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Grups municipals

CARTA ALS REIS DE 
L’ORIENT

Estimats Reis de l’Orient,

Enguany els celonins i celonines 
hem fet un gran esforç per ti-

rar endavant.  Hem dedicat temps i esforços a for-
mar-nos per tal de trobar una feina digna amb la 
qual poder sobreviure.  Hem reduït al màxim la des-
pesa familiar per tal d’afrontar les despeses quotidi-
anes, hem ajudat familiars i amics que estan passant 
per un mal moment econòmic i familiar… En defini-
tiva, ha estat un altre any dur per a moltes famílies.

Per això us demanem que porteu a totes les llars de 
Sant Celoni i la Batllòria un bri d’esperança.  

Feu possible que amics i familiars seguin junts a tau-
la per compartir l’àpat de Nadal sense que les dife-
rències ideològiques els separin. Que tothom tingui 
una llar on refugiar-se quan faci fred. Que tinguem 
una feina de la qual puguem parlar amb orgull amb 
la família quan arribem a casa.  Que els nostres avis 
no se sentin mai sols en aquesta etapa de la  seva 
vida. Que als nostres fills no els falti mai l’empenta ni 
els recursos per realizar-se com a persones. I, sobre 
tot, que l’última preocupació d’un infant sigui què 
menjar.

Estimats Reis, sabem que és una tasca difícil i que hi 
ha moltes altres necessitats al món que heu d’aten-
dre, com l’acollida de refugiats sirians, l’assistència a 
les víctimes del terrorisme islàmic i un llarg etcètera.  

És per això que no us deixarem sols en aquesta tasca 
i, des del PSC, us donarem un cop de mà per tal que 
tots aquests desitjos es facin realitat.  Volem que els 
nens i les nenes de Sant Celoni i la Batllòria gaudei-
xin d’una infància plena i per això és important que 
no els falti allò que es bàsic, un plat equilibrat a taula 
cada dia, com a mínim.  Per tant,  tal com vam pro-
posar al darrer Ple de novembre,  instem a demanar 
a la Generalitat de Catalunya que doti  les famílies 
que ho necessitin de beques-menjador.

Us espera amb impaciència,

PSC de Sant Celoni i la Batllòria 
gmpsc@santceloni.cat

I tant que importa  
el qui!

El 27S ens va deixar una majoria par-
lamentària amb un mandat per fer 
el camí definitiu cap a l’estat propi i 

de llavors ençà hem estat pendents de les negociaci-
ons per a construir el govern que l’ha de complir. Però 
no és camí per a impacients: és el repte de moltes ge-
neracions i l’esperança per totes les que han de venir. 

Conscients de la seva transcendència donem el millor 
de nosaltres per aconseguir-lo. I això inclou el ‘qui’: i 
tant que importa el ‘qui’! De qui, si no, té por l’Es-
tat? D’un president que representa la transver-
salitat, la serenitat i la seguretat que arribarem 
a bon port.

Ens han dit moltes vegades que no ens en sortiríem i 
ens anem anat sortint. No som de deixar les coses a 
mitges i, per més pedres que ens posin al camí, ni ens 
cansaran ni ens aturaran.

Passi el que passi aquest 20 de desembre, el pro-
cés ha d’anar i amb el President anirà endavant. 
Perquè si bé és cert que la llibertat té un preu, 
sabem del cert que la subordinació té un cost. I 
ja no ens el podem permetre més.

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

Demanem a 
l’Ajuntament que 
deixi d’operar 
amb Bankia 

Aquesta entitat inverteix en la indústria de la guerra

Des de ja fa massa temps assistim, impassibles, a 
la declaració de guerres pel control de recursos na-
turals, per motius de geoestratègia. Els terroristes 
utilitzen aquestes guerres per justificar atacs per tot 
el planeta i els països occidentals hi responen de-
clarant noves guerres, amb la qual cosa tot plegat 
es converteix en un cicle sense fi, en una bola de 
neu que no para de donar voltes i que creix a cada 
volta que fa. I sense oblidar que un dels efectes col-

laterals d’aquest cicle són els milions de refugiats 
que hi ha arreu del món.

Aquesta cicle és engreixat per la indústria armamen-
tística que se’n beneficia, i tot plegat finançat per 
una banca sense escrúpols que se’n lucra. Cada cop 
són més les veus que ens reclamen a tots plegats di-
positar els nostres diners a la banca ètica per deixar 
sense saba la indústria de la mort i transformar així 
aquest món en un de més pacífic.

Aprofitem aquest espai per animar els celonins i ce-
lonines a cercar entitats ètiques (com Triodos Bank, 
Fiare, Coop57...), lliures d’inversió en armament, 
però molt especialment per reclamar a l’Ajuntament 
que trenqui la seva relació amb Bankia, l’actual banc 
del consistori, i a fer una aposta decidida per la ban-
ca ètica. Bankia no només té el dubtable honor de 

ser el primer banc desnonador de l’Estat espanyol, 
sinó que també és el tercer banc de l’Estat inversor 
en la indústria bèl·lica, on destina cada any i de for-
ma directa, més de 300 milions d’euros dels diners 
que hi dipositem, i ho fa en empreses com les ame-
ricanes Lockheed Martin (míssils nuclears) i Gene-
ral Dynamics (canons, armes lleugeres i bombes) o 
l’holandesa EADS (míssils), per posar-ne només uns 
exemples.

Més enllà del gran nombre de projectes realment 
útils que podrien ser finançats amb els nostres estal-
vis, retirant els nostres diners d’aquest tipus d’enti-
tats estarem posant el nostre granet de sorra per fer 
d’aquest món un lloc millor i més pacífic.

CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat

Bones, celonins i celonines.

Aprofitem que ja han passat les elecci-
ons per fer un repàs de com ha evoluci-
onat la situació de la societat espanyola 
i catalana durant la última legislatura. 
De fet seria més correcte referir-nos 
potser a digressió o retrocés que evolu-

ció tot i és clar que això depèn potser del punt de vista des 
del que es miri. Tot i això hi ha coses que no depenen del 
punt de vista; com les retallades en dependència, ajuts so-
cials, privatització de serveis públics... Ah! i no oblidar-nos 

és clar de les lleis d’energia polèmiques o els casos d’exmi-
nistres robant diners públics i pujades de l’I.V.A.

Degut a tot el que hem exposat anteriorment des de ICV 
Sant Celoni i la Batlloria ens agradaria fer una crida a la 
gent, per no oblidar que tot i que ja han passat les elec-
cions, la democràcia és quelcom que es fa dia a dia i que 
aquesta no només passa per lluitar pels nostres drets i lli-
bertats, sinó per la consciència col·lectiva que som tots els 
que formem la societat, per tant no hem d’oblidar que els 
que ens representen han de defensar el nostres interessos, 
no vendre’ls o aprofitar-se de la seva posició pel seu propi 

benefici. Per tant des del nostre grup volem que tingueu 
en compte que som nosaltres com a ciutadans els que de-
cidim qui és el nostre representant i que per això nosaltres 
som, en última instància, la font de poder primària de la 
democracia.

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

ERC, un instrument 
al teu servei

Ja han passat sis mesos des de les 
eleccions municipals que van per-
metre a ERC recuperar una repre-
sentació a l’Ajuntament de Sant Ce-

loni que havia perdut al 2007. Vam presentar-nos amb 
la voluntat d’aportar aire fresc, de contribuir a crear un 
nou clima basat en el diàleg entre els diferents grups i de 
transmetre una relació de confiança entre l’Ajuntament 
i els veïns i les veïnes de Sant Celoni i la Batllòria. I par-
lant amb la gent, escoltant les entitats, constatem que les 
coses han començat a canviar al nostre municipi, en un 
mandat de quatre anys que només ha fet que començar.

Aquest ha estat un any d’una altíssima intensitat política, 

mai vista en la història recent del nostre país. La mobilit-
zació ciutadana a favor de la independència s’ha pogut 
traduir, per primer cop, en vots (encara que no haguem 
pogut fer el referèndum que ens hauria agradat). Per ar-
ribar aquí hem vist com el mapa de partits polítics anava 
canviant. Els grans partits han hagut de redefinir el seu 
posicionament i això ha comportat escissions, divorcis i 
naixements de nous partits, al mateix temps que hem vist 
com temporalment una majoria de l’independentisme ens 
uníem en una gran coalició per afrontar les decisives elec-
cions del 27S. Uns canvis, tot sigui dit, que demostren 
que els partits polítics només són instruments, eines, per 
canviar la societat.

Com que els esdeveniments semblen tenir tanta pres-
sa, hem cregut convenient, en aquest últim Informatiu 
de l’any, fer aquesta breu anàlisi del que ens ha portat 
el 2015. I hem acabat l’any amb unes noves eleccions, 

aquest cop al parlament espanyol, que a l’hora d’escriu-
re aquestes línies encara no sabíem quin resultat tindri-
en. Però tingueu l’absoluta certesa que els representants 
d’ERC escollits pel poble de Catalunya, com un instru-
ment més al servei de la ciutadania, aniran a Madrid a 
defensar els vots que es van dipositar el 27S i a deixar 
clar que a Catalunya ja hem decidit, perquè som i serem 
sobirans.

Amb la nostra regidora a Sant Celoni i a la Batllòria i amb 
els nostres representants a totes les institucions on hi tin-
guem presència, des d’ERC som i volem seguir sent la 
teva opció, un instrument al teu servei.

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




