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Grups  municipals

Més convivència i 
més democràcia
El grup municipal Socialista de Sant 
Celoni i la Batllòria sempre hem treballat 
per a la consecució d’una societat 
democràtica, igualitària i per la justícia 

social com a base del progrés compartit. Al llarg d’aquests 
anys hem aconseguit prosperar com a societat, avançar 
en drets socials i llibertats i aprofundir en el camí demo-
cràtic que va emprendre el nostre país. Malgrat tot, estem 
vivim l’auge de moviments populistes, el creixement del 
nacionalisme i l’extrema dreta al conjunt d’Europa. Uns 
moviments que imposen una retòrica de l’enfrontament, 
que neixen, viuen i creixen amb el conflicte i que s’alimen-
ten de les desigualtats socials. Ho hem vist a Catalunya, i 

ara també amb els resultats de les eleccions a Andalusia. 
Considerem que aquests moviments representen una ame-
naça real del que ha estat la nostra lluita per a la consecu-
ció d’una societat més justa, lliure, igualitària, feminista, 
fraternal i plural, així com dels valors de l’europeisme 
que han contribuït al major període de pau al continent. 
Aquests valors avui es veuen amenaçats i com a demòcra-
tes estem disposats a fer-hi front. És clar que el conflicte 
independentista ha alimentat aquesta confrontació i 
recorre sovint a la retòrica de l’enfrontament que malmet 
la cohesió social i la convivència. Apel·lacions a vies eslove-
nes o similars són d’una irresponsabilitat sense precedents, 
que posen en risc tot el que s’ha aconseguit fins ara, tot el 
progrés guanyat en aquests anys de democràcia.

Han sorgit partits que s’anomenen demòcrates i utilitzen 
el sistema democràtic per posar en perill la cohesió social i 

la convivència, dos bens preuats que cal preservar per da-
munt de tot. A la vegada estem convençuts que és només 
des del respecte a totes les idees, el respecte a la llei i a les 
institucions, que serem capaços de traçar un futur millor. 
Tots i totes hem de ser conscients que hem de frenar 
l’auge de l’extrema dreta i denunciar els discursos que 
incitin a l’odi i la intolerància als nostres pobles i ciutats i 
que amenacen drets i llibertats aconseguits en 40 anys de 
democràcia.
 
Els socialistes i les socialistes de Sant Celoni i la Batllòria 
ens posicionem clarament en contra d’aquestes forces 
polítiques que enlloc de construir per un  futur millor per a 
tots i totes intenten separar i destruir.

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

“Estem preparats per go-
vernar”, Mariona Pascual, 
candidata de la CUP a les 
municipals del 2019 

El farmacèutic Gerard  
Carot acompanyarà Pascual al capdavant  
de la candidatura
 
L’Assemblea de la CUP ha decidit presentar-se a 
les eleccions municipals del 26 de maig amb la 
cap de llista actual, Mariona Pascual, com a can-
didata, i amb Gerard Carot encapçalant el grup 
d’independents (Poble Actiu).

Pascual ha afirmat que des de la CUP, després 

de dotze anys fent una oposició intensa i cons-
tructiva, “estem preparats per governar i 
posar Sant Celoni i la Batllòria al servei de 
la majoria de la gent, dels seus barris i de la 
República”.

Per l’assemblea, la decisió de tornar-se a pre-
sentar s’ha pres amb la intenció de governar i 
trencar amb un govern paralitzat que no té 
clar el rumb que ha de seguir. Ho veiem amb el 
cas de les inversions, per exemple, la majoria 
són promeses que no s’han executat (la millora 
dels barris o la piscina d’estiu), o amb la gestió 
de molts serveis municipals, com les escombra-
ries, la neteja de carrers o l’atenció a la pobresa i 
la vellesa.

L’assemblea també ha instat les forces autode-
terministes i d’esquerres a fer possible que el 
govern dels pròxims anys sigui d’esquerres, i 
trencar així el binomi PSC-CiU que ha protago-
nitzat la política local celonina des de fa més de 
trenta anys.

Així mateix, ha reiterat la necessitat d’aliances 
democràtiques àmplies per assegurar que opci-
ons d’extrema dreta continuïn essent residuals a 
la nostra vila.

CUP SANT CELONI
santceloni@cup.cat

Des del Grup municipal ICV Sant Celoni 
i la Batllòria volem aprofitar aquest espai 
per tractar diversos punts, tal i com fem 
normalment.

 En primer lloc volíem convidar-vos a una 
primera reflexió al voltant del desenvo-
lupament i expansió del que considerem 

ultradreta, doncs és cert que amb les eleccions a Andalusia 
aquestes formacions han guanyat visibilitat i pes. En aquest 
sentit no parlem ara de condemnar-los o d’establir un “cordill 
sanitari” al seu voltant, volem parlar doncs de la necessitat de 
reflexionar al voltant dels seus arguments o punts ideològics 
donat que correm un perill a l’escoltar-los i no reflexionar-los 
doncs poden convertir-se en autèntics “cants de sirena”, 
doncs emmascaren els problemes reals que ens governen  
sota d’altres com les lluites o les pors culturals.

De fet pot pagar la pena que fem aquest exercici no només 
amb els grups d’ultradreta sinó amb tots el grups polítics, i 
inclòs hauríem d’anar més enllà i demanar el promès o si més 
no que es faci servir quelcom que abans estava de moda i 
que avui està oblidat, el famós interès comú, el qual no deixa 
de ser allò que demana en gran majora la població siguin 
ciutadans o no.

L’altre punt que ens agradaria tractar aquí, es una sensació 
que hem reflexat ja algun cop en aquest espai, fem referència 
a l’estancament o la rutinització de la vida política, òbviament 
no parlo de tota ella, doncs és cert que a les cases on un dia 
hi ha pau a l’altre hi ha guerra i a l’inrevés. Si bé l’estat gene-
ral sembla ser immòbil, doncs l’únic que veiem de la política 
és la constat lluita en els partits polítics i dins d’aquests, de fet 
últimament el focus ni tan sols està ubicat en les propostes, 
en les tasques que duen a terme, és a dir allò que ha d’afectar 
a l’interès general.

Per tant ens trobem amb el fet que la realitat política es troba 
conflictivitat i que els mitjans de comunicació allunyen el 
focus de la realitat política que ha d’interessar de la població. 
És a dir dubtem i reflexionem del que ens mostren els mitjans 
de comunicació, doncs a l’igual que els partits polítics ens 
mostren una o altra realitat ideològica.

En resum el que volem plantejar-vos des d’ ICV Sant Celoni 
i la Batllòria és que reflexionem sobre la realitat política que 
ens envolta i sobre què és realment el que volem i necessitem, 
no el que ens mostren o ens volen fer creure els partits i els 
mitjans, havent de dubtar i reflexionar sobre el que se’ns diu i 
se’ns ensenya.

Grup municipal ICV Sant Celoni i  
La Batllòria 

icvsantceloni@ymail.com

Hem posat al dia el Sant 
Celoni dels nostres pares
Benvolguts celonins i celonines, batlloriencs 
i batllorienques,

Després de 8 anys de regidor a l’oposició 
i 8 anys d’alcalde  he considerat que calia 
donar relleu, perquè els projectes necessiten 

idees i il·lusions renovades. 

El context social que m’ha tocat viure com alcalde ha sigut com-
plex començant per la crisi econòmica el 2007, de la qual encara 
n’arrosseguem les conseqüències, i la tensió política del procés. 
Però tot i aquestes dificultats, vam agafar el compromís de posar 
al dia el Sant Celoni dels nostres pares i ho hem fet tirant enda-
vant projectes i resolent  problemes històrics que Sant Celoni i La 
Batllòria tenien en àmbits de mobilitat, educació, esport, cultura, 
patrimoni i servei a les persones. 

En temes com la mobilitat, la construcció d’un nou túnel de 
sortida a l’entrada de Sant Celoni, ja no recordem quan per entrar 
a Sant Celoni havíem d’aturar-nos per deixar sortir un vehicle 
pesant; l’eliminació de passos a nivell amb la construcció d’un pas 

sota la via per vehicles al carrer Roger de Flor i dos nous passos de 
vianants als carrers Sant Francesc i Olzinelles; el pas sota la C-35 
a la Batllòria per accedir de forma segura a l’estació de tren o el 
pont de la Tordera a la Batllòria i el pont de Can Draper a Sant 
Celoni per connectar amb el Montnegre. Vàrem iniciar la construc-
ció dels aparcaments de la Forestal i del dipòsit de la Salle, hem 
fet el de l’avinguda Verge del Puig i hem ampliat l’aparcament  del 
Pavelló 11 setembre. Les obres de remodelació de la plaça Josep 
Alfaras estan apunt d’acabar.

L’àmbit de l’educació ha estat una de les nostres prioritats: vàrem 
construir la primera llar d’infants municipal El Blauet, un nou edifi-
ci per l’Escola Montnegre a la Batllòria, l’edifici Sax Sala de forma-
ció d’adults i ocupacional, un nou edifici de formació professional 
a l’Institut i la nova escola Soler de Vilardell amb la urbanització de 
la plaça Muriel Casals que hi dona accés. 

En l’àmbit esportiu vull destacar la construcció del segon pavelló al 
Sot de les Granotes, la remodelació del camp de futbol de la Bat-
llòria amb gespa artificial i la renovació de la gespa del camp de 
Sant Celoni a més de l’esforç dedicat a l’adequació i manteniment 
de totes les pistes de barri. 

En l’àmbit de la Cultura i patrimoni vàrem construir el nou edifici 
de la Unió Batllorienca i remodelació de can Bruguera a la Batllò-

ria, la Torre de la Força i la compra de l’Estrella per recuperar la 
muralla de Sant Celoni i les obres de remodelació del nou bar del 
Teatre Ateneu. 

En l’àmbit de serveis a les persones vam aconseguir tirar endavant 
la construcció d’un Centre de dia per a persones grans depen-
dents amb 40 places i l’equipament per l’Associació Neurològica 
que s’ha ampliat aquest darrer any, també el nou tanatori...

Com podeu veure, hem posat al dia el Sant Celoni dels nostres 
pares, conscients de que encara queda molta feina per fer. És el 
moment de donar el relleu a en Raül Garcia, persona compromesa 
amb Sant Celoni i la Batllòria i amb el país, de llarga trajectòria i 
implicació en entitats del poble (Gitanes, Erol, Geganters, ANC, 
Òmnium...). Forma part d’una nova generació i tindrà el repte de 
projectar el futur, el Sant Celoni dels nostres fills i sé que ho farà 
molt bé.

Moltes gràcies pel vostre suport, per permetre’m treballar pel meu 
poble. Ha estat tot un honor i un orgull.

Francesc Deulofeu
Alcalde
santceloni.juntsxcat@gmail.com

Acaba el mandat i  
arrenca el judici

Aquests dies de febrer i març vindran 
marcats pel judici ignominiós contra 
els presos polítics catalans. Seran 
dies durs, en què l’Estat intentarà 
demostrar que tots els presos i la resta 

d’acusats van actuar com si fossin una organització criminal 
que l’1 d’octubre de 2017 va utilitzar tot un poble per fer 
d’escut contra uns agents de Policia i Guàrdia Civil que ‘van 
una feina exemplar’. Es tornarà a dir que aquelles imatges que 
tots vam veure als mitjans de comunicació no eren certes, que 
eren muntatges, i que allò que va córrer per tot el món, era 
propaganda republicana. 

Els propers mesos seran també els darrers de l’actual mandat 
municipal i al maig serà el moment en què les formacions po-

lítiques ens posarem davant la ciutadania per avaluar el grau 
de satisfacció amb la feina feta i el grau de confiança amb el 
projecte de futur que s’ofereix per als propers 4 anys.
 
Des d’ERC parlarem de la feina feta, on al capdavant de l’Àrea 
de Comunitat hem fet un gran esforç per donar una xarxa de 
suport a les famílies més vulnerables i a totes aquelles perso-
nes que l’han necessitat. Però parlarem també de tot el que 
hem viscut i hem construït entre tots durant aquests darrers 
anys, treballant transversalment entitats, partits i ciutadans, 
per unir com mai abans s’havia fet el municipi de Sant Celoni 
a favor de la nova República.

I finalment, exposarem també la nostra proposta de futur, 
que passa per la construcció d’un municipi amb una marcada 
agenda social i republicana. Això vol dir fer una gestió eficient 
dels recursos de tots, fer una xarxa de serveis que arribi i 
atengui a tots els vilatans, promoure polítiques públiques que 

ajudin i facilitin l’emancipació de la dona, aprofitar el nostre 
entorn natural per convertir-lo en un veritable motor econò-
mic, treballar per la cohesió entre veïns i barris, garantir una 
vida digne a tots els ciutadans i dignificar els espais públics –
carrers, parcs, equipaments– per fer un poble més amable per 
a totes les persones, de totes les edats.

I ho farem en positiu, contraposant idees amb la resta de 
formacions, però essent alhora molt ferms contra el racisme, 
l’homofòbia i el masclisme d’algunes formacions polítiques 
i contra aquells que l’únic que volen és aconseguir el salt al 
govern espanyol atiant l’odi entre catalans i dividint-nos com 
a societat. No deixarem que el feixisme arreli a Sant Celoni i la 
Batllòria. 

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


