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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CUP-PA DE CANET DE MAR 
PER DEMANAR QUE ELS HABITATGES DEL NOSTRE POBLE INTEGRATS A 

LA SAREB I BANCS I CAIXES NACIONALITZADES SIGUIN CEDITS A 
L’AJUNTAMENT PER A LA SEVA GESTIÓ 

 
La Sareb és un instrument, pagat amb diners públics, per acabar de “sanejar” el 
sistema financer espanyol. 
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(Sareb) és una entitat creada el novembre de 2012, d’una forma unilateral pel 
govern espanyol i finançada amb diners públics per a ajudar al sanejament del 
sector financer espanyol, en concret de les entitats que arrossegaven problemes 
a causa de la seva excessiva exposició al sector immobiliari, malgrat haver estat 
rescatades amb milers de milions d’euros. 
El Memorando de Entendimiento (MoU) que el  Govern espanyol va signar el juliol 
de 2012 amb els seus socis europeus determina  la constitució de Sareb com una 
de les condicions per a rebre l’ajut financer. Així l’acord estableix la creació d’una 
gestora a la qual transferir els actius immobiliaris de les entitats que travessin 
dificultats, amb l’objectiu de reduir els seus riscos i liquidar de forma ordenada els 
actius problemàtics.  
La Sareb va rebre gairebé 200.000 actius per valor de 50.781 milions d’euros, dels 
quals el 80% són actius financers i el 20% actius immobiliaris. 
La meitat del capital de Sareb és privat, un 55%. La resta, el 45%, està en mans 
del Fondo de Reestructuració Bancaria (FROB) i va ser pagat amb diners públics.  
 
Missió  
La missió de Sareb és malvendre els actius en un termini de 15 anys, 
principalment a fons voltor i d’altres especuladores immobiliàries. 
La Sareb és un instrument clau pel sanejament bancari espanyol. El seu 
compromís és vendre a la baixa, en el termini establert, el actius financers i 
immobiliaris adquirits al seu moment per un valor superior al del mercat. I 
d’aquesta manera poder tornar una petita part del deute amb l’estat espanyol. La 
Sareb ha d’assegurar la seva viabilitat com a empresa per a complir amb els 
compromisos adquirits amb accionistes, inversors.  
 
Conclusió  
La Sareb fou creada com un xec en blanc per a tornar a injectar capital públic a 
entitats privades. 
 
Després de rescatar amb milers de milions de diners públics entitats financeres 
privades, després d’absorcions i fusions sense prendre’n el control, l’estat 
espanyol crea una Entitat (la Sareb)  que compra tots els actius no desitjats de la 
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banca. Un lífting de cinc estrelles pagant amb els diners d’altres. A canvi el nostre 
govern ens ofereix retallades en educació, sanitat i fins i tot retalla la nostra 
llibertat d’expressió. I continua desnonant famílies que sí que mereixen ser 
rescatades.  
 
 Atès que la SAREB té la missió de comprar actius tòxics amb diner públic i 
capital privat  amb un mínim del 50%.   
 
Atès que el capital privat que entra a la SAREB tindrà possibilitat de demanar uns 
préstecs avalats amb fons públics.    
 
Atès que aquests actius es posaran a la venda en el mercat per tal que els fons 
d’inversió especulatius, que en molts casos seran estrangers, puguin comprar-
los.    
 
Atès que d'aquesta manera s'aconsegueixen eliminar dels bancs els actius  tòxics  
que provoquen desconfiança i així  facilitar que se'ls torni a donar crèdit en el 
mercat interbancari.   
 
Atès que els legisladors europeus i els espanyols amb les SAREB estan establint 
un marc de sanejament de caràcter comptable i financer per a les entitats 
financeres intervingudes, però no estan establint cap tipus de normes  
sobre la conveniència de destinar els immobles a algun tipus de finalitat social.  
És a dir, no estableixen cap tipus de marc relatiu a una necessària i 
imprescindible política urbanística i d’habitatge   
 
Atès que la creació de la SAREB origina la possibilitat de disposar d’un parc 
públic o social d’habitatge de lloguer i una oportunitat històrica irrepetible i d’una 
màxima responsabilitat social. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa a l’Ajuntament 
de Canet de Mar de l’adopció dels següents acords 
 
PRIMER.- Instar als organismes corresponents des de l'Ajuntament de Canet de 
Mar a confirmar tota la informació sobre els següents habitatges que es troben 
sota gestió de la SAREB al municipi: 

1. Tres habitatges al C/ Saüc 
2. Un habitatge al C/ Miramar 
3. Un habitatge al C/ Verge de Montserrat 
4. Un habitatge a C/ Doctor Fleming 
5. Un habitatge a C/ Sant Miquel 
6. Dos habitatge a C/ Santa Llúcia 
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7. Un habitatge a C/ Canigó 
8. Dos habitatges a C/ Santa Bàrbara  
9. Un habitatge a C/ Ravalet 
10. Dos habitatges a C/ Salvador Espriu 
11. Un habitatge a Av. Maresme 
12. Un habitatge a Ronda Sant Elm 
13. Un habitatge a C/ Bonaire 
14. Un habitatge a C/ Mar 

SEGON.- Instar el Ministerio de Economía de l'Estat i el president del Congrés a 
fer possible la territorialització de la gestió de la SAREB i fer-la pròxima als 
ciutadans. 
TERCER.- Que l’ajuntament de Canet de Mar gestioni el parc d’habitatges del 
municipi integrats en la SAREB i lideri aquesta proposta. 
QUART.- Que els ciutadans del nostre municipi desnonats tinguin prioritat en 
l’accés a un habitatge provinent de la SAREB. 
CINQUÈ.- Que es traslladin els presents acords al govern de l’Estat espanyol, al 
Congrés dels Diputats, al Govern i al Parlament de la Generalitat de Catalunya, a 
les Associacions Municipalistes de Catalunya. 
SISÈ.- Creació d’un Observatori de l’habitatge a Canet de Mar format 
per representants polítics, tècnics municipals i representants de les entitats i asso
ciacions que treballen en matèria  d’habitatge. Aquest observatori portarà a terme 
censos periòdics d’habitatges buits, farà seguiment de les polítiques públiques, 
elaborarà informes i que alhora comptarà amb capacitats no només consultives, 
sinó també de control, seguiment, denúncia, executives i de proposta legislativa i 
vetllarà pel compliment dels punts anteriors 
 
 
Canet de Mar, Països Catalans, 10 de març de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PA DE CANET DE MAR PEL CANVI DE 
NOM DEL CARRER FRANCESC CAMBÓ 

 
Atès que actualment, a Canet hi ha un carrer que porta el nom d’un conegut 
polític de la dreta catalana més reaccionària i que fou col·laborador dels cops 
d’estat i dictadures dels militars espanyols Primo de Rivera i Francisco Franco; en 
Francesc Cambó. 
 
Atès que no entenem com pot ser que avui en dia hi hagi un carrer que porti el 
nom d’un personatge que va anar en contra de les llibertats de les classes 
treballadores i de qualsevol rastre de catalanitat. 
 
Atès que aquest fet contraresta que Canet sempre hagi estat pioner en la defensa 
de la igualtat i les classes populars, com ho demostra el fet que sigui el lloc on es 
va fer la primera cooperativa de l’Estat espanyol i la primera població on les 
dones van exercir el dret a vot. 
 
Atès que recentment s’ha aprovat per unanimitat, amb esmenes de tots els grups 
parlamentaris, la  “ Moció 9/XI del Parlament de Catalunya, sobre la memòria 
històrica i sobre la presència de simbologia i nomenclatura feixistes a l’espai 
públic” en la qual un dels punts diu textualment: “Sol·licita a tots els ajuntaments 
de Catalunya que substitueixin immediatament els noms del nomenclàtor 
municipal relacionats amb personatges o fets lligats al cop d’estat del 1936, 
el feixisme o la dictadura franquista, basant-se en l’inventari elaborat pel 
Memorial Democràtic, amb un procés participatiu posterior per tal de decidir la 
nova nomenclatura.” 
 
Des del Grup Municipal de la CUP ens agradaria que es canviés el nom del carrer 
pel d’algú que s’ho mereixi per la seva trajectòria política, social o cultural, on la 
defensa de les llibertats, els drets de la classe treballadora o la cultura popular en 
siguin un fet destacable. 
Atès que durant la República, que recordem que és la forma d’estat que va triar el 
poble democràticament i no pas la monarquia que tenim ara, l’ajuntament de 
Canet va estar governat per la CNT, el PSUC i d’altres, seria de justícia que el 
nom escollit fos el d’algun alcalde d’aquella època. També podríem proposar el 
nom de Guillem Agulló i Salvador, conegut militant antifeixista de Maulets, 
assassinat per un grup de feixistes l’abril del 1993. Una altra proposta que tenim 
és la de posar el nom de l’Ovidi Montllor, conegut cantautor, molt lligat a la 
cultura de Canet. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al 
Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar l’adopció dels següents acords: 
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-Primer: obrir un procés participatiu, on les diferents forces polítiques o entitats 
del poble, puguin proposar diferents noms, raonant el perquè. 
-Segon: la creació d’una comissió que faci un recull de les propostes i en triï les 
sis més ben valorades, tenint en compte el respecte per la igualtat entre les 
persones, les llibertats de les classes populars o la defensa de la cultura popular. 
-Tercer: que aquest procés culmini amb una consulta popular per triar el nom del 
carrer. 
-Quart: que el nom triat substitueixi l’actual. 
 
 
Canet de Mar, Països Catalans, 10 de març de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
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MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE CANET 
DE MAR (CUP) RELATIVA AL CAS D’ALFONSO FERNÀNDEZ ORTEGA, 
ALFON, DETINGUT A LA VAGA GENERAL EUROPEA DEL 14 DE NOVEMBRE 
DEL 2012 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
L’actual crisi econòmica, que malauradament recorre les nostres taules, llars i 
carrers; el seguit d’escàndols de corrupció d’alguns polítics i alts càrrecs de 
l’administració; les abusives retallades socials, salarials, educatives, sanitàries i de 
drets; o les males pràctiques de la banca, que arriben fins i tot al frau: tot plegat 
ha impel·lit a una presa de consciència de la població, a un rebuig profund de la 
deriva ètica, social i econòmica per on ens estimbem, a cridar Ja n’hi ha prou! 
davant tants abusos. Aquest nou moviment s’ha traduït als nostres carrers en un 
destacat increment de l’activisme social i sindical i de les seves reivindicacions, 
exigint un gir de les polítiques econòmiques i socials. 
La reacció del Govern de l’Estat espanyol davant aquestes circumstàncies ha 
estat i és fer-se el desentès davant d’aquests missatges, fins i tot a costa de 
l’empobriment de la majoria de ciutadans i ciutadanes i de forma més dura contra 
els sectors més desafavorits i vulnerables a la pobresa. La seva estratègia 
simplement consisteix en mirar de doblegar, de fer emmudir, de criminalitzar i 
reprimir aquests moviments i les seves mobilitzacions. És per això que no ha 
deixat d’intentar atemorir les persones que participen a les protestes mitjançant 
detencions, multes i identificacions indiscriminades i massives, empaitant els 
nostres drets i l’essència de l’exercici de les nostres llibertats. Per tal de fer-ho, ha 
activat tots els ressorts de l’aparell repressor de l’Estat al servei d’aquesta finalitat 
amb l’aprovació de lleis cada cop més repressives, com fa evident l’aplicació de 
l’anomenada Llei Mordassa. 
Són molts els encausats i encausades afectades, especialment del segment 
social juvenil que han volgut ser protagonistes del seu futur. Un d’aquests joves 
és Alfonso Fernández Ortega, Alfon, detingut a la Vaga General Europea del 14 
de novembre del 2012 contra la Reforma Laboral i l’atur, quan s’adreçava al 
piquet informatiu del seu barri, Vallecas, a Madrid. El seu únic delicte va ser 
defensar els seus drets  així com els de la resta de treballadors i treballadores.  
Alfon es troba actualment a la presó, complint una condemna de 4 anys amb 
l’acarnissament afegit del greuge que el Ministeri de l’Interior l’hagi etiquetat com 
a intern FIES (Fitxers d’ Interns d’Especial Seguiment) quedant per consegüent 
sota aquest règim especial molt més dur i que, entre d’altres coses, entrebanca la 
comunicació d’Alfon amb la seva família i éssers estimats, així com la motivació 
pels seus estudis. El règim FIES s’aplica als presos que el sistema penitenciari 
considera com a “perillosos”, generalment persones que pertanyen a bandes 
armades o grans narcotraficants i es tracta d’un règim que el mateix Tribunal 
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Suprem va considerar il·legal, ja que vulnerava els drets dels presos i s’excedeix 
de competències dels reglaments. 
Al judici que es va seguir contra Alfon no es presentà cap prova inculpatòria 
demostrada i només es va concedir “veracitat” al testimoniatge de la policia que 
va detenir-lo tot i les nombroses contradiccions que van deixar entreveure. En 
canvi, no es va concedir cap veracitat a la resta de testimonis de la part 
defensora, eclipsant així la presumpció d’innocència.  
 
Per tots els motius anteriorment exposats, proposem al Plenari de l’Ajuntament de 
Canet de Mar l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER: Exigir al ministre de l’Interior del Govern entrant de l’Estat espanyol la 
retirada immediata del règim FIES a Alfonso Fernández Ortega, Alfon, així com 
la seva posada en llibertat, de forma que sigui admès el recurs d’empara 
presentat i que a hores d’ara es troba sota diligència del Tribunal Constitucional, 
per considerar que es va trencar la cadena de custòdia.  
SEGON: Que l’Ajuntament de Canet de Mar declari inequívocament que rebutja la 
criminalització dels moviments socials i que mostra el seu respecte al dret 
democràtic a la protesta social i al dret de vaga. 
TERCER: Sol·licitar l’obertura d’una investigació interna al Ministeri de l’Interior 
espanyol en relació als procediments que es van seguir sobre els fets que van 
conduir a la detenció de l’Alfonso Fernández Ortega, Alfon, per si calgués l’inici 
del procés sancionador que pertoqui. 
QUART: Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, a la Taula del 
Congreso de los Diputados i a l’Audiencia Nacional.  
 
 
 
Canet de Mar, Països Catalans, 14 de març de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Canet de Mar 
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PA DE CANET DE MAR DE SUPORT A 
LES REPRESALIADES POLÍTIQUES 

Els Països Catalans estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb 
efectes molt durs per al conjunt de la població ́. Malgrat això, cap dels 
responsables d’aquesta crisi ha assumit cap mena de responsabilitat política o 
penal. Tothom pot veure com ni els banquers que han especulat de forma 
fraudulenta, ni els polítics acusats de corrupció ́, han patit una persecució ́ tan dura 
per part de les institucions judicials com l’han patit altres sectors socials.  

Actualment mig milió́ de catalans són a les llistes de l'atur, l’habitatge és 
inassequible per a molta gent, els escàndols bancaris i els desnonaments per 
impagament de les hipoteques neguen el dret a un habitatge digne... La llista de 
greuges és llarga perquè̀ tot un seguit de drets socials, democràtics i laborals, 
aconseguits gràcies a la lluita i reivindicacions de moltes generacions, s'estan 
perdent a marxes forçades.  

Les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social també ́ recauen 
especialment, en els i les nostres joves, (un 47,15 d’atur juvenil) col·locant-les en 
situació ́ de vulnerabilitat amb escasses expectatives de millora. Davant d’aquesta 
situació ́, els nostres fills i filles surten al carrer per manifestar la seva 
disconformitat de la mateixa manera que en el seu moment ho fèiem moltes de 
nosaltres.  

En canvi, la repressió́ policial i judicial s’ha incrementat de forma considerable 
contra totes aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen i lluiten contra la 
pèrdua dels nostres drets nacionals i socials. En són testimonis les víctimes de la 
repressió́ per l’efecte Can Vies i per altres causes originades en el marc de la 
dissidència, com la vaga del 29M o la del 14N del 2012, entre altres.  

Recentment, el que els succeeix a dos joves veïns d’Arenys de Munt és prova de 
la impunitat amb que ̀ actuen les forces de seguretat, efectuant detencions 
aleatòries i arbitràries i maltractaments diversos.  

El 28 de maig del 2014 l’Albert i el Carles Escrig Conesa es dirigien a una 
manifestació ́ pel desallotjament de Can Vies. S’havien produït alguns incidents 
entre manifestants i agents de policia que van motivar diverses càrregues 
policials. Quan arribaven, tard, prop de la zona del conflicte van veure com 
diverses persones venien corrent perseguides per diverses furgonetes dels 
Mossos d’Esquadra, davant el temor a noves càrregues també́ van marxar del lloc 
corrent. Més endavant els van tallar el pas a ells i a dos joves més, l’Adrià̀ i en 
Joan, veïns de Barcelona i van quedar rodejats. Van ser insultats i colpejats 
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(l’Albert va necessitar 7 grapes de sutura al cap i altres ferides que acrediten els 
metges i que no van ser tractades fins més 3 hores més tard).  

Els joves van estar detinguts 3 dies i dues nits i els fets que descriuen en les 
seves declaracions són plens d’humiliació́ i dolor i no tenien altre objectiu que 
causar-los-hi por, afectant la seva integritat física i psíquica.  

Les famílies afectades van presentar una querella judicial per aquests 
maltractaments i actualment els judicis estan en procés.  

El 29 de juliol de 2015, a la família Escrig Conesa se li va comunicar que la 
Generalitat de Catalunya sol·licitava una condemna de 7 anys de presó́ per a 
l’Adrià̀, en Joan, en Carles i l’Albert. Una acusació́ del tot desproporcionada que 
l’advocat dels afectats considera que és una mesura política, ocasionada per la 
querella que ells van presentar. Cal afegir que en el cas ja s’hi persona Fiscalia i 
que l’Ajuntament de Barcelona s’ha retirat de l’acusació ́ particular.  

Considerem que el fet que en les causes judicials que segueixen el seu procés en 
les quals la fiscalia ja hi actua d’ofici, es personi, a més, la Generalitat de 
Catalunya com a part demandant, endurint les acusacions, vol servir d’escarment, 
generar por i coartar el dret de les persones i els sectors socials que lluiten per 
una societat més justa.  

Constatem també ́ que aquest fet comporta un alt cost econòmic i psicosocial tant 
per als i les joves encausades com als seus familiars i l’entorn social.  

Ens trobem en un moment crucial en la història dels Països Catalans. Les 
passades eleccions del 27 de setembre a Catalunya han fet néixer expectatives 
de canvi que exigeixen noves maneres de fer per un país radicalment democràtic i 
profundament compromès amb les persones i els seus drets.  

Amb aquesta voluntat constructiva però sense deixar de denunciar amb 
contundència el tracte ignominiós que reben les encausades pel seu activisme 
social.  

Atesa la necessitat de fer costat als nostres fills i filles, als i les nostres joves i a 
totes aquelles persones que legítimament exerceixen el seu dret fonamental a la 
protesta, la dissidència i les reivindicacions socials i democràtiques.  
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Pels motius exposats, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament 
de Canet de Mar  l’adopció́ dels següents acords:  

Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que es retiri com a part 
acusatòria en els processos judicials a persones imputades per dissidència i 
activisme polític.  

Segon.- Demanar a les autoritats policials de les administracions autonòmiques i 
estatals que aturin la repressió́ indiscriminada i arbitrària contra aquells sectors 
socials que lluiten per una societat més justa.  

Tercer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que realitzi un seguiment i control 
exhaustius dels procediments i protocols dels cossos policials en les seves 
actuacions.  

Cinquè̀.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al govern de 
l’Estat espanyol i a la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes. 
 
 
 
Canet de Mar, Països Catalans, 14 de març de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Canet de Mar 

 


