori té
unes conseqüències que no es poden valorar immediatament sinó que afecten Arenys a mig i llarg
termini.

I és així, fent memòria, com el grup municipal de la CUP vam començar la nostra intervenció per
defensar l'únic vot, el nostre, en contra de l'aprovació del POUM vigent.

Era  el  2014  i  en  aquell  moment  ja  apel·làvem a  la  responsabilitat.  Dèiem,  i  diem,  que  som la
generació que deixarem el  territori  molt pitjor  que com el  vam heretar. Hi  hem posat preu sense
garantir l’autonomia d’allò que com a humans ens cal: aliment, aigua, energia i, també, territori. La
utilització racional del territori i del medi ambient comporta casar les necessitats de creixement amb la
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de
garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. I això, a parer de la CUP, ni ho fem
ara ni ho garantim pels que vindran. Una irresponsabilitat.

Altre  cop,  tenim sobre la  taula  dues maneres  confrontades d'entendre  l'espai  i  la  relació  que  hi
establim les persones. O defensem un futur continuista de creixement i destrucció del territori contrari
a la defensa i  conservació dels ecosistemes agraris on el mercat és qui mana, o defensem, com
apostem la CUP, per l’atenció i la preservació dels sistemes productius del territori on aquest no sigui
moneda de canvi  especulativa sinó un recurs productiu i  d’equilibri  mediambiental, com a interès
paisatgístic i ecològic, al servei del poble d’Arenys.

Exemples d'aquest progrés irresponsable, a cabassos! Al Maresme quan s’ha de construir un eix de
comunicació, sempre passa per sobre un camp de conreu! Pensem en l’eix projectat a llevant, per
Canalies i, també, pensem en la variant de Valldegata que, en definitiva, és un dels aspectes que,
colateralment, ens ocupa en aquest punt. És per això que ja el 2012 demanàvem un nivell màxim de
protecció per a les àrees delimitades per aquestes infraestructures. I tot això perquè el territori no
sigui l’ase de tots els cops.

Aquest any, en la negociació de pressupostos, la CUP vam incorporar que es fes un Pla Local de
Mobilitat. I ho demanàvem per constatar, entre altres aspectes, quines infraestructures necessitem,
quines no i posar blanc sobre negre per denunciar certes infraestructures que no ens resoldran els
conflictes de la mobilitat arenyenca. A hores d'ara, no tenim cap estudi que afirmi que Arenys amb la
variant serà un oasi de pau i tranquil·litat al servei dels vianants. Ni hi és ni hi serà! 

Més d'un potser pensa que ens n'anem del tema del punt d'aprovació, que el que estem debatent és
una requalificació d'uns terrenys i que, precisament, això afavorirà la pagesia i el pagès. I, de fet, és
així si no fos, com hem dit, que actuar sobre el territori té conseqüències.

Contextualitzem. La Generalitat vol fer una variant per Valldegata Draper. Hi ha un pagès afectat pel
traçat i la Generalitat li vol expropiar 9000 mts². El pagès accepta la fatalitat del destí i la pèrdua de
terrenys, però hi posa una condició.  Demana que aquells terrenys que no es veuen afectats per
l'expropiació se li requalifiquin per no haver de pagar un IBI urbà quan hi fa una activitat agrícola. Era
un greuge i l'hem corregit. Tot correcte i al seu lloc.



De fet,  vam ser la CUP qui el juliol  de 2014 vam presentar la  moció per l'exercici digne de la
pagesia arenyenca i de suport incondicional a l'horta de can Puig en les negociacions per evitar
una expropiació forçosa. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat.

Amb el que avui es porta a aprovació, malgrat tot, el pagès aconsegueix una victòria amarga. És cert
que pagarà menys d'IBI, però també és ben cert que la Generalitat pagarà l'expropiació molt per sota
del valor pel qual el pagès ha tributat durant anys i que hi perdrà 9000 mts².

I si el pagès en surt mal parat, però assumeix la fatalitat del progrés, el territori en surt molt perjudicat;
a canvi de la requalificació, l'expropiació i la possibilitat de construir la variant ja només dependrà de
qui hi ha d'invertir. No hi haurà cap més obstacle i, com qui no vol la cosa, som a les portes d’una
nova agressió al territori, que pel poc espai agrícola que queda a Arenys, té un cost simbòlic, ecològic
i paisatgístic sense parió.

Com dèiem, la pèrdua d’espais naturals i el deteriorament ambiental, la regressió d’altres economies
sostenibles, com ara l’agrícola o la pesquera, són arguments prou evidents per revisar aquest model
de desenvolupament. Que la palla anirà cara i nosaltres no en tindrem gota! Si la variant s'acaba fent,
hem de tenir present que no només estem fent una línia recta en un mapa, sinó que ens estem
carregant un model de desenvolupament social i econòmic històric, sostenible i de proximitat. Que
com dèiem a l'inici, actuar sobre el territori sempre té conseqüències.

També, és cert, amb requalificació o no, la Generalitat pot expropiar quan vulgui. Però la injustícia és
més gran i la mesura molt impopular.

Per tant, el que es porta a aprovació ens sembla perfecte! Com hem dit, en vam ser els instigadors i
pot garantir que en aquest retall de terra algú encara hi pugui fer de pagès. Però també hem de dir
que tenim la mosca al nas perquè ens inquieta la possibilitat que hi hagi una relació de causa efecte i
es trinxi més el territori.

Per tot plegat, el sentit del vot de la CUP serà a favor en aquest punt, de la mateixa manera que ja
avancem que en el proper ple de febrer presentarem una moció en defensa del territori i en contra de
la variant de Valldegata.

2 APROVAR L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ AL SR. L I LA SRA. G: diuen que corregir és de
savis.  Esperem que el  Departament de Justícia aprofiti  l’oportunitat  per corregir  la deixadesa i  el
compromís que va adquirir amb els masovers de les Clarisses quan ja fa 19 anys van cedir un espai
del convent per fer els nous jutjats a canvi de garantir-los un habitatge; i  així  aquesta subvenció
nominativa passi a millor vida. Després de 19 anys cal fer justícia i que el compromís de la Generalitat
es compleixi i que l’administració empari i no, com fa massa sovint, desempari.

Ara bé, si el Departament de Justícia hi té responsabilitat en aquest greuge, també és ben cert que un
altre cop tornem a tenir sobre la taula les conseqüències d’un error polític i tècnic comès fa molts anys
en aquesta casa. L’Ajuntament va actuar de garant, davant d’aquesta família, en les negociacions
amb  Justícia.  I  l’Ajuntament,  que  és  qui  va  concedir  la  llicència  d’obres,  podia  haver  exigit  la
compensació d’aquesta família com a condició imprescindible per atorgar el permís. Però no va ser
així  i  19  anys  més  tard  ens  trobem concedint  una  subvenció  nominativa  per  una  mala  gestió  i
deixadesa o oblit  polític  del  qual  la institució n’és moralment responsable.  Cal  restituir  el  greuge
comès a aquesta família i la desempara durant tants anys, evidentment sí. Però també cal depurar
responsabilitats. Si no és així, no avancem.

Atès que darrere  tot  això hi  ha  un drama humà, atès també que  el  procediment  que  ha seguit
l’Ajuntament no ha estat el més adequat, el sentit del vot de la CUP serà favorable.



3. MOCIÓ DE LA CUP DE SUPORT INSTITUCIONAL AL REFERÈNDUM D'AUTODETERMINACIÓ I A
L'IMPULS DEL PROCÉS CONSTITUENT

Després de pràcticament cinc anys de debat polític i social entorn al procés d'independència engegat
a Catalunya, les forces polítiques sobiranistes amb majoria al Parlament de Catalunya han emprat
l'instrument que ha de permetre l'execució del dret a decidir del poble català; el compromís adoptat
pel  President  de  la  Generalitat  de  Catalunya  Carles  Puigdemont  de  realitzar  un  referèndum
d'autodeterminació com a molt tard el setembre de 2017, ha de ser el desllorigador definitiu i el pas
necessari per tal de culminar anys de mobilització política i social en favor de la independència.

El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una resolució  que
insta  el  govern  a  convocar  un  referèndum  vinculant  sobre  la  independència de Catalunya, com
a molt tard, el setembre de 2017.  Amb  l’aprovació  d’aquesta  resolució (entre d'altres)  i  de  la
importància  del  moment  històric  que viu el nostre país, considerem que el municipalisme no pot
restar al marge d’aquesta declaració  del  Parlament  de  Catalunya,  que,  amb  la  voluntat  de  donar
resposta  al mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots  i
cadascun  dels  ciutadans  i  ciutadanes  d’un  país,  ha  decidit  concretar  una  data  i definir així els
passos que ens ha de portar cap a un nou model d’estat.

En aquest sentit, entenem el referèndum d'autodeterminació com a via genuïnament democràtica per
tal de resoldre el conflicte polític obert amb l'Estat espanyol. Una persona, un vot; i amb totes les
garanties  de  poder  exercir-lo  lliurement  i  que  el  resultat  d'aquest  sigui  plenament  vinculant.  El
referèndum és una eina essencial i cal dur-lo a terme tant si és acordat amb l'Estat com si no, ja que
el dret a l'autodeterminació dels pobles és avalat per organismes internacionals com l'ONU -Carta de
les Nacions Unides, 1951- ,i per la pròpia Declaració dels Drets Humans de 1970 -tot poble té dret a
la lliure determinació per enfrontar situacions de manca de representació o d'opressió per part d'un
govern determinat-.  Més enllà de les organitzacions polítiques, civils i culturals catalanes que s'han
manifestat obertament independentistes, també n'hi ha que, malgrat no declarar- se independentistes,
estan disposades a portar a terme aquest referèndum d'autodeterminació per tal de poder decidir
lliurement quin ha de ser el futur polític de Catalunya. Un referèndum que té un amplíssim suport
popular, de més del 80% de la població.

Així mateix, la constitució de Catalunya en República ha d'impulsar un procés de reflexió constituent
ampli,  plural  i  participatiu  que ens doti  dels instruments i  les eines per a governar-nos i,  alhora,
defineixi quines han de ser les normes fonamentals del nostre nou Estat. Sobretot però, és urgent
generar un debat social sobre el nou model polític i social perquè la República Catalana no repeteixi
fórmules del passat. Només una ciutadania activa, participativa i al carrer garantirà un procés de canvi
i millora política i social així com la supervivència de la pròpia República. Per això cal definir ja les
eines i les metodologies que han de fer possible aquests debats. Quan haguem superat l'etapa del
Referèndum caldrà iniciar ràpidament la del Procés Constituent i, per tant, caldrà haver-ne preparat
els fonaments i la infraestructura adequada per iniciar aquest procés de manera massiva.

Per tots aquests motius, proposem:

ACORDS:
– Que el Plenari de l'Ajuntament d'Arenys de Mar mostri el seu ferm compromís amb el Dret
d'Autodeterminació dels Pobles.
– Que l'Ajuntament de l'Ajuntament d'Arenys de Mar faci  públic el  seu suport  institucional  al
referèndum d'autodeterminació que ha de celebrar-se a Catalunya com a molt tard del setembre
de 2017.
– Que l'Ajuntament de l'Ajuntament d'Arenys de Mar participi activament en la creació d’un espai



de municipis per la República en el marc del procés constituent on es debatin i consensuïn les
aportacions que el món local pugui fer al procés constituent i es defineixi el model i el nivell
competencial dels municipis a la futura República.
– Que l'Ajuntament de l'Ajuntament d'Arenys de Mar insta a la Generalitat de Catalunya a posar
en marxa un Procés Constituent, conjuntament amb la societat civil i els moviments populars i
que, en col·laboració amb les institucions, comenci a executar-se just després d'haver guanyat el
Referèndum.
–  Que l'Ajuntament  de  l'Ajuntament  d'Arenys  de  Mar  es  posi  a  disposició  del  govern  de  la
Generalitat i del Parlament de Catalunya per tal  de col·laborar i facilitar amb tots els mitjans
possibles l'execució del referèndum d'autodeterminació i per impulsar, en tot allò que faci falta, el
Procés  Constituent  que  haurà  de  dur-se  a  terme  de  manera  immediatament  posterior  a  la
celebració de referèndum.
– Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

4. MOCIÓ PRESENTADA UNÀNIMAMENT  EL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA CASA
MEVA ÉS CASA VOSTRA: A favor.


