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Grups  municipals

La lluita contra la vi-
olència de gènere ha 
de ser una prioritat 
de les polítiques mu-
nicipals

La lluita contra la violència de gènere ha de ser una prioritat per a 
tota la societat i partits polítics i, en primera instància, una obliga-
ció dels governs, fent d’aquesta lluita una qüestió d’Estat, tal com 
es planteja en el Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere 
aprovat pel Congrés dels Diputats a instàncies del Grup socialista, 
un Pacte que no es pot desenvolupar per que el govern del PP no 
ha destinat els recursos compromesos.

Són molts els exemples de com la manca de formació en 
gènere fomenta la justícia patriarcal amb sentències que 
fomenten la revictimització de les dones agredides, la impu-

nitat dels agressors i que legitimen el masclisme i la cultura 
de la violació.

Un dels darrers exemples és la sentència de “La manada”. 
Segons la sentència queden com a fets provats que els cinc 
homes del grup conegut com ‘La Manada’ van perpetrar una 
menyspreable acció d’abús sexual contra una noia a Pamplona 
durant les festes de San Fermín de 2016. La sentència entén 
que no hi va haver ni violència ni intimidació, i un jutge els volia 
absoldre. Cinc homes adults en grup contra una adolescent, que 
ha denunciat els fets esperant justícia. El missatge que estem 
donant a la societat és molt perillós i, a més, projecta un 
marc d’inseguretat per a les noies i dones.

Creiem fermament que la consideració jurídica dels fets és 
contradictòria; els cinc homes han estat condemnats per delictes 
continuats d’abús sexual amb prevalença, però no per violació, ja 
que el tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual, que 
implica violència i intimidació. El relat és incompatible entre el que 
es tipifica i la sentència, demostrant la necessitat urgent de for-

mar en visió de gènere a la judicatura, que és una de les mesures 
previstes en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

Les polítiques municipals han d’adquirir el compromís ferm 
de lluitar contra la violència masclista, com a prioritat polí-
tica, destinant recursos, campanyes d’informació, conscien-
ciació, atenció, etc... i mostra de solidaritat col·lectiva per 
exigir la fi de les violències masclistes.

El Grup municipal del PSC de Sant Celoni i la Batllòria dona  su-
port incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, de les 
agressions sexuals i declara el rebuig a la sentència de La Manada, 
un dels pitjors exemples del sentit patriarcal de la Justícia que, 
un cop més, afavoreix la impunitat de les agressions masclistes 
fomentant la violència masclista institucional.
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A Sant Celoni  
no ens podem 
permetre un  
govern aturat

El 2017 el govern celoní només es va gastar el 21,9% 
dels diners previstos per a inversions
 
Un mes després que el govern celoní del CiU aprovés els 
Pressupostos del 2018 amb el PSC, es va portar a votació una 
modificació d’aquests comptes. Una modificació que demos-
tra la incapacitat de l’actual govern per tirar endavant 
les inversions, per exemple, perquè només va gastar una 
cinquena part dels diners que tenia disponibles. I, alhora, la 
poca exigència d’un PSC que es limita a sortir a la foto. 
Vegem-ho.

Segons el Pressupost executat del 2017, a la part de 

despesa corrent de béns i serveis s’han deixat de gastar 
més de 2 milions d’euros que estaven previstos. Aquesta 
part dels comptes és la que permet fer acció política, és a dir, 
incidir en aquells aspectes que l’equip de govern considera 
prioritaris. Amb aquests diners, per exemple, s’hauria pogut 
pagar l’ampliació del SAD (servei d’atenció domiciliària) o el 
SAM (servei d’atenció multidisplinària), incrementar la neteja 
dels carrers, començar a implementar la recollida de residus 
porta a porta o potenciar l’escola pública.

El mateix ha passat amb el capítol dedicat a les transferències 
a entitats i famílies, només s’ha gastat el 49,8% del previst: 
dels 1.421.730,22 euros disponibles només se n’han gastat 
706.064. En un moment com l’actual, en què tantes famílies 
viuen complexes situacions econòmiques, és inadmissible 
que l’equip de govern hagi obviat aquests diners que 
es podrien haver destinat a ajuts socials. I és que per a 
aquest tipus d’ajudes, dels 387.600 euros previstos només se 
n’hi han destinat 213.781,42.

I la part més escandalosa de tot plegat és el de les inversions. 
De les previstes el 2017, només se’n van executar el 21,9%. 
L’equip de govern tenia a disposició més de 6,5 milions 
d’euros, però només en va gastar 1,5: o sigui que més de 5 
milions d’euros van quedar sense invertir. Parlem d’inver-
sions projectades i necessàries com la coberta de les pistes de 
l’escola Montnegre, adequar el passeig d’en Xumbo, invertir 
en mobiliari urbà, millorar els polígons o climatitzar El Blauet. 
Insistim que a Sant Celoni i la Batllòria no ens podem perme-
tre tenir un govern aturat. La situació ja és prou complexa, les 
dificultats socioeconòmiques de moltes famílies van en aug-
ment, i per això considerem innegociable l’aprofitament 
de cadascun dels recursos que tenim.
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Bon dia Celonins i Celonines,
Tenim govern, si bé sembla que tot 
segueix la mateixa línia ni des del govern 
central es vol produir un acostament i 
qui espera governar-nos tampoc sembla 
voler avançar, si bé no tractem aquí 
buscar qui és més o menys culpable. El 
que volem en aquest espai és allunyar 

un altre cop el focus d’aquest eix polític del nacionalisme, 
concretament dels dos nacionalismes.
 
Per tant posarem de relleu aquí alguns fets que han passat 
aquest últim mes. En primer lloc  volem fer manifest el rebuig 
a la sentència front el cas de la “Manada”, a més volem re-

clamar la necessària formació dels cossos  judicials en matèria 
de gènere.

En segon lloc volem posar de relleu la commemoració que es 
va produir el 17 de maig pel Dia Mundial contra homofò-
bia, la lesfòbia, la bifòbia i la transfòbia i que posa de 
manifest una realitat que a vegades se’ns oblida, doncs és un 
col·lectiu que encara està lluny d’estar totalment acceptat a la 
societat.

En tercer lloc també volem manifestar un fet que potser a 
molts mitjans de comunicació se’ls hi ha oblidat i és que a 
la guanyadora d’Eurovisió del 2018, la israeliana “Netta”, té 
algunes ombres com el fet de participar de la massacre de 

Gaza de 2014 o l’apropiament cultural que ha realitzat, sense 
oblidar tampoc que Israel el dilluns 14 va tornar a bombarde-
jar Palestina deixant 58 morts i 2700 ferits.

Per últim volem també posar de relleu el dia del Orgull Boig 
que es va commemorar el dia 21 de maig, doncs és un col·lec-
tiu fortament estigmatitzat i s’ha de buscar la seva inserció i 
acceptació social.

Grup municipal ICV Sant Celoni i  
La Batllòria 
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Allà on hi ha justícia 
de debò...
Les últimes setmanes es van coneixent 
novetats sobre els processos judicials enge-
gats per l’Estat contra els dirigents polítics 
sobiranistes. A dia de tancar aquest article, 
Bèlgica ha rebutjat l’euroordre del jutge 
Llarena contra els consellers Puig, Comín 
i Serret i els converteix, així, en persones 
lliures. Les mateixes perspectives s’en-

treveuen en el cas escocès de la consellera Ponsatí. I en el cas 
alemany, en l’ordre dictada contra el President Puigdemont, de 
moment la defensa ha anat guanyant tots els pols que ha generat 
la judicatura espanyola contra el President. També Suïssa s’ha 
posicionat contra les extradicions demanades per Marta Rovira o 
Anna Gabriel. En definitiva, i tal com deia fa pocs dies el President 
Torra, allà on hi ha justícia de debò, guanyem.

La justícia europea ha demostrat que l’operatiu judicial or-
questrat pels poders espanyols contra els nostres represen-
tants, ni és just, ni és en base al dret, i només respon a una 
estratègia política de repressió contra qualsevol cosa que 
faci olor de democràcia i autodeterminació. Redescobrim un 
Estat on no existeix separació de poders i que és capaç d’inver-
tar-se i reinterpretar delictes per perseguir l’oposició política. Un 
Estat on surt pràcticament gratuït (i excusat) violar una noia i en 
canvi empresona músics per les seves cançons.

El 2017 hi ha hagut més de 20.000 sancionats o investigats 
a l’Estat espanyol per exercir les seves llibertats. Alcaldes, di-
rigents polítics, representants d’entitats cíviques, tuitaires, músics, 
pallassos, activistes... una llarga llista d’una flagrant vulneració de 
drets que suposa una regressió sense precedents en una autoano-
menada “democràcia” en ple segle XXI. Cal denunciar i ser actius 
contra aquests atacs perquè, com bé ens recorda una campanya 
de diverses entitats, “demà pots ser tu”.

I tot això mentre, a dia d’avui, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart porten 
més de 240 dies a presó. Oriol Junqueras i Joaquim Forn més 
de 220 dies. Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i 
Carme Forcadell, més de 115. Una presó preventiva, sense judici, 
per delictes que no han comès. Per complir la voluntat majori-
tària del poble de Catalunya expressada en el seu Parlament de 
manera democràtica i pacífica. Una repressió sense precedents i 
encara més ignominiosa davant d’altres sentències per corrupció 
demostrada.

Per tot això, denunciem l’ús polític i la manca de garanties de 
la justícia espanyola i, juntament amb els milers de celonins i 
batlloriencs que de manera compromesa sortim al carrer, tornem 
a cridar: Llibertat presos polítics!
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El que hi ha en joc 
és el nostre futur 
com a poble
Ja fa tres anys de les darreres elec-
cions municipals, que en el cas de 
Sant Celoni i la Batllòria van suposar 
una ruptura del bipartidisme his-

tòric que havia existit sempre al nostre municipi. Aquelles 
eleccions estaven ja marcades pel procés de construcció 
republicana que ha viscut el nostre país en els darrers anys. 
Aquest escenari nacional, com s’ha vist des d’aleshores, 
havia de sacsejar els grans partits, provocant escissions, 
crisis i refundacions, deixant molts cops orfes a gran part 
dels seus electors que tradicionalment els havien donat la 
confiança. 

Des d’ERC vam llegir clarament aquells resultats municipals 
a Sant Celoni i la Batllòria com una indubtable voluntat 
ciutadana de superar els vells esquemes i assentar les bases 
per la construcció de la República des de totes les institu-
cions. I així ho hem fet. Durant aquests anys hem treballat 
intensament per fer que el nostre municipi sigui socialment 
més just, on les persones tinguin les mateixes oportunitats 
per fer el seu projecte de vida independentment del seu 
origen i on es segueixi lluitant per fer efectiva la plena 
igualtat entre dones i homes, on totes les persones siguin 
lliures i iguals. Aquest és el projecte de la República que 
volem, un projecte de país integrador i cohesionat que 
el govern espanyol del PP, acompanyat i instigat per C’s i 
PSOE, posa en perill de forma permanent, com hem vist 
amb l’aplicació de l’article 155. 

Aquí és on pivota la principal línia divisòria actualment: en-
tre els que volem garantir la no segregació dels nostres fills 

a les escoles per raó de llengua i els que volen crear aules 
separades; entre els que volem garantir l’accés universal 
a la salut a tothom i els que volen excloure a les persones 
d’origen immigrant, entre els que volem garantir l’accés a 
una informació honesta i plural als nostres mitjans públics i 
els que els volen desballestar.

En aquests tres anys, són moltes les persones que s’han 
anat incorporant al nostre projecte a Sant Celoni i la Batllò-
ria i seguirem treballant determinats en seguir millorant el 
benestar de tots els vilatans i teixint aliances amb tothom 
que cregui en la República, unes aliances que vagin fins 
tot més enllà dels partits, perquè el que hi ha en joc és el 
nostre futur com a poble.

Grup municipal d’ERC-AM
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