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Qui som? La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Sant Celoni i la Batllòria és una
candidatura formada per gent del poble que, des d’una perspectiva de transformació social i profundament democràtica, ha decidit unir-se per intentar fer avançar decididament Sant Celoni. Som gent de totes les edats que fa temps que treballem des
de diverses entitats del poble per millorar-lo. Gent que vivim a diferents barris i que
estem farts de veure que Sant Celoni no avança per culpa d’una vella i encarcarada
manera de fer i entendre la política. En les darreres eleccions, 729 persones ens van
fer confiança i vam poder obtenir representació a l’Ajuntament.
Què volem? Volem seguir obrint l’Ajuntament al poble, potenciant una participació
real, no decorativa, en aquells temes clau per a Sant Celoni i la Batllòria, per retornar
el poder als veïns i veïnes de Sant Celoni. Volem un Ajuntament que treballi de debò
per la lluita contra la crisi, per dret a un habitatge digne per a tothom i que lluiti per
bastir una vila justa, integradora i sense desigualtats socials. Volem un poble viu,
amb unes entitats fortes, crítiques i dinàmiques, i un Ajuntament que els doni suport
i que en potenciï l’autoorganització. Volem un Sant Celoni actiu en la defensa de la
llengua i la cultura catalanes, i volem un desenvolupament econòmic, social i territorial realment sostenible en el marc del Baix Montseny.
Perquè ens tornem a presentar? Vam decidir engegar aquest projecte perquè
entenem la política d’una manera diferent i volem fer sentir la nostra veu, també
des de l’Ajuntament. Ens presentem per seguir canviant la política, perquè pensem que Sant Celoni està socialment, culturalment i políticament estancat i creiem
que cal una regeneració a fons. Perquè la resta d’opcions polítiques de Sant Celoni i la Batllòria han demostrat poca capacitat d’acció transformadora, d’iniciativa i
d’innovació. Perquè la política deixi de ser una eina per a l’enriquiment d’uns pocs i
serveixi per treballar pel benestar de tothom. Després de 4 anys amb representació
de la CUP a l’Ajuntament alguna cosa s’ha començat a moure, ara més que mai és
el moment de ratificar que una nova manera de fer política es possible.
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EIX 1. LA CUP: NOVES FORMES
D’ENTENDRE I FER POLÍTICA
1.1. Un nou àmbit de planificació conjunta de la política municipal:
Sant Celoni i la Batllòria, Santa Maria de Palautordera i Sant
Esteve de Palautordera
A principis del segle XXI és absolutament indesitjable circumscriure els problemes de governabilitat local al 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. Per tant, cada vegada són més les problemàtiques que s’han d’abordar conjuntament. No només perquè aquests tres municipis configurin una quasi ciutat, sinó també perquè 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.
Tres raons per aplicar aquest nou ambit de planificació:
• En un context de crisi demolidora, en què els ajuntaments no disposen de, és inacceptable no afrontar els problemes de manera cooperativa entre els tres municipis.
• La ubicació geogràfica de Sant Celoni i la Batllòria, Palau i Sant Esteve ens
obliga de manera natural a diagnosticar, planificar i executar moltes polítiques públiques conjuntament.
• El treball coordinat i cooperatiu entre els tres pobles contribuirà a derrocar les
fronteres virtuals que encara existeixen entre ells
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1.2. Transparència i participació ciutadana
La transparència, el respecte vers els altres, l’ètica, l’honestedat, són formes, valors que sempre haurien d’anar lligats a la pràctica política. I la CUP se’ls fa seus.
Apostem perquè la participació entri a tots els àmbits municipals i esdevingui
un traspàs de poder cap a la ciutadana, avançant cap a una democràcia plena
per tal d’aconseguir estabilitat i coherència en un projecte de poble decidit pels
mateixos vilatans.
La ciutadania ha d’exigir i gaudir d’informació veraç i puntual. La política no es
pot fer d’esquenes ni d’amagat de ningú. Cal que els processos siguin oberts
i transparents i facilitar la participació de tots aquells que així ho volen. Per tot
això proposem:
• Informar dels acords de govern i dels acords del Ple periòdicament en els
mitjans municipals i amb l’antelació suficient.
• Estudiar la via més adequada a la nostra vila per tal d’implantar processos
participatius permanents i relacionats entre ells.
• Sotmetre a referemdum aquells assumptes d’interès general que suscitin un
ampli debat públic.
• Garantir que la normativa que regula el funcionament dels plens municipals
permeti la participació més àmplia possible dels ciutadans i entitats.
• Treballar en la Comissió de Seguiment dels Mitjans de Comunicació per tal
es vetlli per la independència i imparcialitat d’aquests mitjans.
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2.1. Hisenda
Som conscients que la situació és difícil, la crisi econòmica segueix i, com és notable, una part important dels ingressos dels ajuntaments han desaparegut. Des de
la CUP, davant d’aquesta situació fem una aposta clara per la redistribució de la
riquesa. Proposem augmentar els impostos a totes aquelles empreses i particulars
que més tenen i més guanyen, i en contrapartida podrem assegurar el manteniment
de serveis públics com l’escola bressol, l’escola d’adults o el centre de dia.
• Reduir el preu de les taxes que afecten les persones físiques, compensant
aquesta disminució d’ingressos amb un augment dels impostos que graven
la riquesa.
• Aplicar d’una vegada per totes el recàrrec de l’IBI als pisos buits
• Elaborar els pressupostos municipals amb base zero zero, és a dir, valorant
cada partida individualment. Actualment els pressupostos municipals no són
més que la projecció dels pressupostos de l’any anterior, perpetuant així alguns serveis o despeses que no acompleixen els objectius esperats.
• Exigir també les transferències de capital necessàries per poder donar els
serveis que els celonins i celonines es mereixen.
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2.2. Treball

La conseqüència més present i greu que ha portat la crisi són els elevats índexs
d’atur. Xifres i percentatges que veiem als mitjans de comunicació i que amaguen el malson de moltes famílies treballadores.
La CUP, davant d’aquesta situació, només pot exigir i afrontar la responsabilitat
social d’aquests fets i convertir la institució on té representació en punta de llança en la lluita contra l’atur. Per tot això proposem i treballarem per:
• L’Ajuntament ha de defensar la permanència de les activitats industrials susceptibles de deslocalització.
• Lluita contra la temporalitat. L’Ajuntament ha de lluitar per acabar amb la
temporalitat mitjançant la signatura del compromís per l’estabilitat, que
s’hauria d’exigir a les empreses que se subcontractin.
• Ajut i orientació als treballadors autònoms. Per tal que aquests treballadors/
es pugin accedir als fons necessaris per continuar desenvolupant la seva
activitat.
• Municipalització dels serveis. Redirigim els beneficis econòmics que anteriorment es quedava l’empresa concessionària cap a tots els ciutadans, alhora
que es generen llocs de treball dignes i estables.
• Revisió dels criteris salarials dels treballadors municipals amb l’objectiu de
reduir les grans diferències presents entre les diferents categories.
• Potenciació i millora de l’oficina d’ocupació municipal. Actualment aquest
és un servei desbordat, cal destinar-hi més recursos, sobretot pel que fa a la
capacitat d’atraure ofertes de feina de les empreses.
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2.3. Habitatge
La mercantilització d’un dret bàsic i essencial de les persones com és l’habitatge ens ha portat a una situació totalment extrema. En l’actualitat, no només
les persones que es trobaven en una situació de vulnerabilitat social se’n veuen
privades, sinó que l’elevat atur ha fet que molts veïns i veïnes no puguin fer front
a les rendes dels lloguers i de les hipoteques.
Durant aquets anys les administracions públiques no han promocionat el lloguer, sinó exclusivament l’adquisició en propietat de l’habitatge.
Des de la CUP proposem:
• Crear un parc públic d’habitatge municipal, directament gestionat per l’Ajuntament, que satisfaci les necessitats dels veïns i veïnes del municipi.
• Fer de l’Oficina d’habitatge un servei actiu i potent que actuï com un autèntic
intermediari entre propietaris i demandants d’habitatge.
• Garantir l’accés a serveis essencials com l’aigua, la llum i l’electricitat, i dictar
una ordenança que eviti els desnonaments per motius econòmics al nostre
municipi.
• Crear una comissió participada per tots els agents que es reuneixi periòdicament per avaluar les necessitats d’habitatge, que en fixi les vies d’actuació al
municipi i segueixi els casos particulars.
• Procurar pisos dotacionals amb serveis comuns per a les persones grans.
• Apostar per la rehabilitació i per uns edificis sostenibles.
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2.4. L’educació a Sant Celoni i la Batllòria
Des de la CUP apostem per un projecte educatiu integral que integri tota la xarxa
d’agents educatius amb l’objectiu d’encarar els actuals reptes educatius. Per assolir-ho
cal crear una regidoria d’educació que coordini intensament tots els àmbits de l’educació.
• Apostem per un model d’escola de proximitat on tot l’alumnat tingui les mateixes possibilitats d’accés a totes les escoles públiques de Sant Celoni mitjançant un sistema de bus escolar.
• Incrementar i optimitzar el programa de beques i ajuts.
• Potenciar el Consell Escolar Municipal amb l’objectiu de convertir-lo en una
taula de debat on tots els agents hi tinguin representació. Cal reforçar el
paper de les Ampes per aconseguir que representin totes les famílies sigui
quina sigui la seva procedència social.
• Cal implantar el projecte 3-16 a tots els centres públics de la nostra vila: Escola Josep Pallerola, Soler de Vilardell i Escola La Tordera.
• Cal pressionar perquè la Generalitat construeixi el nou centre de batxillerat
i formació professional tot adaptant el centre a les demandes educatives i
necessitats laborals.
• Reforçar l’Escola de Formació d’Adults potenciar-ne el vessant pedagògic i
d’orientació cap al mercat laboral tot incorporant nous cursos i nou material.
• Cal una nova gestió de l’escola de música que fomenti la diversitat social,
cultural i musical tot replantejant el sistema d’ajuts i la implicació de les escoles i les famílies.
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2.5. Salut comunitària
En els darrers anys qüestions de salut que en el passat es resolien a casa o
amb poca intervenció mèdica, actualment fan que acudim amb més facilitat als
centres sanitaris, que hi ingressem, etc. Alhora, s’està observant una sobremedicalització de la ciutadania, un abús de medicaments. I, paradoxalment, una
pèrdua de control de la ciutadania vers la pròpia salut.
Per això, proposem:
• Dissenyar estratègies de capacitació de les persones i les seves famílies
perquè puguin assolir el màxim nivell de control sobre el conjunt de determinants de salut provinents no només de l’àmbit sanitari, sinó també de diferents sectors socials.
• Cal que la ciutadania conegui els recursos de què pot disposar i que els
utilitzi adequadament, des d’una perspectiva desmedicalitzadora de la vida
quotidiana: més intervencions sanitàries no signifiquen més salut.
• Incorporar mesures preventives de determinades malalties a través de revisions amb el cost assumit per l’Ajuntament.
• Mediació lingüística al centres d’atenció
primària per garantir l’accés i la comprensió de la informació sobre la pròpia salut o
la de familiars de tots els celonins.
• Estudiar la possibilitat d’estendre l’atenció
primària als diferents barris de Sant Celoni
per acostar aquest servei a la ciutadania.
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2.6. Joventut
Les polítiques de Joventut han d’incloure tot allò que fa referència a la informació, a la promoció de l’associacionisme, la participació, el lleure educatiu,
a l’accés al mercat laboral, a l’habitatge, i el suport a l’ensenyament, mobilitat
local i intermunicipal i salut.
• Cal crear un Servei d’Informació Juvenil que informi i compleixi amb les necessitats del jovent.
• Facilitar la mobilitat entre Sant Celoni i la Batllòria, Palau i Sant Esteve ampliant el servei de busos gratuïts.
• Impulsar polítiques de promoció d’habitatge assequible fomentant el lloguer.
• Impulsar els processos i mecanismes de transició escola-treball, ampliant la
formació professional, el contacte entre joves i empreses.
• Potenciar el pla de prevenció de drogues tot ampliant-ne el pressupost i el
personal i reforçar el programa Salut i Escola ampliar-lo fins a Batxillerat i
Cicles Formatius.
• Creació d’un casal-centre cívic dins del marc de l’actual projecte de l’hotel
d’entitats amb l’objectiu que esdevingui un punt de trobada de joves de diferents procedències.
• Impulsar un projecte de dinamització de l’Skate Park i de la zona de salts de
Bicicleta (Dirt Jump) per aconseguir recuperar un espai infrautilitzat i poc cuidat.
• Potenciar els ‘locals de barri’ reconvertint-los en ‘petits centres cívics’ amb
diferents recursos i amb l’objectiu de revitalitzar el teixit associatiu de cadascun dels barris.
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Llista electoral
1. Dani Corpas Cullet
2. Gerard Masferrer Marfil
3. Roser Calvet Riera
4. Mariona Pascual Alfaras
5. Sergi Travessa Danés
6. Jaume Turón Auladell
7. Maria del Mar Romero Gómez
8. Manuel Gaspar González
9. Carles Vellvé Molina
10. Míriam de la Vega Martín
11. Joan Agorreta Pou
12. Argimiro Ferrero Delgado
13. Purificación Martín Campos
14. Cèsar Gutiérrez Perearnau
15. Sònia Pujals Ripoll
16. Albert Ventura Rovira
17. Montserrat Vinyets Pagès

Suplents
1. Joan Barquero Maresma
2. Ignasi Fernández Andrés
3. Marta Bautista Prades
4. Xavier García Carrillo
5. Montse Guitart Sala
6. Marçal Funollet Blanché
7. Ernest Mena Vera
8. Mònica Lloret Vera
9. Arnau Amadó Bassols
10. Anna Cruxent Ventura
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Donen la cara per la CUP
1. Joan Ventura Illa
2. Albert Noguera Fernández
3. Jordi Vinyets Pagès
4. Enric Saurí Saula
5. Isaac Gonzalez Balletbò
6. Jaume Agustí Cullell
7. Carles Trujillo Gonzàlez
8. Annabel Masferrer Mesa
9. Albert Valls Rovira
10. Mercè Duset Panareda
11. Guillem Gomis Ochoa
12. David Funollet Julià
13. Bernat Fugaroles Ferrer
14. Xavier Alfaras Panareda
15. Enric Escardívol Casanovas
16. Joan Josep Morales Riera
17. Albert Vives Soldevila
18. Marta Albert Tayeda
19. Martina Abel Bachs
20. Jordi Ferran Molinero Yedra
21. Miquel Garriga Coll
22. Mouhssen El Hanouni
23. Anna Pujolàs Costa
24. Josep Martí Masferrer
25. Ivan Márquez Sánchez
26. Isaac Escobar Martí
27. Ferran Puig Magem

Vota CUP

Sigues decisiu
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2.7. Justícia social
Des de la CUP apostem per prioritzar i lluitar per la reducció de l’exclusió i les
desigualtats socials promovent l’accés universal als recursos, béns i serveis a
tota la ciutadania i passar d’una administració eminentment assistencialista a
invertir i promoure la prevenció. Proposem un recorregut per la inclusió plena de
la ciutadania. Per això, és cabdal la transversalitat de la justícia social. Cal una
planificació estratègica de llarg abast i coherent amb la configuració del territori
i de la població que tenim.
•

Analitzar necessitats presents i futures avançant-nos als esdeveniments.
Planificació.

•

Prioritzar les polítiques socials i estendre-les a tots els àmbits: habitatge,
treball, formació, lleure, educació, joventut, salut comunitària i participació.

•

Introduir mesures d’acompliment d’objectius de les polítiques socials.

•

Acostar l’Àrea de Benestar a tota la població, treballant per canviar la imatge
de marginalitat i de pobresa relacionades tot sovint amb aquest àmbit.
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EIX 3. UN TERRITORI AL SERVEI DE LES PERSONES
3.1. Model territorial. Un territori al servei de les persones
A Sant Celoni i la Batllòria tenim un obsolet pla urbanístic aprovat l’any 1997 i properament s’haurà de redactar un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM),
una figura de planejament que serà la clau de volta de l’ordenació territorial futura.
Des de la CUP apostem per un nou model territorial en equilibri amb el territori
i per a les persones que hi viuen, on la ciutadania ha de poder participar activament en el procés de planificació i presa de decisions. Entenem que l’ordenació
del territori va més enllà dels simples límits administratius i que cal repensar el
territori com un tot. Per tot això cal començar per redefinir el model territorial i
urbanístic de Sant Celoni i el Baix Montseny, però no cadascú des del seu petit
fortí, sinó que cal obrir mires i treballar conjuntament amb els pobles veïns
• Redacció d’un Pla Director Urbanístic del Baix Montseny. Els PDU són instruments de planejament urbanístic que permeten coordinar la planificació del territori a nivell supramunicipal, des d’una visió conjunta i en coherència amb l’entorn.
• Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Celoni i la
Batllòria (POUM). Ens permetrà aplicar els criteris i les directrius definides
en el PDU del Baix Montseny. A grans línies, pensem que el nou POUM hauria d’apostar per: blindar el creixement a cap nou sector urbanístic, preveure
les necessitats reals d’equipaments a nivell local i comarcal, i aturar nous
desenvolupaments industrials, com la Ferreria a la Batllòria.
• Ordenació del sòl no urbanitzable del territori. Garantir la conservació dels diferents ambients forestals, fluvials i agrícoles, i mantenir-ne el valor ecològic, social,
històric i paisatgístic. El Pla Director del Baix Montseny permetria l’establiment i
l’aplicació d’estratègies de conservació, gestió i intervenció en aquests espais.
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3.2. Mobilitat sostenible i universal
L’actual model de mobilitat, basat en l’ús del vehicle privat, juntament amb un
model territorial i urbanístic pensat exclusivament per al cotxe i les grans infraestructures, ens ha portat a una saturació de la mobilitat i a una ocupació de l’espai públic en favor del vehicle privat. Cal girar el mitjó i apostar per una mobilitat
sostenible, universal i segura.
• Potenciar el transport públic col·lectiu. Mancomunar el servei d’autobusos
supramunicipal, construcció d’una estació d’autobusos, i d’un gran aparcament per a vehicles proper a l’estació de ferrocarril.
• Potenciar l’ecomobilitat. Reordenar l’espai públic de manera que el vianant
en sigui el protagonista, millorar i condicionar la xarxa urbana i l’espai públic
en favor del transport públic col·lectiu, construcció d’una xarxa de carrils bici
funcionals.
• Fre a noves infraestructures viàries. Apostem per la millora de l’ús i funcionalitat de les actuals infraestructures ja existents, i la seva connexió amb la
xarxa local, oposant-nos a la construcció de noves i desmesurades infraestructures viàries com el Quart Cinturó o la ronda nord.
• Millora dels enllaços de la C-35 amb el nucli urbà i els polígons industrials,
prioritzant la construcció d’una rotonda a l’alçada de les Torres. Facilitar els
desplaçaments entre el barri Molí Paperer i el polígon Molí de les Planes, cap
al centre de la vila.
• Repensar l’accés al Montseny des de Sant Celoni. D’una banda per l’actual carrer Esteve Cardelús, i de l’altre amb la construcció del vial previst al pla
parcial del Torrent del Virgili, pendent de desenvolupar.
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3.3. Residus municipals: cap al residu zero
El 2009 Sant Celoni es trobava uns 12 punts per sota de la mitjana catalana pel
que fa a recollida selectiva. Com que no s’estan acomplint els nivells de recollida
selectiva previstos, abocadors com el de Palautordera s’estan col·lapsant, i els
lobbies d’incineradors aprofiten la situació per presentar la incineració dels residus com a única solució. Però hi ha una alternativa: l’estratègia residu zero, que
ja fa anys que mostra l’opció de convertir els residus en recursos.
Cal articular-ne el desenvolupament en el marc d’un procés participatiu, decisori
i de transparència, i executar els serveis públics a través d’entitats públiques
i no del sector privat. Així, el coneixement adquirit es queda a l’administració
pública i es limita dràsticament l’ús de recursos públics per al finançament de
partits polítics, en forma d’aportacions d’empreses a fundacions.
L’objectiu del residu zero és una estratègia que passa per:
Implantació de la recollida porta a porta. La forma més ràpida i efectiva d’incrementar els resultats quantitatius i qualitatius de la recollida selectiva. Els costos
globals d’una recollida porta a porta,
comparada amb una recollida en contenidors, són equiparables a nivell econòmic, a més que es recupera molt més
material, i es creen més llocs de treball.
Empresa pública de recollida de residus.
Creació d’una empresa pública de recollida
de les deixalles, mancomunada entre diferents municipis del Baix Montseny.
Dotar-nos de capacitat de compos-
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tatge. Mitjançant una petita planta de
compostatge a nivell de Baix Montseny,
que permeti assumir el cost de tractament en lloc de majors costos de transport i entrada en grans plantes.
Fiscalitat ambiental incentivadora de
reducció de residus. Cal aplicar taxes
de pagament per generació per tal que
pagui més qui més residu barrejat faci.
Promoció d’alternatives de prevenció i reducció de residus. Un exemple seria la promoció de la venda a doll
en els establiments comercials d’alimentació, drogueria, etc.
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3.4. Promoció econòmica
Apostem per promoure un model econòmic lligat a les potencialitats que ens
ofereix el territori, basat en la diversificació i flexibilitat dels sectors, mantenint
i promocionant els sectors tradicionals i ja potents del municipi, i apostant pel
desenvolupament de sectors complementaris.
• Consolidar el comerç de proximitat i treballar per oferir una marca de qualitat
i bon preu.
• Promoure els serveis personals: atenció a la tercera edat i a la infància, el
lleure, etc.
• Promocionar la reconversió del sector de la construcció cap a la rehabilitació
d’habitatges, de l’espai públic urbà i dels polígons industrials.
•

Mantenir el sector químic ja present, treballant per assegurar el màxim seguiment i compliment de les qüestions de seguretat i normativa ambiental.

• Convertir l’oficina d’informació turística en oficina de turisme, per tal que
treballi per reforçar i complementar l’oferta turística actual amb nous serveis
addicionals.
• Crear un alberg i un centre de BTT al Baix Montseny, adequar una via verda
per a bicicletes i vianants que ressegueixi el curs del riu Tordera.
• Valorar la viabilitat de la implantació d’una indústria de primera transformació
de matèria forestal, bàsicament centrada en el suro i la biomassa.
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EIX 4. L’OCI COM A ESPAI DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

EIX 4. L’OCI COM A ESPAI DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
4.1. Cultura, lleure i esports
La cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de societat
integradora, solidària i dinàmica. Des de la CUP entenem que la cultura ha de
ser per a la ciutadania un mitjà de relació social, de participació, de diàleg i de
reflexió comuna.
• Mancomunar l’agenda cultural. Elaborar una agenda cultural en clau de
Baix Montseny, especialment entre Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera i Sant Celoni i la Batllòria.
• Fomentar un model de festes populars participatiu i sostenible. Dotar a
la comissió de festa major de poder de decisió real. Acostar les festes i les
activitats culturals a tots els barris del poble .
• Foment de la memòria històrica. Considerem totalment necessari adoptar
mesures per al reconeixement de totes aquelles persones que han lluitat per
la defensa de les llibertats democràtiques. Volem apostar per un arxiu històric en condicions.
• Fomentar el treball vers la normalització i la defensa de la llengua catalana. Aquesta ha de ser una prioritat màxima en els pressupostos municipals
i un factor determinant en el funcionament habitual del nostre Ajuntament.
• Potenciar l’esport amb uns Jocs Escolars Esportius per introduir els més
petits en el món dels esports, fomentar els esports en equip i la convivència.
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4.2. Política de lleure: per un oci de qualitat
L’autonomització dels individus i la seva dependència del mercat ens ha
portat a un poble gris i apagat que esdevé una ciutat dormitori on desapareixen els espais de trobada, participació, diversió i manifestació d’activitats
artístiques, musicals, etc.
Des de la CUP creiem que el dret a descansar ha de ser compatible amb el dret
a esbargir-se. Cal trobar una solució a la problemàtica que les nits dels caps de
setmana pateixen els veïns de la vila; però no podem negar el dret a divertir-se
dels celonins i celonines que desitgen un cert oci nocturn.
Per això apostem per:
• Potenciar un oci alternatiu i desmercantilitzat, mitjançant l’establiment d’un
programa mensual regular d’activitats per a totes les edats, durant el dia i la
nit dels caps de setmana.
• La flexibilització en l’atorgament de llicències per a l’obertura de bars musicals o altres locals d’oci nocturn al centre del poble que obrin, els caps
de setmana, fins a les tres de la matinada, i facilitar el trasllat cap a espais
extraurbans de discoteques que obrin a partir de les 2 o les 3 de la nit fins a
les 6 de la matinada.
• Enfortir una comissió –formada per entitats celonines, associacions de veïns i veïnes, persones a títol personal, experts i partits polítics— per pensar
actuacions que tinguin com a objectiu sensibilitzar sobre la necessitat de
compaginar oci nocturn i descans.
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Els cinc compromisos públics de la CUP de Sant Celoni
Els cinc compromisos que els futurs regidors de la CUP duran a la pràctica se sustenten en els principis de transparència, igualtat i revalorització de l’acció política
transformadora, i tenen com a finalitat el canvi radical de la forma de fer l’activitat
política.
En primer lloc, la remuneració que sorgeixi del desenvolupament de la nostra activitat a la Casa de la Vila anirà a parar íntegrament i directament a la CUP sota el
principi de l’administració col·lectiva de la remuneració institucional. La CUP decidirà quina part d’aquesta remuneració anirà a parar al regidor o regidora de la CUP.
Com a segon compromís, una part d’aquests ingressos seran destinats a mantenir
el local, que gestiona la mateixa CUP, i que se cedirà a les entitats de caire social
de Sant Celoni i la Batllòria que així ho sol·licitin.
En tercer lloc, ens comprometem que els càrrecs electes de la CUP assumiran
l’acta de regidor o regidora durant un període no superior als vuit anys.
En quart lloc, per la CUP la política no ha de ser una forma d’enriquiment econòmic personal. Per això ens comprometem que, un cop a l’Ajuntament, no acumularem més càrrecs dels que són estrictament necessaris per dur a terme la nostra
tasca municipal.
En cinquè i últim lloc, els càrrecs electes de la CUP faran públic el seu patrimoni
en el moment que siguin escollits i faran exactament el mateix quan deixin de ser
regidors o regidores de l’Ajuntament.

Vota CUP

Sigues decisiu
23 Programa polític Eleccions Municipals 2011

+CUP+TOTS!
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