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Grups municipals

Dos anys treballant 
per millorar Sant 
Celoni i la Batllòria
Hem arribat a l’equador d’aquesta legis-

latura municipal i el grup municipal socialista de l’Ajunta-
ment de Sant Celoni i la Batllòria hem reflexionat del que 
han estat aquests dos anys a l’oposició. En primer lloc cal 
dir que els regidors i regidores del grup municipal del PSC 
tenim la mateixa il·lusió, la mateixa força i les mateixes ga-
nes que el primer dia. Il·lusió, força i ganes per millorar el 
nostre poble i la vida dels celonins i celonines que hi viuen. 
En segon lloc volem treballar cada dia per millorar Sant 
Celoni i la Batllòria i per això hem donat el nostre suport 
a l’actual equip de govern quan hem cregut que les pro-

postes polítiques fetes per aquest eren útils, necessàries o 
viables. No hem pensat en estratègies polítiques, ni en inte-
ressos partidistes, si no que sempre hem pensat primer en 
el nostre poble, en les seves mancances i necessitats, sense 
perdre mai de vista el nostre projecte polític basat en la 
igualtat i la justícia social. 

Sense perdre mai de vista les necessitats dels més vulnera-
bles, amb responsabilitat, diàleg i negociació hem aconse-
guit aprovar uns pressupostos que recollien les demandes 
fetes pel grup municipal socialista. Aquests pressupostos 
han inclòs partides per la compra de pisos d’inclusió soci-
al, per ajudes a llibres, sortides escolars i escola d’adults, 
130.000 euros per nous plans d’ocupació, 282.000 euros 
per habitatges, beques menjador i teleassistència. Gràcies 
al grup municipal socialista es faran realitat projectes llar-

gament esperats a Sant Celoni, com la construcció d’una 
piscina a l’aire lliure, la realització del Passeig Francesc Fulla 
(Xumbo) al barri de les Borrelles o habilitar el pas soterrat a 
la C-35 pel pont del Pertegàs. El grup municipal socialista 
té un compromís ferm amb la ciutadania de Sant Celoni 
i la Batllòria, volem arribar a acords quan es fa necessari 
fer realitat projectes concrets que han de millorar el nostre 
entorn, volem fer una oposició responsable, realista i sen-
se perdre mai de vista el nostre projecte polític. El nostre 
compromís és clar: treballar per millorar Sant Celoni  i la 
Batllòria.

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

Estem convocats!
Voleu que Catalunya sigui un estat 
independent en forma de repúbli-
ca? Aquesta és la pregunta amb la que 
el President Puigdemont, el govern i les 
forces parlamentàries sobiranistes ens 
convoquen a un referèndum el proper 
1 d’octubre de 2017.

El nostre compromís amb el referèndum és irrenunciable. 
Perquè referèndum és igual a democràcia; perquè entenem 
que Catalunya, com a nació que és, té dret a decidir; perquè els 
catalans i catalanes, després d’una llarga trajectòria d’intents 
de col·laboració constructiva i de diàleg amb l’Estat espanyol 
que no ha estat corresposta, ens mereixem poder decidir com 
volem que sigui el nostre país. 

Som una nació i tenim dret a decidir. Ara que el PSOE sem-
bla que ha acceptat que a Espanya hi ha diverses nacions, cal 
recordar que el reconeixement de les nacions es fa amb tots 
els seus efectes i reconeixent tots els seus drets, començant pel 
dret a la lliure determinació i poder escollir democràticament el 
seu futur. Catalunya no és només una nació cultural com 
diuen alguns, sinó que és sobretot una nació política.

Els exemples de Quebec i Escòcia: Cal recordar que el refe-
rèndum del Quebec va ser una iniciativa impulsada des del go-
vern del Quebec que va ser respectada i acceptada pel govern 
de Canadà. Igualment, a Escòcia el diàleg entre els dos governs 
es va mantenir en tot moment i el referèndum va comptar amb 
l’aprovació del govern britànic. Per què a Espanya no podem 
ser igual de civilitzats?

I sempre estarem disposats a dialogar, malgrat que fins a dia 
d’avui només ens hem trobat amb un PP que s’ha negat rotun-

dament a qualsevol diàleg, pacte o negociació i que ha tractat 
la qüestió catalana amb l’única finalitat d’obtenir rèdits electo-
rals. Un diàleg, però, que no pot mai renunciar a l’objectiu que 
els catalans i catalanes ens manifestem lliurement en referèn-
dum sobre el futur polític del nostre país.

Estem tots convocats: els del sí, els del no, els del no ho sé... 
Això va de democràcia, de fer un debat serè com a país i 
deixar en mans dels ciutadans el somni de país que tenim. La 
societat catalana sempre ha estat al costat de grans ideals i ha 
treballat en la defensa dels drets individuals i col·lectius. Ara ha 
arribat l’hora de tornar-ho a demostrar. 

Grup Municipal del PDeCAT
santceloni@partitdemocrata.cat

El bar de l’Ateneu, 
malgrat tot
La CUP qüestiona el procés se-
guit amb la licitació del bar de 
l’Ateneu i els diners invertits

Que un espai de dinamització cultural com l’Ateneu disposi 
d’un bar on es puguin programar actes és important, però 
com ja vam manifestar en un Ple anterior, considerem que 
no va ser una inversió prioritària (acumula un cost de més 
de 700.000 euros). Ni ho vèiem prioritari quan es van iniciar 
les obres, el 2014, ni ho veiem ara. I és que, a més, el temps 
ens ha acabat donant al raó, tenint en compte que un any 
després de tenir les obres acabades encara no ha sortit cap 

equip disposat a gestionar-lo.

Per això ara, com fa tres anys, ens continuem pregun-
tant si el projecte va estar ben plantejat d’entrada i si 
tots aquests diners no es podrien haver invertit en al-
tres serveis més urgents.

La inquietud que ens provoca pensar això creix quan veiem 
que hi ha moltes preguntes per a les quals no veiem resposta. 
Per exemple, els detalls tècnics indispensables perquè la sala 
pugui acollir concerts, si és que s’ha pensat que n’aculli, o la 
mateixa durada del contracte de gestió de l’espai. Per què 
es canvia la durada de 4 anys a 8+2 i no, per exemple, a 
6+2+2? Volem entendre que es tracta d’un canvi fruit de la 
reflexió detinguda i acurada dels tècnics i l’equip de govern.

Malgrat ser conscients que tot el procés s’hauria pogut fer 
millor, considerem indispensable que l’espai comenci a fun-
cionar i que reverteixi en benefici dels veïns i veïnes de Sant 
Celoni i les entitats. I que la programació que s’hi faci vetlli 
sempre per arribar al màxim de gent possible i, sobretot, al 
públic que queda fora de la programació d’altres espais.

Perquè el sentit del projecte ha de seguir sent justa-
ment aquest: que la cultura, diversa, arribi a totes les 
capes de població i que tothom sense excepció se’l pu-
gui sentir seu. 

CUP SANT CELONI
www.santceloni.cup.cat

Neteja als carrers  
del municipi
Benvolguts veïns i veïnes de Sant 
Celoni i La Batllòria, des d’ICV recla-
mem la falta de neteja i la imatge del 
municipi.

El procediment per establir el sistema de neteja va ser 
marcar el poble per àrees, marcar tipus de neteges i ac-
tuacions, marcar freqüències de treballs depenent de 
l’àrea, de tal manera que depenent del trànsit, usuaris 
i d’altres s’estableix un mapa de treball. Una vegada es-
tablerts aquests paràmetres es fa un plec tècnic, llavors 
es fa un concurs i s’adjudica una empresa concessio-
nària que és l’encarregada de complir amb el protocol 

establert. Sobre el paper sembla prou correcte, però la 
realitat que veiem al nostre municipi ens fa posar en 
dubte si les freqüències estipulades són adequades, si 
la revisió de la feina realitzada pels operaris es fa, per 
tal d’assegurar que la planificació i la feina contractada 
són correctes.
I si tot el planificat es fa i es revisa, potser ens hauria de 
portar a una revisió de les condicions que es van establir.

Des d’ICV Sant Celoni i La Batllòria Pot, hem reclamat al 
Ple de l’Ajuntament la manca de neteja eficient a dife-
rent barris del municipi, on la freqüència o bé l’eficàcia 
no són òptimes.
Segons l’equip de govern no hi ha queixes i no els arriba 
aquesta visió de manca de neteja, afirmació que xoca 
quan és més que evident.

A la neteja també podem afegir la situació de voreres, 
escocells, fanals, estat dels diferents elements dels car-
rers, incloent-hi les herbes i estat d’espais verds.

És obvi que el municipi té molts elements, el manteni-
ment dels quals depenent de l’Ajuntament, però i depe-
nent i per tant ha de revisar el seu estat periòdicament, 
no només quan es fa malbé o arriba la queixa del veí. 
Creiem que és el moment d’incrementar el bon aspecte 
de neteja i imatge de Sant Celoni i La Batllòria

Grup municipal ICV Sant Celoni i La Batllòria 

icvsantceloni@ymail.com

L’Hospital de Sant 
Celoni ja disposa 
d’urgències pedià-
triques
Des del primer dia de maig, l’Hos-

pital de Sant Celoni Baix Montseny compta amb un nou 
servei d’urgències pediàtriques. Aquest servei complementa 
l’atenció que ja es prestava fins al moment al CAP -que 
cobreix la franja horària de 9 a 21 hores de dilluns a diven-
dres-, i compta amb la col·laboració de l’Hospital de Gra-
nollers, que desplaça un professional de pediatria i un altre 
d’infermeria pediàtrica a Sant Celoni els caps de setmana i 
els dies festius. Durant les nits, aquest servei es cobreix mit-
jançant videoconferència amb els professionals que estiguin 

fent guàrdia a l’Hospital de Granollers.

Que l’Hospital de Sant Celoni disposés d’urgències pedià-
triques era una llarga reivindicació ciutadana que va comp-
tar amb una mobilització molt significativa de famílies del 
nostre municipi però també dels pobles del voltant, fent 
del territori del Baix Montseny un espai comú i transver-
sal d’aquesta demanda. I el suport institucional tampoc hi 
va faltar: des d’Hostalric fins a Llinars, els diferents ajunta-
ments van anar aprovant mocions de suport a una iniciativa 
que tenia la seva cara més visible en l’Associació Mares del 
Baix Montseny. La qüestió, fins i tot, va arribar a tenir el 
suport de la majoria del Parlament de Catalunya, que va 
aprovar una resolució a favor. 

Des d’ERC Sant Celoni i la Batllòria veiem molt encertada la 
iniciativa del Departament de Salut de dotar l’Hospital de 
Sant Celoni d’un servei d’urgències pediàtriques amb una 

fórmula que fa el servei sostenible. Al mateix temps, aques-
ta mesura de la Generalitat reforça el nostre hospital, que 
és sens dubte l’equipament que més cohesiona el territori 
del Baix Montseny.

Estem davant d’un èxit col·lectiu, d’una reivindicació ciuta-
dana que des de l’Ajuntament de Sant Celoni es va acom-
panyar durant les converses amb el Conseller de Salut i amb 
el Director del Servei Català de la Salut i que va culminar 
amb la inauguració del servei per part del conseller Antoni 
Comín. Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els que 
han fet possible una mesura que, amb el pas dels anys, es 
valorarà com un assoliment històric.

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




