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Grups  municipals

Diàleg i acords
Els fets polítics que estan passant 
aquests dies ens obliguen a fer una 
reflexió sobre la situació que actual-
ment s’està vivim a Catalunya.

L’1 d’octubre es va fer a Catalunya un referèndum 
sobre la independència de Catalunya fora de la llei 
i sense garanties democràtiques. La llei per la realit-
zació d’aquest referèndum es va aprovar evitant la 
deliberació i l’esforç de consensuar i amb l’únic su-
port de la majoria independentista al Parlament de 
Catalunya. Malgrat la il·legalitat d’aquest referèndum 
l’Estat espanyol va cometre l’error gravíssim d’orde-
nar o d’emparar accions policials violentes contra les 
persones que pretenien participar en aquest acte de 

votació,  per il·legal o irregular que alguns el volgués-
sim considerar mai és justificable la violència i per 
aquest motiu condemnen aquelles actuacions.  Al 
mateix temps  denunciem que la judicialització de la 
política NO és la solució. Cal que la norma es com-
pleixin i que els debats polítics es facin en l’àmbit de 
la política.  És necessari una separació real de poders 
com a garantia de la democràcia.

Aquest referèndum i els fets que s’han derivat els úl-
tims dies, tant per part de l’Estat espanyol com pel 
govern de la Generalitat, ha dividit la societat catala-
na i no ha ajudat a trobar una solució. Els socialistes 
creiem que és possible defensar els drets de Catalu-
nya en una Espanya democràtica i respectuosa de la 
diversitat nacional. Els problemes són reals i són de 
fons i aquests estan relacionats sobretot amb el re-

coneixement, des d’Espanya, de les aspiracions naci-
onals catalanes. I amb el reconeixement recíproc, des 
de Catalunya, del marc constitucional i estatutari que 
regula les nostres institucions. La solució és possi-
ble, però sabem que no serà fàcil. Cal que es pro-
dueixi un canvi d’actitud i fins i tot de llenguatge 
per part de tots. Hem de tornar al respecte de la 
llei i al llenguatge de la negociació i del pacte. 
Totes les parts han d’aconseguir dialogar i consen-
suar. Diàleg i més diàleg per aconseguir acords. 
El Grup municipal socialista creu que és necessari arri-
ba a una solució pactada després d’un esforç sincer 
de diàleg, negociació i pacte.
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La República catalana,  
una revolució
Des de Sant Celoni i la Batllòria estem  
compromesos amb el present i el futur  
del país

Els grups municipals del Partit Demòcrata (PDeCAT), 
la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC), conscients del 
moment excepcional que estem vivint, hem decidit 
compartir l’article de l’Informatiu com a signe del 
nostre compromís amb el present i futur del nostre 
país cap a la República Catalana.
 
Una revolució no violenta i l’afany per 
reprimir-la

Estem fent història construint un projecte col·lectiu 
per garantir una vida digna per a tots de manera pa-
cífica i exemplar. I ho estem fent malgrat el desple-
gament del mostrari repressiu més baix i més negre 
de l’Estat espanyol, un arsenal de mesures polítiques 
i policials que tenen com a objectiu únic aturar una 
revolució inaturable.

Una caça de bruixes que ens ha volgut reprimir, pri-
mer el 20 de setembre amb les detencions d’agents 
clau per al referèndum de l’1 d’octubre. Després 
el mateix 1 d’octubre, amb el desplegament d’odi, 
porres i cops de puny contra un poble pacífic que 
només protegia la seva llibertat d’expressió, i que de 
Sant Celoni i la Batllòria, gràcies a la unió de la gent, 

van haver de passar de llarg. Seguidament amb 
l’empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, 
la veu de la manifestació pacífica, la de la gent que 
amb els braços alçats reclama justícia i el dret de 
poder-se expressar. I finalment amb la mesura que 
la seva Constitució els atorga: aplicar l’article 155 i 
anul·lar de facto les institucions catalanes.
 
Un clam unànime de diàleg i mediació

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, 
en el seu discurs del 10 d’octubre al Parlament de 
Catalunya enumerava fins a 18 les vegades que s’ha 
demanat al Govern espanyol, actualment en mans 
del PP amb el suport del PSOE i Ciudadanos, poder 
celebrar un referèndum pactat, on els i les catalanes 
poguéssim expressar la nostra voluntat de decidir el 
futur polític de Catalunya, tal com han fet els quebe-
quesos o els escocesos recentment. Però la resposta 
sempre ha estat negativa, i el 21 d’octubre van deci-
dir anar més enllà: enmig de les demandes de diàleg 
i mediació, apliquen l’article 155 de la Constitució, 
l’agressió més greu contra els drets del poble català 
des de la dictadura franquista.
 
República catalana i procés constituent

Amb la declaració de la nova la República catalana, 
cal que seguim dempeus com fins ara, ferms davant 
tots els embats del govern espanyol, fidels a les 
nostres legítimes institucions i en contra d’allò que 
comporti l’article 155.

I un cop declarada la República, cal iniciar un procés 
constituent per construir un Estat de dret que fixi 
unes institucions polítiques democràtiques, que 
garanteixi els drets socials, que democratitzi l’econo-
mia i consolidi un model cultural substantiu i crític a 
l’abast de tothom. 
 
Us animem a participar tant com pugueu en totes 
les iniciatives que s’emprenguin els propers dies i 
setmanes des de la societat civil. La nostra gran for-
ça és la nostra capacitat d’actuar de forma unitària, 
massiva, pacífica i cívica.

Perquè aquesta és la raó principal que justifica con-
vertir Catalunya en un Estat independent: millorar el 
benestar de tothom. La nova República catalana ha 
de ser de tots i per a tots. Junts la farem possible!
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Salut celonins i celonines,
En primer lloc des de’l grup lo-
cal d’ICV-EUiA, volem condemnar 
obertament i amb fermesa els actes 
ocorreguts durant l’1-O així com 
les detencions dels presidents de 
l’ANC i Omnium.

Partint del punt anterior volem instar a tots els nostres 
conciutadans a tenir paciència i serenor, però sobre-
tot a ser tolerants, amb independència del punt ide-
ològic en la que quelcom es trobi, perquè tot i el que 
pugui ocorre els pròxims dies, setmanes, mesos... tots 
o bé la gran majoria seguirem essent veïns, companys 
de feina, d’oci i així un llarg etcètera. Per tant, des de 
el nostre grup municipal apostem pel diàleg y per fer 
germanor entre tots nosaltres.

D’altra banda, des de’l nostre grup municipal abo-
guem per a aquest plantejament car volem evitar 
que es dongui un fenomen de irracionalitat col·lecti-
va dins de la nostre societat, es més acompanyem la 
nostre proposta anterior des dos precs; D’una banda 
un prec al govern espanyol, de qui esperem que entri 
aviat en raó i que s’assegui per parlar i donar una 
resposta adequada a la part de la societat civil ca-
talana que es independentista, la qual ha demostrat 
que es amplia i que te una demanda clara. D’altra 
banda el segon prec va dirigit al govern català, a qui 
volem demanar que recordi que tot i a ver acudit amb 
un mandat d’una part de la societat civil, segueix es-
sent el govern d’aquella altre majoria que no es sent 
independentista, la qual també es veu immersa dins 
el procés, per tant també cal que se’ls hi doni una 
resposta o via.

Per últim i recuperant l’idea d’irracionalitat col·lecti-
va patent a la Paradoxa de Condorcet, esperonem a 
tot els celonins i celonines a reflexionar, a indagar, a 
plantejar-se... tan els pensaments i creences pròpies, 
com el que s’exposen els mitjans o la nostre opinió 
d’aquells que no pensen igual que nosaltres... tot ori-
entant-nos a no caure en falsedats o irracionalitats, 
les quals es troben aquests dies més presents entre 
nosaltres dels que ens pensem, amenaçant el nostre 
dia a dia i la nostre convivència.
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