Centelles, Primer d’octubre de 2.017

QUI SOC?
Em dic Pere Marti Muñoz
Nascut el 23 de maig de 1.961
Originari del barri de Sants a Barcelona.
Casat des de fa quasi 32 anys i amb dos fills de 28 i 20 anys respectivament.
Parlo català i castellà i tinc nocions de francès i d’anglès
Hem presento a les Primàries de Centelles per coherència amb el meu pensament humanístic i
vull posar el meu granet de sorra a la creació de la República de Catalunya.
Hem viscut a Barcelona fins l’any 1.991 i després vam viure a Bigues i Riells al Vallés Oriental
fins l’any 2.006 en que es vam traslladar a Centelles, decisió presa en família i de la que estem
realment contents d’haver pres
La meva professió es la d’Assessor Fiscal de pymes i autònoms des de l’any 1.989 i he estat
director financer de dues empreses, d’un majorista de electrodomèstics a Barcelona i d’una
empresa de distribució de productes químics a Granollers
Les meves aficions es redueixen a dues, caminar per la muntanya, i la música, aquesta segona
amb mes discreció que una altra cosa, però que accentua la meva passió per el treball en
equip.
De jove vaig participar, d’una manera discreta, tot s’ha de dir, en les diverses mobilitzacions de
finals dels anys ‘70 i principi dels ’80, del meu barri de Sants. Vaig aprendre que ningú i, menys
el poder, regala res al poble i que el treball en comú es capaç de moure les posicions mes
enquistades dels poderosos, per que deixin anar una mica dels seus privilegis en benefici de la
comunitat.
Vivint a Bigues i Riells vaig ser soci fundador i comptable de l’Associació El Fai que pretenia
fomentar la participació de la ciutadania en la vida social i política dels municipis que
conformen la Vall del Tenes, així com defensar els drets i interessos dels seus habitants, i vaig
participar en diverses accions per tal de frenar les intencions de l’ajuntament de implementar
un fabrica altament contaminant al terme municipal i que hagués representat el pas diari de
mes de 100 camions de gran tonatge per el centre del poble de Bigues i la destrucció d’un
paratge d’alt valor ecològic. La unió i determinació de la gent de Bigues i Riells va aconseguir el
seu objectiu, i l’empresa, amb la que vam mantenir converses, va decidir instal·lar-se en un
altre lloc mes adient per als seus interessos i els del municipi.

Ja a Centelles, vaig formar part de la junta del Club Natació Centelles que va mantenir les
converses amb l’ajuntament per a la consecució del conveni que permetés al Club seguir
entrenant a la piscina nova, impedint l’objectiu no declarat de l’empresa concessionària, de fer
desaparèixer el Club en benefici exclusiu dels seus interessos comercials tal com ja havia fet en
altres poblacions de Catalunya, (La Garriga, Cardedeu, etc.).
Crec fermament que si les comunitats funcionen com a tals, es millora la vida de tots els seus
components de manera individual.
Crec que la democràcia ha de tenir canals de control i participació clars i senzills que facin
atractiva la implicació de la gent en la gestió dels temes que afecten a la seva vida. Hem de
prendre exemple de països avançats democràticament en els que el poble escull als seus
representants un a un i no es traguen una llista confeccionada per ves a saber qui, i amb
l’objectiu prioritari de, un cop al poder, perpetuar-se en ell i fer de la política un modus
vivendi, no un servei a la comunitat.
Fa vint-i-tants anys era el que en deien un “radical independentista” i ara resulta que, gracies
al poble de Catalunya, la paraula radical ha caigut i estic cada cop mes a prop de deixar de ser
independentista i passar a la situació ideal de ciutadà de la república independent de
Catalunya.

Avui dia crec fermament que la independència de Catalunya es la única solució per tal de
poder tenir la capacitat política i econòmica de canviar la degradació a que estem sotmesos
per els diferents governs espanyols.
I hem de començar per els ajuntaments, que es la política mes propera al ciutadà i escoltar-los
i fer-los participar en totes les decisions que es prenguin.

Que vull per Centelles.
Temes recurrents de la política municipal a Centelles.
Les festes populars.
Aquest aspecte, encara que sembla que no suscita gaires controvèrsies, crec que ha fet una
reculada important des de que vaig venir a viure al poble al any 2.006
Les festes han sofert un procés, lent però inexorable, de patrimonialització per part de les
autoritats municipals. Que vol dir això?. Donç que s’ha anat restant protagonisme a la societat
civil en l’organització i execució d’aquestes festes, fent creure que l’èxit de públic es equivalent
a l’èxit de la festa. En definitiva, les subvencions s’han utilitzat per “comprar” la festa i a
continuació fer-la servir com a arma electoral permanent.

ENTITATS CIVILS

La base de la bona salut democràtica de qualsevol comunitat es basa en el bon funcionament
de les entitats d’aquesta societat.
La meva proposta es molt senzilla. S’ha de donar protagonisme a aquestes, promovent una
relació entre les pròpies entitats i d’aquestes amb l’ajuntament per fer del desenvolupament
de les seves activitats, així com de la coordinació entre elles, un dels motors socials de
Centelles.
Civisme
Sembla que la “moda” entre una sèrie de persones que conviuen amb nosaltres, es la d’anar
fent accions incíviques que van deteriorant, de mica en mica, la qualitat de vida del conjunt de
la població. Com a exemple típic tenim la no recollida dels excrements dels animals domèstics,
deixar en qualsevol lloc, menys a qualsevol de les múltiples papereres de les que gaudim, les
llaunes buides, o no, de begudes, papers, bosses, etc., deixar el cotxe “un moment” per anar a
comprar el pa o el tabac, o, potser la que està posant en perill la vida de les persones que es la
de saltar-se l’únic semàfor que tenim a Centelles. Soc totalment contrari a la instal·lació de
càmeres de seguretat als carrers, hem nego en rodó a vendre la meva llibertat a canvi de la
meva seguretat, ja que considero que la llibertat s’ha de lluitar dia a dia i que aquesta mateixa
lluita dia a dia es la que ens proporciona la seguretat que tots volem. El que proposo es
augmentar la vigilància i dedicar la recaptació de les possibles sancions a arrodonir el
pressupost de les entitats civils.

ECONOMIA I TREBALL
Tema important, potser la mare de tot plegat, i sobre el que malauradament, no hi ha cap
llibre d’instruccions infalible
No hi ha fórmules màgiques en aquest aspecte, però una certa racionalitat en la pressa de
decisions es important per que reverteixi positivament en la economia.
El principal es saber quin model de poble es vol per a Centelles, pot ser un poble industrial, es
pot incrementar la oferta turística de qualitat, potser volem un poble eminentment residencial
o, segons diuen alguns experts anar cap a un model mixt de tot això on no es trepitgin “l’ull de
poll” uns models amb els altres. L’únic cert, es que els factors econòmics, siguin del tipus que
siguin, el que volen es seguretat jurídica i transparència total en tot el que comporta instal·larse en un lloc o en un altre. Estem acostumats a promeses que desprès no es poden portar a
terme i que provoquen desencís, el primer pas cap el fracàs.
Es important saber que en pensa la ciutadania, i crec que una bona forma de saber-ho es un
sistema mixt de participació i d’enquestes a les llars del poble.
Respecte a l’ocupació, es un greu problema que està lligat amb el punt anterior. Una de les
propostes es crear un canal de relació entre les empreses del municipi i els diferents centres
formatius del poble per fer uns programes de pràctiques que facilitin la iniciació dels joves en
el mon del treball i que alhora permeti a les pròpies empreses la cerca de talent al propi
municipi.

Salutacions cordials
Pere Martí Muñoz

