
 
 
 
 
 

UNA RESPOSTA SOCIAL A LA CRISI EN EL BAIX 
LLOBREGAT 

 
El mes de desembre del 2010 quatre entitats del poble – Sant Just Solidari, Associació 
de Veïns , Agrupació Sardanística i Justícia i Pau, vàrem dirigir un escrit a l’alcalde i al 
govern municipal de Sant Just amb la finalitat que donada la situació actual de crisi es 
donés suport des del municipi a les necessitats creditícies i de avals a les petites, 
mitjanes i autònoms en les seves sol·licituds de finançament que fan als bancs i caixes 
que operen a  Sant Just. 
 
 Es ben sabut que el 70% dels ingressos per impostos a tot el país depenen d’aquestes 
petites entitats, ja que la gran empresa i els bancs i caixes sols contribueixen en un 20%. 
Però a més els petits son els que més s’esforcen per mantenir les seves plantilles de 
personal  són els que poden augmentar els empleos en un present i futurs immediat. 
 
 L’ alcalde ens va respondre que compartia la nostra petició i que l’ha tingut present  en 
les entrevistes que ha tingut en caixes i bancs  en no meins de cinc entitats des 
d’aleshores així com també en el diàleg que ha mantingut amb les empreses del 
municipi amb l’objectiu d’aconseguir augmentar la contractació de personal amb els 
aturats del poble. 
 
 Nosaltres li hem demanat al nostre alcalde que continuï treballant en aquesta línia,  de 
manera que els bancs i caixes tinguem ben  present la sensibilitat del poble en aquesta 
qüestió. 
 
 Amb una iniciativa semblant la ciutat  de Terrassa a través del seu Alcalde ha dut a 
terme diverses reunions en caixes, bancs, Cambra de comerç i sindicats amb aquesta 
mateixa finalitat i també amb l’objectiu d’evitar desnonaments per falta de pagament 
amb les hipoteques dels pisos de la població i cercar solucions per evitar a les famílies 
els abandonaments de les seves vivendes. Solucions que un grup de treball creat per el 
mateix alcalde s’encarrega de posar  en marxa. 
 
 Creiem que si els 924 municipis de Catalunya fessin la mateixa petició al sector 
bancari, les entitats financeres ho tindrien mes  en compte i així contribuirien sens dubte 
a la recuperació econòmica del nostre país. 
 
No oblidem que els depositaris dels diners a les entitats bancàries som els ciutadans, és 
a dir la  gent del poble  i com a tal tenim alguna cosa a dir. 
 
 
 
                   JUSTICIA I PAU SANT JUST. 


