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Celebrem els 
10 anys de 
la CUP Sant 
Celoni en la 

II Festa de la Unitat Popular
Recuperar la nostra responsabilitat sobre la vida 
política, sobre la nostra realitat i sobre el nostre 
futur. Deixar de sentir-nos allunyats de l’espai que 
ocupa qui ens governa, un espai que funciona, ja 
ho sabem, com un autòmata al qual uns (pocs) un 
bon dia li van prémer el botó ‘on’. Recuperar, en un 
moment de forta crisi social com l’actual, l’esperit 
crític per qüestionar-nos aquesta realitat i l’afany de 
transformar-la.  

Tot això que sovint sembla tan complicat és el que 
ara fa 10 anys ens va impulsar a organitzar-nos 
com a CUP a Sant Celoni i la Batllòria. I perquè 
mantenim viu aquest esperit crític, perquè volem 
tenir la capacitat de seguir infl uint en la vida 
municipal, debatent sempre sobre els temes que ens 
afecten i podent decidir el nostre futur, per tot això 
volem convidar tots els veïns del Baix Montseny a la 
celebració que farem d’aquests 10 anys en el marc 
de la II Festa de la Unitat Popular, que tindrà lloc el 
dissabte 14 de juny.

L’edició d’enguany de la Festa de la Unitat Popular 
s’iniciarà a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila amb 
una mostra d’entitats i seguirà, a partir de les 7, 
amb parlaments de Joan Garriga (regidor UM9-
Ribes) sobre habitatge, Dani Cornellà (exalcalde 

i regidor de la CUP a Celrà) sobre el sistema de 
recollida d’escombraries porta a porta i Jordi 
Colomer (de la CUP d’Arenys de Munt) sobre 
municipalització de serveis públics, tres dels grans 
eixos que des de la CUP hem estat treballant amb 
més profunditat en els últims anys. Seguidament, 
després d’un sopar obert a tothom, Carles Belda, 
Marc Serrat i un punxadiscos posaran un alegre 
punt i fi nal a la festa. L’endemà al matí hi ha prevista 
animació infantil a la mateixa plaça de la Vila. 

I després de la celebració seguirem treballant, és 
clar, per encarar tots junts els anys que vénen. No 
hi falteu!

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

Partits polítics

Un dret bàsic
Tenir aigua potable és un dret 
bàsic. Tenir llum és un dret bà-
sic. Tenir escalfor quan fa fred 
també. Especialment, quan 
s’hi involucra persones grans, 
infants o persones amb ne-

cessitats especials. I aquests drets haurien de ser 
inviolables, i garantits per tots els agents socials i 
institucions públiques.

Sembla mentida que en ple 2014 haguem de lluitar 
per coses tan senzilles i òbvies, però aquí és on 
ens ha portat l’espiral d’especulació i avarícia que 
ha envoltat els cercles fi nancers i gran part de l’alta 
política al nostre país durant els darrers anys de 
bonança econòmica (per a alguns).

En plena societat de les tecnologies i les 
comunicacions, hi ha un 20% dels nostres veïns i 
veïnes que no poden escalfar la seva llar aquest 
hivern. Durant l’any 2013, s’han produït desenes de 
milers de talls de subministrament elèctric i d’aigua, 
a famílies que no podien fer front al pagament 
del rebut per circumstàncies econòmiques. 
Però mentrestant, el preu de l’electricitat s’ha 
incrementat un 80% en els darrers 7 anys. 

I no és casualitat. Perquè el mercat elèctric està 
controlat per 5 grans companyies, que formen 
un oligopoli salvatge en connivència amb el 
bipartidisme, que ha legislat i continua legislant al 
gust de les empreses perquè ens puguin seguir 
saquejant, cada dia més. Després, els favors 
retornen amb la col·locació de dirigents d’aquests 
dos partits als consells d’administració de les 
companyies, amb salaris multimilionaris.

Això s’ha d’acabar. Cal plantejar una reforma 
profunda del sistema energètic del país, garantint 
que l’Estat hi tingui un poder decisiu, per a poder 
actuar sobre les inversions i sobre els preus en 
favor de la ciutadania. És hora de trencar aquest 
cercle viciós de favors obscens i posar l’energia, 
com a recurs estratègic i de primera necessitat, 
al centre del debat polític, i al servei de la gent. 
Fomentant les energies verdes, els sistemes 
cooperatius i les inversions amb rendibilitat social. 

Volem canviar el sistema energètic, volem canviar-
ho tot.

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

Les promeses 
incomplertes de 
Joan Castaño
En el darrer Ple municipal 
celebrat a fi nals d’abril 

es van aprovar les anomenades inversions. I 
diem ‘anomenades’ perquè volem denunciar, 
una vegada més, que el govern de Castaño 
no inverteix en el futur del municipi, que no 
té cap idea de com fer-ho i que, a més, no li 
fa vergonya. 

Tant aquestes ‘inversions’ del 2014, com totes 
les d’aquest mandat, són el fi del refl ex de 

les promeses electorals incomplertes del 
PSC: no hi trobaràs per enlloc el projecte de 
desenvolupament econòmic o el de creació 
de llocs de treball i el consell d’ocupació, 
l’habilitació de terrenys per a la ubicació de 
noves empreses, l’impuls d’un nou urbanisme, 
el pla de mobilitat i el d’accessibilitat, els 
programes de suport al comerç local, els 
serveis mancomunats al Baix Montseny, el 
foment del turisme o l’aparcament soterrat. 
Són només algunes de les promeses del 
programa electoral de 2011 amb les que es 
burlen de tots nosaltres.

Malgrat que, a més, van ignorar la nostra 
demanda d’incorporar-hi una partida per al 

Museu del Bosc (recordem que el projecte 
arquitectònic està adjudicat des de principis 
de 2011 i que contempla molts projectes 
vinculats sobre energia verda, gastronomia, 
educació i cultura), el nostre compromís 
d’oposició exigent però constructiva 
alhora va fer que votéssim a favor d’aquestes 
inversions per no endarrerir més l’asfaltatge 
dels carrers del Turó i la carretera Vella, 
mesures de seguretat a l’escola Pallerola i 
a l’Ateneu, i l’escola Soler de Vilardell. I cal 
saber que la CUP hi va votar en contra. 

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

Un nou Institut 
de Formació 
Professional

Sant Celoni ha de dissenyar els 
objectius a gran termini perquè 

no podem treballar en un horitzó de quatre anys, 
mirant les eleccions municipals de 2015, sinó en 
assentar les bases d’un canvi que ens aporti bene-
fi cis a tots i totes.

Per això hem posat a disposició de la Genera-
litat 1.5 milions d’euros per a la construcció 
de l’Escola Soler de Vilardell i el nou edifi ci 
de Formació Professional, perquè entenem que 
com a Ajuntament és necessari col·laborar en una 
inversió tan important per al municipi per aconse-
guir que es dugui a terme.

No volem que aquest projecte es quedi en un 
calaix ni ens agrada parlar de grans inversions 

irrealitzables que apareixen per art de màgia i es 
repeteixen sense fi  en determinats argumentaris 
clarament partidistes i que, sorprenentment, pugen 
d’intensitat quan s’aproximen unes eleccions. 

Per això, tot i que la construcció d’un Institut de 
Formació Professional i de l’Escola Soler de Vilar-
dell li correspon a la Generalitat, el govern mu-
nicipal no ha caigut en un discurs victimista, 
sinó que s’ha mostrat des d’un primer moment 
predisposat a col·laborar aportant-hi 1.5 milions 
d’euros del pressupost municipal. 

Un govern ha prendre decisions i, en aquest cas, el 
govern municipal aposa clarament per la formació 
com a eix clau de desenvolupament sostenible 
i durable de Sant Celoni i el Baix Montseny. Per 
això pensem que els 1,5 milions d’euros els hem 
de destinar a millorar l’oferta formativa de la vila, 
dotar el municipi de dos nous equipaments de 
gran qualitat, enfortir el llaç entre el món educa-
tiu i el teixit productiu de la comarca i reforçar 
així un projecte educatiu de qualitat.

Per tot això ja hem signat un protocol amb el 
Departament d’Ensenyament (3/12/2013), s’ha 
adjudicat la redacció del projecte constructiu de 
l’escola (12/03/2014) i s’ha licitat la redacció del 
projecte del nou Institut de Formació Professio-
nal (6/02/2004). Tot plegat ens permet anunciar la 
previsió d’inici de les obres per a fi nals de 2014 i, 
si la Generalitat manté el calendari previst, la fi nalit-
zació de les obres al 2015. 

Seguirem de ben a prop el desenvolupament 
d’aquet projecte perquè l’any 2015 puguem gaudir 
tot plegats de dos nous equipaments molt ne-
cessaris per al jovent de Sant Celoni i de la nostra 
comarca, que de ben segur servirà com element 
dinamitzador de l’economia del municipi. 

Seguirem treballant, en positiu, per millorar entre 
tots i totes la nostra vila.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat




