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Grups  municipals

Preparats i amb 
il·lusió
Benvolguts celonins i celonines, 
batlloriencs i batllorienques

Des del PSC volem donar les gràcies en primer lloc, a les 
2083 persones que ens van donar suport a les eleccions 
municipals celebrades el darrer 26 M. Així mateix, també 
volem agrair la participació en els mateixos comicis dels 
8543 celonins i batlloriencs que varen acudir a les urnes. 
Entre tots vam aconseguir una participació del 66%.

Aquests darrers mesos d’abril i maig, de gran intensitat 
política, entre campanyes electorals i cites amb les urnes, 
els socialistes de Sant Celoni i la Batllòria ens vam llançar 
als barris per prendre el pols a l’opinió de la ciutadania 

celonina. Així doncs, vam poder escoltar de primera mà 
les preocupacions i reivindicacions dels veïns, i copsar 
amb més detall les mancances que pateixen els veïns i 
veïnes en quant a serveis, equipaments i atenció per part 
dels representats polítics que han governat l’Ajuntament 
els darrers quatre anys. 

Fruit del contacte amb la ciutadania va sorgir el programa 
electoral amb el qual ens vam presentar a les eleccions, 
un programa de canvi, de progrés, que posava el focus en 
la millora de la qualitat de vida dels celonins i celonines, 
ideant un poble més net i sostenible, ben comunicat, més 
participatiu i més viu. Ara toca posar-se a treballar, amb 
el ferm objectiu de transformar la voluntat dels celonins 
en realitat.

Volem ser la veu de tots els veïns i veïnes de Sant 
Celoni i la Batllòria! 

Els suports que vam rebre per part dels celonins a les dar-
reres eleccions municipals ens van permetre aconseguir 
cinc regidors, un més que a l’anterior legislatura. El PSC 
treballarem des de l’oposició els propers quatre anys, des-
prés d’haver estat impossible formar un govern de pro-
grés, amb el suport dels tres partits d’esquerres que vam 
aconseguir representació al consistori. No obstant això, 
aquesta legislatura hi haurà una clara majoria progressista 
i d’esquerres al ple, i des del PSC ens esforçarem al màxim 
per tirar endavant el major nombre de mesures socials, 
que beneficiïn a tots els veïns i veïnes.

El nostre compromís, fer una oposició responsable, però 
alhora tenaç i al servei de tots els veïns i veïnes de Sant 
Celoni.

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

Comencem un 
nou mandat 
carregats 
d’il·lusió

En les darreres eleccions municipals, els ciutadans de 
Sant Celoni i la Batllòria van revalidar la confiança que 
ens havien confiat l’any 2015, avalant la feina feta al 
govern municipal. La candidatura d’ERC de Sant Celoni 
i la Batllòria ens sentim els guanyadors morals d’aquestes 
eleccions, ja que hem estat la força política que més ha 
augmentat en vots –doblant els de fa 4 anys– i en regidors 
–passant de 1 a 3. 

Els resultats també van donar un aval al govern sortint, la 
qual cosa ens va encaminar, llegint la voluntat de la ciu-
tadania que va acudir a les urnes, a buscar un nou acord 
amb Junts per Catalunya per als propers 4 anys. Des del 

mateix dia de les eleccions, vam posar-nos a treballar per 
la conformació de l’actual govern amb la màxima cordi-
alitat, sense intentar imposar res sinó convèncer, perquè 
pensem que totes les candidatures que es van presentar 
volien el millor, cadascú des del seu punt de vista, per a 
Sant Celoni i La Batllòria. En aquestes converses també 
vam intentar la incorporació de la CUP al govern, cosa 
que no va ser possible.

El resultat, com sabeu, ha donat un govern compost per 
6 regidors de Junts per Catalunya i 3 d’ERC, un govern 
solidari entre regidors, corresponsable en la feina de tots i 
basat en la confiança. Estem molt contents d’explicar-vos 
que Sant Celoni i La Batllòria disposaran d’un govern es-
table que garantirà la prosperitat del municipi. Podrem 
aprovar 4 pressupostos en 4 anys, una cosa que feia molt 
temps que aquesta institució no veia. I malgrat disposem 
d’una majoria absoluta, buscarem grans consensos amb 
les altres forces polítiques per impulsar mesures transcen-
dentals, com la recollida de residus porta a porta, o per 
definir el model de seguretat ciutadana que volem per al 
municipi.

Renovem l’aposta de seguir gestionant de la millor mane-
ra que sabem els recursos dels veïns de Sant Celoni i La 
Batllòria per donar-los els millors serveis possibles. 
El nostre projecte polític municipal no és altre que el de 
treballar per les persones, per garantir la seva plena auto-
nomia, perquè tothom pugui viure una vida amb dignitat, 
i per fer de Sant Celoni un municipi viu, atractiu, curós 
amb el medi ambient, cohesionat urbanísticament i capaç 
de ser un reclam turístic de qualitat aprofitant l’entorn 
privilegiat amb el que comptem.

Tornem a començar un nou mandat amb la il·lusió i 
l’energia del primer dia i treballarem per guanyar-nos, dia 
i a dia, de nou la vostra confiança. 

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

Política i alçada 
de mires, el 
nostre desig per 
al nou mandat

Aquest juliol iniciem un nou mandat a l’Ajuntament de 
Sant Celoni i la Batllòria, però una mirada atenta a la rea-
litat ens indica que molt probablement estem iniciant un 
nou cicle polític. El context nacional, en què hem passat 
de la lògica de poble a la dels partits, n’és un exemple. 
Però també ho és l’advertència del món financer i de les 
entitats del tercer sector que, malgrat l’optimisme de 
l’imaginari col·lectiu, podríem ser a les portes d’una nova 

recessió econòmica que acabaran pagant els grups so-
cials més vulnerables.

La CUP iniciem aquest nou mandat amb la mateixa vo-
cació de servei amb què vam acabar l’anterior. Amb una 
capacitat limitada d’incidir en la trajectòria d’un govern 
amb majoria absoluta, aquesta vocació de servei passa 
per donar veu als qui no la tenen i recordar incansable-
ment quins són els reptes i necessitats d’aquest poble. 
Segurament aquest no és l’espai per entrar en els detalls 
de cadascun d’aquests reptes, però sí que podem fer d’al-
taveu dels desitjos i reflexions que els anteriors regidors 
de la CUP van oferir al Ple abans de deixar el seu càrrec: 
del nou govern n’esperem més política i menys super-
visió tècnica, i li demanem que tingui alçada de mires 

per llegir més enllà del seu entorn proper i entendre la 
complexitat i la situació d’emergència social i nacional 
en què estem, i que de ben segur s’accentuarà.

La nostra intenció era ser dins d’un govern d’unitat 
per ser-ne part activa i aportar la nostra mirada exigent 
i transversal a la política municipal. Tot i que no ha estat 
possible per la manca de voluntat dels grups de govern, 
hi serem sempre presents per recolzar aquelles decisions 
valentes que facin del nostre municipi un indret més fe-
minista, socialment més just i ambientalment més 
sostenible, però també hi serem per exigir al govern que 
prengui aquestes decisions quan no ho faci.

CUP SANT CELONI
santceloni@cup.cat

Sempre a punt!
Volem donar les gràcies a les 2709 
persones que ens van donar suport 
a les passades eleccions municipals 
i que van situar la nostra formació, 
Junts per Catalunya de Sant Celoni 

i La Batllòria, com a força més votada del consistori. Gràci-
es per l’escalf que ens heu donat al llarg de tota la campa-
nya i els missatges d’ànim i d’il·lusió que hem rebut també 
fins a dia d’avui. I gràcies també a totes les persones que 
vau participar a les passades eleccions votant un o altre 
partit polític, perquè la implicació col·lectiva ens permet 
tenir institucions més fortes, de més qualitat democràtica 
i, per tant, són motor del progrés de la nostra vila.

L’eslògan de la nostra campanya, el nostre compromís 
amb la gent, ha estat “renovem Sant Celoni i la Batllò-
ria. Fem-ho junts”. Una renovació que ha començat per 
l’equip i els seus lideratges. Avui agraïm la feina feta per 

l’alcalde Francesc Deulofeu i n’agafem el relleu de la bona 
feina feta i dels seus valors, i posem el nostre projecte al 
dia, amb una nova generació.

En primer lloc vull agrair el vot dels grups de Junts per 
Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. Estic se-
gur que serem capaços de formar un bon govern, que 
treballarà com un sol equip, lleial al poble de Sant Celoni i 
la Batllòria. Gràcies companys per la confiança. Com deia 
aquell, la confiança obliga al compromís.

És positiu per a un govern tenir estabilitat per tal de tirar 
projectes endavant i atrevir-se a encarar els reptes que la 
nostra vila necessita. Però això no ens ha de portar a tan-
car-nos en nosaltres mateixos, a mirar-nos el melic, a no 
ser receptius a la crítica ni al contrast d’idees. Per això 
refermo la voluntat de ser oberts, transparents, a cercar 
el diàleg i els punts de trobada amb la resta de formaci-
ons polítiques del consistori, que són fruit de la diversitat 
d’idees i sensibilitats del nostre municipi.

Un poble que és capaç de batre rècords de solidaritat. 
Que té un teixit associatiu immens, compromès i actiu i 
que s’estima la seva vila i el seu país. Un municipi enclavat 
en un lloc privilegiat i amb una situació estratègica plena 
d’oportunitats. Un poble ple d’història i ple de futur. Un 
poble, uns pobles amb La Batllòria, plens de bona gent, 
de gent amb talent, de gent amb valors.

No volem  acabar sense fer  presents: Jordi Cuixart, Jordi 
Sánchez, Anna Gabriel, Marta Rovira, Clara Ponsatí, Toni 
Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Dolors Bassa, Raül 
Romeva, Presidenta Carme Forcadell, Vicepresident Oriol 
Junqueras, Quim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, President 
Carles Puigdemont. Us volem a casa! Des del govern de 
Sant Celoni i La Batllòria seguirem compromesos en allò 
que ens correspongui per a poder veure-us en llibertat.

Raül Garcia
Alcalde
santceloni.juntsxcat@gmail.com




