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Grups municipals

Gràcies Joan!

Des del PSC de Sant Celoni i la 
Batllòria volem retre un petit ho-
menatge a Joan Castaño agra-
int-li profundament la dedicació 
durant tants anys al poble de 

Sant Celoni.  Crec que tots estarem d’acord a afir-
mar que ha estat, és i serà una peça fonamental en 
l’engranatge que fa que el nostre municipi  progressi 
i sigui socialment més just.

De tots és coneguda la seva faceta com a polític 
capdavanter: comprensiu però ferm en els seus prin-
cipis, receptiu però realista amb les noves propostes, 
analític però entusiasta amb els nous projectes… 

En definitiva, és un exemple a seguir per la seva 
constància i integritat, sempre disposat a donar un 
cop de mà i amic dels teus amics.  Som conscients 
que la Mercè, la seva companya incondicional, ha 
estat un puntal clau per tal que es pogués dedicar 
plenament als veïns de Sant Celoni i la Batllòria. Per 
tant, li reconeixem la seva flexibilitat i implicació.

Li volem agrair la confiança dipositada en els com-
panys i companyes de partit i li desitgem el millor en 
aquesta nova etapa. Gràcies, Joan. 

PSC de Sant Celoni i la Batllòria 
gmpsc@santceloni.cat

Ens mantindrem  
fidels
Finalment el mandat popular sor-
git de les urnes el passat 27S s’ha 
pogut traduir en un nou govern 
amb un clar full de ruta que ha de 

permetre construir un Estat que garanteixi el progrés 
econòmic, el benestar i  la justícia social per a tots els 
catalans i catalanes. Un nou govern amb el president 
Puigdemont al capdavant a qui desitgem molts èxits 
i amb qui ens sentim compromesos i coresponsables 
des de Sant Celoni  en construir un país nou i millor. 

No ha estat fàcil i tothom ha assumit riscos, però mal-
grat les dificultats la gent de Convergència amb el pre-
sident Mas al capdavant hem tornat a prioritzar el país 
i la voluntat de la seva gent per sobre de qualsevol 
altra qüestió. La voluntat de caminar junts amb la so-
cietat civil cap a la llibertat és imparable i, ara més que 
mai, inqüestionable.

I per assolir aquests grans reptes que tenim com a país 
també ens calen noves i millors eines que ens ajudin 
a assolir-los. Per això hem començat un procés de re-
flexió que ens ha de permetre construir un nou pal 
de paller del catalanisme polític, capaç d’aglutinar una 
majoria social a favor del nou Estat constituent prepa-

rada per enfrontar-se  als reptes majúsculs dels anys 
que vindran. Aprenent dels errors i aprofitant tot el 
capital humà i de pensament per ser més eficaços en 
el servei a la nostra gent. Tothom és cridat a partici-
par-hi. T’hi convidem!

Finalment no podem  deixar de recordar algú que re-
presenta tan bé el què volem i el com ho volem acon-
seguir. Muriel, gràcies per tot. Com tu, i també per a 
tu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei 
d’aquest poble.

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

Sobre l’acord de 
la CUP i Junts  
pel Sí

I finalment, l’acord. Després 
dels resultats electorals del 

27S hem passat tres mesos intensos de valoracions, 
negociacions, assemblees i votacions. Tres mesos 
de vertigen amb el #pressingcup intentant marcar 
l’agenda política descaradament des dels mitjans 
de comunicació i les xarxes socials. Tres mesos que 
han mostrat arreu i a tothom el model d’organitza-
ció assembleària de la CUP. Un espai on confrontar, 
debatre i, sobretot votar i decidir conjuntament. A 

bastament se’ns ha criticat la nostra manera de fun-
cionar. Ridiculitzat, fins i tot, des de certs sectors 
que ens volen fora del seu Procés. El posicionament 
final de la CUP és la traducció de l’essència mateixa 
de l’organització: transversalitat . Però també volun-
tat de d’assolir els nostres objectius: l’alliberament 
social i nacional dels Països Catalans.

Que a ningú li passi per alt: estem construint un nou 
país. La CUP també.

Perquè senzillament hi som. I per coherència política 
i supervivència nacional hem de defensar que el pro-
cés som tots i és de tots. I s’ha de fer conjuntament 
des del primer moment per assentar amb fermesa 

les bases que han de sustentar el futur país. Perquè 
no és només un joc de majories i minories. Perquè 
no es tracta només de dretes i esquerres. Perquè 
no seran només divuit mesos. Perquè enfront tenim 
l’Estat espanyol i la seva maquinària constitucionalis-
ta. Perquè hi ha massa interessos econòmics trans-
nacionals. Però, sobretot, sobretot, perquè no serà 
gens fàcil. Gens.

CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat

Bon dia celonins i celonines.

En aquesta edició del informatiu voldríem 
dedicar el nostre espai, aprofitant que 
fa relativament poc de la presentació de 
diverses mocions per part del nostre grup 
municipal.

En primera instància estem molt contents 
per l’aprovació de la moció contra l’assetjament escolar, homo-
fòbia i transfòbia a les escoles, car és quelcom a tenir en compte 
i s’hauria de controlar i intentar erradicar. Per això estem tan 
satisfets amb l’aprovació d’aquesta mesura que hem proposat 
des del nostre grup municipal.

Per un altre costat, també considerem satisfactori el fet de po-
sicionar-nos en contra del pla hidrològic de transvasament de 
l’Ebre, donat que es tracta d’una mesura que pot afectar molt 
negativament a Catalunya, en concret a les terres de l’Ebre on hi 

ha una forta presència del sector primari, el qual depèn en gran 
mesura de l’Ebre. Tot i que no seria la única afectació que produ-
iria aquest Pla, car l’aigua de l’Ebre té diverses funcions les quals 
són primàries i es veurien afectades per aquests transvasament.

Enllaçant amb el darrerament esmentat, des del nostre grup 
municipal considerem important exposar la satisfacció, que ens 
ha suposat l’aprovació de la moció per a treure les plaques en 
honor a Jordi Pujol de l’Hospital, car s’imposa la metàfora de 
la regeneració política i la relegació dels elements de l’antiga 
política que tan mal han fet. L’únic que lamentem és la negativa 
de l’alcalde i el grup de CiU (DL. Convergència o  sigui quin sigui 
el seu acrònim en un futur), de substituir unes plaques que fan 
referència a un passat que no s’ha marcat per ser especialment 
“honorable”, donat a que com va exposar el PSC és un honor del 
qual ja no gaudeix J.Pujol, el qual tampoc no es mereix perquè 
independentment del que dicti la justícia, Pujol és culpable d’ha-
ver enganyat al seu poble, els seus ciutadans, i de no fer honor 
a les seves responsabilitats, perquè com ell mateix va confessar 
era evasor fiscal.

És per tot això que lamentem l’actitud del grup municipal de 
CiU(l’únic en votar negativament la moció) donat a que sembla 
que vulguin mantenir el record d’un antic poder, el qual està a 
l’ocàs dels seus dies, preferint poder rememorar els seus dies 
gloriosos, que no pas donar exemple als celonins i celonines i 
retirar plaques i honors a persones que no s’han caracteritzat 
pas per ser “honorables” i que han traït la confiança dels que 
eren els seus conciutadans, el catalans.

En síntesis, el grup municipal ICV-EUIA- Sant Celoni-la Batllòria- 
Pot volem dir-vos que seguim treballant per intentar aconseguir 
un poble millor per a tots independentment de la ideologia po-
lítica i us agraïm el vostre suport.

Grup municipal ICV Sant Celoni i La Batllòria 
icvsantceloni@ymail.com

Cap a una nova 
atenció social  
integral
Aviat farà un any que ERC va con-
tribuir a formar un govern indepen-
dentista a l’Ajuntament de Sant Ce-

loni, en el qual la nostra formació gestiona la regidoria de 
Comunitat. Des d’aquesta àrea hem atès durant el 2015, 
malauradament, prop de 1.800 persones, un rècord his-
tòric de veïns i veïnes nostres que han necessitat que des 
de la primera porta de l’Administració se’ls donés un cop 
de mà vital per cobrir les seves necessitats més bàsiques: 
alimentació, habitatge, beques menjador, subministra-
ment de llum, aigua i gas, etc.

La duresa  amb què aquesta  crisi econòmica ha colpejat 
a Sant Celoni i la Batllòria es demostra amb l’increment 
tan elevat d’usuaris dels serveis socials en els darrers anys, 

una xifra que s’ha triplicat des de 2012, però també amb 
la cronificació i la persistència en el temps d’algunes per-
sones que encara no han pogut sortir de la situació de risc 
social en què es troben des de fa anys. Aquestes perso-
nes han vist com la crisi els ha comportat molt més que 
una situació econòmica insostenible i han comprovat com 
aquesta situació venia acompanyada d’altres problemàti-
ques vinculades a la gestió de temes emocionals. 

Per primera vegada des de 2012, durant el 2015 el nú-
mero de persones ateses als serveis socials ha augmentat 
menys que l’any anterior, però això no significa que ha-
guem tocat sostre. Fins ara hem fet el que era més urgent 
i necessari, que era donar resposta a totes les persones 
que ens han vingut a demanar ajuda, per no deixar ningú 
enrere. I així seguirà sent. 

Però a més a més, volem potenciar a partir d’aquest 2016 
una nova dinàmica d’atenció integral, coordinada amb 
totes les àrees municipals i liderada des de Comunitat, 
per dotar d’eines i recursos a tots aquests ciutadans que 

s’han trobat en una situació de risc social. I ho volem fer 
per no quedar-nos només en el suport econòmic a qui 
més ho necessita, sinó per afavorir la seva reinserció social 
i laboral dotant-los de recursos perquè puguin tornar a 
ser famílies autosuficients.

Volem que Sant Celoni i la Batllòria siguin dos pobles on 
ningú es quedi enrere i que conformin un municipi ple 
d’oportunitats. Som conscients que no ho podrem fer 
sols. Per això convidem a la resta de grups municipals a 
treballar conjuntament el proper pressupost de 2016 en 
aquesta línia, perquè això permetrà consolidar i potenciar 
totes aquestes mesures. Sant Celoni i la Batllòria es merei-
xen la màxima unitat política en aquesta matèria.

Grup municipal d’ERC-AM 
www.esquerra.cat/santceloni 
facebook.com/erc.santceloni 
@ERC_SantCeloni


