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Grups municipals

Plantem cara  
a l’homofòbia!

A l’octubre del 2014 es va apro-
var la Llei de Dret de les Perso-
nes Gais, Lesbianes, Bisexuals i 
Transsexuals i per l’Eradicació de 

l’Homofòbia, la Lesbofòbia i la Transfòbia, tot i que 
la majoria d’aspectes recollits en aquesta nova Llei, 
no s’han implantat i han estat denunciades per part 
de les diverses entitats que treballen en els Drets 
del col·lectiu LGTB. Segons l’Observatori Contra 
l’Homofòbia, de les 113 denúncies rebudes durant 

l’any 2015, entre les quals hi havia agressions, vul-
neració dels drets sexuals, atacs per xarxes socials 
i assetjament escolar, cap d’elles no  va rebre una 
sanció administrativa per part de la Generalitat.

Per aquest motiu, i perquè creiem  que els Ajun-
taments, dins de les seves possibilitats, han d’ade-
quar també uns protocols adaptats a eradicar 
l´homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia i consci-
enciar  la ciutadania en la plena igualtat, al Ple del 
passat 26 de maig, el Partit dels Socialistes de Sant 
Celoni i la Batllòria vam presentar un acord   per tal 
d’ instar al Govern de la Generalitat de Catalunya 

a la dotació econòmica i l’aplicació de la popular-
ment coneguda com a Llei Contra la LGTBIfòbia; 
així com penjar anualment al balcó de l’ajuntament, 
la bandera Arc de Sant Martí com a símbol de su-
port a la igualtat sexual i a la no -discriminació per 
raons de sexe, els dies 17 de maig en commemora-
ció del Dia Mundial Contra la Homofòbia i el 28 de 
juny en commemoració del Dia Mundial dels Drets 
LGTB.

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

Un any, bona feina i 
més il·lusió que mai!

Fa poc més d’un any que vam tenir l’im-
mens honor i responsabilitat d’estar al 
capdavant del govern de la nostra vila. 
Un any de feina, de diàleg i, sobretot, 

de projectar el futur proper que volem per Sant Celoni i La 
Batllòria. 

 En aquest any hem pogut veure l’encesa dels fanals i la millo-
ra de l’enllumenat amb més eficiència energètica i més estal-
vi, les millores en l’aparcament del pavelló i l’inici de millores 
de l’aparcament del Verge del Puig, la posada a punt del cafè 
del Teatre Ateneu i diverses millores de l’equipament i imatge 
del teatre, la visualització de la rotonda de la C-35, l’inici de 
la construcció de l’Escola Soler de Vilardell i de l’edifici de 
Formació Professional de l’Institut Baix Montseny, l’ampliació 

de la borsa de lloguer social, millores en els accessos de les 
escoles, l’adquisició de patrimoni històric amb una finca de 
la plaça dels Estudis, una nova senyalització urbana i peato-
nal, els rètols de senyalització del patrimoni històric de Sant 
Celoni amb audioguia, l’ampliació del projecte Robotseny a 
nou municipis del Baix Montseny, l’impuls a la formació pro-
fessional, als programes de garantia juvenil i treball en xarxa 
per l’orientació dels joves, el projecte Bibliosalut, la creació 
de l’Orquestra Baix Montseny, més programació cultural i 
més participada, nous programes d’inserció laboral per a jo-
ves, noves especialitats en formació ocupacional, millores en 
les pistes de barris, millores a l’skate parc, el naixement de la 
Unió Esportiva Sant Celoni, nous projectes d’inserció amb joves 
de La Batllòria, etc.  

 I, alhora, hem treballat amb els professionals de l’ajuntament 
i la participació de diferents agents en marcar el camí a se-
guir els propers anys. Volem fer un poble bonic i agradable, 
amb més civisme, més net, amb millor mobilitat  i més segur. 
Un poble viu i amb oportunitats, amb millor formació, di-

nàmic, on hi passin coses i on es creïn coses, que permeti la 
creació d’ocupació i de riquesa i que atengui i vetlli per tots els 
ciutadans i ciutadanes. Volem posar Sant Celoni al mapa, 
incentivant activitats turístiques i de promoció, identificant-se 
plenament amb l’entorn natural immediat i que es cregui i vis-
qui el Baix Montseny. Tot això fent un ajuntament de servei, 
més eficient, amb una millor atenció a les persones. 

I ho farem amb la visió de ser capital del bosc. Capital en ser-
veis, en generació d’oportunitats, en l’atracció de persones... i 
del bosc, que ens parla dels nostres orígens, de la nostra iden-
titat i del que ens dóna cohesió com a vila. I sempre amb un 
clar compromís amb la gent, el nostre país i la seva llibertat. 

Seguim treballant. I volem fer-ho amb tu. Amb tot el nostre 
compromís i la nostra il·lusió. Gràcies per fer-ho possible!

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

I volem la  
independència  
per poder  
canviar-ho tot        

Vàrem començar aquesta 
legislatura municipal posant per primera vegada al 
programa electoral un apartat que titulàvem “Naci-
onal”. Fa un any, com ara, el context històric obert 
al país ens tenia a l’expectativa. I des de la CUP de 
Sant Celoni i la Batllòria ens comprometíem a tre-
ballar per fer realitat aquest anhel col·lectiu. 

Avui ens pot semblar que estem més lluny d’aquest 
objectiu que fa un any. La incertesa és gran i el fu-

tur no el tenim garantit. Però ens mantenim ferms 
en la convicció que la independència de Catalunya 
és l’eina per canviar-ho tot, que aquesta és possi-
ble, ara i aquí.  

La perspectiva del temps ens dirà quin paper ha 
jugat cada actor en aquest procés, i el seu nivell 
d’encert. Ningú ens va dir que seria fàcil, ni ràpid. 
Ni tenim manual d’instruccions. Mai, enlloc d’Eu-
ropa, s’ha donat un cas com el nostre. Som una 
revolució al sud d’Europa. Mentre els nostres veïns 
davant la crisi democràtica, social i econòmica que 
vivim, opten per governs d’extrema dreta i racistes, 
en aquest país, des de la manifestació pacífica i 
transversal d’una ciutadania autoorganitzada, hem 
obert un horitzó emancipador, “una línia d’expec-

tatives a una societat tancada a una habitació sen-
se vistes al futur”. I no ho podem desaprofitar. Per-
què hem après que només des de la transversalitat 
es pot anar més ràpid, i avançar; que la defensa 
dels propis principis no pot estar renyida amb la vo-
luntat d’arribar a acords que permetin transformar. 
Perquè el desacord és més conservador que l’acord. 
Perquè no volem restar als marges, purs i sense 
contradiccions, sinó ser protagonistes. “Els nostres 
ideals diuen quelcom sobre el que volem ser, però 
els nostres compromisos revelen el que som”. 

CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat

Bon dia celonins i celonines

En primer lloc des del nostre 
grup municipal, volem desit-
jar-vos un bon estiu tot recordant 
la feina que estem fent en refe-
rent a la recuperació de la piscina 
municipal que vàrem proposar en 

el nostre programa les passades eleccions així com 
les noves mesures en les que estem treballant per a 
fer una C-35 més segura I apta per a tothom en el 
seu pas per Sant Celoni i La Batllòria.

 D’altra banda  també volem agrair-vos a les perso-
nes que vàreu anar a votar el 26J el fet d’anar-hi, 
tant als nostres votants(als quals el hi agraïm es-
pecialment) com a tots el altres que van optar per 

altres formacions polítiques car el fet de participar 
en les eleccions demostra l’interès de prendre les 
regnes del futur de la nostre societat (almenys pels 
pròxims 4 anys), per això volem dedicar també 
aquest missatge als abstencionistes els quals volem 
animar a que participen la pròxima ocasió.

També trobem interesant el fet de comentar els 
resultats que si be no son especialment benignes 
a priori per a les classes mitges y treballadores, si 
bé això  no implica que haguem de lamentar-nos 
o decepcionar-nos si ve al contrari, ens indica que 
hem de seguir treballant y “lluitant” per a millorar 
la societat des de tots els àmbits dels quals parti-
cipem, per això celonins i celonines us animem a 
participar amb més ànims i forces que mai de les 

diferents institucions, entitats locals, associacions 
de veïns, etc... per a acomplir aquest objectiu.

En última instancia volem felicitar als alumnes de 
4rt d’ESO del Avet Roig per haver guanyat amb el 
seu projecte el concurs de L’Ajuntament Jove i que 
s’ha donat a conèixer en el Ple Jove celebrat el dia 
29/06/2016, així com agrair la participació de la 
resta de grups i animar als joves de participar de 
més iniciatives socials relacionades amb les Institu-
cions e d’altres agrupacions.

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

La independència, 
l’opció més viable

El passat 26 de juny es van celebrar, per 
segona vegada en només 6 mesos, unes 
noves eleccions al Parlament espanyol. 
Si en les eleccions del 20 de desembre 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ja havia fet un resultat 
històric a Sant Celoni i la Batllòria, en haver obtingut més vots 
que en cap altre contesa electoral, aquest cop i per primera 
vegada, ERC ha guanyat unes eleccions al nostre municipi. 
I a banda d’haver guanyat, s’ha tornat a establir un rècord de 
suport popular, recollint un total de 1.913 vots (123 més que 
al 20-D) i passant d’un 20’2% a un 23’1% del total de vots 
emesos.

Els grans resultats de Sant Celoni i la Batllòria s’afegeixen 
al bon paper que ERC ha fet al Baix Montseny, un territori 
on ha estat la força política més votada, amb 2.294 vots més 

que En Comú Podem. En tots i cadascun dels municipis d’aquest 
territori, ERC ha estat primera o segona força, en cap cas ter-
cera, i ha obtingut també victòries a Arbúcies, Breda, Campins, 
Gualba, Llinars, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve i Santa 
Maria de Palautordera i Vallgorguina.

Davant d’aquests resultats, des de la secció local d’ERC de 
Sant Celoni i la Batllòria volem agrair un cop més a tots 
els veïns i les veïnes el suport que ens han donat. Ja fa 
temps que la ciutadania del nostre municipi es manifesta indub-
tablement a favor de la independència del nostre país. Per això, 
conscients d’aquesta base amplíssima de consens al voltant de 
la creació d’una nova República, ERC de Sant Celoni i la Batllò-
ria ha tendit ponts amb les altres formacions polítiques indepen-
dentistes del municipi, malgrat haver-hi diferències –alguns cops 
notables– entre unes i altres.

Ara és el moment d’estendre també la mà a tots aquells celo-
nins i celonines, batlloriencs i batllorienques, que tot i no haver 
votat per opcions independentistes, vulguin participar d’un 

procés constituent per construir una República de les persones, 
socialment avançada i neta de corrupció. Els resultats del 26-J 
al conjunt de l’Estat han estat molt desoladors per a molts veïns 
i veïnes: els partits que vetaven qualsevol opció al referèndum 
s’han consolidat i els que duien aquest punt al programa no 
han rebut el suport que els hauria permès impulsar una consulta 
acordada sobre la independència del nostre país. És per això 
que totes aquelles persones que creien que una altra Es-
panya era possible, poden sentir-se plenament lliures de 
treballar pel nou país al costat de la gent d’ERC, perquè 
la independència ja no és només l’opció política amb més 
suport popular, sinó la que té un futur més viable.

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




