
UN CAP,
TRES BARRETS

Hi ha una pregunta que fa mesos que ens balla pel cap...

Per què el poble no va comprar Sant Maurici en la seva
totalitat? Per què aquest secretisme absolut en la
negociació de la compra? Amb quin barret va negociar
el Sr. Balliu la compra de Sant Maurici? Amb el barret
d'alcalde o amb el barret d'empresari?

I és que tota la gestió entorn a la compra d'aquest
paratge va acompanyada de molts dubtes i preguntes,
una gestió fosca i poc transparent per part de l'alcalde i
de l'equip de govern.

Ja fa anys que els caldencs reclamem Sant Maurici pel
poble. L'octubre del 2004 es va redactar un manifest en
defensa del paratge de Sant Maurici. Al cap d'un any ja
hi havia més de trenta entitats de Caldes adherides. Un
fragment  mostra la clara voluntat dels caldencs i
caldenques:

“I no en tenim prou amb l'ermita i el castell? Doncs no,

Sant Maurici és un tot, una finca indivisa, una casa,

una ermita i un castell que no tenen sentit sense

l'entorn natural que els envolta.”

El maig de l'any 2012, es va crear la Comissió de Sant
Maurici pel Ple Municipal i el desembre d'aquell mateix
es va enviar als grups municipals un document de treball
per elaborar el Pla Especial.

El maig del 2015, en plena campanya electoral, l'alcalde
va aprofitar una missa per informar que l'Ajuntament
havia comprat Sant Maurici. Des d'aleshores tot han
estat silencis. Silencis quan hem preguntat pel Pla
Especial, silencis quan hem demanat que es convoqués
la Comissió. Silencis quan hem preguntat perquè no
s'havia comprat tota finca. I dels silencis van sorgir els
rumors. Rumors que finalment v rem poder confirmar enà
el darrer Ple celebrat el mes de juliol.

Un bon negoci pel poble?

La casa de Sant Maurici és l'únic espai
que pot donar un rendiment econòmic,
per tant si l'hagués comprat el poble
s'hagués pogut cedir a canvi de
mantenir el paratge. Caldes tindria
Sant Maurici net i cuidat.

En canvi amb la compra de l'ermita, el
castell i el prat ara és el poble qui
haurà de fer el manteniment de tot
l'espai, mentre que l'alcalde, aquest cop
amb el barret d'empresari, s'emportarà
els beneficis del restaurant que ja ha

anunciat que hi vol posar. No penseu que és un mal
negoci per Caldes?

Per què l'alcalde, sabent que la casa es venia, no la va
incloure en l'acord de compra? Poden existir uns
interessos privats incompatibles amb el
desenvolupament d'un càrrec públic? I amb quins criteris
s'han realitzat aquestes compres? Quant ha costat la
casa? I què en pensen de tot plegat la resta de regidors
que formen part de l'equip de govern? No hi tenen res a
dir els seus socis de govern?

No entrarem en qüestions legals i evidentment, no serem
nosaltres qui en farem un judici. Tampoc ens podem
quedar de braços creuats. Tot aquest hermetisme entorn
a aquest tema ens fa malpensar que no tot s'ha fet com
tocava i des d'ERC estem estudiant si ha existit alguna
irregularitat en aquesta adquisició. No és el primer cop
que denunciem una gestió poc transparent per part de
l'equip de govern, i Sant Maurici ha estat la gota que ha
fet vessar el got. L'alcalde ha prioritzat els seus
interessos personals i empresarials per damunt del desig
del nostre poble, un desig de fa molts anys.

Tenim moltes preguntes i exigim respostes.



Des de les JERC Caldes reivindiquem que Sant Maurici
és part indispensable del poble i, com a tal, ha de
pertànyer a tots els veïns i veïnes de Caldes. La
privatització d'una part d'aquest espai, que considerem
hauria de ser completament públic, en favor de l'alcalde
ens sembla escandalosa. Des de petits hem sentit Sant
Maurici com si fos nostre. Tenim el record molt present
d'anar any rere any a Sant Maurici, dinar per l'esplanada,
córrer pel bosc, jugar a cuit i amagar entre de les ruïnes
del castell i entrar dins la casa per beure un refresc, per
poder recuperar forces i tornar a començar a córrer de
nou.

Sant Maurici mai havia estat del poble, però tothom se
l'havia sentit seu. És per això que no podem entendre el
perquè de la compra per separat de la casa amb la resta
del terreny. Ens venen mil i una preguntes al cap i
poques respostes clares. No ens valen excuses com les
que ja varem haver de sentir en l'últim ple, com que un
negoci privat donaria ocupació a gent del poble. És que
aquesta oferta de feina no podria existir si la casa fos
pública? Altres espais del poble, com la Casa Rosa,

funcionen com a concessió de
l'Ajuntament, i a més de crear
treball, estan a l'abast dels veïns i veïnes que necessiten
fer-ne ús.

Potser el problema és que els beneficis llavors ja no
anirien a parar a la mateixa butxaca? Ens agradaria molt
pensar que no hi ha hagut interessos personals, i que
una compra rere una altra no sigui una maniobra
econòmica, però malauradament creiem que això no és
així. RECUPEREM SANT MAURICI! SANT MAURICI ÉS
TOT!

LES JERC OPINEN...

Què voleu que us digui, a mi em genera dubtes l'actuació
del nostre alcalde Salvador Balliu, tots els caldencs el
coneixíem perquè tenia una empresa de taxis i
autobusos, i ara en té tants que els ha d'aparcar i rentar al
mig de la via pública. Fins i tot algun cop els ha d'aparcar
sobre els passos de vianants, ups!
Que potser això no cal dir-ho....

I la seva activitat empresarial ha
anat diversificant-se i fa uns
mesos ens va sorprendre a tots
a m b l ' o b e r t u r a d ' u n a
immobiliària. I ja tenim l'alcalde
llogant vivendes i venent cases
construïdes al Golf de Caldes.
Guaita! No estarà aquesta casa
construïda en la parcel·la que va
vendre l'Ajuntament? Que voleu
que us digui....més dubtes!

I llavors penso en el recompte de vivendes buides,
vivendes ocupades, vivendes propietat d'una entitat
bancària ... en benefici de qui o de què? Caram... no vull
malpensar....

I llavors arriba la gota que omple el got... taxinnnnn!!

L'ajuntament compra Sant Maurici, tal i com el Sr. Balliu va
anunciar als assistents a missa i en plena campanya

electoral. Però la casa no la vàrem pas comprar, resulta
que no estava en venda. Però al cap d'uns mesos sí que ho
estava.... com ho hem d'entendre això? I el nostre
consistori no ho compra. NO?? I com pot ser?

Doncs perquè ho compra el
nostre empresari més espavilat,
l'alcalde, tot i que encara no ha
anat a l'església a anunciar-ho....

Dubtes, dubtes i més dubtes....
C o m é s q u e l ' a l c a l d e p ot
comprar-ho amb el barret
d'empresari sense preguntar al
poble si ho vol comprar? Com és
que els altres regidors de l'equip
de govern ho consenten? Com
decideix el senyor Balliu quan és

posa el barret d'alcalde o el barret d'empresari?

Tot plegat fa que em pregunti si el senyor Balliu pot ser
alcalde i al mateix temps empresari. No penseu que hi ha
interessos que es trepitgen?

Però no em feu cas ja sabeu que jo sóc molt mal pensada!

Rosa Maria Pratseballs i Torrent

NO ÉS PER PENSAR MALAMENT ...


