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Grups municipals

Les persones grans 
actives
L’augment de les quotes del programa munici-
pal de l’activitat física per la gent gran que va 

realitzar l’actual equip de govern, va plantejar al grup municipal del 
PSC la necessitat de presentar una Moció al Ple Municipal perquè 
l’equip de govern reconsiderés aquest augment. La Moció va ser 
aprovada malgrat l’abstenció de l’actual equip de govern.

El grup municipal del PSC es va reunir en diverses ocasions amb el 
col·lectiu de gent gran, va recollir les seves inquietuds i va traslladar 
aquestes a l’alcalde, però sense cap èxit, ja que aquest va continuar 
amb  la negativa de tornar als preus inicials. Aquest grup municipal 

considerava que l’increment de preus que s`havia fet era despro-
porcionat, ja que suposava un augment d’un 150% del preu que 
es pagava anteriorment. L’equip de govern es plantejava única i 
exclusivament la rendibilitat d’aquesta activitat per a la gent gran. 
La gent gran es un col·lectiu actiu i amb ganes de fer activitats, im-
plicats en diferents entitats ja sigui de caire cultural o social. Aques-
ta activitat els hi aporta millorar la salut, evitar el sedentarisme i 
alhora poder dur a terme una vida social activa. 

És necessari la implementació d’una nova política per a les perso-
nes grans. Ser pro actius i no reactius davant dels reptes que ens 
planteja la nova realitat social. Els canvis demogràfics experimentat 
en els darrers anys han provocat un increment molt significatiu del 
pes social de les persones grans a la nostra societat i les polítiques  
per a la gent gran han de ser polítiques que promoguin un nou 

discurs: el de les persones grans actives.

La Carta dels Drets i Deures de la Gent Gran a Catalunya recull els 
cinc principis temàtics proposats per les Nacions Unides, descrits en 
els documents dels drets humans per a persones d’edat. Aquests 
principis que haurien de ser la base de les polítiques pro actives per 
a la gent gran, són: Dignitat, independència, autorealització, assis-
tència i participació. El principi de autorealització fa referència a la 
necessitat que les persones grans puguin desenvolupar plenament 
les oportunitats i les potencialitats a partir de l’ l’accés als recursos 
educatius, culturals, espirituals, d’oci i temps lliure en la societat. 

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

Compromesos 
amb tu   
 
Finalment sembla ser que els pressupos-
tos de la Generalitat per aquest any 
podran tirar endavant malgrat els es-
forços dels partits de l’oposició de bloque-
jar-los. És una gran notícia també per 

als celonins i celonines, perquè quedaran definitivament apro-
vades inversions importants en educació, sanitat i infraestructures 
necessàries per al desenvolupament de la nostra vila. També per 
a tot el país, ja que es podran dedicar més recursos en polítiques 
socials i de desenvolupament del territori.
 
També suposa, se’ns dubte, un pas molt ferm en el procés po-
lític que viu el nostre país. Tenim de nou una majoria parlamen-
tària que ha posat les eines que faran possible el referèndum. Un 

referèndum que ha de treure l’entrellat de què volem els catalans 
i catalanes per al nostre país i aplicar-hi definitivament el que la 
majoria decideixi. I això només té un nom: democràcia.
 
Precisament una democràcia, l’espanyola, que aquests dies de-
mostra, en paraules del President Puigdemont, que ha emmalaltit. 
L’exemple més evident és la imatge del President Mas, Joana Orte-
ga i Irene Rigau essent jutjats per ser fidels al mandat democràtic 
dels ciutadans de Catalunya i del seu Parlament. Tot això contrastat 
amb un Estat que pot desobeir cínicament sentències dels tribu-
nals, també del Constitucional, sense que hagi de rebre el més lleu 
requeriment per part de ningú. Incompleix fins a 34 sentències, 
algunes en àmbits tan sensibles com les beques o el 0,7% de l’IRPF.
 
En paraules del mateix President “La normalitat de la impunitat. 
Perquè a Espanya es pot asseure a la banqueta dels acusats el pre-
sident de la Generalitat per posar les urnes, però es recol·loca el 
ministre responsable del Yak 42 al Consell d’Estat. Perquè es poden 

alterar resultats electorals amb informes falsos elaborats i pagats 
amb fons reservats per destruir la reputació del president Mas o de 
l’alcalde Trias, i ningú no en surt ni amb una trista multa. Perquè 
es revela la conspiració del ministre de l’Interior i l’existència d’una 
policia política i tot queda arxivat. Perquè s’informa de comptes 
a l’estranger de responsables policials que acumulen patrimoni i 
diners que caldrien trenta vides d’assalariat policial per poder-los 
justificar, i cap fiscal ni cap unitat policial irromp a casa de ningú 
havent avisat prèviament els mitjans de comunicació.”
 
Nosaltres seguirem compromesos amb la voluntat majo-
ritària del poble de Catalunya. Assumint els riscos i les con-
seqüències, com ja s’ha demostrat, i fidels al mandat democràtic 
de les urnes.

Grup Municipal del PDeCAT
www.ciu.cat/santceloni

D’ençà del 2012, quan les mobilitzacions massives en defensa de 
la independència de Catalunya van capgirar l’agenda política del 
nostre país, enviant a la paperera de la història el pactisme auto-
nomista, la CUP de Sant Celoni va entendre i defensar que aquest 
escenari era una conjuntura política històrica que no es podia des-
aprofitar.

Al cor de la Unió Europea -un dels pols del capitalisme global-, ara 
dinamitada pel turbo neoliberalisme, l’ascens de l’extrema dreta 

xenòfoba i el brexit, la independència s’erigeix en l’única garantia 
per construir un Estat en què els drets fonamentals (treball, educa-
ció, habitatge, sanitat i atenció a la dependència) siguin, no només 
garantits a tothom (sigui qui sigui i vingui d’on vingui), sinó que 
constitueixin l’espina dorsal de la República catalana.

Les discrepàncies entre els partits polítics han contrastat amb la 
manifestacions massives, unitàries i transversals dels últims cinc 
Onze de Setembre. En som plenament conscients. Tanmateix, des 
de la CUP de Sant Celoni sabem que els reptes polítics complexos, i 
la independència ho és, exigeixen fer renúncies polítiques, assumir 
contradiccions i abandonar els càlculs electoralistes. Una responsa-
bilitat que incumbeix tots els partits. No només la CUP.

D’aquesta manera, i pel que fa al debat dels pressupostos, la CUP 

de Sant Celoni va defensar el sí a aprovar-los, perquè, més enllà 
que el contingut dels comptes proposats pel Govern de Junts pel Sí 
no s’ajusten a les nostres demandes, per exemple, de més equitat 
fiscal i reversió de retallades, operen com a palanca instrumental 
per avançar cap al referèndum i consolidar l’escat mat democràtic 
a l’Estat espanyol. 
 
Més cert és encara que, més enllà dels partits polítics, la indepen-
dència depèn de nosaltres. Dels milions de persones anònimes i 
invisibles d’aquest país que han fet possible que ara tinguem la 
independència a tocar. Per tant, mobilitzem-nos per garantir la ce-
lebració del referèndum, guanyar-lo i fer efectiu el resultat. Som-hi!

CUP SANT CELONI
www.santceloni.cup.cat

Compte enrere 
per fer efectiva la 
independència

Bon dia celonins i celonines
Des del nostre grup municipal volem fer ser-
vir aquest espai per fer un breu missatge de 
reflexió, i és que des del 2007 s’ha instaurat 
a la nostra societat un canvi de dinàmica 
molt important impulsada tant per factors 
socioeconòmics, demogràfics, instituci-
onals i culturals... és la reducció del que 

s’anomena l’Estat del Benestar, és a dir, la provisió de l’Estat de 
drets socials, en educació, sanitat, serveis socials... i això, ho hem 
vist en molts àmbits,  sanitat, pensions i  llei de dependència per 
posar només tres exemples.

En relació amb l’anterior sembla que aquesta tendència cada cop 
es més ample i que els drets en polítiques socials, estan sotmesos 
als cicles econòmics i a les polítiques econòmiques que fa l’Estat, 
però realment ens hem de resignar davant aquesta tendència? És 

veritat que no existeixen certes característiques que van fer viables 
els Estats de Benestar com el “pleno empleo” (per posar un exem-
ple a nivell de finançament), però semblem oblidar que mentre a 
Europa l’Estat de Benestar retrocedia des del 1973, a Espanya es va 
implementar i augmentar fins i tot en certs períodes recessius. Això 
ens porta a plantejar el dubte que si realment no és possible frenar 
aquesta tendència.

En aquesta línea és veritat que hi ha aspectes com la demografia o 
l’economia que són difícils per no dir impossibles de controlar per 
part individual dels ciutadans, però el que sí que podem és parti-
cipar del que actualment s’anomena governança i fa referència  
entre d’altres coses al paper actiu de la societat civil (els individus) 
conjuntament amb d’altres actors en el govern. En aquesta línea 
ens hem de proposar participar de les dinàmiques de govern i ava-
luar  les seves polítiques car l’Estat no deixa de ser dependent i es-
collit de nosaltres, és per això que ens hem de fer escoltar, si tenim 

en compte al premi Nobel Amartya Sen la llibertat i la justícia són 
indissociables del desenvolupament de les capacitats de la persona 
així com del desenvolupament democràtic, és a dir, l’existència de 
drets socials i la provisió d’aquests són indispensables.

En resum, des d’ICV-EUiA Sant Celoni i la Batllòria volem refle-
xionar sobre la importància que tenen els drets socials i perquè 
l’Estat del Benestar és indispensable en aquest àmbit, si bé volem 
demostrar-vos que no és inviable recuperar el terreny perdut, però 
el que sí que és indispensable per a recuperar-lo, és el paper que 
hi juga cadascú.

Grup municipal ICV Sant Celoni i La Batllòria 

icvsantceloni@ymail.com

Encarem el tram 
decisiu
L’acord assolit entre els dos grups parla-
mentaris per tirar endavant el nou Pressu-
post de la Generalitat ens carrega a tots 
d’optimisme per encetar amb més força i 

més il·lusió que mai un 2017 que s’espera emocionant i decisiu. Cal 
recordar que aquest és el primer Govern de la història de Catalunya 
que té el mandat clar i democràtic de fer possible que puguem 
decidir sobre el nostre futur com a poble, i per tant, de conduir-nos 
a les portes de la independència. Sense uns nous comptes, aquest 
Govern hauria hagut d’afrontar l’embat més transcendent de 
l’anomenat “Procés” sense l’estabilitat parlamentària necessària, la 
qual cosa hagués deixat un escenari francament complicat.

Ara, per tant, ha passat allò que els contraris a la independència, 
aquells que diuen estar disposats a fer qualsevol cosa per impe-
dir-la, no comptaven mai que passaria: que les forces polítiques 
independentistes del nostre país, antagòniques en molts punts dels 
seus programes electorals, poguessin posar-se d’acord amb el Pres-
supost. Estaven convençuts que ells no haurien de fer res, perquè 
nosaltres mateixos, amb les nostres divisions, aniríem posant tants 
rocs al camí que ens veuríem obligats a fer mitja volta.

Ja fa alguns mesos que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
està encarant aquest tram determinant aportant al país un debat 
enriquidor d’idees sota la campanya “La República que farem”. Es 
tracta d’espais de reflexió i de divulgació política sobre diferents 
àmbits sectorials (economia, cultura, educació, treball, política in-
ternacional, medi ambient, etc.) que han de contribuir a generar 
debat sobre el model de país que ens tocarà construir si la ciutada-
nia de Catalunya manifesta la seva voluntat de ser un estat en el 
referèndum que es convocarà properament.

Des d’ERC Sant Celoni també ens hem sumat a aquesta campanya 
nacional i per això ens trobareu els dissabtes 18 de febrer i 29 
d’abril a la Plaça Comte del Montseny i el 25 de març a la Plaça de 
l’Església. Els companys i les companyes d’ERC de Sant Celoni i la 
Batllòria estarem encantats de compartir amb vosaltres una estona 
i d’intercanviar opinions sobre la situació política del nostre país. 

Encarem aquest tram decisiu amb tota la il·lusió, preparats i amb 
moltes ganes de poder votar per la independència. Estem a punt 
d’encetar les pàgines decisives d’aquest llibre que estem escrivint 
entre tots. 

Grup municipal d’ERC-AM
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