
 
 

Un espai d’acció política comú: Sant Celoni i la Ba tllòria,  
Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve de Palaut ordera 

 
A principis del segle XXI cal circumscriure els problemes de governabilitat local més enllà del perímetre 
que delimiten els termes municipals, perquè, i més enllà de qualsevol altra consideració, és un fet que 
Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni i la Batllòria configuren un 
conglomerat urbà continu de quasi 30.000 persones. Gairebé una capital de comarca. Cada vegada són 
més els desafiaments que hem d’abordar i fer-ho conjuntament generarà noves oportunitats i possibilitats 
de sortir-nos-en. La crisi actual converteix en ineludible la necessitat que els tres municipis es coordinin 
per tal d’encarar amb garanties una conjuntura econòmica molt greu. 
 
Per exemple, a quina lògica respon que Palau acabi d’aprovar una nova normativa urbanística que 
implica urbanitzar terrenys al barri de Moixerigues sense haver-se coordinat abans amb Sant Celoni? Si 
fins i tot la Direcció General d’Urbanisme considera que només es pot admetre la nova classificació des 
del punt de vista de la continuïtat amb els sòls urbans de Sant Celoni? A quina lògica respon que Palau 
proposi al mateix pla la urbanització dels horts de l’àrea del Remei? Més inexplicable encara si tenim en 
compte que Sant Esteve fa un any que discuteix la revisió de la regulació urbanística i que Sant Celoni 
ben aviat abordarà aquest assumpte. Que els tres pobles visquin políticament d’esquena és 
desconcertant, incomprensible i desolador, sobretot si tenim en compte que les relacions entre el veïnat 
d’aquests tres municipis són vigoroses; mentre que els veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria, Palau i 
Sant Esteve se sobreposen amb naturalitat a les barreres administratives que tracen els límits dels 
termes municipals d’aquests tres pobles, els polítics les respecten amb disciplina. 
 
Des de la CUP apostem per esberlar aquesta dinàmica i anar molt més enllà de la mera coordinació 
puntual, esporàdica i conjuntural de certes polítiques públiques, perquè volem abordar aquest assumpte 
des d’una perspectiva estratègica de coordinació permanent i estable entre Sant Celoni i la Batllòria, 
Palau i Sant Esteve. 
 
Tres raons bàsiques expliquen el caràcter inajornable i urgent d’aquesta coordinació: 
 

1. En un context de crisi demolidora derivada del crac financer i del totxo, en què els ajuntaments no 
disposen de diners per encarar amb garanties els reptes socials, és imprescindible afrontar els 
problemes de manera cooperativa entre els tres municipis. 

 
2. La ubicació geogràfica de Sant Celoni i la Batllòria, Palau i Sant Esteve (un rere l’altre; gairebé en 

cadena) ens obliga (de manera natural) a diagnosticar, planificar i executar moltes polítiques 
públiques conjuntament; les socials, d’habitatge, de planificació territorial i mobilitat, de residus o 
culturals s’han d’abordar des de la perspectiva dels tres nuclis urbans. 

 
3. El treball coordinat i cooperatiu entre els tres pobles contribuirà a derrocar les fronteres virtuals 

que encara existeixen entre ells. De retruc, el caràcter innovador de la iniciativa permetrà abordar 
la política des d’una perspectiva nova que transcendeixi les obligacions que teòricament ens 
imposen des de dalt. És a dir, què i qui mana que s’ha de créixer sense parar? Què i qui 
sentencia que més enllà del cotxe cap altre model de mobilitat és possible? Què i qui obliga a 
viure d’esquena als espais naturals que envolten els tres municipis? Què i qui mana a no 
convertir les polítiques socials en l’epicentre de l’acció municipal? 

 
La CUP es fixa com a prioritat política estratègica esquinçar les fronteres polítiques que existeixen entre 
els tres municipis i establir relacions fluïdes i permanents entre Palau, Sant Celoni i la Batllòria i Sant 
Esteve per tal de planificar l’acció política conjuntament, sobreposant els interessos del veïnat per damunt 
dels partidistes. 
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