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Grups municipals

Potenciem els barris!

Després de gairebé dos mesos, 
encara ens estem recuperant de 
l’activitat frenètica de la FM de 
Sant Celoni.  Encara circulen per 
les xarxes imatges de tota mena:  

carrers engalanats donant la benvinguda a la Festa 
Major, banderoles negres i verdes que pengen de 
façanes i balcons, puntaires que omplen el carrer 
Major amb el continu moviment dels boixets, ros-
tres d’admiració en veure passar els gegantons i 

capgrossos de les nostres escoles, familiars i amics 
compartint àpats, mudes de coloraines evocant la 
felicitat…

Una FM gairebé per a tots els gustos, diem gairebé, 
perquè ceiem que la FM d’enguany ha estat molt 
centralitzada i  i no s’ha tingut en compte, a l’hora 
de planificar-ne els actes, els veïns i les veïnes que 
resideixen a les zones més perifèriques del municipi.

Si bé sabem que la col·laboració de les entitats és 
un element clau per tal que la Festa Major sigui un 
èxit, també creiem que l’aportació que poden fer 

associacions de veïns dels diferents barris de Sant 
Celoni pot ser molt útil i enriquidora.  

A Sant Celoni tenim la gran sort de comptar amb 
un gran teixit associatiu que fa que disposem d’una 
gran oferta d’activitats culturals, esportives, edu-
catives, etc, i és per això que volem agrair un cop 
més la gran tasca que fan al municipi.

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

Posar les urnes 
NO és delicte
Aquests últims mesos estem vivint un 
seguit d’episodis que posen en dubte la 
qualitat democràtica d’aquest Estat i ens 
transporten emocionalment a èpoques 

passades i fosques. La Fiscalia Superior de Catalunya ha dema-
nat deu anys d’inhabilitació per a càrrec públic o de govern per 
al president Artur Mas, i nou per a l’exvicepresidenta Joana Or-
tega i per a l’exconsellera Irene Rigau, per l’organització de la 
consulta del 9N. Igualment hem sabut que el Tribunal Suprem ha 
sol·licitat el suplicatori al Congrés per poder jutjar a l’exconseller 
Francesc Homs pel mateix motiu, i que el Tribunal Constitucional 
ha traslladat a la fiscalia la decisió d’actuar penalment contra 
la presidenta del Parlament Carme Forcadell per permetre un 
debat i votació al Parlament de Catalunya.

Tot un aparell de l’Estat dedicat a combatre per mar, terra i aire, 
la voluntat democràtica i pacífica dels catalans i catalanes de 
poder decidir lliurement el nostre futur per fer un país millor. Un 
Estat que quan cal “afina” la fiscalia i els òrgans necessaris, ela-
bora informes falsos i manipula decisions judicials per perseguir 
políticament als nostres representants democràticament esco-
llits. Uns tribunals que laminen i liquiden el nostre autogovern 
fins a les expressions més ridícules, que decideixen si podem o 
no permetre les curses de braus o si podem tenir o no una llei 
d’igualtat entre homes i dones, com a un de molts exemples del 
que esta passant dia rera dia.

Cap demòcrata pot restar impassible a les inhabilitacions i 
imputacions d’aquells que han facilitat l’expressió demo-
cràtica i pacífica de la ciutadania. Qualsevol opció política 
és legítima, però és moralment inacceptable que en un Estat 
pressumptament democràtic en ple segle XXI hi hagi dirigents 
polítics perseguits per donar la veu a la gent. 

Davant de tot això mostrem el nostre rebuig més enèrgic a 
aquesta utilització corrupte i immoral dels poders de l’Estat, i 
ens posem al costat de totes aquestes persones que avui veuen 
perillar la seva feina, el seu patrimoni i fins i tot estan exposades 
a penes de presó per, senzillament, deixar que la gent pugui 
decidir. La democràcia mai pot ser un problema; sempre ha de 
ser la solució.Mentrestant, nosaltres ens mantindrem fidels amb 
el nostre compromís amb la democràcia i amb la gent d’aquest 
país, com demostra que el passat 6 d’octubre aprovéssim al Par-
lament la resolució per a fer un referèndum d’autodeterminació. 
Siguem tots dignes del moment que estem vivint. El nostre com-
promís serà insubornable. Som-hi!

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

Recuperem 
el cim!
Les CUP del Baix Mont-
seny reclamem que el 
Ministerio de Defensa 
tanqui la base militar del 
Turó de l’Home

El 12 d’octubre passat, dia de les Forces Armades espa-
nyoles, festiu obligatori a Catalunya, el Baix Montseny 
va viure una jornada reivindicativa al cim del Turó de 
l’Home impulsada per les CUP de Sant Celoni, Palautor-
dera i Sant Esteve, una jornada que no era pas la pri-
mera vegada que es vivia. I és que ja fa molts anys que 

diferents entitats baixmontsenyenques reclamen que el 
Ministerio de Defensa espanyol clausuri la base militar 
de puig Sesolles, al costat Turó de l’Home, i la retorni al 
Parc Natural del Montseny perquè puguem gaudir-ne de 
la mateixa manera que gaudim de la resta del massís.

Després d’una pujada a peu de Passavets al Turó de l’Ho-
me, i després d’encerclar entre tots la base militar, diver-
sos protagonistes d’aquesta lluita iniciada fa un parell de 
dècades, a més a més de la diputada de la CUP Grabri-
ela Serra i l’advocada i exregidora de la CUP celonina 
Montserrat Vinyets, van dir unes paraules donant 
suport a aquesta mobilització i qüestionant el dret que 
l’Estat espanyol es va atorgar el 1975 apropiant-se de 
3,47 hecàrees de Parc Natural per instal·lar-hi una base 
militar de telecomunicacions. 

El clam general va ser el mateix: que es tanqui i es 
desmantelli definitivament la base, que se’n retirin les 
tanques i els filats, que es renaturalitzi el cim i que la 
titularitat de puig Sesolles es retorni al poble català.

Desenes de persones van pujar fins al Turó de l’Home per 
recolzar aquesta mobilització que per la CUP té sentit 
únicament emmarcada en el procés que vivim de creació 
d’una República catalana basada en la defensa de la 
pau i la sostenibilitat del territori.

Seguirem insistint-hi, seguirem treballant. 

CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat

Bon dia celonins i celonines

Des del  grup local volem en primer lloc 
desitjar un bon inici de curs acadèmic a 
tots els nois i noies així com als equips 
docents. 

En aquesta ocasió volem aprofitar l’es-
pai que tenim per a parlar i sensibilitzar 

d’un aspecte molt important, la pobresa infantil que si bé 
aquest any s’ha reduït un 1,9% segueix estant a prop del 
20%, és a dir, un de cada cinc nens es trobada en situació 
de risc de pobresa.

Aquest és un fet preocupant perquè la infantesa és una eta-
pa de socialització, aprenentatge i d’especial vulnerabilitat, 

el que vol dir que és una etapa que marca molt el desenvo-
lupament de les persones i sobre les seves possibilitats en el 
seu futur tant personal com en la participació de la societat. 
És a dir, que si no es resol de forma correcta, estarem reduint 
les seves possibilitats vitals i de retruc estarem “perdent” 
potencial que ens podrà ajudar a millorar la nostra societat.

D’altra banda, també volem parlar del creixent aïllament de 
les persones de la tercera edat, a vegades  degut a què és  
difícil el canvi d’estil de vida, fet que pot produir tristesa, 
insatisfacció i fins i tot depressió al sentir-se aïllat.

En relació amb això, els experts recomanen  establir rutines, 
que es combinin viatges en grup, integrar-se a associacions, 
estudiar, fer esport... Però destaquen especialment mantenir 
una xarxa social activa (amics, família,etc).

En aquest sentit, des d’ICV Sant Celoni- La Batllòria, volem 
destacar  la importància que té  mantenir relacions actives 
amb la nostra gent gran,  tan familiars com coneguts, i fer-
los sentir inclosos en el nostre dia a dia car no només els 
farem més feliços a ells sinó que podrem aprendre molt de la 
seva experiència vital.

En resum, des d’ ICV-Sant Celoni I la Batllòria volem consci-
enciar sobre la importància de tenir en compte els aspectes 
socials de la nostra societat car es tracta de la vida de per-
sones, no sols desconegudes sinó també de les persones del 
nostre entorn.

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

Inici de curs amb les 
piles carregades

Arrenquem aquesta tardor encara 
amb el record ben viu d’haver vis-
cut una Festa Major que ha tingut 
un èxit notable de participació i 

algunes novetats importants, amb noves activitats i 
amb la implicació dels joves a través d’una comissió 
de treball. La Festa Major és un patrimoni col·lectiu, 
de tots els veïns i les veïnes de Sant Celoni i la Bat-
llòria, i per tant des de la secció local d’ERC valorem 
molt positivament el procés participatiu que es va 
obrir a principis d’aquest mandat per revifar una es-
deveniment que, en alguns aspectes, semblava haver 
tocat sostre. 

Aquests són també uns dies especials per a moltes 
famílies i sobretot per als infants i joves que reprenen 

les classes del nou curs escolar. I per als més petits, 
aquest potser serà el primer any que trepitjaran una 
escola on s’hi passaran molts anys, hi faran amics i 
amigues, mentre van creixent, formant-se i adquirint 
els valors que els acompanyaran tota la vida. Des 
d’ERC valorem positivament la xarxa escolar de Sant 
Celoni i la Batllòria, cada cop més equilibrada (per 
primer cop l’escola pública Pallerola ha tingut més 
sol·licituds que places a P3), i posem molt en valor la 
feina que fan els i les professionals de l’educació, així 
com el suport dels pares i mares que fan un comple-
ment valuosíssim a l’escola a través de les AMPES. 

I per altra banda, vivim també uns dies emocionants 
en el panorama polític. Mentre l’Estat que ens és ad-
vers segueix sense ser capaç de formar govern, aquí 
anem fent feina. La intensa represa de l’activitat par-
lamentària al nostre país, amb la qüestió de confiança 
i el debat de política general, han servit per reforçar 
la unitat de l’independentisme i per posar de nou 

totes les energies en els mesos decisius que tenim per 
davant i que ens han de conduir cap a la República 
catalana. Tenim tota la confiança en el Govern de la 
Generalitat, que està fent tots els preparatius perquè 
si els ciutadans ho volem, culminem aquest procés 
amb èxit. El Govern ha de saber que en l’Ajuntament 
de Sant Celoni hi trobarà un aliat, al servei de la ciuta-
dania i al costat de les nostres institucions. Com afir-
mava el lema de la darrera manifestació organitzada 
per l’ANC i Òmnium, nosaltres estem a punt.

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




