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Grups  municipals

Volem Sant Celoni 
més net i endreçat!
Si passeges pels carrers de Sant Celoni po-
dem veure que al nostre poble manca neteja 
i ens trobem els contenidors de recollida 
selectiva plens fins a dalt. Papers, cartrons 

i  envasos de tot tipus  ocupen les  voreres  i la via pública. Les 
males herbes creixen als jardins i als diferents espais verds de 
la població. Les papereres estan plenes i hi ha grafits o papers 
enganxats en les parets. Tot plegat dona una sensació de tenir un 
poble brut i mal endreçat.

Aquest fet és més greu encara si tenim en compte que l’equip de 
govern actual, està incomplint el Pla de Govern que es va aprovar 
a principis de la seva legislatura. L’objectiu número ú d’aquest 
Pla de Govern 2016-19  contempla fer de Sant Celoni un “poble 
bonic i agradable”. 

Aquest objectiu estratègic tenia tres punts: neteja i embelliment, 
millora de la mobilitat tant a peu com en cotxe i fer una campa-
nya de civisme integral per poder conscienciar als ciutadans de 
Sant Celoni de la necessitat de tenir cura del nostre poble. Dels 
tres punts únicament s’ha fet la campanya de civisme. Però cal dir 
que les campanyes de civisme s’han de programar i implementar 
després que l’administració local hagi fet els seus deures i és 
evident que l’equip de govern actual no ha fet aquests deures. 
Donar la culpa al ciutadà dient que és incívic no és la millor 
solució per resoldre les problemàtiques vinculades a la manca de 
neteja del nostre poble.

Es necessari que l’actual equip de govern sigui resolutiu, és a 
dir, faci actuacions concretes per netejar en profunditat racons 
que estan molt bruts i deixats, però potser també és el moment 
de fer un canvi de paradigma i pensar no únicament en actuar 
puntualment per solucionar temes puntuals sinó plantejar-se un 
programa més ambiciós. És el moment de qüestionar-se si l’actual 
sistema de recollida selectiva ha arribat al seu sostre i plantejar-se 

no únicament el reciclatge sinó reduir i reutilitzar com a forma de 
minimitzar la brossa que generem. Potser ha arribat el moment 
de fer campanyes per minimitzar en origen, potenciant la compra 
a granel de productes o conscienciar a la població alhora de 
comprar productes amb un excés d’embolcalls de plàstic, cartró, 
etc., que tenen una relació directa amb les deixalles. Passar del 
“comprar, llençar comprar” a ser conscient que molts dels pro-
ductes que llencem a la als contenidors de reciclatge poden tenir 
una segona vida no és una tasca fàcil però no impossible. 
En tot cas és una tasca que requereix d’una planificació i d’un 
treball que potser l’equip actual de govern no vol o no sap fer.

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

40 anys de  
Constitució espanyola

TRENQUEM EL 78!

6 de desembre ·  
Ateneu de Sant Celoni

Amb el títol Trenquem el règim del 78, construïm 
República la Clau i la CUP organitzem una jornada 
de debat i reflexió sobre el que va significar la tran-
sició espanyola i el pacte de poder que va permetre 
perpetuar aquest règim.

I ho fem precisament el 6 de desembre, el dia que se 
celebra el 40è aniversari de la redacció i aprovació de 
la Constitució espanyola. Precisament en un moment 
en què la societat catalana rebutja la monarquia 

imposada per aquest règim, lluita pel projecte de 
construcció d’una nova República i es qüestiona més 
que mai la tan pregonada transició democràtica, 
enmig d’una resposta duríssima per part de l’Estat i 
tot el seu aparell jurídic i policial. 

I ho fem per posar en qüestió aquest règim del 78: 
perquè volem imaginar i pensar la República cata-
lana com un nou país que treballi per superar les 
desigualtats que provoquen i alimenten aquests vells 
grups de poder. Perquè volem una República que 
posi la vida de la gent al centre de la taula, cosa que 
comporta ser sobirans i decidir sobre tots els aspec-
tes que defineixen una vida plena: habitatge, salut, 
aliments, educació, igualtat, producció i energia. Per 
tot això ens trobarem el 6 de desembre durant tot el 
dia a l’Ateneu.

Bon dia celonins i celonines,

En primer lloc des d’ICV Sant Celoni i 
la Batllòria volem expressar les nostres 
condolences i suport als afectats per les 
inundacions a l’illa de Mallorca, especial-
ment als del municipi de Sant Llorenç.

D’altra banda també ens agradaria aprofitar aquest espai per 
a mostrar el nostre suport a aquelles accions i persones que es 
duen a terme per a la reclamar la llibertat dels presos polítics 
a Catalunya.

Per a la resta de l’espai aquí disponible des d’ICV Sant Celoni 
i la Batllòria volem emplaçar-nos altre cop en la idea de cap 
a on ens està duent el pols del nacionalisme català contra el 
nacionalisme espanyol, realment s’està avançant cap a algun 
costat?

És cert que els carrer s’omplen de ciutadans, especialment 
en aquest últims mesos amb manifestacions i contra-mani-
festacions de tot caire i ideologia política, però cap a on hem 
avançat realment?  Pel que sembla la situació i realitat tant 
social com política enfront del conflicte de nacionalismes 
només s’enroca i no sembla aparèixer en un futur proper una 
solució viable i factible per a cap d’ambdós costats i molt 

menys encara una que satisfaci a ambdues parts.
I mentrestant el temps no es deté, de fet moltes passen i 
moltes d’altres s’agreugen; el canvi climàtic, la sostenibilitat 
de les pensions, l’atur jove i sobrequalificat o el mal funciona-
ment de l’administració pública entre d’altres. És menester per 
tant que comencem a reflexionar sobre fins a quin punt se l’hi 
ha d’atorgar al xoc de trens nacionalista importància, no diem 
que no la tingui. 

Grup municipal ICV Sant Celoni i 
La Batllòria 

icvsantceloni@ymail.com

Respecte.  
Democràcia. Unitat.
Sant Celoni sempre ha estat una vila 
solidària, compromesa amb els valors del 
respecte, la pau i els drets humans. Un 
bon exemple són tots els actes i mobilitzaci-
ons multitudinàries que la societat celonina 
ha protagonitzat des de ja fa més d’un any 
com a denúncia de la repressió que està 

portant a terme l’Estat espanyol i en solidaritat amb els presos polítics, 
exiliats i represaliats. I també molta d’aquesta gent ha volgut visua-
litzar la situació d’injustícia que estem patint amb diversos símbols 
(sempre respectuosos) al carrer.

Però malgrat això portem unes setmanes on és notícia una actitud 
totalment contrària al que descrivíem anteriorment. Petits grups d’en-
caputxats, d’indrets diversos, ben entrada la matinada, es dedicaven 
a destrossar tot allò que, des del dret d’expressió i la democràcia, els 
hi molestava. Fins i tot alguns veïns i veïnes han patit atacs pel simple-
ment de tenir una opció política definida. 

L’espai públic no és neutral. És divers. És de tothom, i tothom 
s’ha de poder expressar, sempre des del respecte i la llibertat. 
No és el mateix posar un llaç groc que arrencar-lo. Posar-lo és la 
denúncia d’una injustícia. Treure’l és la censura, és la negació a la 
llibertat d’expressió, la justificació als carcellers i a la repressió política. 

Cal recordar que la bandera estelada és el símbol d’un anhel i d’una 
reivindicació democràtica reconegut pel Parlament de Catalunya (reso-
lució 497/X). Que a Sant Celoni en les successives consultes i eleccions 
les opcions independentistes superaven el 60% de l’electorat. Que, 
per exemple, l’estelada de la rotonda de la porta de ponent va ser 
aprovada en ple municipal el 2013 a proposta d’una moció de la JNC 
amb el suport de 3500 signatures i els vots a favor d’onze regidors i 
dues abstencions dels disset totals.

Això és democràcia. D’això va la llibertat d’expressió. Alguns, però, 
pretenen aconseguir al carrer allò que no han aconseguit a les 
urnes. Alguns no han paït que van perdre unes eleccions en un esce-
nari totalment manipulat el 21 de desembre. Alguns no paeixen que a 
Catalunya haguem pogut votar en referèndum la nostra  independèn-
cia. Adaptant les paraules de l’Ovidi, a alguns no els hi agrada que es 
parli, es pensi o es voti sobre la independència. Són els mateixos que 

no els hi agrada que es parli, es pensi o es voti. Així, en general. I això 
té un nom ben clar.

En aquest escenari cal, més que mai, recuperar la iniciativa política 
per fer efectiu l’1 d’Octubre. És la millor manera d’avançar i 
d’eixamplar. I cal fer-ho sempre amb els valors dels que n’hem fet 
bandera: respecte, democràcia i unitat. Cal recuperar espais unita-
ris que ens permetin construir el projecte il·lusionant de la República. 
Assumint l’autocrítica de la imatge que donem a vegades els partits, 
tornem a la gent per poder avançar. Per això vivim il·lusionats aquest 
punt de trobada que estem construint  entre tots: la Crida Nacional 
per la República. I convençuts que el Consell de la República i 
el Debat Constituent poden ser bones eines per assolir la plena 
llibertat de Catalunya. Sense excuses. Sense més retrets. I sempre 
endavant, assumint responsabilitats. Som-hi!

Grup Municipal del PDeCAT
santceloni@partitdemocrata.cat

Jovent Republicà 
es presenta a  
Sant Celoni
El passat 6 d’octubre va tenir lloc 
a la plaça de la Biblioteca la festa 
de presentació de la secció local de 

Jovent Republicà a Sant Celoni i la Batllòria, amb un sopar 
popular a la fresca, concert, parlaments, jocs i fins i tot un 
campionat de videojocs. Jovent Republicà, o les Joventuts 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, és una nova organit-
zació republicana que treballarà des del nostre municipi en 
la defensa d’un nou país des dels valors de l’ecologisme, el 
socialisme i el feminisme.

El Jovent Republicà és tota una injecció d’energia al projec-
te independentista a Sant Celoni i la Batllòria, tot just quan 

hem commemorat el primer aniversari del referèndum de 
l’1 d’Octubre i dels fets posteriors, així com de l’empreso-
nament i l’exili del Govern de la Generalitat i dels Jordis. 
Des d’ERC estem convençuts que l’objectiu de la República 
segueix sent l’únic possible per donar sortida al conflicte 
polític amb l’Estat i per assolir-lo necessitem ser més. Fins 
fa pocs anys, quan la CUP no es presentava al Parlament i 
CDC no havia fet el seu darrer procés de refundació, els di-
putats d’ERC eren els únics del Parlament que defensaven 
al programa electoral l’objectiu de la República. En només 
15 anys, per fixar-nos en una data, hem passat de 23 a 70 
diputats. I d’un suport popular que difícilment superava el 
15%, hem arribat al 47’5%. Qui diu que no podem seguir 
creixent? 

També volem aprofitar aquest article per denunciar públi-
cament les incursions nocturnes que estan duent a terme 
grups d’individus de matinada contra tota simbologia inde-

pendentista i malmetent el patrimoni de Sant Celoni, de la 
Batllòria i fins i tot, la propietat privada d’algun veí i veïna. 
L’unionisme pretén equiparar el dret de posar un símbol, al 
de treure’l. I convé recordar que no és el mateix retirar un 
símbol de matinada entre setmana que posar-lo a proposta 
de les entitats, i després de ser aprovat en un Ple municipal 
i transportat en cercavila amb gegants i grallers en la plena 
llum d’un dia festiu. No caurem en provocacions, però 
tampoc ens quedarem callats ni quiets. Ho denunciarem 
tot i ho reposarem tot, perquè no tenim res a amagar i 
perquè no ens cansarem de repetir que mentre els nostres 
símbols reivindiquen la llibertat, els seus reivindiquen la 
repressió.

Salut i República!

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

Programa

11.45 Bar de l’Ateneu · Taula rodona ‘Transició i Constitu-
ció espanyola’ Albert Noguera (prof. Dret Constitucional), 
Laia Serra (advocada), Gabriela Serra (activista) i  
Gonzalo Boye (advocat)

17.00 Sala Petita · Conversa Elena Paluzie (ANC) i 
Floren Aoiz (esquerra abertzale)

19.00 Sala Gran · Acte polític David Fernàndez  
(periodista), Dolors Sabater (activista) i Mireia Boya 
(ambientòloga).

21.00 Sopar popular al bar de l’Ateneu (10 € . Punt de venda: 

Bar Ateneu)

23.00 Sala Gran · Concert Xeic, El Belda i La Tribut FM 
(6 € anticipada, 8 € taquilla. Punts de venda: La Clau, Els 4 gats, Bar Ateneu i 

Cafè del Teatre Sant Esteve)




