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Grups municipals

Continuem treba-
llant pel benestar 
dels celonins i les 
celonines

El PSC  de Sant Celoni i la Batllòria sempre ha vetllat 
per la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans per 
tal que tothom pugui viure d’una manera digna, te-
nint accés a l’habitatge, l’educació, la sanitat… i per 
això durant l’anterior legislatura es va incrementar 
substancialment  l’aportació econòmica destinada a 

beques i ajuts ( 300% en beques menjador, 64,06% 
en serveis socials bàsics, 335% en ajuts socials d’ur-
gència i un 73% en teleassistència), tot fent un im-
portant esforç econòmic per part de l’administra-
ció local. Creiem que aquestes mesures van ajudar  
moltes famílies i, és per això que, des de l’oposició, 
continuarem treballant per tal de garantir els serveis 
mínims per a tothom.  

I pensant en els treballadors públics que, en els úl-
tims anys han vist minvar el seu poder adquisitiu, a 
causa de les retallades decretades pel govern cen-

tral i la supressió de la paga extra de Nadal de l’any 
2012, hem aconseguit que al ple extraordinari del 
7 d’octubre, s’aprovi l’abonament d’un 26,23 % de 
la paga als treballadors durant el 2015, gràcies a la 
demanda per part del PSC.

Grup Municipal del PSC 
gmpsc@santceloni.cat

Junts

Aquests darrers mesos no parem 
de dir-nos com d’excepcional és el 
moment polític que estem vivint a 
Catalunya. I el que ho fa realment 

excepcional és que l’estem construint entre totes i tots.

A les eleccions d’aquest 27 de setembre, la candida-
tura unitària Junts pel Sí va merèixer el vot de 5.244 
celonins i celonines, un 52,5% del total de vots 

emesos. Estem molt agraïts d’aquest ampli suport 
que entenem com a reconeixement d’haver deixat 
enrere posicionaments exclusivament partidis-
tes –legítims i honestos- per donar naixement 
a un nou agent polític i de transformació fet de 
generositat, il·lusió, esforç, intel·ligència i sen-
tit de la transcendència. I així molts ens hi hem 
sentit identificats i hem gaudit de formar-ne part.

Ara semblava que ja tocàvem el cim, però encara 
falten alguns revolts. Si ens mantenim units i amb 

el mateix esperit no hi ha altre destí possible que 
arribar al cim.  Mentrestant, es va posant a prova la 
nostra capacitat de resistència i el compromís veri-
table amb un futur millor per als nostres fills i filles. 
Però ens en sortirem!

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

A Sant Celoni i al 
Baix Montseny 
guanya el ‘sí’ a la 
independència

Des de la CUP volem agrair els prop de 1.000 celo-
nins i celonines que el 27S van dipositar la seva con-
fiança en el projecte col·lectiu de la CUP. Un projec-
te nítidament independentista i desvergonyidament 
anticapitalista que està arrelant al territori dia rere 
dia, any rere any, i que ha vist com multiplicava per 
dos el seu resultat respecte a les passades eleccions 
al Parlament.

La CUP ha aconseguit 335.747 vots a tot Catalunya, 
un resultat que reforça una realitat, el creixement de 
l’esquerra independentista com a opció rupturista i 
com a peça imprescindible en la construcció de la 
nova República catalana dels drets socials. 

A tot el Baix Montseny el SÍ ha obtingut el 65,58 per 
cent del total dels vots. Una xifra incontestable que 
ens permet afirmar que el Baix Montseny empeny 
cap a la ruptura amb l’Estat espanyol. Concretament 
la CUP, amb 4.356 vots, ha restat a només 107 vots 
de ser la segona força política del Baix Montseny.

A partir d’ara, ens toca treballar per acomplir el 

mandat democràtic de fundar la República catalana. 
S’obren unes setmanes o mesos en què caldrà gene-
rositat per totes bandes per construir l’Estat al servei 
de les persones.

CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat

Bon dia celonins i celonines, des del 
grup municipal d’ICV, ens agradaria 
centrar-nos en aquesta arribada de la 
tardor, un cop passades les Autonò-
miques i abans de les Generals en un 
tema preocupant: la pobresa, en espe-
cial en la pobresa energètica car s’han 
suspès o estan en proximitat de sus-

pendre les lleis autonòmiques sobre aquestes qüestions. 

Per això des de el grup d’ICV volem demanar-vos que re-
cordeu que al cap hi ha la fi, independentment del que ens 
diguin, el més important són les persones i és que les per-
sones són la base de tota societat. Per tant, ens agradaria 
posar el nostre gra de sorra en ajudar a aquestes persones 

que estan en una situació de precarietat, especialment en 
aquesta època del any. 

Degut a això, volem proposar diferents activitats so-
lidàries que estan en marxa  a Catalunya. La primera 
és el Gran Recapte D’aliments, en la qual es pot par-
ticipar tan aportant aliments com fent de voluntari.  
(www.granrecapte.com).

Una altre campanya que ens agradaria destacar és la de 
Mans Unides que aquest any es presenta com a  Lucha-
mos contra la pobreza. ¿Te apuntas? on estan treballant 
dins del marc dels objectius del desenvolupament del  mil-
lenni on es busca noves formes d’acabar amb la pobresa  
(http://www.manosunidas.org). 

Per últim, també voldríem ressaltar la feina que fa la Creu 
Roja, que no només abraça el tema de la pobresa, sinó 
també inclou altres grups socials en risc. Per a ajudar-los, 
ens podem inscriure com a voluntaris, fer donatius, com-
prar loteria o els seus articles, a més d’altres formes de 
col·laboració. (http://www.cruzroja.es). 

Moltes gràcies per la vostra atenció, esperem que aquests  
projectes siguin encara més exitosos que l’any passat i que 
ajudin a millorar la situació d’un gran nombre de famílies. 

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

Una victòria clara de 
l’independentisme

Els resultats de les passades elecci-
ons del 27 de setembre van donar 
un mandat clar i inequívoc a favor de 
la independència de Catalunya. Tot i 

no ser un referèndum normal i corrent, el Sí a la indepen-
dència va obtenir un 47’7% dels vots, davant d’un 39’2% 
de No i d’un 11’6% que demana que no se’l compti ni al 
Sí ni al No. Aquest resultat s’ha traduït amb una majoria 
absoluta al Parlament de Catalunya de 72 diputats a favor 
del Sí, que legitima la constitució d’un Govern que apliqui 
el full de ruta pactat entre les diferents forces polítiques 
independentistes per continuar avançant en la transició 
nacional cap a la plena sobirania.

Al nostre municipi aquestes eleccions s’han viscut amb 
tota la il·lusió i han tingut la mobilització que la cita elec-
toral mereixia. A Sant Celoni, cal dir-ho, hem pogut viure 
l’acte polític més gran que s’hi hagi celebrat mai, amb una 
arrossada que va acollir a més de 900 persones al parc de 
la Rectoria Vella. 

Des d’ERC-AM volíem donar les gràcies a les 5.244 perso-
nes que el 27-S van donar suport a la candidatura de Junts 
pel Sí, de la qual en formàvem part. Com sabeu, nosaltres 
vam concórrer a les passades eleccions municipals amb 
una suma de diferents moviments, partits i sensibilitats 
de la societat civil celonina i batllorienca, que teníem en 
comú el fet de ser d’esquerres i independentistes. Per això 
no vam dubtar en unir esforços a nivell municipal amb 
CDC, amb l’ANC i amb Òmnium per aconseguir un gran 
resultat electoral del sobiranisme per als nostres pobles. 

I ho vam aconseguir. El 27-S els veïns i les veïnes de Sant 
Celoni i la Batllòria van donar un suport incontestable 
(61’8%) a la independència, la qual cosa ens carrega 
d’energia i de legitimitat per seguir endavant. L’Ajunta-
ment de Sant Celoni i el seu govern municipal -del qual 
en formem part- tenen ara un nou argument per seguir 
acompanyant les accions que emanin del Parlament de 
Catalunya en el camí de la desconnexió amb l’Estat espa-
nyol, obeint exclusivament el mandat sorgit de la ciutada-
nia. El repte és gran, però la il·lusió és enorme.

Grup municipal d’ERC-AM 
www.esquerra.cat/santceloni 
facebook.com/erc.santceloni 
@ERC_SantCeloni




