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Grups municipals

Per a Sant Celoni i 
la Batllòria, fem una 
oposició responsa-
ble!

Al ple ordinari del  passat 31 de març, es van apro-
var els  pressupostos per al 2016 amb el suport dels 
nostres 4 regidors i regidores.  

Per a un partit que està a l’oposició hauria estat 
més fácil i còmode votar en contra dels pressupos-

tos, però hem preferit seure a negociar  pensant en 
el bé comú dels ciutadans i de les ciutadanes.  

Amb responsabilitat, diàleg i negociació hem 
aconseguit aprovar uns pressupostos que recullen 
les nostres demandes en conceptes d’educació, 
serveis socials i ocupació.  Tot i que les partides 
destinades a aquestes àrees, no arriben a les pro-
posades pel PSC, creiem que s’ha fet un  esforç  
per cobrir aquestes necessitats sense augmentar 
l’endeutament.  

A més,  es preveu invertir, tal com va proposar el 

PSC, en les millores en equipaments esportius i  
pistes de barri, en l’ampliació de la biblioteca l’Es-
corxador, el projecte de la piscina descoberta, el 
passeig de Xumbo, etc.

No cal dir que aquests pressupostos ajudaran en 
el dia a dia dels celonins, celonines, batlloriencs i 
batllorienques.  Per tant, estem disposats a dialo-
gar amb qualsevol grup  municipal que comparteixi 
amb nosaltres aquest objectiu.

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

Junts, anem  
més lluny!
El ple del passat març vam aprovar 
els pressupostos d’aquest any. L’ob-
jectiu principal és millorar la presta-
ció de serveis al ciutadà, sense incre-

mentar el dèficit, sensibles a les necessitats dels nostres 
veïns, generant una vila dinàmica i amb oportunitats i 
fent de Sant Celoni un poble bonic i agradable.

Per això hem incrementat el pressupost en un 7,5% en 
temes d’educació (ajudes, sortides, activitats dels cen-
tres, reforç a les competències científiques i tecnològi-

ques, formació permanent...), un 16,6% serveis socials 
(habitatge, beques, suport alimentari, teleassistència), 
un 4% més a ocupació... i hem planificat les inversi-
ons dels propers tres anys, on per exemple hi trobem 
el nou edifici de formació professional a l’institut, el 
nou Soler de Vilardell i els seus accessos, el projecte 
d’ampliació de la biblioteca, la remodelació de la plaça 
Josep Alfaras, el projecte per a la piscina descoberta, 
millores en accessibilitat, via pública, enllumenat, equi-
paments, etc.

I això ho hem fet intentant recollir les demandes i 
sensibilitats de la resta de grups municipals, als que 
agraïm les seves aportacions i esperit constructiu, però 

sobretot amb la voluntat d’escoltar i donar resposta als 
celonins i celonines, amb qui volem compartir i donar 
protagonisme en la millora de la nostra vila.

Sabem que tenim camí a millorar i a recórrer, dins de 
les limitacions que ens imposa el dia a dia. I sabem que 
no ho volem fer sols i que tenim al costat a molta gent 
que s’estima i s’implica per Sant Celoni. Gràcies per 
ser-hi. Junts, anem més lluny!

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

El promès canvi 
de govern esdevé 
un simple recanvi
La quarta glaciació s’ins-
taura al govern municipal

Ja fa 10 mesos de les darreres eleccions municipals i 
a alguns els deu haver semblat una eternitat i a d’altres 
un sospir, però el cert és que ben poca cosa ha canviat en 
aquests 300 dies de govern de CiU i ERC a Sant Celoni i la 
Batllòria.

Taxes i impostos: cap proposta, negació del necessari de-
bat ciutadà i impossibilitat del debat polític, al presentar la 
proposta fora de termini per ser aplicats el 2016.

Pressupost municipal: hem estat mesos esperant una pro-
posta de pressupost per al 2016, proposta que mai arribava, 
l’expectativa creixia, cinc mesos d’espera feien preveure 
canvis significatius però finalment la proposta de pressupost 
que ens han presentat no inclou noves propostes ni noves 
idees.

Inversions: CiU i PSC ens tenen acostumats a una mena de 
psoevergència pel que fa al capítol de les inversions, uns les 
aproven i els altres les inauguren, els darrers posant-se totes 
les medalles de l’execució de la flamant inauguració, no im-
porta que el projecte i l’execució succeís majoritàriament en 
el govern anterior, creuen que el votant té poca memòria... 
tant poca que ja deuen haver oblidat el projecte estrella 
de CiU durant la campanya electoral: en el pla d’inversions 
presentat per a tota la legislatura no apareix ni un sol euro 
per al museu del bosc.

Polítiques socials: res ha canviat, segueixen les mateixes 
polítiques assistencials, sense recursos per elaborar una pla 

contra la pobresa, els serveis socials es limiten a ser la fines-
treta de les demandes. 

Serveis públics: cap proposta de canvi de model, d’opti-
mització dels recursos, de millores per a la ciutadania, simple-
ment qui dia passa any empeny. L’aposta propagandística pel 
“Baix Montseny” no es concreta a mancomunar serveis. Dei-
xadesa, tenim un ajuntament amb la majoria dels contractes 
de serveis caducats pendents de ser renovats, algun dia.

Demanem molt sincerament als membres del govern que 
treballin amb empenta, que siguin valents, que aportin no-
ves idees, que escoltin les dels altres, en definitiva, que tre-
ballin per un Sant Celoni i la Batlòria millors. Ja hem perdut 
10 mesos, no ens podem permetre perdre ni un sol dia més.

CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat

Bon dia celonins i celonines.

En primera instància des del nostre grup 
municipal  ens agradaria mostrar el nostre 
condol a les famílies i  amics de les víc-
times dels atemptats de Brussel·les però 
també volem recordar que aquest fet, és 
només una part dels problemes causats 
pel terrorisme islàmic. Per això no haurí-

em d’oblidar que hi ha qui pateix aquest horror dia a dia així 
i ser més comprensius amb les persones que fugen d’aquesta 
situació, els refugiats sirians.

Enllaçant amb el que hem exposat anteriorment cal que tinguem 
en compte dos aspectes importants d’aquesta situació, en  pri-
mer lloc el fet de que el tractat que s’ha signat amb Turquia no 
implica res més que mantenir allunyats de nosaltres els refugiats, 
donat que el cost econòmic el tindrem igual, car els Estats euro-
peus pagaran perquè aquests refugiats quedin a Turquia.

Per altra banda cal tenir en compte que no hem de confondre re-
fugiat amb islamista o terrorista, perquè al cap i a la fi, aquestes 
persones fugen dels horrors  que nosaltres condemnem per això 
és difícil que aquestes persones duguin a terme atacs terroristes 
o ens posin en perill. De fet, els atacs terroristes s’han dut a 
terme per nacionals de països europeus i que viatjaven per vies 
“tradicionals” com avions,etc...

Per això des del nostre grup municipal volem  impulsar una re-
flexió sobre aquestes persones aportant algunes dades sobre 
aquest acord:

- Vulnera 5 drets humans de la convenció de Ginebra:  Dret 
a asil,  prohibició de deportacions col·lectives, prohibició de 
deportacions col·lectives d’estrangers, la devolució de estran-
ger en calent y un regim de protecció especial als menors.

- Turquia rebrà 7.000 milions d’euros per mantenir als refugiats 
dins de les seves fronteres.

- Incompleixen l’article 19.1 de la Carta de Drets Fonamentals 
de la pròpia UE.

En referència a aquests punts i a la situació espanyola, des del 
nostre grup municipal volem exposar algunes conclusions a les 
quals hem arribat. En primer lloc l’arribada dels refugiats podria 
ajudar a mantenir el sistema de pensions públiques car els ín-
dexs de natalitat són superiors als espanyols, és a dir, ajudarien 
a portar el pes d’una societat envellida com la nostra en un futur 
(Alemanya n’és un exemple amb d’immigració turca). Per altra 
banda, negar-los l’ajuda a aquestes persones no fa res més que 
demostrar un egoisme innat per part de les nostres societats que 
el segle passat es van trobar en situacions similars i van arribar a 
tractats i pactes per a evitar que es tornessin a donar situacions 
similars.

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

Reivindiquem la Re-
pública per exercir 
la nostra solidaritat 
amb els refugiats

El tancament, el control, l’externalit-
zació i la militarització de la frontera exterior de la Unió 
Europea (UE) és una expressió més del racisme instituci-
onal que pateix i practica la UE envers les persones que 
es veuen obligades a fugir de casa seva, fruit de greus 
vulneracions dels drets humans i de conflictes armats. El 
recent acord assolit entre els estats comunitaris i Turquia 
n’és un exemple flagrant, com també ho són la situació 
de la frontera sud de Ceuta i Melilla o els Centres d’Inter-
nament d’Estrangers.

A Catalunya, a través de la Generalitat i des dels ajun-
taments, hem ofert el nostre ajut i la nostra disponibili-
tat per a l’acollida dels refugiats. Al nostre municipi, per 

exemple, hem constituït el grup de treball Sant Celoni 
Acull, format per l’Ajuntament, entitats i persones a títol 
individual que volen col·laborar en l’acolliment de refugi-
ats. Al mateix temps, s’ha creat Baix Montseny Acull, un 
grup de les mateixes característiques al qual també ens hi 
hem integrat. En canvi, els estats de la Unió Europea han 
tancat un acord vergonyant amb Turquia, a qui se li en-
carrega una tasca de guardià a canvi d’una compensació 
econòmica. Aquest context ens referma en la necessitat 
de constituir-nos en estat i tenir veu pròpia a Europa.

Una vegada més, la gent d’ERC rebutgem enèrgicament 
l’acord assolit entre la UE i Turquia, que vulnera i incom-
pleix la Convenció de Ginebra, la Carta de Drets Fona-
mentals de la UE i fins a cinc tractats internacionals de 
drets humans. Així mateix, compartim plenament la carta 
que des del Govern de la Generalitat s’ha fet arribar al 
comissari europeu d’Immigració, Interior i Ciutadania, Di-
mitris Avramopoulos, en la qual el nostre país s’ofereix a 
rebre 4.500 refugiats. Una carta, per cert, que ha estat 
altament criticada pel govern espanyol, que ha titllat la 
missiva de deslleial.

Oferir una solució a aquests milions de persones que fu-
gen de la guerra no és només un deure legal internacio-
nal, sinó també una obligació moral per a tots nosaltres, 
perquè el projecte de la Unió Europea té l’objectiu de mi-
llorar les vides dels nostres ciutadans i està basat en els 
valors de la solidaritat, la diversitat i la democràcia.

Per això, des de la secció local d’ERC de Sant Celoni i 
la Batllòria volem reivindicar, un cop més, la necessitat 
de disposar d’una nova República, per exercir plenament 
el dret de Catalunya i dels municipis catalans a disposar 
amb plenitud de les eines per impulsar les polítiques de 
solidaritat i de cooperació internacionals que la ciutadania 
reclama.

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




