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Il·lusió i experiència per Centelles
Josep Paré Aregall

Primer tinent d’alcalde i
candidat pel PSC-CP
El divendres 29 de
Març l’alcalde de Centelles, Miquel Arisa feia
públic que després de
24 anys com alcalde
no es presentarà a la reelecció i que un
servidor serà el candidat a l’alcaldia de
Centelles. Un relleu premeditat que assumeixo des del respecte de substituir el
millor alcalde que ha tingut la nostra Vila
però també amb la Il·lusió de treballar per
desenvolupar un projecte per Centelles
i amb l’experiència de 16 anys com a regidor i 12 com a primer tinent d’Alcalde i
responsable de la gestió econòmica de
l’Ajuntament.
Il·lusió per un projecte de poble que
està centrat en les persones i el territori.
En el proper mandat el repte més important que s’haurà d’assumir és el model
d’espais públics que s’han d’urbanitzar a la
zona del Vapor. No hi ha dubte que el desenvolupament urbanístic d’aquesta zona
cèntrica condicionarà el model de poble
que es consolidarà a la Vila. Per aquest
motiu, s’ha de desenvolupar amb encert i
garantint criteris de convivència i mobilitat.
A més, fins a finals del 2019 s’ha de desenvolupar el Pla de Barris que ens ha permès
adquirir el Palau dels Comtes, urbanitzar
el carrer Collsuspina, el Fortuny i la pista
del Casal Francesc Macià o la substitució
de l’enllumenat o dels equipaments públics

i que haurà implicat una inversió de prop
de 5M d’euros al centre del municipi. Lògicament el Palau dels Comtes ha de servir
per crear un nou equipament públic que
dinamitzi social i econòmicament la plaça
Major i els carrers adjacents. Projectes
ambiciosos que s’han de complementar
de mesures socials, culturals i educatives,
desenvolupades de forma transversal.
Sense oblidar la urbanització de Sant Pau
i posant un èmfasi especial a la mobilitat
sostenible per la Vila (camí escolar, carril
bici, nous aparcaments, etc.) i finalment el
Medi Ambient i la Sostenibilitat han de ser
un element clau que s’ha de materialitzar
amb propostes com la recollida porta a porta, la generació d’energia al municipi o el
foment de mesures d’estalvi energètic.
Experiència en la Gestió Pública Local. Vaig començar essent regidor quan
tenia 19 anys i havia començat a estudiar
la llicenciatura d’Economia. Els primers
anys a l’Ajuntament, els vaig dedicar a les
regidories de Joventut i lleure i van servir per consolidar, entre d’altres el PIPA
o activitats joves dins la Festa Major. Els
següents mandats, han estat marcats per
ser primer tinent d’alcalde, responsable de
l’Àrea Econòmica i coordinador del Pla de
Barris. Elements que vull posar en valor
perquè els últims anys he vetllat per sanejar econòmicament l’Ajuntament (el deute
actual és pràcticament nul) i no hem deixat
de fer inversions per millorar els serveis
i espais públics de Centelles. Un servei
públic que l’he compaginat treballant al

Consell Comarcal d’Osona i a la Diputació
de Barcelona. Actualment sóc controller
d’una multinacional amb seu a Barcelona. Per mi és important destacar aquest
fet perquè tenir una feina al sector privat
et garanteix estar en contacte amb el món
social i empresarial i garanteix que pugui
exercir amb independència la meva tasca
política, que fruit de 16 anys de bagatge
a l’administració local, fa que conegui bé
totes les seves interioritats tant importants
per desenvolupar projectes i aconseguirne el finançament públic.
En definitiva, una evolució personal,
política i laboral que ha anat acompanyada de formació continua: a l’acabar la llicenciatura en Economia vaig complementar els estudis amb el Certificat d’Aptitud
Pedagògica, un Postgrau en Lideratge per
a la Gestió Política i Social (UAB), Màster
en Hisenda Autonòmica i Local (UB) i Postgrau en Auditoria Pública (EAPC-UB).
Centelles requereix d’un equip que pugui assumir la gestió de l’Ajuntament i de
les empreses i serveis municipals que fan
que el consistori anualment gestioni més
de 10 M€ i més de 100 persones. Un repte
pel qual estem preparats, és una garantia
que el municipi segueixi estant ben gestionat i que es prioritzin els fets i l’atenció a la
persona des de la il·lusió i el respecte.
Posar en valor que el repte l’assumeixo
envoltat d’un equip plural, jove i compromès amb Centelles que combina experiència i novetat per seguir fent de Centelles un poble on viure i conviure!

L’avui i el demà de Centelles
Dolors Calm
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A poc menys de
dos mesos de les
pròximes
eleccions
municipals, inevitablement, fem una mirada a l’última legislatura i a la feixuga feina que es fa des de
l’oposició (això quan es tenen ganes de
treballar i es treballa), lluitant amb l’equip
de govern perquè resolguin els problemes reals dels veïns del poble, sorolls,
neteja, qualitat de l’aigua, problemes dels
veïns de Sant Pau, gestió de l’Electra,
Palau comtal, contractacions, gestió de la
Residència, de com es gasten els diners
i una varietat impossible de numerar aquí
això ens permet situar-nos on estem i què
hem pogut aportar o més ben dit, què ens
han deixat aportar a terme dins la nostra
modesta posició.
Tot això ens ajuda a tenir una mirada
clara de com en quatre anys, evoluciona
i canvia les necessitats, el que reclamen

la nova societat,el futur de les persones
del nostre poble i com s’ha de gestionar.
Sòcrates va dir que, el secret del canvi
està a enfocar totes les nostres energies,
no en defensar coses velles, sinó a construir-ne de noves.
Ara més que mai, en el moment convuls en el qual vivim i, on tot va molt de
pressa, aquestes paraules cobren molta
força: les persones que volem canviar
les coses i millora-les hem de poder preveure, avançar-nos als canvis i tenir la
capacitat de transformar les actuacions
passives a reactives i d’experiències passades, cap a posicions predictives, amb
anticipació i analitzant aquestes necessitats, poder planificar el que creiem essencial i necessari per al municipi i projectar
un futur amb idees noves, diverses, netes, innovadores i participatives.
Precisament, perquè sempre hem
treballat i pensat amb la gent del nostre
poble, creiem que per les properes eleccions cal un equip divers, de gent més
edat, que aporti coneixement i seny, però
també de gent jove, que aportin aires

nous, força i rauxa, homes i dones de
diverses maneres de pensar i fer, sense
una ideologia de partit fixe, o sigui, un
equip transversal i de poble, que vulgui
treballar pel poble.
Volem treballar per un poble amb
oportunitats per a tothom, una millora de
l’entorn, de fer les coses, amb serveis bàsics de qualitat, un poble planificat, net,
feliç i saludable!
És un projecte ambiciós el que tenim,
i estem treballant per eixamplar-lo. Apostem per començar una nova manera de
fer, on volem donar resposta a les ambicions reals dels centellencs, amb una determinació i una actitud proactiva.
No podem, però sobretot, no volem,
caure amb més del mateix, amb el que
fa temps està instaurat. Volem nova gent,
noves maneres per fer. En definitiva, un
canvi real i positiu.
El futur no es prediu, es crea. I això no
es fa amb grans discursos, ni en fer més
del mateix any rere any, sinó que només
es pot fer amb treball i decisió, per això
som FEMCENTELLES.
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Una nova primavera per Centelles
Alfons Giol Amich
Ara Junts per Centelles-AM

L’Alcaldessa
de
Balenyà, l’Anna Magem, que ha dirigit un
projecte amb qui ens
agrada emmirallar, va
dir en la presentació d’aquest candidat,
que entre les primeres eleccions democràtiques als ajuntaments del 1979 i les
del 2019 (40 anys justos després), hi havia moltes semblances.
El presentador que va venir després,
el Francesc Mateu, va destacar un dels
trets que les fan tan properes: les eleccions municipals són importants perquè
haurien d’engendrar polítiques que ens
fessin més feliços als de prop, sense fer
infeliços als de lluny.
Dels dos missatges se’n desprenia
que, com en un canvi d’estació, s’ha acabat un temps i en comença un altre. El
d’abans, més hivernal, estava marcat per
una manera de fer dirigida per minories
expertes o interessades, i el que ve serà

més càlid i el dirigiran les persones. Totes
les persones, fins i tot les més excloses.
La nostra candidatura posa l’èmfasi en
l’ARA i en el JUNTS perquè ens semblen
paraules significatives en l’actualització
avui de l’esperit que es va posar en marxa l’any 1979 a uns ajuntaments que, a
poc a poc, han anat perdent trempera i
que enyoren la condició indispensable de
la nova manera de fer política: les persones, la terra, el consens, l’equip i el respecte a la veritat.
Centelles avui té uns reptes d’una densitat extraordinària. Reptes de futur com
els tenien els del 79 que sorgien d’una
etapa gèlida de gestors apàtics i que suplicaven nova saba, talment com en primavera. Pensem en el Palau, en el barri
de sant Pau, en la mobilitat responsable,
la nova ordenació urbanística, la política
de residus, la regeneració dels serveis
municipals obrint al poble la seva gestió més participada, o la necessitat d’un
projecte educatiu de poble i el suport a la
cultura i les arts.
A Centelles el 26 de maig del 2019 li

ve un canvi d’etapa com va venir el 79.
Una hora de fer foc nou i de fer-ho tot diferent, convidant-hi a participar a tothom
i sense fer servir les velles trampes de dir
una cosa i fer-ne una altra. Legítimament,
com al 79, ara hi ha qui enyorarà perpetuar la gelada que procura una terra sempre tutelada. Al davant hi haurà una primavera imparable, eclosionant de noves
formes, i amb moltes mans i ben diverses
que volen preparar una collita nova, més
suculenta, perquè serà obra de tots i totes i en gaudirem de manera sobirana.
És l’hora de sortir a plaça i parlar els
uns amb els altres i convèncer-nos que
ARA i JUNTS avancem la primavera
a Centelles aquest maig de 2019. Perquè ningú té tota la veritat i només escoltant-nos els uns als altres, sense excloure ningú i lligant complicitats, farem
l’ajuntament de tots i totes que demanen
els nous temps, en un País que volem
dempeus novament sobre els seus drets i
els seus carrers, i sense ningú a cap presó interior o exterior. La primavera centellenca és a les nostres mans!

Dinàmiques del Ple Municipal al llarg de la legislatura 2015-2019
i inamovible en el rebuig total a qualsevol
plantejament de l’equip de govern buscant
erosionar l’acció de govern confonent aquest
plantejament amb la deguda fiscalització
que correspon a l’oposició. Prèn un caràcter
personalista i és incapaç d’incidir en el comportament i per tan modificar-lo. La resposta
de l’equip de govern és accentuar el tancament i complicar més la col·laboració entrant
en un bucle tòxic de difícil solució.
L’altra grup municipal a l’oposició i el
majoritari (Ara Junts), planteja una oposició
constructiva i proactiva que és concreta en
“nosaltres ho faríem d’una altra manera”
proposant una alternativa a la forma de governar. El problema és que aquesta actitud
queda relegada a l’àmbit teòric però difícilment es concreta. Aquesta alternativa que la
gent de Centelles de forma molt majoritària
va assumir, no troba concreció, tot queda en
el discurs però no s’ofereix cap mesura que
pugui ser percebuda com alternativa.
Tot l’anterior va confluir cap a meitat de
legislatura en una situació de bloqueig que
feia difícil portar a terme una tasca efectiva.
Aquesta situació va ser alleugerida davant
del repte com a país que va representar l’1O, que va facilitar derivar cap a temes nacionals diferents iniciatives i va fer més suportable la tasca política municipal.
Davant d’aquest escenari, nosaltres vam
voler explorar-ne un de nou, la possibilitat
que, per part de l’equip de govern, fossin
acceptades iniciatives presentades per nosaltres aprofitant la circumstància que al
sortir d’AraJunts fóssim percebuts de forma
mes propositiva i això pogués desbloquejar

la situació. Això va comportar que per força
presentéssim una alternativa a la forma de
fer oposició mantenint un equilibri que no
sempre va ser percebut així ja que el que
s’esperava de nosaltres era un alineament a
les tesis de l’oposició majoritària i vam ser
criticats per això. Teníem clar que ens devíem a un programa i havíem d’intentar assolir els objectius. Vam presentar una sèrie
d’iniciatives:
•Modificació dels impostos municipals,
determinant i justificant per cada un d’ells la
pressió impositiva.
• Adhesió de l’Ajuntament a l’Acord Comú
de condicions dels empleats públics als ens
locals de menys 20.000h. Va permetre que
els empleats de l’ajuntament tinguessin un
marc estatutari laboral.
• Entomar la problemàtica de les persones aturades >45 anys, definint un pla que
permeti millorar aquest col·lectiu i la problemàtica assistencial fruit de l’envelliment de la
població de Centelles.
• Incrementar la retribució de les gerocultores de la Residència, col·lectiu més nombrós sobre el que recau l’atenció assistencial.
• Plantejar la necessitat del procés de participació per donar resposta a la problemàtica del Palau.
Les hem presentat amb la màxima concreció, per evitar que poguessin ser derivades a una comissió i quedessin arraconades. La resposta de l’equip de govern ha
estat sempre positiva i receptiva, amb la qual
cosa considerem que la nostra estratègia
de voler aventurar-nos en un nou escenari
col·laboratiu va resultar correcta.
9

Abril 2019

Regidor i membre de
l’assemblea de la CUP
Tres han estat principalment els plantejaments estratègicotàctics
dels grups municipals
en aquesta legislatura.
Per una banda des de l’equip de govern
i malgrat que en un moment inicial van
ofertar, a la força majoritària de l’oposició
col·laboració, la proposta va ser rebutjada.
La conseqüència, per part de l’equip de
govern, fou mantenir una actitud certament
tancada i poc disposada a obrir espais de
col·laboració, malgrat les diferents demandes de l’oposició. En general es mostren
poc refractaris a acceptar-les i sistemàticament fan ús de la majoria per tirar endavant.
El plantejament mostra un esgotament i la
incapacitat per poder implementar una nova
dinàmica. Els resulta més còmode mantenir
aquesta actitud periclitada que obrir-se a
una nova acció política. Cal tornar a insistir
en una de les principals mancances que,
des del nostre punt de vista, li ha mancat
a l’equip de govern, la seva incapacitat per
comunicar de forma clara sobre les diferents
problemàtiques originades com són Sant
Pau, els sorolls al polígon, el fibrociment en
l’enderroc de l’edifici a la plaça 1 d’octubre
del 2017, etc. Els considerem exemples del
plantejament tancat i poc transparent i per
tant erroni, que denunciem.
Per altra banda tenim una part de
l’oposició (CiU posteriorment PdeCat) que
es troba instal·lada de forma permanent
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