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La CUP treballa 
perquè Sant 
Celoni i la 
Batllòria tingui 

un govern d’esquerres el 2015
Després de la 14a Assemblea d’Unitat Popular que 
vam celebrar el 25 d’octubre passat, des de la CUP 
estem treballant amb l’objectiu de constituir, de cara a 
la pròxima legislatura, una plataforma d’esquerres 
que pugui governar a Sant Celoni i la Batllòria. 

Dos frens condicionen i limiten, però, la política mu-
nicipal: d’una banda, una legislació que restringeix 
la capacitat de fer coses i, de l’altra, uns recursos 
pressupostaris molt limitats. Des de la CUP pensem 
que per encarar amb garanties aquests dos reptes 

és imprescindible entrar a l’Ajuntament amb la mà-
xima representació possible. Perquè només un go-
vern fort, cohesionat i valent serà capaç de dur a 
terme els canvis que requereix i exigeix el municipi.    

I tenint en compte  el context de crisi social que vi-
vim, considerem imprescindible que el pròxim go-
vern que es constitueixi a Sant Celoni sigui un go-
vern d’esquerres que hi pugui fer front dissenyant 
mesures socials d’emergència aplicables i efec-
tives, i també d’altres a llarg termini per consolidar 
el dret a l’habitatge i garantir l’accés estable a 
serveis bàsics. I és que en un context de regressió 
democràtica i atac frontal als drets dels treballadors, 
entenem les eleccions municipals del 2015 com una 
oportunitat per construir una organització que forci 
un canvi radical en la situació política i econò-

mica de Sant Celoni, i aquesta pot començar amb 
les forces d’esquerres fent un pas endavant. A més, 
el context polític i social convuls que viu el país pot 
fer que les eleccions municipals (si no s’avancen les 
catalanes) esdevinguin clau en el camí per assolir la 
llibertat política.

La CUP considera que per fer realitat aquesta pro-
posta, i donar-li solidesa, cal fer una trobada amb 
totes les parts. Només amb el debat col·lectiu és 
possible gestionar la pluralitat d’un projecte tan am-
biciós com aquest.

CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat 
www.facebook.com/infocup

Grups municipals

A LA C-35 PROU 
ACCIDENTS
ICV-EUiA de Sant Celoni - La 
Batllòria  celebrava la notícia  so-
bre la construcció de la rotonda 
de Llevant a la C-35 pel seu pas 
a Sant Celoni.

Em  portat a terme un gran treball constant perquè es 
fes realitat la reivindicació de tot el municipi de Sant Ce-
loni i Riells i Viabrea. Durant aquests últims anys hem 
realitzat la campanya “No més accidents a la C-35” que 
ha constat d’un treball en comú de l’agrupació local 
d’ICV i del grup parlamentari d’ICV-EUiA. Aquest últim 
ha presentat quatre propostes de resolució al Parla-
ment de Catalunya amb diferents demandes per acon-
seguir reduir la sinistralitat de la carretera. A més l’agru-
pació d’ICV de Sant Celoni ha recollit 2.400 signatures 
que es van presentar el 7 de juliol d’enguany demanat 
varies actuacions de millora a la C-35 per seu pas entre 
Sant Celoni – La Batllòria i Riells i Viabrea, així com 
també van organitzar la manifestació amb el tall de la 

carretera que es va produir el 25 d’octubre d’enguany.

Les millores que reclamen els ecosocialistes són: 

1. La construcció de la rotonda de Llevant d’entrada al 
nucli urbà i els polígons industrials.

2. La rotonda del Migdia que faciliti l’entrada a la part 
central del nucli urbà

3. La millora del pas soterrani entre La Batllòria i Riells 
i Viabrea, ja que aquest pas no s’ajusta a cap nor-
mativa.

4. L’obertura del tram que uniria la sortida de l’AP7 a la 
rotonda de Ponent de Sant Celoni.

ICV celebra que el conseller de Territori i Sostenibilitat 
hagi anunciat la construcció de la rotonda de Llevant. 
Però no volem anuncis, volem accions i per això des de 
aquí demanen que aquesta construcció sigui immedia-
ta, aquest és un problema que pateix els habitants de 
Sant Celoni i volem la solució ja.

Volem agrair a tots el ciutadans i ciudatanes que han 
col·laborat en totes les accions que s’han portat a terme 
des de ICV , als que han signat el manifest per aques-
tes millores i els van vindre el passat 25.10.14 a tallar 
la C-35 per evidenciar la situació de aquesta carretera.

Però també diem que la rotonda és una millora, però el 
govern de Mas no pot deixar de banda totes les nostres 
propostes que li hem reclamat una i una altre vegada, 
volem la millora completa d’aquesta carretera. Els ve-
ïns i veïnes de Sant Celoni i La Batllòria, així com els 
usuaris de la C-35 no es conformen amb un pedaç, 
exigim que s’executin totes les nostres demandes per 
deixar enrere la lacra dels accidents per culpa d’una 
infraestructura deficient i en mal estat”.

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

Què coi s’hi 
fa als Plens 
municipals?
El Ple és el màxim òrgan decisori 
d’un ajuntament. Per respondre 
la pregunta del títol que ens 
fan de tant en tant, posarem 

d’exemple el d’aquest mes de novembre. Es comença 
aprovant l’acta del Ple anterior i donant compte de tots els 
informes econòmics que l’Estat exigeix als municipis d’uns 
anys ençà, en la seva voluntat controladora i restringent 
de les entitats locals, malgrat que són les úniques 
administracions que pràcticament no generen deute públic 
(poc més d’un 3%, enfront del gairebé 80% que genera 
l’Estat i el 20% de les comunitats autònomes).

Seguim per avançar en dos fronts importants gràcies 
als acords amb la Generalitat: un per ampliar els cicles 
formatius i la construcció d’una escola, i l’altre per la 
construcció d’una rotonda a la C-35. Grans notícies, sens 
dubte fruit de la feina de moltes persones i col·lectius des de 

fa pràcticament una dècada. També un punt exclusiu sobre 
la Batllòria: l’esperada connexió de les aigües residuals 
amb la depuradora de Riells. Enhorabona Batllòria!

A continuació, 3 punts sobre finances municipals que 
evidencien una deixadesa perillosa: pel que fa a les 
ordenances fiscals, donat que durant aquesta legislatura 
es va augmentar l’IBI un 16% i que l’Estat ha augmentat 
enguany el valor cadastral, per tal que la pressió fiscal en 
els ciutadans sigui la mateixa (i, per tant, la recaptació de 
l’ajuntament també), la proposta ha de ser forçosament 
rebaixar l’IBI; pel que fa a la modificació de crèdit, aquesta 
serà la cinquena! No cal que presentin pressupostos 
si ens enganyen modificant-los 5 o 6 vegades durant 
l’any; i, pel que fa al pressupost 2015, destacar que s’hi 
incorporen algunes inversions, per fer en campanya 
electoral tot el que no han fet fins ara i, en canvi, proposen 
un ridícul 0,7% per a Promoció econòmica, en uns 
moments en que l’atur és un dels principals problemes de 
les persones.

Arribant al final, tres mocions presentades per CiU: 
una per felicitar Sant Celoni i la Batllòria per la jornada 
participativa sobre el futur polític de Catalunya del 9N i 

d’autoinculpació dels regidors i regidores per les mesures 
judicials que ha emprès l’Estat espanyol; una altra per 
rebutjar que el govern espanyol no permeti al català prendre 
mesures per pal·liar la pobresa energètica; i una última 
per rebutjar que el govern espanyol hagi pagat 1.350 euros 
(que repercutiran als rebuts del gas durant els propers 30 
anys) a l’empresa del projecte Castor (magatzem de gas 
submarí autoritzat pel PSOE que ha provocat més de mig 
miler de sismes i que gràcies a la mobilització d’institucions, 
especialistes i col·lectius diversos s’ha paralitzat).

Acabem el Ple amb la desintegració que vivim del PSC 
de l’era Castaño: es dóna compte que els regidors Manel 
Bueno i Magalí Miracle abandonen el grup, com també va 
fer Jordi Arenas al seu dia. Durant aquests 6 mesos de 
legislatura que queden, la gent de CiU seguirem defensant 
els interessos dels celonins i les celonines, en actitud 
constructiva alhora que exigent, però amb el desig que a 
partir del maig de 2015 l’ajuntament del nostre poble 
torni a estar a l’alçada de la seva gent.

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

Convergència i Unió 
torna a bloquejar les 
millores a la C-35

La seguretat i la mobilitat han es-
tat una prioritat constant de l’actual 
equip de govern, com ho ha estat 

en anteriors mandats progressistes que han liderat el canvi 
de Sant Celoni en dècades anteriors. Aquesta preocupació 
ens va portar a dissenyar un nou escenari d’entrades a 
Sant Celoni, donada la perillositat que suposava l’accés a 
l’autopista, l’entrada a la població per un sol túnel de baixa 
alçada lateral al carrer Doctor Trueta i un accés deficitari a 
l’altura dels Bombers, on actualment s’hi sumen dues grans 
superfícies alimentàries (Lidl i Caprabo). 

Amb aquest escenari, s’han planejat i executat la rotonda 
d’accés a l’autopista AP7, una rotonda davant del centre 
comercial Altrium, un nou túnel d’entrada al carrer Doctor 
Trueta i un túnel per sota de la via del tren al carrer Roger 
de Flor, que havia de connectar amb la carretera comarcal 
amb una tercera rotonda elevada. 

Amb l’arribada de CiU al govern municipal, no per haver 
guanyat les eleccions sinó per un pacte postelectoral, 
va continuar la construcció túnel del Doctor Trueta, 
afortunadament ja licitat en el mandat anterior, però es va 
abandonar la resta de projectes, relegats a un futur sense 
data de construcció per no ser prioritaris.

En aquests tres anys hem tornat a situar la seguretat a la 
C-35 a primera línia de les prioritats municipals i, gràcies 
a l’acció de la resta de partits polítics, sindicats, empreses, 
polígons industrials, etc., hem tingut la força suficient per 
aconseguir que la Generalitat canviï de posició i accepti 
dues millores cabdals: una rotonda a nivell a la zona dels 
Bombers, i un carril d’accés –eixamplant-ne la calçada- a 
l’altura del carrer València. 

Siguem francs: no és la millor solució. Si s’haguessin 
portat a terme les obres en el moment en què es van planejar, 
Sant Celoni comptaria amb dos accessos nous amb rotonda 
elevada que hagués suposat una millora cabdal en la 
seguretat i la connexió de barris, i de la vila amb el polígon 
industrial. Tot i així, després de tants anys d’espera, ens hem 
de felicitar que la Generalitat hagi recapacitat i porti a terme 
una millores que, tot i ser molt inferiors a les inicialment 

previstes, segueixen sent necessàries i urgents. 

Ara bé, en aquest moment, no podem sinó lamentar la 
posició immobilista del grup municipal de Convergència 
i Unió que, en el darrer ple de 27/11/2014, va tornar 
a anteposar els interessos partidistes de bloqueig 
institucionals davant de l’interès general de la vila. Si 
en teniu oportunitat, podeu tornar a sentir el Ple a www.
santceloni.cat/radio i veureu els arguments mal treballats 
que justifiquen una posició d’obstaculització permanent. És 
així com va votar en contra fins i tot d’una millora que 
l’Ajuntament tenia prevista de fer al a la C-35 en matèria 
de seguretat que, a més, responia amb les demandes del 
teixit empresarial del Polígon Industrial. Els seus vots en 
contra d’aquesta mesura, com ho han estat també contra 
el planejament per impulsar la promoció econòmica en 
un polígon industrial limítrof amb Riells i Viabrea, ens 
mostren el pitjor costat d’un partit que ha començat a fer 
campanya electoral a més de sis mesos de les eleccions 
locals de maig de 2015. 

Grup Municipal del PSC 
gmpsc@santceloni.cat


