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El 9N,  
volem votar  
i votarem!
A aquestes alçades de 

la partida, després de la suspensió per part del 
Tribunal Constitucional (TC) del referèndum del 
9N, la CUP no contempla cap altra opció que 
seguir acatant la legitimitat i la legalitat catalana i 
portar a terme la consulta, una consulta que ja és 
imprescindible, irrenunciable i inevitable, i entre tots 
ara l’hem de fer irreversible.

Cal recordar-ho: hem arribat on som gràcies a 
la mobilització persistent i constant del poble. 
A diferència d’Escòcia, on l’autodeterminació la 
van pactar el primer ministre escocès i l’anglès, 
a Catalunya el poble és el que ha posat a 
l’epicentre de l’agenda política l’exercici del dret 

d’autodeterminació. I és per això que només 
obeirem el mandat de la majoria del poble que 
vol votar i en cap cas ens farem enrere per la 
decisió presa per 12 jutges.

El TC no té legitimitat democràtica per prohibir 
l’exercici de la democràcia. I encara menys 
després d’haver-se’n anunciat la resolució per 
boca dels seus representants polítics, cosa que 
vulnera els principis més elementals de l’Estat de 
dret: la separació de poders. I sense separació de 
poders, i segons el liberals, no hi ha possibilitat de 
democràcia.

Independència per fer realitat un país 
més just i igualitari

Ara tenim l’oportunitat de construir un país més 
just, solidari i igualitari, un projecte de millora de 
la societat: retallant les injustícies i la pobresa i 

fent realitat un país governat per tots i no per una 
minoria, molt minoritària però molt adinerada i 
corrupte.

Constatem que la Generalitat té totes les 
condicions democràtiques, polítiques i logístiques 
per celebrar la consulta, no hi ha excuses. Tot 
està a punt, és només qüestió de voluntat política. 
Per tot això, emplacem tothom a donar suport a 
la consulta tant sí com no i a fer-se voluntari de la 
campanya unitària pel SíSí i la campanya de les 
Esquerres pel SíSí.

Tenim el camí, les eines, la gent i la legitimitat 
democràtica. No ens fem enrere i saltem la tanca. 
Saltarem, votarem i guanyarem!  
CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat 
www.facebook.com/infocup

Grups municipals

Dret a decidir 
si, drets socials 
també.
Hola ciutad@ns,

El títol del present article 
és un dels eslògan de l’ultima campanya a les 
eleccions al parlament de Catalunya per part d’ICV, 
és anecdòtic que aquest comencés, “i tant si 
podem... dret a decidir sí, drets social també”.

En un temps tan convuls com l’actual escenari 
polític Català i Espanyol, caldria fer una breu 
aturadeta, analitzar una mica els fets, la situació 
que ens envolta i fer una reflexió sobre el nostre 
municipi. En els darrers dies ens ha arribat 
una resolució per la qual ens treuen serveis 
d’ambulància a la zona del Baix Montseny. 
L’administració sanitària comarcal no té en compte 
que Sant Celoni actua com a capital de comarcal 

en aquest sentit i servei, aplega a altres municipis 
com Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera, 
Vallgorguina, Vilalba, Campins, Gualba, Fogars 
del Montseny i La Batllòria. A més a més, 
territorialment són a l’altra punta de la comarca on 
es concentren els grans centres d’atenció sanitària, 
com a Granollers i Mollet, i sense cap dubte 
Barcelona. Si ens retallen serveis, com poden 
atendre les urgències?

D’altra banda, des de fa un mesos el grup ICV 
Sant Celoni- La Batllòria ha estat treballat el 
tema de l’alta sinistralitat a la C-35 al seu pas per 
Sant Celoni, mocions al parlament, recollida de 
signatures, presentació d’aquestes i altres per 
tal d’aturar aquesta compromesa situació, i així 
continuarem en els propers mesos. D’aquí uns 
dies ja veureu que estem treballant per fer una 
altra mobilització ciutadana de cara a pressionar 
l’administració a resoldre el problema.

Però estimats conciutadans, arribats a aquest 

punt, és quan un s’ha de fer aquesta reflexió: Per 
què no tenim les infraestructures adequades? 
Per què ens treuen els serveis que tenim? és 
que som ciutadans de segona classe?... Ni-ni, ni 
infraestructures, ni serveis.

Per tant des d’ICV Sant Celoni-La Batllòria 
treballarem i participarem amb totes les 
mobilitzacions i manifestacions en contra del 
paquet de mesures que està portant a terme el 
govern de la Generalitat i afecten a la ciutadania. 
A més demanem el suport popular per tal d’aturar 
aquesta difícil situació.

Bé, com dèiem abans... “dret a decidir sí, però 
drets socials també”, 

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

Volem votar!
Els catalans i les catalanes 
hem manifestat per tots els 
canals possibles que volem 
votar: concentracions de 
centenars de milers de 

persones d’ençà de la sentència contra l’Estatut 
l’any 2010, diverses resolucions al Parlament 
de Catalunya aprovades per una amplíssima 
majoria i, darrerament, les mocions a 920 dels 947 
ajuntaments del país.

El dret a decidir, el dret d’autodeterminació dels 
pobles, ha estat definit com un dret fonamental a 

la Carta fundacional de les Nacions Unides (1945) i 
al Pacte internacional de Drets Civils i Polítics 
(1966). Però el govern espanyol del PP està 
ancorat a l’antic règim on la divisió de poders del 
vell Montesquieu ha desaparegut, i ens imposa 
una mena de despotisme constitucional que 
arrossega Espanya a la vergonya.

Per sort, seguim convocats pel 9N. Pel govern 
de la Generalitat, per CiU, ERC, ICV-EUiA, la CUP, 
per Òmnium Cultural, l’ANC, Súmate i centenars de 
milers de persones que fan una feina inestimable 
i que canviarà el rumb de totes les generacions 
venidores. 

A Sant Celoni també hi som. Però hem de 

lamentar que l’alcalde Castaño no hi sigui. Que 
no votés a favor de la moció que han aprovat 920 
ajuntaments de tots colors i que defensa el dret a 
vot dels seus ciutadans. Ni ell, ni la meitat del seu 
equip, que sovint canvien d’opinió en els diferents 
posicionaments que hem pres en aquest àmbit com 
a consistori.

Volem votar i seguim convocats. Encarem la recta 
final amb l’ànim serè i l’esperit fort com el President 
ens va demanar. I, junts, ens en sortirem. 

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni 
santceloni@ciu.info

Recuperem  
la memòria!

Un país ha de mirar al passat 
per entendre el seu present 
i poder mirar cap al futur. 

Aquest és precisament el lema de l’anunci del 
Tricentenari que commemorem aquest any: hem 
estat, som i serem. 

A Santa Celoni ho hem entès així, i no sols pel 
que fa a la nostra història més antiga, sinó també 
a aquells fets històrics que s’han produït fa tot 
just vuitanta anys, i que han afectat directament o 
indirecta la vida de molts dels nostres ciutadans i 
ciutadanes. 

El record encara és viu. Per això hem impulsat el 
treball de recuperació de la memòria històrica a la 
nostra vila, i no per nostàlgia, sinó perquè forma 
part de la nostra herència. 

L’any passat vam poder conèixer de primera mà el 
dolor de l’exili i de l’èxode després de la guerra,. 
Un èxode que, en alguns casos, van portar a con-
ciutadans nostres a l’horror dels camps de concen-
tració nazis. 

Aquest any l’Ajuntament organitza les II Jornades 
de la Memòria Històrica amb un conjunt d’activi-
tats que pretenen donar a conèixer l’evolució polí-
tica i social de la II República a Catalunya i a Sant 
Celoni entre els anys 1931 i 1936. Un període que 
comença amb l’inici d’una gran il·lusió, d’una fita 

històrica, com és la sortida d’un desprestigiat rei 
d’Espanya i la proclamació d’un règim republicà ple 
d’esperances que, recordem-ho, va ser frustrat per 
un cop d’estat militar que va abolir drets i llibertats 
en aquest país durant uns llargs quaranta anys. 

La història la fem entre tots i totes. 

Grup Municipal del PSC 
gmpsc@santceloni.cat




