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La CUP proposa 
un nou model 
de policia

Abordar un model de seguretat ciutadana des de 
l’esquerra implica cercar l’equilibri entre el dret a 
la seguretat col·lectiva i el dret a la llibertat de tots 
els ciutadans, i l’actuació sobre les causes socials 
que generen la delinqüència i la inseguretat ciuta-
dana. Tenim el convenciment que no poden existir 
polítiques de seguretat eficaces si no s’eradiquen 
les lògiques derivades de l’actual sistema neoli-
beral (la pobresa, l’atur, la xenofòbia i l’exclusió 
social). Calen mesures de prevenció: treballar per 
eradicar la marginació social, la no-escolarització, 
les drogodependències i les desigualtats socials. 
Per això la nostra gran aposta és la prevenció.

 I és que l’acció policial no és incompatible amb 
les accions preventives. Per això defensem un 
Sistema de Seguretat Pública basat en tres 
eixos: (1) prevenció i protecció social (dissenyar 
plans d’actuació amb la participació de tots els 
agents socials del municipi, com serveis socials, 
serveis educatius o les escoles; cal potenciar les 
figures de l’educador social, l’educador de carrer i 
els mediadors), (2) participació ciutadana (s’ha 
de comptar amb els moviments socials i veïnals a 
l’hora de configurar i aplicar els plans d’actuació) 
i (3) eficiència policial (un model de seguretat 
ciutadana que coordini el cos de Mossos d’Esqua-
dra, bombers i emergències sanitàries).

Defensem, a més, un model basat en l’optimit-
zació i la coordinació de la seguretat ciutadana 
tot convertint el cos de Policia Local en un servei 

de vigilants municipals, cosa que suposaria 
un estalvi econòmic important i se’n milloraria 
la imatge, tant portes enfora com portes endins. 
Aquesta fórmula, que necessita d’una innegociable 
col·laboració dels Mossos d’Esquadra, funcionaria 
amb base a la lògica que moltes de les tasques 
que passarien a ser titularitat dels mateixos Mossos 
ja les està duent a terme aquest cos actualment; 
concretament, les de seguretat ciutadana.

Estem segurs que amb l’ajuda i la bona tasca dels 
treballadors del cos de Policia Local aconseguirem 
entre tots el millor model de seguretat pública per 
a Sant Celoni i la Batllòria.

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

Partits polítics

A la C-35, al  
seu pas per Sant 
Celoni, prou  
accidents!!!

A la C-35, al seu pas per Sant 
Celoni, Gualba i la Batllòria, s’ha 

enregistrat en els darrers 5 anys una mitjana de 20 
accidents de carretera amb víctimes per any, i això 
sense comptar vianants, tant ferits com morts. De 
les dades disponibles se’n pot deduir que de les 30 
víctimes de mitjana anual que produeixen els 
accidents, hi ha 1 mort per any, 2 ferits greus 
per any i 27 ferits lleus per any.

Tot això es produeix en una travessia en la qual s’hi 
fan al voltant de 20.000 desplaçaments diaris. Da-
vant d’aquestes dades es fa palès que a Sant Celoni i 
La Batllòria tenim un greu problema de mobilitat i 

seguretat que afecta tant els veïns del municipi com 
la resta d’usuaris de la travessia que no resideixen ni 
al municipi, ni a les rodalies. 

La C-35, al seu pas pel municipi de Sant Celoni i La 
Batllòria, pateix un problema de saturació, sobretot 
a les hores punta. Creiem que tot això és degut a una 
mancança d’infraestructures i a la carència d’una òp-
tima distribució de la mobilitat dins de la via i els seus 
accessos. Per tant, necessitem unes actuacions 
urgents que millorin la seva fluïdesa i seguretat.

Davant d’aquesta situació el grup ICV Sant Celoni 
La Batllòria va fer un primer pas i va instar el Grup 
parlamentari ICV-EUiA a que presentés una proposta 
de resolució sobre la millora de la travessia urbana 
de la C-35 al seu pas per Sant Celoni fins a Riells. El 
passat 12 de desembre de 2013 es va presentar la 
moció, la qual va ser aprovada per unanimitat en la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de 
Catalunya. 

A més a més, el passat 29 de gener es va presentar 
una altra proposta i també va ser aprovada per 
unanimitat en la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
del Parlament de Catalunya. Aquesta proposta de 
resolució demana la connexió del vial de la carretera 
d’Olzinelles amb la rotonda de la sortida 11 de 
l’autopista AP-7, una altra actuació que contribueix a 
descongestionar la C-35 al seu pas per Sant Celoni.

Per tot això, des del Grup ICV-Sant Celoni i La Batllò-
ria ha obert una campanya de recollida de signatures 
amb el present manifest el qual farem arribar 
a les institucions pertinents per tal que executin 
les mocions aprovades i solucionin d’una vegada per 
totes, el problema que pateix la C-35 al seu pas 
per Sant Celoni i La Batllòria. 

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

A Sant Celoni, 
a Catalunya i a 
Europa: fer-ho 
possible

La gent de CiU tenim una 
màxima: fer-ho possible. La resta és poc útil a les 
persones, que són la nostra raó de ser. 

• A Sant Celoni, treballant honestament per ar-
ribar a un nou model de desenvolupament amb 
el turisme respectuós com a agent impulsor dels 
grans actius que ja tenim: comerç, restauració, 
teixit empresarial i social, història, natura, i in-

corporant nous sectors com la química verda, la 
recerca i la formació professional. 

• A Catalunya, amb un President valent i decidit, 
que entoma una herència financera desastrosa i 
els pitjors moments econòmics d’ençà de la de-
mocràcia i de mica en mica, sense massa soroll i 
amb l’esforç de tothom, ens en sortim. 

• A Europa, valorant una Unió que sovint ens ha 
protegit dels deliris del govern espanyol, que sis-
temàticament ha volgut perjudicar Catalunya (el 
corredor Central vs. el corredor del Mediterrani, 
el malbaratament de diners públics i l’espoli, etc.), 

però treballant obstinadament perquè esdevingui 
una unió política justa i més útil a les persones.

Superar la crisi, fer la Transició nacional: 
ajudar al desenvolupament de les perso-
nes amb una direcció predeterminada i il-
lusionant amb ambdós grans reptes. A Sant 
Celoni, a Catalunya i a Europa som els del 
#ferhopossible. 

Grup Municipal de CiU 

www.ciu.cat/santceloni 
santceloni@ciu.info

Seguim  
treballant! 

Sant Celoni està immers en grans 
canvis, a tots els nivells. En som 
plenament conscients i, des de 

l’Ajuntament, ens esforcem per donar-hi resposta amb 
noves polítiques públiques amb què posem el nostre 
gra de sorra també des del món local. 

- Continuem avançant en polítiques d’habitatge:  
en aquest Informatiu podeu veure les dades positives 
del Pla Local d’Habitatge, en què ja hem actuat 150 
dels 283 habitatges que fixa l’actual Pla Local d’Habi-
tatge, vigent fins el 2017. I seguim treballant en aques-

ta àrea de reforç d’un dret que considerem bàsic per 
a la dignitat dels ciutadans i ciutadanes. Per això hem 
signat l’adhesió al Protocol d’execució de les diligènci-
es de llançament als partits judicials. 

- Seguim aposant per l’estalvi energètic: en no-
més tres anys, hem aconseguit un estalvi del 18,6% 
en els equipaments municipals. I ho fem perquè cre-
iem que hem de ser respectuosos amb el medi ambi-
ent i rebaixar la quantitat de CO2 emès a l’atmosfera, 
perquè creiem que hem d’impulsar un nou model de 
consum, i perquè tot això genera un important estalvi 
i els recursos alliberats els podem destinar a partides 
més prioritàries d’atenció a la ciutadania. 

- Mantenim el compromís amb l’educació:  Finan-
çant integrament el Pla Educatiu d’Entorn, augmen-
tant les  beques i ajudes pels nostres infants i posant a 
disposició del Departament d’Ensenyament 1.500.000 
d’Euros per la construcció del nou edifici del Soler de 
Vilardell i del nou edifici de Formació Professional.

Mantenim els objectius a gran termini perquè 
creiem fermament que no podem treballar en un ho-
ritzó de quatre anys, mirant les eleccions municipals 
de 2015, sinó en assentar les bases d’un canvi que 
ens aporti beneficis a tots i totes. 

Grup Municipal del PSC 
gmpsc@santceloni.cat




