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Cares noves 
per un a 
projecte de 
govern sòlid

Com succeeix en cada contesa electoral,  
els actuals regidors de la CUP no repetiran

L’actualitat política posa de manifest malauradament 
l’existència d’un seguit de polítics que fan de l’acti-
vitat política la seva professió, exercint com a repre-
sentants públics durant molts anys i impossibilitant 
l’aparició de noves idees i formes de fer. Tanmateix, 
també existeixen -en el si de moltes formacions polí-
tiques- homes i dones que viuen l’acció política com 
un veritable acte de servei públic, de servei a la co-
munitat. Aquesta forma d’entendre la política és uns 
dels pilars al voltant dels quals la CUP vol aixecar 

el seu projecte polític per a Sant Celoni i tot el Baix 
Montseny. 

El que ens mou a fer política és la sincera creença 
en la millora de la vida de tots els veïns i veïnes de 
Sant Celoni i la Batllòria, en cap cas sumar càrrecs 
i poder individual, estem convençuts que allò im-
portant és el projecte, un projecte que és col·lectiu, 
representat a l’Ajuntament pels nostres regidors i al 
carrer per tots nosaltres.

La limitació de càrrecs, però, no és l’únic compromís 
públic que acompleixen els regidors de la CUP; no 
acceptem l’acumulació de càrrecs públics més que 
el de regidor/a; sempre defensem les decisions pre-
ses en assemblea evitant així possibles interessos 
personals i evitem l’interès econòmic en l’ocupació 
de càrrecs; els nostres regidors no cobren, només 
ho farien en el cas que la situació requerís que algu-
na persona dediqués part de la seva jornada laboral 

a la CUP o al govern, i en aquest cas tindria un sou 
màxim limitat a 1.600 euros mensuals pel 100% de 
la dedicació.

I per què?

Perquè volem recuperar la confiança de la gent en 
la política. Des de la CUP considerem que l’única 
manera de prestigiar la política és usar-la per millo-
rar les condicions de vida de les persones. La polí-
tica ha de servir només per a això. Per a res més. 
Aquesta és l’única via per recuperar la confiança de 
la gent cap als polítics i la política, i, alhora, per fer 
que aquesta gent participi activament en la política.

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

Grups municipals

Amb tu és  
possible
Sembla que va ser ahir  i de 
nou ja tornem a tenir aquí les 
municipals. Ara que  tothom es 
preocupa de quedar bé de cara 
a la galeria actuant en clau 

electoralista, a més de poder veure quantes meda-
lles es poden atribuir, per nosaltres la  preocupació 
és que els compromisos adquirits es portin a terme,  
volem continuar vetllant pels interessos dels nostres 
veïns i veïnes i per les seves necessitats. 

En cap cas apostarem per grans infraestructures 
(com un gran hospital) sinó en consolidar les que ja  
tenim, i en  no perdre res de tot allò que hem acon-
seguit. I  ara que tothom està més pendent de la 
independència i de la “ mania” que ens té el govern 

central, per la porta del darrera ens estan marcant 
tots els gols possibles en polítiques socials.  A nivell 
sanitari i en el nostre municipi ens estem quedant  
sense un servei d’ambulància de 12 hores, servei 
no només adreçat als celonins sinó a les poblacions 
veïnes.

L’administració està iniciant a fer moviments als ser-
veis sanitaris de la nostra comarca, derivant serveis 
a l’Hospital de Mollet i el de Granollers. Si els serveis 
que  es presten al nostre hospital  i especialistes 
comencen a migrar  cap altres dependències més 
grans, quin panorama sanitari tindríem Sant Celoni 
i La Batllòria?  Nosaltres els usuaris tornaríem una 
altra vegada a fer incòmodes desplaçaments amb la 
conseqüent pèrdua de temps, per tant hem de vet-
llar per mantenir a la comarca del Baix Montseny, un 
hospital en condicions adequades, sense retallades 
o la conversió de l’Hospital en un centre ambulato-
ri o residència per a  gent gran. L’objectiu deu ser  

aconseguir l’ampliació i la millora dels serveis i amb 
aquest objectiu estarà atent a l’evolució del nostre 
hospital, el grup municipal d’ICV-EUiA.

Aquesta és una mostra més que veritablement ne-
cessitem polítiques d’esquerres, hem de treballar 
pel poble i recuperant tot allò que plantejàvem al 
nostre programa electoral i procurar que  la lluita 
contra les retallades no ens han d’impedir posar en 
valor els recursos disponibles en la comunitat. L’ad-
ministració local és qui  té a la seva mà la possibilitat 
de fer una lectura intel·ligent de les necessitats reals 
i la capacitat de posar en contacte els recursos pú-
blics, els socials i els privats per activar noves opor-
tunitats.

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

4 anys perduts. 
Els recuperem?
Estem arribant al final de la 
legislatura municipal 2011-
2015 i toca fer balanç. 

No podem evitar que el primer que ens vingui al 
cap siguin les crisis derivades de la incapacitat 
de govern del Sr. Castaño o, encara més greu, 
de la seva negligència: la mala gestió del cas de 
la Policia local, el sou encobert quan va assumir 
la Presidència del Consorci de Residus tot 
incomplint el seu acord amb la CUP, la imputació 
per les dietes de la Federació de Municipis 
que va ocultar als Plens municipals, canvis 
constants en l’equip de govern a causa de la 

dimissió de 3 regidors,... I també ens venen al 
cap les promeses ‘oblidades’ del seu programa 
electoral: ni l’actualització del Pla urbanístic, ni 
cap mesura de promoció econòmica per ‘portar 
empreses TIC i noves energies’, ni ‘polítiques 
de foment del turisme de qualitat’, ni ‘inversió en 
inserció laboral’, ni ‘reforç del servei d’orientació 
laboral’, ni ‘implantació d’un pla de mobilitat i 
accessibilitat’, ni ‘el consell consultiu de la gent 
gran’, ni la ‘el carnet jove propi de Sant Celoni’... I, 
en canvi, se’ns fa molt difícil trobar què ha aportat 
aquest govern al municipi.

Si tenim en compte que el Sr. Castaño va 
començar a ser regidor al mateix moment que 
la Margaret Thatcher Primera Ministra (ara fa 36 
anys), fins i tot podríem comprendre-ho. Però 
Sant Celoni i la Batllòria no es poden permetre 

4 anys perduts més. Volem reprendre el ritme 
de l’anterior legislatura quan vam fer possible el 
centre de dia, l’escola bressol, el tanatori, l’oficina 
de turisme, l’skatepark del Pertegàs, el nou túnel 
d’entrada, l’escola Montnegre, el pas sota la C35 
a la Batllòria, el centre de formació i ocupació Sax 
Sala i un etcètera que podria ser molt llarg, però 
que té com a fil conductor l’amor i el compromís 
al nostre poble. 

El Francesc està decidit a recuperar el temps 
perdut del nostre poble. D’aquí poc més de 3 
mesos tindrem ocasió de contribuir-hi. Som-hi?

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

Invertim en allò 
que importa

Invertim en educació i 
en polítiques de suport 
a les famílies

El grup municipal del PSC pensem que l’educa-
ció no és una depesa, sinói una inversió. Per això 
no hem dubtat en destinar 1.5 milions per des-
bloquejar la construcció del nou edifici per a 
l’escola Soler de Vilardell. I ho hem fet desti-
nant-hi una partida molt important de la inversió 
municipal a un projecte estratègic, conscients 
que les retallades impulsades per la Generalitat 
farien inviable qualsevol inversió en aquest país. 
Per això des de l’Ajuntament hem decidit aportar 
els diners que no hi destina el Departament d’En-
senyament. Invertim en educació. 

Solucionem problemàtiques creades per al-
tres governs, com és el cas de la supressió de 
la ronda que l’anterior govern municipal de Con-
vergència i Unió va decidir incorporar d’amagat 
als grups municipals i a la ciutadania, poc temps 
després que tots i totes vam expressar el nostre 
més absolut rebuig a la construcció de més de 
1.200 habitatges en l’entorn natural de Can Riera 
de l’Aigua. Respectem el territori. 

Apostem per les polítiques d’habitatge com a 
eix central de suport a les persones, especi-
alment d’aquelles que pateixen directament els 
efectes negatius de l’actual situació econòmica 
Per això oferim un nou servei d’intermediació 
per deutes hipotecaris, perquè pensem que 
hem de fer tot el necessari per evitar que una 
persona perdi la seva llar, impulsem la compra 
de nous pisos per incorporar-los a la borsa 
municipal d’habitatge amb la voluntat de donar 

compliment al dret de disposar d’un lloc digne i 
adequat on viure, i estenem l’exempció de la 
plusvàlua en aquells casos de dació en pa-
gament o execucions hipotecàries, també en 
caràcter retroactiu, perquè pensem que no és just 
fer pagar a aquella persona que s’ha vist privada 
d’un dret bàsic i essencial. 

No estem sols en aquesta tasca, i per això volem 
agrair de forma especial la implicació de SOREA 
que ha permès signar un conveni per evitar 
el tall de subministrament d’aigua a les llars 
amb dificultats. Som conscients que tota ajuda 
és poca i que es tracta de temes molt delicats. 
Per això pensem que hem de seguir treballant en 
aquesta direcció.

Grup Municipal del PSC 
gmpsc@santceloni.cat




