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I AQUEST 2019, QUÈ?!
514.000€

Reforma de l’Ajuntament

G

ràcies a la bona gestió de govern, la
Diputació de Barcelona ha aprovat
en el seu pressupost per l’any 2019 una
partida específica de més de mig milió
d’euros per rehabilitar la part antiga de
l’edifici consistorial de la nostra vila.
Després de dos anys negociant i batallant per fer-ho possible, la primera fase
de les obres ja té els recursos necessaris.

30.000€

Camí Font de la Reina

E

l 2016, l’equip de govern, va obtenir 30.000€ d’una subvenció de camins
destinada al camí de la Font de la Reina. La seva execució estava programada pel 2019.

170.000€

Restauració de la
Teulada de Casa Bas

A

ctuem per reformar tota la teulada
de l’edifici de Casa Bas.

L’abandonament al que havia estat
sotmès l’edifici havia anat provocant,
amb el temps, greus forats a la teulada
que posaven en risc la mateixa estructura.

30.000€

Substitució dels focus
del Camp de Futbol

A

mb la sostenibilitat com a bandera, seguim amb una política d’estalvi energètic i millora de les instal·lacions. Després de canviar tots els focus de la
pista del pavelló per il·luminació let, ara ha estat el torn d’un dels canvis més
ambiciosos i necessaris, la instal·lació de focus let que han substituit les que hi
havia fins ara per il·luminar el camp de futbol.

30.000€

Nova lluminària municipal

S

’invertiran tots aquests diners al sistema d’il·luminació municipal per a fer-lo
més eficient i millorar-ne el seu funcionament.

37.000€

D

en petites inversions
i renovació de material.

’estinem aquests diners a una nova pilona d’accés al C/Major per la plaça
Sant Miquel, a la substitució de noves balles del Capelló, carros de neteja,
un vehicle per la brigada, quadres elèctrics o millores a l’escola pública.
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Xerrada Educació i Aigua

U

na de les primeres xerrades per
preparar el programa electoral
de Vila de Capellades-CUP la
vam dedicar a l’educació. En
aquest cas també ens va acompanyar
en Israel Falcó, regidor d’Artés i que va
compartir la seva experiència amb un bon
nombre d’assistents a la xerrada.

Assemblees Generals

D

urant tota la legislatura, Vila de Capellades-CUP, s’ha reunit periodicament per a tractar les qüestions més rellevants com també de
tractar la nova campanya política per a les eleccions municipals
del 2019.

Comptem amb un bon i nombrós grup de gent que ha anat engrandint
els militants locals de la formació i que tornen ha aportar noves mirades i
projectes engrescadors.

El debat es va obrir al voltant de les quotes i taxa pels usuaris de l’Escola Bressol. En aquest cas va servir per contrastar
exemples d’altres experiències i de taxes
amb una perspectiva més social, equitativa i progressiva.
La bona participació va donar fruit a la diversitat d’opinions i a la conveniència
de treballar amb un estudi on s’hi reflecteixi la possibilitat d’establir-hi unes taxes
progressives.
Aquesta xerrada, la primera per preparar el nou programa electoral per a les
eleccions del 2019, es va celebrar a la sala petita de La Lliga. Aquest format de
xerrades i debat obert anirà enfocant diferents temàtiques per elaborar-ne unes
conclusions finals de cara al programa.

El vermut debat amb la diputada de la CUP,
Maria Sirvent, va generar moltíssim interès

Solidaris davant d’una nova operació contra l’independentisme
L’Aleix Auber, Acalde de Capellades i també com a representant de Vila de Capellades-CUP, es va desplaçar a Girona per mostrar la nostra solidaritat a tots i
totes les detingudes , especialment amb els dos alcaldes de la CUP també detinguts, durant l’operació de la Policia Nacional. Operació que, malgrat el jutge ja
havia tancat l’investigació, la policia nacional es va dedicar a seguir l’estratègia
repressiva de l’estat.

A Capellades, com a moltes altres poblacions, també es va fer
una concentració de solidaritat amb els detinguts

La fiscalia segueix perseguint
l’alcalde de Capellades per l’1
d’octubre.

l

’onada repressiva que va engegar l’estat espanyol per perseguir tot el moviment democràtic i independentistat que treballava per fer efectiu el referèndum
de l’1 d’octubre encara afecta a l’acalde de Capellades i a uns quants alcaldes
més de Catalunya.

Sembla ser que la repressió de l’aparell judicial de l’estat espanyol no en té suficient de mantenir a polítics i representants dels principals moviments culturals a
la presó, d’altres a l’exili i molt d’altres perseguits i repressaliats.
I es que encara segueix en peu la causa contra el militant de Vila de CapelladesCUP i alcalde de Capellades, Aleix Auber. Al qual segueix pendent de la causa
que van obrir contra més de 700 alcaldes per facilitar la votació el dia del referèndum de l’1 d’octubre de 2017.

Nou sistema de control del
pou i els dipòsits de l’aigua
municipal

D

urant aquest últims tres
mesos, amb l’objectiu de
modernitzar les instal·lacions
d’extracció i tractament
d’aigua, s’ha implantat un sistema
de control monotoritzat. Ara, a part
d’un major control de dades també
podrem avançar-nos a possibles incidències.
També s’ha instal·lat, per primer cop,
una sonda al pou de la Font Cuitora. Un fet que feia molts anys que
l’Agència Catalana de l’Aigua reclamava a l’Ajuntament i que, ens ha
servirà, també, per a augmentar les
dades de control de l’aqüífer.
Tots aquests treballs, a part de millorar-ne el sistema, permeteran un
estalvi molt notable del consum
d’energia que es produia fins ara. Un
dels objectius que hem perseguit fins
ara a molts dels serveis públics.

Visita a ginebra

E

l passat mes de gener,
una petita comitiva
de Vila de capellades CUP es va
desplaçar a Ginebra per visitar a la que va ser diputada de la Candidatura d’Unitat
Popular, l’exiliada política Anna
Gabriel. Durant el cap de setmana van
poder debatre i intercanviar opinions sobre la seva situació i el context polític que
estem vivint.
El següent dilluns, dins de la concentració setmanal que organitza l’ANC i CDR
en solidaritat amb els presos i exiliats polítics, l’Aleix Auber, va explicar als assistents com havia anat aquella trobada. Al
mateix temps que enviava tota la força i les gràcies que l’Anna ens havia trasnmès per tanta solidaritat.

Un 8 de març
amb una gran
participació a
Capellades!

U

na diada plena d’activitats organitzades per la Taula de Dones i la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament va donar peu a una gran paritcipació
local per seguir reivindicant els drets de les dones i la fi de la violència
masclista.

L’àrea d’igualtat, que va proposar Vila de Capellades-CUP durant la seva entrada
a govern, ha donat pas a una creixent participació en els actes, tallers, serveis
i activitats que han augmentat la consciència i la responsabilitats de tots i totes
davant la desigualtat de gènere.
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L

’herència convergent (Pdcat-JxCapellades) ens va deixar una mostra
clara de com NO s’ha de governar una vila. Deixant-la en respiració
assistida, que en diríem. L’entrada a l’ajuntament ens va mostrar una
imatge desoladora de molts dels edificis i serveis. Ens vam trobar la
cuina de l’escola pública caient a trossos, Casa Bas amb la teulada destrossada, mig ajuntament tancat per ensorraments, una piscina municipal
molt envellida, un pavelló amb goteres, l’Abric Romaní amb infraestructures
malmeses o edificis que resten tancats des de la seva construcció. Locals
tancats i serveis sota mínims. Amb aquest panorama i el deute que havien
generat, imagineu-vos a què ens hem enfrontat fins el dia d’avui.
Quatre anys no donen per tot, però hem cercat i trobat finançament per
refer-ne bona part. Vam fer la cuina nova de l’escola pública, s’han trobat els
recursos per assumir la primera fase (514.999€!) del projecte de l’Ajuntament
i s’estan invertint milers d’euros a l’Abric Romaní. Ara, també, invertim prop
de 200.000 euros en reparar la teulada de Casa Bas o, per exemple les
instal·lacions de l’aigua. La piscina ens la van deixar amb uns lavabos del
segle passat i amb el vas de l’aigua esquerdant-se per tot arreu i, amb molt
d’esforç, ho vam resoldre.
Vam dir que amb VdC-CUP al capdavant, trobaríeu
noves respostes i sobretot solucions, per això
som dels governs que han trobat més recursos
econòmics. Seguirem mostrant-vos tota aquesta confiança.

La guerra bruta convergent
Amb un munt de responsabilitats abandonades a
l’esquena, aquells qui van deixar tot el poble en la
més absoluta deixadesa es dediquen a difamar i mentir
per guanyar algo de protagonisme durant l’últim curs de la legislatura.
Ja estem acostumats a escoltar com difamen amb el boca a orella i estem
conveçuts que l’últim que es mereix Capellades seria tornar a tenir un projecte tan personalista com el convergent. Però encara ens posem les mans
al cap quan veiem que JxCapellades (convergència, PDcat) s’amaga darrere
d’una pàgina de facebook que es diu Reiniciem Capellades. Aqui hi han
densplegat tot de mentides que no s’atreveien a dir des del mateix perfil del
partit polític! Així no, convergents! De cara i amb arguments, sí. Mala i vella
política que tothom agrairia que deixéssiu enrere.
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Regidora d’Educació, Joventut i Festes

L’herència passat.

SUSANA
MORENO
BLANCO
L’aposta per l’educació pública
i per la cohesió de tots els centres educatius, així com els projectes en xarxa que entenen l’educació
més enllà de l’escola, sumat a un pla
d’inversions eficient per combatre la deixadesa que havien patit els edificis educatius durant els últims
anys ha estat el full de ruta principal per Vila de CapelladesCUP.
Vam agafar el compromís per refer tota la cuina de l’escola pública del Marquès de la Pobla i va ser una acció que vam formalitzar quan portàvem un any de govern. Aquesta va tenir un cost
d’uns 70.000 euros i d’aquesta manera donàvem compliment
a una demanda històrica per dignificar el centre i un espai tan
delicat i important.
Aquesta va ser la primera de diverses actuacions; com ara també la instal·lació de noves balles de seguretat pel pati, l’espai
per a l’hort i l’aparcament de patinets, manteniments estructurals o el canvi dels vinils del terra. També, a l’Escola Bressol
Vailets, a part de treballar amb unes taxes més inclusives, hem
anat algunes inversions per a fer del centre un espai amb les
màximes comoditats.
L’espai educatiu de la vila no s’engloba només en un centre,
sinó que també hi formen part totes les escoles del municipi i
per això, tant amb els professionals dels centres, les seves direccions i les seves respectives ampes, hem treballat per reflotar el Pla Educatiu de l’Entorn. Un espai que ha vist renéixer un
munt d’iniciatives i que ha enfortit tota una xarxa que ha creat
espais de col·laboració i activitats.
Així, seguint amb l’ànim d’enfortir aquest teixit, també hem vist
néixer el Consell D’Infants. Un projecte emocionant que està
permetent que les noves generacions de joves puguin esdevenir també una peça en el desenvolupament de Capellades.
Ara som dins de la’Aliança Educació 360. L’Aliança reforça les
aportacions i propostes de pla educatiu de l’Entorn per donar
una perspectiva 360 a les polítiques educatives del municipi:
patis oberts, servei comunitari, Consell d’Infants o ajuts per a la
pràctica d’activitats extraescolars esportives.

