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EL LLIBRET QUE TENS A LES MANS 
vol ser una petita contribució dels 
voluntaris i voluntàries de la CUP per 
difondre la informació sobre les pos-
sibilitats d’acció i els recursos socials 
disponibles per fer front a les conse-
qüències personals i col·lectives que 
l’actual i enèsima crisi del sistema 
capitalista té sobre les nostres vides. 

Aquest llibret vol fomentar el debat 
crític entre tots els celonins i celoni-
nes, entre totes aquelles persones 
que vivim, o que correm el risc de 
viure, situacions dures a causa de 
les grans injustícies i mancances 
de l’actual model econòmic, social i 
polític. Que som la immensa majoria 
de veïns i veïnes. 

La guia està dividida en tres parts. 
D’entrada, creiem que és important 
situar-nos i mirar de donar alguna 
explicació de per què es produeixen 
les injustícies que es produeixen i per 
què, com i qui ha provocat que, en 
aquests moments, molta més gent (i 
de forma molt més dura) les hagi de 
patir en la seva pròpia pell.

En segon lloc, presentem un recull de 
les principals ajudes socials, laborals 
i educatives i d’alguns serveis que 
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estan a disposició dels ciutadans de 
Sant Celoni i la Batllòria per mirar 
de pal·liar alguns efectes d’aquestes 
desigualtats. Ajudes i serveis que 
solen ser clarament insuficients, que 
normalment es donen poc a conèixer 
a la gent que hi podria estar inte-
ressada i que no cobreixen tota la 
població que les necessitaria (ni de 
bon tros). També hi ha alguns ser-
veis i plans preventius i de caràcter 
més estructural (no tan assistencials 
i caritatius com les ajudes econòmi-
ques directes) que per una qüestió 
d’espai i utilitat del llibret hem decidit 
no incloure. Tot i això, crèiem que te-
nia sentit fer aquest esforç i recopilar 
tota la informació possible sobre les 
ajudes i els serveis locals per fer una 
mica més fàcil l’accés a la informació 
pràctica més rellevant.

Però amb l’explicació de les causes 
i la presentació dels pocs i migrats 
recursos existents, òbviament no n’hi 
ha prou. Una de les nostres principals 
preocupacions és cercar i construir 
propostes que puguin, no ja pal·liar 
aquestes situacions, sinó fer-les 
quasi impossibles. Per això, a l’última 
part d’aquesta guia hi ha una sèrie 
de propostes que els voluntaris de la 
CUP fem al conjunt de veïns i veïnes 

I AIXÒ, PER QUÈ HO HEM FET?



4

CUP SANT CELONI

de Sant Celoni i la Batllòria. Són pro-
postes de treball i sotmeses a debat, 
per intentar posar el nostre granet de 
sorra, des de la nostra vila i per a tots 
els Països Catalans, en la cons-
trucció d’un nou model de relacions 
econòmiques i socials realment just. 

Un model basat en el suport social 
mutu, en la col·laboració entre iguals, 
i no en la competència desfermada i 
l’explotació. I tot això començant per 
propostes que puguin ser d’utilitat ja 
ara, i al nostre poble. Ho intentarem, 
però també necessitem la teva ajuda. 
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DES DELS SEUS INICIS AL SEGLE 
XVIII, el capitalisme ha estat intrín-
secament vinculat a l’obsessió pel 
creixement, l’un no s’entén sense 
l’altre. Els partits polítics tradicionals 
i els cercles econòmics dominants 
han contribuït, mitjançant polítiques i 
posicionaments, a perpetuar aquesta 
obsessió en unes societats en què 
l’augment de la producció ja fa temps 
que no contribueix a reduir l’atur i, 
per tant, la pobresa, sinó només a 
fer créixer l’opulència i la destrucció 
del nostre territori. Al final, no podia 
ser d’una altra manera, aquest model 
basat en el creixement infinit desme-
surat ha petat. I ha suposat l’arribada 
de diverses crisis simultànies i inter-
conectades: 

Crisi energètica 
L’addicció al creixement econòmic 
desenfrenat ha comportant un es-
gotament del petroli. Avui consumim 
quatre barrils de petroli per cada 
un que en descobrim. La mateixa 
Agència Internacional de l’Energia 
expressa la seva preocupació per les 
dificultats que comportarà satisfer la 
demanda de petroli a partir del 2012. 
Per altra banda, altres fonts d’energia 
com el gas, el carbó o l’urani, també 
començaran a escassejar l’any 2020 

i, per tant, no podem comptar amb al-
tres energies per substituir el petroli.

Crisi financera i econòmica
Estem en recessió tècnica al centre 
del sistema. Tots els agents del poder 
persegueixen esquivar les seves res-
ponsabilitats, derivar els efectes de la 
crisi i blindar-se davant d’una tempes-
ta d’imprevisibles proporcions que no 
se sap quan amainarà. Des dels anys 
70, el capitalisme viu de promeses, 
d’exportar el sofriment als països 
perifèrics, de reeditar cruelment les 
polítiques de regulació flexible i in-
tensificar l’empobriment i l’explotació 
generalitzada. La seva crisi estructu-
ral provoca inestabilitat i desigualtat 
mundial. Ara la crisi industrial mostra 
les contradiccions d’aquest model 
econòmic, la fragilitat del qual esclata 
al cor del sistema. 

La crisi conjuntural, arrossegada des 
de començaments de l’any 2000, 
explota ara amb tota la seva rudesa. 
S’esgoten les poques vetes que sem-
blaven sostenir la confiança en un 
sistema que troba cada vegada més 
difícilment àrees de negocis desitja-
bles. Aquesta crisi clàssica coincideix 
amb una altra de fons en condicions 
excepcionals. Companyies bancàries 

LES NOVES FORMES DE LA CRISI
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i d’assegurances, que van concedir 
crèdit per captivar qualsevol procés 
que reportés rendibilitat, ara estan 
amenaçades. Al rescat, els Estats, 
que socialitzen pèrdues i reparteixen 
la crisi entre les víctimes, per salvar-
ne els causants (com és el cas 
d’AIG).

Els governs al·ludeixen que es tracta 
d’una crisi internacional sobre la qual 
poc hi poden fer. Però això és així 
precisament perquè van decidir con-
fiar-ho tot als mecanismes del mercat 
capitalista, i a instàncies supranacio-
nals que, mentre treuen competèn-
cies als Estats, només assumeixen 
polítiques convencionals de regulació 
flexible, liberalització de mercats o 
polítiques monetàries obsessives 
amb el control de la inflació.

Així, el gran capital s’enroca per 
blindar-se i conservar les seves posi-

cions davant d’allò que anhelen, i que 
la gent del carrer, les classes popu-
lars, hem de combatre: una transició 
–dolorosa– a un nou cicle del mateix 
model. 

Crisi alimentària i l’abandó del 
“Tercer Món”
Hi ha uns 50 països en situació molt 
greu. Les seves necessitats van 
forçar la Declaració del Mil·lenni, de 
l’ONU, per reduir la pobresa extrema i 
el patiment d’una majoria de la huma-
nitat. Però la crisi pot malbaratar-los 
tots perquè els països donants han 
de triplicar l’ajuda oficial al desen-
volupament fins al 0,7% del PIB i en 
plena crisi de liquiditat no sembla que 
estiguin disposats a augmentar la 
seva contribució. La debacle finan-
cera arriba just després de la crisi 
alimentària que ha elevat la xifra de 
famolencs a 1.000 milions el 2008. 
A conseqüència de la crisi financera, 
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els països del “Tercer Món” pagaran 
més pels préstecs, rebran menys 
inversions i ajuts i veuran caure les 
remeses de diners que els envien els 
emigrants. Sorprèn que la intervenció 
de diner públic més important en la 
història no hagi estat per salvar els 
més pobres, sinó per rescatar un 
sistema financer i els que tenien el 
control de les finances.

La interconnexió en un mateix 
moment d’aquestes crisis ha com-
portat l’enfonsament del sistema, 
l’enderrocament de la ficció neoliberal 
construïda al voltant del paradís con-
sumista en què els nostres polítics 
han convertit la nostra societat durant 
les últimes dècades. I, alhora, ha 
donat lloc a la situació de crisi que 

estem vivint actualment i que podem 
catalogar com un autèntic malson 
social per a les classes populars. Les 
possibles conseqüències que aques-
ta crisi comportarà (i que hem de 
combatre) per aquells sectors socials 
menys afavorits del nostre país són 
els següents:
 Acomiadaments barats, a través 

dels ERO.
 Precarització dels llocs de treball 

mitjançant reduccions de la jornada 
laboral, etc.

 Mobilitat dels treballadors, que 
afectarà especialment els immi-
grants.

 Congelació dels salaris i, per tant, 
pèrdua del poder adquisitiu dels 
treballadors.
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LA SITUACIÓ ACTUAL − ABRIL 2010
Durant els últims mesos hem sen-
tit polítics llençar a l’opinió pública 
l’optimista notícia que la pitjor etapa 
de la crisi ja s’ha superat. No obstant, 
l’enfonsament, fa poques setmanes, 
de Grècia i els alarmants auguris que 
darrere de Grècia ve l’Estat espan-
yol, ens ha fet tornar a desconfiar i 
a qüestionar-nos una altra vegada 
moltes coses: s’ha acabat realment la 
crisi? Què ha passat a Grècia? Què 
vol dir això que “el pitjor encara ha 
d’arribar”? El lema que “la crisi dels 
rics la pagaran els pobres” és només 
un lema de sindicalistes i radicals, 
o deu ser realitat? A continuació, 
resoldrem aquests dubtes. Per enten-
dre l’actual crisi econòmica mundial 
i les seves conseqüències, hem 

d’examinar-la. Es tracta d’una crisi, 
com totes les grans crisis del sistema 
capitalista, caracteritzada per tenir 
diferents fases. En l’actual, en podem 
diferenciar tres:

 1a fase. Crisi de les finances priva-
des (bancs); 

 2a fase. Crisi de les finances públi-
ques (Estats);

 3a fase. Crisi social i política.

Crisi de les finances privades
La primera etapa de la crisi esclatà, 
a partir del 2007, amb l’enfonsament 
del sistema financer privat, amb el 
col·lpase econòmic dels bancs. La 
resposta va ser ràpida i la solució 
adoptada va consistir en els “plans de 
salvament” que els diferents Estats 
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varen aplicar sobre els bancs. És a 
dir, en la inversió de diner públic de 
l’Estat per salvar els bancs. Potser, el 
pla de salvament més famós va ser 
el TARP (Trouble Asset Relief Pro-
gram o Programa de salvament dels 
actius en problemes) que Obama 
va llençar als Estats Units, invertint 
700.000 milions de dòlars, provinents 
dels contribuents, per salvar la banca 
nord-americana. Aquests plans de 
salvament varen aconseguir evitar 
la fallida del sistema bancari i parar 
la recessió. La primera fase, la crisi 
de les finances privades, se supera 
finalment l’any 2009. Quan els polítics 
surten als mitjans de comunicació 
dient que la crisi ja s’ha superat, es 
referien simplement al fet que aques-
ta primera fase ja s’havia superat; 
no obstant, a dia d’avui, amb els 
fets ocorreguts a Grècia, ens trobem 
entrant en la segona fase.

Crisi de les finances públiques
Salvats els bancs, aquests comencen 
una dura carrera per recuperar tots 
els beneficis que han deixat de guan-
yar en els últims dos anys; per això, 
i sense agrair als Estats que els han 
salvat, i sense vergonya, el primer 
que fan és apujar els tipus d’interès 
dels crèdits, també als Estats, prin-
cipals deutors dels bancs. A la Unió 
Europea, des de l’Informe Delors del 
1989, està prohibit que els Estats pu-
guin rebre crèdits dels Bancs Centrals 
del seu país (i ara tampoc, des de 

l’entrada en vigor de l’euro, del Banc 
Central Europeu). Amb anterioritat al 
1989, els Estats sol·licitaven crèdits 
als Bancs Centrals del seu país, que 
els deixaven diner en unes condicions 
molt favorables, a un tipus d’interès 
molt baix. A partir de l’Informe Delors, 
si un Estat vol sol·licitar un crèdit ha 
de recórrer obligatòriament al mercat, 
als bancs privats, com qualsevol altre 
sol·licitant de crèdit . Això ha causat 
que, avui, els principals deutors dels 
bancs siguin els mateixos Estats.

Els objectius de l’Informe Delors 
eren, bàsicament, dos: primer, que 
a partir d’ara si l’Estat vol fer po-
lítiques públiques ha de demanar 
crèdits als bancs privats, els quals 
en surten beneficiats a través del 
cobrament d’interessos. I, segon, 
que al sortir-li ara a l’Estat les polí-
tiques publiques més cares, ja que 
els interessos dels crèdits són més 
elevats, en farà menys. I d’aquesta 
manera, molts sectors o serveis 
que abans eren coberts plena-
ment per l’Estat ara no ho seran, 
i s’obriran nous camps d’inversió 
per al sector privat.

INFORME DELORS

La pujada, per part dels bancs, del 
tipus d’interès ha suposat que el 
deute que els Estats tenien amb els 
bancs, a un tipus d’interès variable, 
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s’hagi multiplicat desmesuradament 
de cop i volta, i en conseqüència, 
el deute públic de l’Estat, també. La 
crisi de Grècia ha esclatat perquè 
el deute públic de Grècia ha pujat, 
sobtadament, fins prop del 14%. A 
l’Estat espanyol, a finals del 2009, el 
deute públic de l’Estat era d’11,14% 
(el deute públic permès per la Unió 
Europea als Estats de la zona euro 
no pot superar el 3%). Davant d’un 
deute públic tan elevat, l’Estat no pot 
pagar-lo i es declara en suspensió 
de pagaments. Ara bé, per què la 
suspensió de pagaments de Grè-
cia ha escandalitzat la UE? Doncs 
perquè, per donar crèdits al Govern 
grec, els bancs grecs varen sol·licitar, 
a la vegada, crèdits a bancs d’altres 
països europeus. Si el govern grec no 
pot pagar els bancs grecs, aquests 
tampoc poden pagar els altres bancs 
europeus, i tornen al perill de la fallida 
del sistema financer internacional.

Davant d’aquesta conjuntura, la 
Comissió Europea i el Banc Central 
Europeu demanen explicacions a 

Grècia, i el Govern grec presenta 
davant les institucions europees un 
“Pla d’estabilitat i creixement” per 
disminuir el seu deute públic en els 
propers dos anys. I en què consisteix 
aquest “Pla d’estabilitat i creixement”?
Les principals vies que té un Estat 
per reduir deute públic són: a) reduir 
despeses (estalviar), i b) augmentar 
els ingressos.

En aquest sentit les mesures adop-
tades per reduir despeses a Grècia, 
i també a l’Estat espanyol, consis-
teixen en el següent: disminució en 
un 10% del pressupost dels Ministeris 
(inclosos els Ministeris de Sanitat, 
Educació, Polítiques Socials, etc.), 
reducció de salaris de treballadors 
del sector públic entre un 5 i un 7%, 
augment de l’edat de jubilació en els 
sectors privat i públic (fins als 63,5 
anys segons la proposta de Grècia i 
fins als 67 anys segons la proposta 
de la UE), la qual suposa la no crea-
ció de nous llocs de treball, congelar 
la contractació en l’Administració 
pública, etc.
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I les mesures adoptades per in-
crementar els ingressos de l’Estat 
consisteixen en el següent: venda 
d’empreses i béns immobles propietat 
de l’Estat (privatitzacions), augment 
dels impostos indirectes (IVA, impos-
tos especials sobre tabac, gasolina i 
alcohol, etc.) que repercuteix sobre 
les condicions de vida dels més po-
bres, impuls d’un “Pla de lluita contra 
el frau fiscal”, etc.

En un país com Grècia (amb dades 
estadístiques similars en el cas de 
l’Estat espanyol), amb xifres d’atur 
reals que es calculen al voltant del 
18% de la població, on 1 de cada 4 
joves està a l’atur i on aquells que 
treballen són coneguts com la “gene-
ració dels 500 (euros)”, o on el 2009 
el PIB va decréixer un 2%, l’aplicació 
de mesures de reducció de salaris, 
congelació de la contractació laboral, 
privatitzacions, pujada d’impostos 
indirectes, etc., suposarà un autèntic 
malson social per a una gran part de 
la població, la majoria assalariada o a 
l’atur. Aquesta explicació ens permet 
entendre clarament aquella frase que 
“la crisi dels rics ens toca pagar-la als 
pobres”.

Crisi social i política
Evidentment, l’estrangulament 
econòmic cap a sectors socials cada 
vegada més amplis acabarà derivant 
a la llarga en uns elevats nivells de 
descontentament popular que tindrà 

conseqüències socials i polítiques. Es 
tracta d’unes conseqüències imprevi-
sibles, que poden adoptar multiplicitat 
de formes, entre elles l’èxit electoral 
de partits d’extrema dreta i xenòfobs, 
per exemple.

Davant les propostes, presentades 
pels “nostres” polítics, de solu-
ció a la crisi causada pels rics, on 
som els pobres els que la paguem, 
l’objectiu d’aquesta guia que tens a 
les mans és plantejar, des de l’àmbit 
municipal, possibles vies i mesures 
d’enfrontament a la crisi que no su-
posin un ofegament i estrangulament 
econòmic encara més greus per als 
sectors populars. Davant d’una crisi 
causada pel neoliberalisme, la solució 
mai no pot ser més neoliberalisme, 
sinó més polítiques pensades per 
al benefici de la majoria social del 
nostre país. Algunes de les possi-
bles respostes en clau municipal es 
plantegen en aquesta guia. Però, a 
més, ara faria falta seguir treballant 
per bastir una resposta i proposta del 
conjunt de persones de les classes 
populars catalanes, propostes fetes 
en clau nacional i global, per evitar 
qualsevol intent de retallada de drets 
i qualsevol augment de les desigual-
tats o la pobresa, així com per anar 
consolidant les bases per a la cons-
trucció d’un nou model de relacionals 
socials i econòmiques que pugui ser 
capaç d’evitar tot aquest patiment 
innecessari. 

INTENTEM ENTENDRE LA CRISI
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socials
laborals

educatives

AJUDES
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La majoria d’ajudes existents en el 
terreny social, laboral i educatiu que 
ofereixen les administracions cata-
lana i espanyola. Com que aquesta 
guia pretén ser un objecte útil, hem 
optat per no explicar totes les con-
dicions que posen les administra-
cions per rebre algunes d’aquestes 
ajudes, tot i que això pugui compor-
tar una certa confusió, ja que, tot i 
l’aparentment elevat nombre d’ajudes 
existents, les condicions per tenir-hi 
accés són tan restringides que, a 
la pràctica, poca gent pot accedir a 
cadascuna d’elles (en la majoria de 
casos). La major part de les ajudes 
no són de caràcter universal, és a dir, 
que depenen de diversos criteris que 
exclouen bona part de la població 
i, molt sovint, exclouen col·lectius o 
persones que, objectivament, també 
les necessitarien. Els criteris més 
habituals d’exclusió per accedir a les 
ajudes són: 

Ingressos 
Per rebre’n segons quines cal dispo-
sar de molt pocs diners per família. 
Sovint, en ajudes de caràcter econò-
mic, s’usa com a criteri d’exclusió el 
fet de tenir menys ingressos dels que 

marca l’IPREM (un índex oficial), que 
ha estat fixat per al 2010 en 532,51 
euros mensuals per persona.
 
Nacionalitat i/o residència 
La immensa majoria de les ajudes exi-
geixen la nacionalitat o la residència 
“legal” en territori “espanyol” durant un 
mínim de temps, encara que la perso-
na hagi treballat i/o viscut a casa nos-
tra durant molt més temps.

Edat 
A part de les ajudes restringides a la 
gent gran, algunes altres ajudes fixen 
topalls d’edat força discrecionals que 
semblen respondre més a una volun-
tat de restricció de l’accés a aquestes 
que no pas a cap criteri de racionalitat.

Repetició 
La majoria d’ajudes, fins i tot les que 
són molt reduïdes, impedeixen acu-
mular altres ajuts per a la mateixa 
persona en un afany limitador difícil 
d’entendre per la baixa quantia de la 
majoria d’elles.

Altres
En funció de l’ajuda (grau de discapa-
citat, tipologia de la família, etc.).

SOCIALS, LABORALS I EDUCATIVES

AJUDES
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Edifici Santa Fe
C/Santa Fe, 52 1r
08470 Sant Celoni
Tel. 93 8641212
serveissocials@santceloni.cat 

SERVEIS SOCIALS SANT CELONI

C/ Miquel Ricomà, 46
08401 Granollers
Tel. 93 860 07 00
Fax 93 879 04 44
ccvo@vallesoriental.cat 

CONSELL COMARCAL 
Dilluns a divendres de 8.15 
fins a 13.30 hores
C/ Àngel Guimerà, 6-8   
Granollers 
Tel. 93 8611570 – 93 8611673
Fax: 93 8790979
otg_granollersperiferia.soc@gencat.cat 

SERVEI OCUPACIÓ CATALUNYA

AJUDES SOCIALS, LABORALS, EDUCATIVES

Per tant, aquesta guia és orientativa i informativa. Per obtenir una informació 
més detallada, cal dirigir-se a qualsevol de les adreces que us mostrem a con-
tinuació o entrar al web indicat a la fitxa de cada ajuda. Cal puntualitzar també 
que el llistat d’ajudes presentat és orientatiu i està basat en les ajudes que es 
van oferir el 2009, ja que no cada any surten les mateixes

	Guia de prestacions i serveis a les famílies (Secretaria de 
Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania. Departament d’Acció 
Social i Ciutadania)

 www.gencat.cat/benestar/secretariafamilia/prestacions07.pdf
	Guia de Serveis 2010 del Consell Comarcal del Vallès Oriental
 www.ccvoriental.es/usuari/docs/guiaserveis2010.pdf 
	Portal “Eines contra la Crisi” (Generalitat de Catalunya)
 http://einescontralacrisi.gencat.cat 
	Portal “Redtrabaja.es” (Inem)
 www.redtrabaja.es 
	Portal de la Seguretat Social de l’Estat espanyol
 www.seg-social.es 

INFORMACIÓ EXTRETA DE:

INFORMACIÓ

MÉS
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AJUDES
socials

gent gran
prestació per les despeses de la llar

prestacions per a famílies 
discapacitats

malaltia mental
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PROGRAMA D’ESTADES TEMPORALS PER A GENT GRAN DISCAPACITADA

L’objecte d’aquest Programa és proporcionar una prestació econòmica, 
puntual, per accedir a un servei d’acolliment residencial o de centre de 
dia, amb una estada amb caràcter temporal destinada a una persona gran 
discapacitada.
www.gencat.cat/benestar/persones/disminucio/prestacions/ajuts/index.htm

COMPLEMENT TITULARS PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA VIUEN HABITATGE LLOGUER

Complement de pensió adreçat als pensionistes de la modalitat no 
contributiva que acreditin que no tenen un habitatge en propietat i que 
resideixen habitualment en un habitatge de lloguer. L’arrendador d’aquest 
habitatge llogat no ha de tenir cap vincle de parentiu, fins a tercer grau, amb 
el sol·licitant. El complement consisteix en un pagament únic anual de 525 
euros (per al 2010).
www10.gencat.net/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=8170 

ACOLLIMENT RESIDENCIAL, CENTRE DE DIA I HABITATGE TUTELAT GENT GRAN

Té per objecte proporcionar un suport i l’atorgament d’un ajut econòmic a 
persones grans. L’ajut econòmic complementa els ingressos de la persona 
gran per permetre el seu accés a places residencials, de centre de dia i 
habitatge tutelat per a gent gran no finançades amb càrrec al pressupost de 
la Generalitat de Catalunya.
www.gencat.cat/benestar/persones/disminucio/prestacions/ajuts/index.htm

AJUTS DE SUPORT ECONÒMIC A LES PERSONES GRANS AMB DEPENDÈNCIES

Té per objecte facilitar, mitjançant un ajut econòmic, el manteniment de la 
persona amb dependència greu al seu propi entorn social i familiar habitual. 
Adreçat a persones majors de 65 anys amb nivell de dependència sever o 
moderat
www.gencat.cat/benestar/persones/disminucio/prestacions/ajuts/index.htm

GENT GRAN
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PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA PER JUBILACIÓ

Prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic a favor de 
persones majors de 65 anys sense recursos econòmics suficients i que no 
puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions. La quantia de la pensió 
és variable i depèn dels ingressos personals i dels ingressos dels familiars 
amb qui convisqui. Per al 2010, està establerta en un mínim de 84,93 euros 
fins a un màxim de 339,70 euros (14 mensualitats a l’any).
www.gencat.cat/benestar/persones/gentgran/prestacions/pensio/index.htm 

PRESTACIÓ PER A L'ACOLLIMENT RESIDENCIAL PER A LA GENT GRAN

Té per objecte proporcionar un suport i l’atorgament d’una prestació a 
persones grans que no compleixen els criteris necessaris per obtenir els 
drets derivats de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 
La prestació complementa els ingressos de la persona gran per permetre el 
seu accés a places residencials per a gent gran.
www.gencat.cat/benestar/persones/gentgran/prestacions/ajuts/index.htm

PRESTACIÓ PER A HABITATGES TUTELATS

Igual que l’anterior, aquesta prestació es concedeix per rebre el servei en 
una entitat col·laboradora d’aquest Programa d’ajuts de suport a l’acolliment 
residencial, centre de dia i habitatge tutelat per a gent gran.
www.gencat.cat/benestar/persones/gentgran/prestacions/ajuts/index.htm 

PRESTACIÓ PER A CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN

Igual que les anteriors, però serveix per permetre l’accés a places de 
centre de dia per a gent gran no finançades amb càrrec al pressupost de la 
Generalitat de Catalunya. La prestació es concedeix per rebre el servei en 
una entitat col·laboradora d’aquest Programa d’ajuts de suport a l’acolliment 
residencial, centre de dia i habitatge tutelat per a gent gran.
www.gencat.cat/benestar/persones/gentgran/prestacions/ajuts/index.htm 
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DESPESES DE LA LLAR PER A DETERMINATS COL·LECTIUS 2010

Prestació permanent per a les persones que no poden atendre amb llurs 
ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet 
que el cònjuge, o el familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, 
amb qui compartien despeses ha mort. La quantia màxima anual de la 
prestació és de 540 euros anuals abonats en dotze mensualitats de 45 
euros. La quantia mínima a percebre és de 6 euros mensuals. 
www10.gencat.cat/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=7607 

PRESTACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER UNIVERSAL PER INFANT A CÀRREC

Suport econòmic a les famílies amb infants a càrrec menors de 3 anys i a les 
famílies nombroses o famílies monoparentals amb infants menors de 6 anys. 
La quantia de la prestació és de 638 euros per infant menor de 3 anys i de 
745 euros per infant menor de 6 anys, en el cas de famílies nombroses o de 
famílies monoparentals
www.gencat.cat/benestar/families/suport/fills/carrec/index.htm  

GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUT PER ADOPCIÓ INTERNACIONAL 2009

Suport econòmic a les famílies que adoptin infant/s procedent/s d’un altre 
país i compleixin els requisits que s’estableixen, per fer front a les despeses 
ocasionades pels tràmits necessaris per a la constitució d’una adopció 
internacional. La quantia d’aquest ajut sotmès al nivell d’ingressos de la 
unitat familiar és de 2.346 euros per unitat familiar. L’ajut s’atorga per família, 
amb independència del nombre d’infants adoptats simultàniament.
www.gencat.cat/benestar/families/suport/adopcio/index.htm 

PRESTACIONS PER A FAMÍLIES

AJUTS PER DESPESES DE LA LLAR



21

AJUDES SOCIALS

PRESTACIÓ UNIVERSAL PER ADOPCIÓ, TUTELA O ACOLLIMENT MÚLTIPLE

Suport econòmic a les famílies en què s’hagi produït un part, una adopció, 
una tutela o un acolliment múltiple, per raó de l’atenció que aquestes 
dediquen a l’arribada simultània de dos infants o més. L’import s’atorga 
un sol cop coincidint amb l’any dels naixements, adopcions, tuteles o 
acolliments. La quantia de la prestació és de 663 euros per família en 
cas de part doble o adopció o tutela o acolliment simultani de dos infants, 
1.020 euros per família en cas de part triple o adopció o tutela o acolliment 
simultani de tres infants, 1.224  euros per família en cas de part quàdruple o 
més adopció o tutela o acolliment simultani de quatre o més infants.
www.gencat.cat/benestar/families/suport/fills/carrec/index.htm

AJUDES A FAMÍLIES NOMBROSES

En la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombro-
ses es detallen una sèrie de beneficis, com ara bonificacions fiscals, benefi-
cis de justícia gratuïta o beneficis en matèria d’habitatge.
www.gencat.cat/benestar/families/nombroses/titol/index.htm 
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AJUT PER PART, ADOPCIÓ, TUTELA O ACOLLIMENT MÚLTIPLE

Suport econòmic a les famílies en què s'hagi produït un part, una adopció, 
una tutela o un acolliment múltiple i tinguin un determinat nivell d'ingressos. 
La quantia de l'ajut és de 2.448 euros per unitat familiar en cas que aquesta 
no superi uns ingressos de set vegades l'Indicador de Renda de Suficiència 
de Catalunya imputable anual (55.221,88 euros), ponderat segons el nombre 
de membres de la unitat familiar. La quantia de l'ajut és de 3.264 euros per 
unitat familiar en cas que aquesta no superi uns ingressos de tres vegades 
l'indicador de renda de suficiència de Catalunya imputable anual, ponderat 
segons el nombre de membres de la unitat familiar.
www.gencat.cat/benestar/families/suport/fills/vulnerabilitat/index.htm

ACOLLIMENT D'UN MENOR D'EDAT TUTELAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La prestació té per objecte atendre les despeses de manteniment de les 
persones menors d’edat tutelades per la Generalitat, en situació de mesura 
d’acolliment simple en família aliena o acolliment preadoptiu. La quantia 
de la prestació és la que anualment es fixi a la Llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya i consisteix en una quantitat per persona menor 
d’edat acollida, amb efectes econòmics des del mes en què es constitueix 
la mesura. El Govern pot establir imports complementaris a la prestació per 
raó de discapacitat del menor d’edat, pel nombre de menors d’edat acollits 
o per qualsevol altra circumstància que requereixi una dedicació especial. 
En aquest sentit, i d’acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya, es fixen per al 2009 els imports mensuals següents: 326 euros 
per als menors d’edat de 0 a 9 anys, 362 euros per als menors d’edat de 10 
a 14 anys i 393 euros per als menors d’edat de 15 a 18 anys. Per una altra 
banda, es fixen els imports complementaris a la prestació per l’acolliment de 
menors d’edat tutelats per la Generalitat (vegeu Acord GOV/152/2009).
www10.gencat.net/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=7907 

PRESTACIONS PER A FAMÍLIES
GENERALITAT DE CATALUNYA
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PRESTACIÓ PER AL MANTENIMENT DE LES NECESSITATS BÀSIQUES 2009

És una prestació permanent per a determinades persones, per atendre les 
necessitats bàsiques que comporten una despesa essencial: manutenció, 
les derivades de l’ús de la llar, comunicació i transports bàsics, així com 
totes les que són imprescindibles per viure dignament. La quantia màxima 
de la prestació, per al 2009, va ser de 490,48 euros/mes (12 pagues). En 
cap cas aquesta prestació pot superar l’import de la pensió no contributiva 
de la Seguretat Social i la prestació complementària per a pensionistes de la 
modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació.
www10.gencat.cat/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=7608 

AJUDES SOCIALS
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ESTAT ESPANYOL

AJUT NAIXEMENT FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS I MARES DISCAPACITAT

És una prestació econòmica de pagament únic pel naixement o adopció 
d’un/a fill/a, condicionat a un límit d’ingressos familiars, en els casos 
de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb 
discapacitat. Si la unitat familiar té dos o més fills/filles al seu càrrec, els 
ingressos poden augmentar. L’ajut és de 1.000 € per cada fill/a nascut/uda, 
que s’abonaran en un sol pagament.
www.gencat.cat/benestar/secretariafamilia/prestacions07.pdf /

AJUT PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ DEL TERCER FILL/A I DELS POSTERIORS

És una prestació econòmica de pagament únic pel naixement o l’adopció 
del tercer fill/a o els posteriors condicionada a un límit d’ingressos familiars. 
L’ajut és de 450,76 euros per cada fill/a nascut/uda a partir del tercer/a, 
que s’abonaran en un sol pagament. El dret al reconeixement d’aquesta 
prestació prescriu als cinc anys, comptats des de l’endemà del naixement 
del fill o filla.
www.gencat.cat/benestar/secretariafamilia/prestacions07.pdf /

PRESTACIÓ ECONÒMICA PER PART O ADOPCIÓ MÚLTIPLE

És un subsidi universal i únic en casos de part o adopció múltiple (a partir de 
dos fills nascuts en el mateix part o bé adoptats simultàniament) per tal de 
compensar, en part, l’augment de despeses que comporta aquesta situació. 
L’import de l’ajut econòmic varia segons el nombre de fills/es nascuts/des en 
el part: 2 fills/es (2.496 €), 3 fills/es (4.992 €), més de 4 fills/es (7.488 €).
www.gencat.cat/benestar/secretariafamilia/prestacions07.pdf /

www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/

Prestacionesfamilia10967/Prestacioneconomica33761/index.htm#40835 

PRESTACIONS PER A FAMÍLIES
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AJUT DE PAGAMENT ÚNIC PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ D’UN/A FILL/A

Ajut per compensar les despeses de la nova etapa familiar; deducció 
de 2.500 euros anuals a l’IRPF, o bé una prestació no contributiva de la 
Seguretat Social de 2.500 euros. El dret a la prestació prescriu als cinc anys, 
comptats des de l’endemà del naixement o de l’adopció.
www.gencat.cat/benestar/secretariafamilia/prestacions07.pdf /

www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/ 

Prestacionesfamilia10967/PF6/index.htm
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SUBSIDI DE MOBILITAT I COMPENSACIÓ PER DESPESES DE TRANSPORT (SMDT)

És tracta d’una prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a 
atendre les despeses originades per desplaçaments fora del seu domicili 
habitual d’aquells minusvàlids que pateixen greus dificultats per utilitzar 
transports col·lectius. L’import del subsidi de mobilitat i compensació per 
despeses de transport (SMDT) és de 57,50 euros, per dotze pagues (690 
euros/anuals).
www.gencat.cat/benestar/serveis/prestacions/ajuts/lismi/index.htm

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I PRESTACIONS FARMACÈUTIQUES (ASPF)

Té per objecte la prestació dels serveis destinats a conservar i restablir 
la salut dels beneficiaris. Amb aquesta finalitat, s'expedeix una cartilla 
individual. En la prestació farmacèutica, la dispensa de medicaments serà 
gratuïta per als beneficiaris.
www.gencat.cat/benestar/serveis/prestacions/ajuts/lismi/index.htm

DISCAPACITATS

PRESTACIÓ ECONÒMICA FAMILIAR PER FILL/A O MENOR ACOLLIT A CÀRREC

És tracta d’un ajut econòmic que resta subjecte als recursos econòmics de 
la família, que té l’objectiu de donar suport i ajuda a les unitats familiars amb 
fills/filles o menors acollits que en depenguin econòmicament i convisquin 
amb la persona beneficiària, ja siguin menors de 18 anys o bé amb fills/
filles o acollits amb una discapacitat reconeguda en grau igual o superior 
al 33% si és menor d’edat, amb una discapacitat reconeguda en grau igual 
o superior al 65% si és major d’edat, i amb una discapacitat reconeguda 
en grau igual o superior al 75% si és major d’edat i necessita una tercera 
persona.
www.gencat.cat/benestar/secretariafamilia/prestacions07.pdf /

www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/

Prestacionesfamilia10967/Prestacioneconomica27924/index.htm
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PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA PER INVALIDESA

La pensió per invalidesa, en la modalitat no contributiva, consisteix en 
una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic a favor de 
persones entre 18 i 65 anys afectades per una discapacitat permanent igual 
o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o sensorial, sense recursos 
econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de 
pensions. La quantia depèn dels ingressos personals i dels ingressos dels 
familiars amb qui convisqui. Per al 2010 va des d’un mínim de 84,93 euros 
fins a un màxim de 339,70 euros mensuals, per 14 mensualitats a l’any.
www.gencat.cat/benestar/persones/disminucio/prestacions/pensio/index.htm 

AJUDES SOCIALS

PROGRAMA DE SUPORT A L'AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR

Té com a objecte contribuir al desenvolupament de la persona en les 
activitats de la vida diària, mitjançant l’atorgament d’un ajut econòmic 
complementari. Està adreçat a les persones amb disminució física, psíquica 
i/o problemàtica social derivada de malaltia mental que necessitin suport 
personal per al desenvolupament de la vida autònoma.
www.gencat.cat/benestar/persones/disminucio/prestacions/programa/index

AJUDES D’ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES AMB DISCAPACITAT (PUA)

Té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al 
desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat 
física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar 
la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social.
www.gencat.cat/benestar/persones/disminucio/prestacions/ajutsatencio/index

MALALTIA MENTAL

AJUTS ACCÉS ALS HABITATGES PER A PERSONES AMB MALALTIA MENTAL

Tenen per objecte complementar els ingressos de les persones beneficiàries 
per permetre’n l’accés a serveis d’habitatges per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental.
www.gencat.cat/benestar/persones/disminucio/prestacions/ajutsatencio/index
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laborals

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
www.oficinatreball.cat 

PORTAL FEINA ACTIVA
https://feinaactiva.gencat.cat 

INEM
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/contenidos/infoPresta.do

SEGURETAT SOCIAL
www.seg-social.es 

EURES, PORTAL EUROPEU DE LA MOBILITAT PROFESSIONAL
http://ec.europa.eu/eures 

AJUDES

INFORMACIÓ SOBRE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ
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RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

La renda mínima d’inserció (RMI) és una prestació assistencial de tipus 
econòmic i té com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions 
destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics 
suficients per atendre les necessitats essencials de la vida en la nostra 
societat, mentre es preparen per a la inserció o reinserció social i laboral. 
Comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, 
suport per a la integració laboral i formació d’adults. Prestació econòmica en 
funció de les necessitats i els membres de la llar. Des d’1 membre (414,12 € 
mensuals) fins a 11 (786,83 €). Hi ha ajudes complementàries per a diferents 
conceptes.  
www.gencat.cat/benestar/persones/adults/inclusio/renda/index.htm 

LABORALS

PROGRAMA TEMPORAL DE PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ I INSERCIÓ 2009

El programa temporal de protecció per desocupació i inserció està 
destinat a facilitar cobertura econòmica extraordinària a les persones que 
hagin esgotat les prestacions per desocupació, no disposin de rendes i 
subscriguin el compromís de participar en un itinerari actiu d’inserció laboral. 
Les persones beneficiàries han de subscriure el compromís d’activitat a 
què es refereix l’article 231.2 de la Llei general de la Seguretat Social i 
comprome El programa temporal de protecció per desocupació i inserció 
està destinat a facilitar cobertura econòmica extraordinària a les persones 
que hagin esgotat les prestacions per desocupació, no disposin de rendes i 
subscriguin el compromís de participar en un itinerari actiu d’inserció laboral. 
Les persones beneficiàries han de subscriure el compromís d’activitat a 
què es refereix l’article 231.2 de la Llei general de la Seguretat Social i 
comprometre’s a realitzar les distintes actuacions que es determinin per 
paret del SOC dintre d’un itinerari actiu d’inserció laboral.

www.redtrabaja.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/informacion/
prestaciones/Triptico_programa_temporal_web.pdf
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AJUDES LABORALS

PRESTACIÓ CONTRIBUTIVA PER DESOCUPACIÓ 360 DIES (ATUR) 

www.redtrabaja.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/informacion/prestaciones/
GuiaPrestacionContributiva.pdf

AJUT PER DESOCUPACIÓ (MENYS DIES TREBALLATS) I AMB CÀRREGUES FAMILIARS

www.redtrabaja.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/informacion/prestaciones/

ALTRES AJUDES (EMIGRANTS RETORNATS, EXPRESONERS, MENORS, ETC.)

www.redtrabaja.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/informacion/prestaciones/
GuiaOtrosSubsidios.pdf 

AJUT PER DESOCUPACIÓ (MENYS DIES TREBALLATS) I AMB CÀRREGUES FAMILIARS

www.redtrabaja.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/informacion/prestaciones/

RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

www.redtrabaja.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/informacion/prestaciones/
Triptico6.2a.pdf 

PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ PER A MAJORS DE 52 ANYS

www.redtrabaja.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/informacion/prestaciones/

ALTRES PRESTACIONS PER A TREBALLADORS

www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/index



32

CUP SANT CELONI



33

AJUDES
educatives
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EDUCATIVES

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR

L’alumnat escolaritzat en centres de titularitat pública d’ensenyaments 
obligatoris i de segon cicle d’educació infantil poden sol·licitar un ajut 
individual de menjador que en cobreixi el cost total o parcial. Aquests ajuts 
estan gestionats pels consells comarcals. Per al 2009-2010 l’ajuda ha estat 
de 6,20 euros per alumne/a i dia, IVA inclòs. 
Consell Comarcal del Vallès Oriental Tel. 93 860 07 06

psocial1@vallesoriental.cat / psocial16@vallesoriental.cat

www.gencat.net/educacio/beques/beq7.htm 

BEQUES I AJUTS A L’ESTUDI

El Departament d’Educació atorga els ajuts i les beques específics següents: 
ajuts als alumnes que pateixen una llarga malaltia, ajuts als alumnes amb 
necessitats educatives especials per a l’assistència a convivències escolars, 
intercanvis escolars, ajuts als alumnes de zones rurals que han de residir en 
una escola-llar.
El Ministeri d’Educació atorga ajuts per als alumnes que cursin 
ensenyaments de batxillerat, formació professional i estudis universitaris i 
superiors. També atorga beques per a l’alumnat d’educació infantil, educació 
especial i altres estudis. Hi ha diferents tipus de beques: compensatòries, 
de desplaçament (per a transport interurbà), per fer pràctiques formatives en 
centres de treball, per a material didàctic i per a residència obligatòria per 
raó d’estudis fora del domicili familiar. 
www20.gencat.cat/portal/site/Educacio 
www.mepsyd.es/educacion/becas-y-ayudas/para-tus-estudios.html 

BEQUES PER A L'ALUMNAT AMB BON RENDIMENT ESCOLAR A L'ESO

Beques per a l'alumnat que ha finalitzat l'ESO amb bon rendiment 
escolar i vol cursar ensenyaments de batxillerat, formació professional, 
ensenyaments artístics d'arts plàstiques i disseny, ensenyaments musicals o 
esportius. L'import màxim de la beca és de 1.200 euros per curs i alumne.
www10.gencat.net/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=8718 
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SERVEIS A SANT CELONI

Els serveis socials ofereixen ajuts i prestacions, programes per a persones 
en risc d’exclusió, centres d’atenció, etc.
	INFORMACIÓ

Edifici Santa Fe
C/Santa Fe, 52 1r
Tel. 93 864 12 12
serveissocials@santceloni.cat 

INTEGREN ELS SERVEIS SOCIALS

1. SERVEI A LA DONA
Atén persones que es troben en una situació de conflicte en la seva relació 
de parella i/o pateixen maltractaments físics i/o psíquics i necessiten orien-
tació i assessorament jurídic, psicològic i/o social.
	INFORMACIÓ

C/ Pere Ferrer, 15
Tel. 93 867 51 94
igualtat@santceloni.cat 

2. SAM
Ofereix atenció psicològica i logopèdica per a infants i adolescents, de 0 a 
16 anys. S’hi fa un diagnòstic i un tractament per a cada cas.
	INFORMACIÓ

C/ Pere Ferrer, 15
Tel. 93 867 51 94
sam@santceloni.cat 

3. TRITÓ
Pla sobre consums problemàtics de drogues i altres comportaments de 
risc. Porta a terme activitats preventives i d’inserció.
	INFORMACIÓ

C/ Santa Fe, 52
Tel. 93 864 12 23
eltrito@santceloni.cat 

SERVEIS SOCIALS
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Dóna suport en l’orientació i la recerca de feina i facilita possibles candidats 
a les empreses que hi facin arribar les ofertes de treball.
	INFORMACIÓ

C/ Campins, 24
Tel. 93 864 12 00
smo@santceloni.cat 

DISPOSA DE TRES SERVEIS

1. SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL
Assessora, orienta i acompanya l’usuari fins a la seva inserció laboral o 
millora del lloc de treball.
orientaciolaboral@santceloni.cat 

2. CLUB DE FEINA
Ofereix informació, assessorament i orientació professional i laboral.
smo@santceloni.cat 

3. CREACIÓ D’EMPRESES
Fomenta la creació de l’activitat empresarial, dóna suport a la consolidació 
de la microempresa del Baix Montseny
creacioempreses@santceloni.cat 

SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ
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Distribució d’aliments a famílies derivades pels serveis socials de l’Ajuntament 
i de roba usada a famílies que n’acrediten la necessitat.
	INFORMACIÓ

Pl. Mossèn Figueras, 2.
Tel. 618 416 582
caritas@parroquiasantceloni.org
HORARIS

Aliments
Donar: dijous de 10 a 13 (excepte 1r dijous de mes, que és de 17 a 20). 
Recollir: divendres de 10 a 13 (excepte 1r divendres de mes, de 17 a 20).
Roba
Donar: dimarts de 5 a 8 del vespre. 
Recollir: dimecres de 5 a 8 del vespre.

CÀRITAS
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Promou un entorn i uns estils de vida saludables. Els serveis i programes que 
ofereix inclouen activitats i actuacions des de dos eixos: la promoció de la 
salut i la protecció de la salut.
	INFORMACIÓ

C/ Santa Fe, 52 1r
Tel. 93 864 12 24
salut.comunitaria@santceloni.cat 

CASAL INFANTIL
Organització de les Activitats de Lleure Infantil i Juvenil (Activitats de Lleure, 
Esport i Ludoteca) adreçades a nens i nenes de 2 anys i mig a 15 anys durant 
les vacances d’estiu.

SALUT COMUNITÀRIA I CONSUM

Els ensenyaments que s’hi imparteixen van adreçats a persones més grans 
de 18 anys i queden inclosos en aquests tres àmbits: formació bàsica, forma-
ció per al món del treball i formació cultural i de lleure.
	INFORMACIÓ

C/ Torras i Bages, 12, 1r
Tel. 93 864 12 25
cfadults@santceloni.cat  

CENTRE FORMACIÓ D’ADULTS

Promoció i participació en la consecució del benestar social, el desenvolu-
pament del voluntariat, el foment de la solidaritat i participació en els Plans 
d’Emergència i Pla Seqtor, i projectes de cooperació internacional.
	INFORMACIÓ

Ctra. Vella, 86
Tel. 93 867 26 04
De dl. a dv. de 9 a 13 i de 16 a 20 hores
santceloni@creuroja.org
www.creuroja.org

CREU ROJA

SERVEIS SANT CELONI
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ALTERNATIVES I PROPOTES DE LA CUP

Tal com ja vam especificar en el pro-
grama electoral de les eleccions mu-
nicipals del 2007 i en el Ple extraor-
dinari contra la crisi celebrat el 22 
d’octubre de 2008, la CUP fa temps 
que proposa començar a executar un 
seguit de mesures incloses en el que 
hem anomenat Agenda per la igualtat 
i la justícia social.  

Aquestes mesures són ara més perti-
nents que mai. És ara quan aquelles 
persones que ja pateixen les conse-
qüències més negatives del capita-
lisme veuen com empitjoren encara 
més les seves condicions de vida i 
és ara quan ens repeteixen incansa-
blement, com si no pogués ser d’una 
altra manera, que serem els assala-
riats/des i tots aquells que no hem 
provocat la crisi els que n’acabarem 
patint les conseqüències (Jonathan 
Tepper- Singulars, El 33. Dilluns 
22 de febrer). I ni ens ho creiem ni 
estem disposats a acceptar-ho. Per 
això proposem tot aquest seguit de 
possibles alternatives i de mesures 
institucionals.

Assemblea social i d’aturats 
Cal que les persones que s’han que-
dat sense feina s’organitzin més fer-
mament per poder defensar els seus 

drets davant les empreses i les insti-
tucions. Una possibilitat és constituir 
una assemblea de persones aturades.

Cooperatives 
Cooperatives de consum, habitatge, 
primeres necessitats, etc. Com a ciu-
tadans podem organitzar-nos de di-
verses maneres i una d’elles és com 
a cooperativa. El fet d’organitzar-nos 
ens dota d’unes possibilitats que, de 
manera aïllada, no podem tenir. Po-
dem aconseguir productes de més 
qualitat a un millor preu, la construc-
ció d’un model de producció i consum 
més just, entre moltes altres coses. 

Finances ètiques
Hem d’apostar, individualment i 
col·lectivament, per un nou model de 
gestió de les finances i canviar el vell. 
Un possible nou model és el conegut 
com el de les “finances ètiques”. Un 
tipus de banca que aplica principis 
socials i ambientals a les seves deci-
sions econòmiques i inversions, apos-
tant per un model de societat diferent. 

Fons Local per la Igualtat Social
Per poder actuar decididament i dur 
a terme tot el que proposem, cal 
que l’ajuntament disposi de fons, de 
diners, per afrontar la nova situació. 

ALTERNATIVES POPULARS
MESURES DE GOVERN
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Per això, tal com ja dèiem en el pro-
grama electoral, cal que l’ajuntament 
creï un Fons per la Igualtat Social, 
amb aportacions de totes les regi-
dories que financi les actuacions 
concretes definides i previstes en 
el futur Pla Local d’Inclusió Social i 
tota la resta. La despesa social no 
és només una responsabilitat de la 
regidoria de Serveis Socials, és un 
principi aplicable a tots i cadascun 
dels àmbits de gestió de l’ajuntament, 
especialment en temps de crisi, quan 
la mobilitat, la promoció econòmica, 
l’esport, etc., requereixen de serveis i 
recursos solidaris.

Augment d’impostos als rics 
Tributació progressiva. Per tal de 
finançar les mesures per la igualtat 

social i d’urgència per afrontar els 
casos que ens sobrevindran en els 
propers mesos, cal que l’ajuntament 
disposi de fons per poder seguir 
duent a terme la seva funció social re-
distributiva. Amb l’escenari actual, de 
pèrdua d’ingressos de l’ajuntament, 
és doncs més urgent que mai que 
aquells que s’han beneficiat de 
l’època de bonança econòmica ara 
contribueixin més que ningú a pal•liar 
els efectes negatius que ha provocat 
el seu enriquiment. Per tant, des de 
la CUP apostem per augmentar els 
impostos a totes aquelles empreses 
i particulars que més guanyen i han 
guanyat a través dels impostos més 
o menys progressius com l’IAE, l’IBI, 
etc. Tant en les ordenances fiscals del 
2008 i el 2009 com en les del 2010, la 
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CUP va introduir diversos conceptes 
per a la consecució d’una tributació 
més justa i progressiva. Per seguir 
avançant en aquesta direcció, propo-
sem crear un règim de subvencions 
en funció de la renda familiar disponi-
ble (RFD) i el nombre de membres de 
cada unitat familiar (MUF). Aquesta 
subvenció es calcularà aplicant un 
percentatge (variable segons la RFD i 
MUF) sobre les despeses familiars en 
els impostos i taxes municipals que 
es determinin.

Accés als serveis públics 
L’autobús, l’escola d’adults, l’escola 
bressol o l’escola de música han so-
fert, gràcies en bona part a la pressió 
de la CUP, canvis significatius en els 
últims temps, i aquests canvis han de 
continuar fins a arribar, en la majoria 
dels casos, a l’accessibilitat, tant en 
aquests serveis com en la resta. És a 
dir, que qualsevol persona pugui ac-
cedir a un servei públic independen-
tment de la seva capacitat econòmica 
o el seu estatus social. Totes aquelles 
persones que no puguin accedir al 
mercat dels serveis privats han de 
tenir prioritat a l’hora d’accedir als 
serveis públics.

Gratuïtat serveis públics
immediata d’accés als serveis públics 
per a aturats/des i reducció dels 
impostos per a persones amb ma-
jors dificultats, especialment per a 
persones en situació d’atur, joves i 

altres col·lectius mitjançant la revisió 
d’ordenances i subvencions muni-
cipals. La progressivitat fiscal és un 
principi ineludible en la planificació de 
la hisenda municipal, especialment 
en temps de desocupació i endeuta-
ment familiar. És en aquest sentit que 
es proposa una revisió de les orde-
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nances fiscals i de les subvencions 
municipals per aplicar exempcions i 
reduccions en cas de situació d’atur. 
Els i les aturades no poden pagar la 
crisi.

Municipalització dels serveis 
L’escola bressol El Blauet és un 
exemple de municipalització plena 
(és completament pública) gràcies 
al treball de la CUP. La municipalit-
zació implica un control absolut de 
l’ajuntament sobre els preus que s’hi 
apliquen (i, per tant, la possibilitat de 
l’abaratiment mitjançant la pressió 
social), cosa que significa que tothom 
en pot fer ús independentment dels 
seus ingressos i unes millors condi-
cions de treball per als professionals 
que hi treballen, fet que redunda en 
una major qualitat del servei. La nos-
tra proposta passa per municipalitzar 
l’Escola de Música, el CME Sot de les 
Granotes, el servei de neteja, etc.

Increment de la despesa social
Increment del 50% de la despesa 
corrent prevista en les partides del 
pressupost municipal destinades a la 
intervenció directa als col·lectius més 
desafavorits. Augment de la partida 
de serveis socials. 

Potenciar la formació
Increment de les places i cursos de 
l’escola d’adults i del Pla de Transició 
al Treball i treballar perquè el Depar-
tament d’Educació de la Generalitat 

aposti per potenciar la formació 
professional a l’actual institut de 
secundària. En un moment de crisi 
estructural com l’actual considerem 
indispensable apropar a la ciutadania 
tots els serveis culturals existents a 
la nostra vila. Essent conscients de 
l’actual mancança de serveis cultu-
rals d’ús públic (la desaparició de la 
Rentadora n’és el darrer exemple), 
creiem necessari fer un esforç a fi 
i efecte que la biblioteca municipal 
esdevingui un eix cultural de primer 
ordre. En aquesta línia, proposem 
l’ampliació dels horaris de la bibliote-
ca municipal.

Planificació
Estudis periòdics sobre desigualtats, 
pobresa i exclusió. Abans d’actuar, 
cal saber què passa i per què passa. 
L’ajuntament hauria de disposar de la 
informació necessària sobre com està 
afectant la crisi les classes populars 
de Sant Celoni i, en funció d’això, 
prioritzar unes línies de treball o unes 
altres. 

Pla Local d’Inclusió Social
Des del 2007, la Generalitat de Ca-
talunya, arran del Pla per la Inclusió 
i la Cohesió Social 2006-2009, està 
començant a articular aquests plans 
locals i els està començant a do-
tar d’alguns recursos. Pensem que 
poden ser un instrument per ordenar 
i sistematitzar les actuacions que cal 
que faci l’ajuntament en aquest sentit 
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i poden donar uns recursos afegits al 
nostre municipi en aquesta tasca. 

Reglament habitatges buits
Impuls de l’aplicació del Reglament 
d’habitatges buits. A iniciativa de la 
CUP es va aprovar aquest reglament 
amb la finalitat d’abaratir els preus del 
mercat de lloguer i potenciar la borsa 
de lloguer de l’ajuntament, posant 
al mercat aquells pisos buits que no 
tenen cap utilitat social, mitjançant un 
recàrrec del 50% de l’IBI.

Ajudes al pagament de l’habitatge
La desocupació creixent posa en 
perill l’habitatge de moltes famílies, 
també a Sant Celoni. El risc de 
desnonament per l’impagament de 
l’habitatge ha arribat a sectors socials 
que difícilment s’ho haurien pogut 
imaginar. Des de l’administració local 
cal impulsar un programa d’ajudes 
al pagament de l’habitatge (lloguer o 
hipoteca) per evitar desnonaments i 
una espiral d’exclusió social difícil de 
revertir.

Borsa municipal d’habitatge
Impuls a la borsa municipal 
d’habitatge temporal i d’urgència. 
Actualment aquesta borsa municipal 
no pot fer front a la demanda de famí-
lies sense casa. És responsabilitat i 
competència municipal la intervenció 
pública en aquests casos, i actual-
ment no s’hi està actuant. En cap cas 
la crisi econòmica pot ser una excusa 

per eludir responsabilitats. Cal que 
l’ajuntament (ell mateix o mitjançant 
entitats) disposi de pisos d’urgència 
per allotjar-hi persones que temporal-
ment ho puguin necessitar.

Economia social i solidària
Suport a l’economia social i solidària. 
Cal que l’ajuntament s’impliqui i doni 
suport a totes aquelles iniciatives 
d’economia social i solidària que 
sorgeixin al poble (cooperatives de 
treballadors, entitats d’inserció social, 
etc.). Donar suport a aquest tipus 
d’iniciatives vol dir donar suport a 
una manera democràtica d’entendre 
l’economia en què l’empresa no 
serveix només al benefici dels seus 
accionistes, sinó de la totalitat de 
la seva plantilla i de l’entorn en què 
desenvolupa les seves activitats.

Autogestió
Suport a l’autogestió de les empre-
ses en crisi. En temps de crisi (i en 
temps de no crisi), moltes vegades 
els empresaris prefereixen no arris-
car les seves inversions particulars 
i deixar al carrer molts treballadors, 
en lloc d’intentar tirar endavant els 
seus projectes. En aquests casos, 
a vegades, els treballadors s’han 
organitzat per fer-se càrrec de la 
gestió de l’empresa, assumint-ne ells 
el risc. Aquestes experiències no són 
cosa llunyana i cada vegada són més 
comunes en el nostre entorn, i han de 
merèixer el suport de les institucions 
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públiques, ja que poden ajudar a pre-
servar tant els llocs de treball com el 
teixit productiu de la zona i, per tant, 
poden contribuir a la dinamització 
econòmica del poble.

Política salarial equitativa
Realitzar una política salarial més 
equitativa entre les diferents catego-
ries laborals (en favor del que menys 
cobren) i reduir la despesa en publi-

citat. Congelar els salaris i eliminar 
el complement de productivitat dels/
les treballadors/es de l’ajuntament 
que cobrin més de 30.000 euros 
anuals. A la vegada, caldria reduir 
considerablement l’actual partida 
pressupostària destinada a la publi-
citat externa. Els mitjans de comuni-
cació municipals han de ser, en tot 
cas, els màxims òrgans de difusió de 
l’ajuntament. 




