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Mariona 
Pascual, nova 
cap de llista 
de la CUP i 

Procés Constituent
La redacció del programa polític ha estat fruit d’un 
procés obert a tothom

La CUP i Procés Constituent hem decidit presen-
tar-nos conjuntament a les pròximes eleccions 
municipals del 24 de maig amb amb l’objectiu pri-
mordial de sumar esforços i obtenir el màxim de 
suport i representativitat possibles per poder as-
sumir molta més responsabilitat i construir un front 
d’esquerres que permeti donar resposta a l’actual 
situació d’emergència social que vivim.

I la llista amb la qual ens presentarem a aquestes 
eleccions, que va ser aprovada en l’Assemblea 
d’Unitat Popular del 5 de març, estarà encapçalada 
aquesta vegada per la sociòloga Mariona Pascual, 
col·laboradora de la CUP des del 2007, que actu-
alment treballa a l’Ajuntament d’Arenys de Munt i 
a la llibreria Els 4 gats. Segueixen la Mariona a la 
llista un ferm conjunt de persones provinents de 
diferents espais socials i professionals, com el dis-
senyador Jaume Turón, el sociòleg Enric Saurí, la 
militant de diferents moviments socials Puri Martín 
o la traductora Roser Calvet.

Amb l’objectiu que la redacció del programa fos 
oberta, i que tothom pogués dir-hi la seva, en l’as-
semblea del 5 de març també es van aprovar els 
grans eixos amb què organitzem el programa:  

1) Serveis socials, habitatge, salut, educació i jo-
ventut, 2) Territori i promoció econòmica, 3) Cultu-
ra, 4) Formes de fer política i 5) Nacional. Aquests 
eixos es van estar treballant per grups i el seu 
resultat es va presentar en els berenars tertúlia que 
vam organitzar al llarg del mes de març, on es van 
poder debatre i concretar les principals propostes 
polítiques i accions estructurals de la CUP i Procés 
Constituent de cara a la legislatura 2015-19. Prò-
ximament podreu trobar el programa definitiu a la 
web de la CUP.

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

Grups municipals

Ara és el que 
toca
Aquest proper maig tornem a 
tenir les eleccions municipals 
i com qualsevol altra “cita” els 
protagonistes , en aquest cas 
els partits polítics, s’afanyen en 

presentar la seva millor imatge per sortir a la foto 
el millor possible, enrere queda tot allò que s’ha fet 
malament o simplement no s’ha fet, o no s’ha com-
plert. El més important ara és agradar a la parella 
(els votants) per aconseguir conquistar-la. I posats 
a fer, emmascarà les mancances amb aliances i 
pactes amb diferents moviments polítics.

Vet aquí que a la nostra formació també se’ns va 
proposar una aliança, per una banda es va propo-
sar de fer una unitat d’esquerres, però no va arribar 
a bon port, després va sortir a nivell nacional una 
altra formació que va néixer dels moviments del po-
ble i amb un clar caràcter social al que vam dir que 

sí. Perquè en el fons tenim les mateixes motivaci-
ons, no podem descartar que tot el que hi ha fins 
ara necessita canviar, i no podem fer canvis al cim 
s’han de fer des de la base, és el poble el que amb 
la seva veu pot i deu canviar allò que no li agrada, 
no es pot mirar cap a l’altre costat i deixar que les 
coses continuïn com fins ara.

Es tracta de sumar per avançar, les millores socials 
haurien de ser prioritàries, no es tracta d’estalviar, 
com pot ser en educació, perquè llavors hi gua-
nyem en ignorància. La nostra estimada Catalunya 
està en una emergència social, l’Estat ha invertit 
88.000m en el rescat de bancs i caixes, hi ha 
43 desnonaments diaris, 320.000 famílies que 
pateixen pobresa energètica, 20% de la po-
blació en risc de pobresa, i 726.000 persones 
aturades. I tot això ho hem de poder fer des dels 
Ajuntaments, no hem de posar com a excusa que 
no hi ha diners, perquè a les ciutats i pobles on 
ICV-EUIA governa s’han tirat endavant mesures 
de rescat social, accions concretes que han servit 
per protegir a qui ho està passant malament. Per 

tot això hi ha 10 prioritats: renda garantida de la 
ciutadania per evitar l’exclusió social, promoure un 
treball digne, enfortir el sistema públic de pensions, 
crear nova ocupació amb una nova economia, pre-
servar i enfortir el sistema sanitari públic, igualtat 
de debò entre homes i dones, dret a la autonomia 
personal, una educació pública de qualitat per a 
l’equitat, cap persona sense aigua, gas, electricitat 
o alimentació, habitatge per a tothom, dret a una 
segona oportunitat.

Per tot això i perquè creiem que és possible, sor-
tirem en aquestes properes eleccions al costat 
d’una formació com és PODEMOS. Estem segurs 
que tots aquells que veieu que s’han de canviar les 
coses hi donareu el vostre suport.

Amb tu és possible un Sant Celoni i la Batllòria més 
just. Ara pots.

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

Eleccions mu-
nicipals 24M: 
raons per votar 
Francesc  
Deulofeu

El proper 24 de maig estem cridats a les urnes per 
decidir col·lectivament qui ha de governar l’ajun-
tament del nostre municipi. Des de Convergència 
i Unió de Sant Celoni i la Batllòria t’expliquem les 
principals raons per votar en Francesc com a alcal-
de: 

• Perquè és una persona amb una clara vocació 
de servei a les persones, com indica la seva 
professió de metge.

• Compromès i apassionat amb el municipi, com 
explica la seva participació a entitats com l’AMPA 

de La Salle, l’Associació Neurològica, l’Hospitalitat 
de Lourdes, la Colla de Geganters, el Club Ciclista 
o Creu Roja entre moltes d’altres.

• Perquè té un projecte engrescador per Sant 
Celoni i la Batllòria, que amb el nostre tret més 
característic, el bosc, planteja un nou model de 
progrés que potencia tot allò que ja tenim –el 
comerç, la restauració, la indústria química...- afe-
gint-hi elements de qualitat com el Museu europeu 
del Bosc, el centre de recerca en energies verdes 
o els estudis de formació professional en els àm-
bits forestal i de l’energia, per atraure visitants i 
augmentar el nombre de llocs de treball, tot situant 
Sant Celoni com la capital del Baix Montseny. 

• Perquè treballa intensament per Catalunya, 
en tots i cadascun dels ‘dia a dia’ i també ens les 
grans fites que hem viscut darrerament (9N, Via 
catalana, ‘V’, totes les diades nacionals,...), perquè 
la vol lliure per garantir el major benestar i igualtat 
d’oportunitats a totes les persones que hi vivim.

• Perquè la feina feta durant l’anterior legislatura 
l’avala: escola bressol, centre de dia, tanatori, 
oficina de turisme, centre de formació i ocupació 
Sax Sala, sala Bernat Martorell, Torre de la Força, 
pavelló del Sot de les Granotes, Skateparc del 
Pertegàs, nou túnel d’entrada, pas sota la C35, 
Can Bruguera i escola Montnegre a la Batllòria,... 
Però també l’avala el rigor i la responsabilitat en 
la gestió dels recursos públics: el govern tripartit 
gastava en telefonia 14.500€/any, mentre que el 
de CiU 1.900 i en àpats i desplaçaments 5.500€/
any i el de CiU 800.

Finalment, sigui quina sigui la teva opció, et volem 
demanar que exerceixis el teu dret a vot: a l’Estat 
espanyol vam passar 40 anys que no podíem fer-
ho i els nostres avis i àvies sovint hi van deixar la 
pell. Aquest 24M, torna la il·lusió!

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

No és cert que les 
retallades siguin 
inevitables: és 
una qüestió de 
prioritats

El  Grup Municipal Socialista estem fent balanç 
d’aquests quatre anys de mandat. Uns quatre 
anys complicats per la situació econòmica, 
perquè hem hagut de fer front l’endeutament 
de l’Ajuntament, per l’increment de les de-
mandes socials i marcat, sens dubte, per les 
retallades a què ens ha sotmès els governs 
conservadors de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya. 

Davant d’aquesta realitat, al 2011 els ciutadans 
i ciutadanes de Sant Celoni van decidir amb el 

seu vot impulsat polítiques de suport a les 
persones. I ha estat així com hem incremen-
tant els recursos destinat a Comunitat, vet-
llant per una millor gestió dels ajuts, impulsant 
la mediació en aquelles persones amb deutes 
hipotecaris, etc. Una línia transversal en què 
continuem treballant, com ho demostren els 
437.297,31 euros per comprar habitatges que 
anuncia el govern municipal. 

I ho hem fet també apostant per la formació, 
perquè pensem que l’educació no és una des-
pesa sinó una inversió. Per això invertirem més 
d’un milió d’euros perquè la Generalitat cons-
trueixi un nou edifici de Formació Professio-
nal amb què poder crear nous llocs de treball 
a la nostra comarca. I ho hem fet portant a Sant 
Celoni formació ocupacional i apropant als 
nostres ciutadans i ciutadanes la formació en 
idiomes estrangers, oferint cursos d’Alemany, 

Francès i Anglès. Una línia en què continuem 
treballant, i és així com us presentem la iniciati-
va del projecte guanyador de l’Ajuntament Jove 
2014, gràcies al qual els cinemes del centre 
comercial ALTRIUM ens oferiran pel·lícules en 
Versió Original. 

Perquè hi ha alternatives i no és cert que les 
retallades siguin inevitables, és una qüestió 
de prioritats. Enfront d’altres models que apos-
ten per obres faraòniques amb què passar a la 
posteritat, pensem que hem de treballar des de 
la proximitat, des de la realitat quotidiana de la 
gent, millorant el nostre entorn i fent, entre tots 
i totes, un Sant Celoni millor, amb més oportu-
nitats. Treballem per Sant Celoni i la Batllòria. 
Pel que realment importa. 

Grup Municipal del PSC 
gmpsc@santceloni.cat




