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INTRODUCCIÓ 

EIX 1. NOVES FORMES D’ENTENDRE I FER POLÍTICA 

1. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I FORMES DE FER POLÍTICA 

La transparència, el respecte vers els altres, l’ètica, l’honestedat, són formes, valors 
que sempre haurien d’anar lligats a la pràctica política. Malauradament, cada vegada 
és més freqüent que aquests atributs bàsics esdevinguin rareses. A la CUP considerem 
que són l’abecé de la política, és prepolítica, és la forma amb la qual ens mirem el 
món i ens relacionem amb els altres. Són valors que s’han de dur a la pràctica cada 
dia de forma quotidiana, en tots els àmbits, no transformar-los en paraules buides 
pronunciades en discursos institucionals i ben allunyades de la realitat política i 
quotidiana.  

Durant aquests darrers quatre anys creiem que hem demostrat aquesta manera de fer 
i ser i s’han establert mesures perquè els demés també es vegin obligats a aplicar i 
respectar aquests valors. Cal, però, un major aprofundiment, cal establir mesures i 
controls que garanteixin que els polítics han après i coneixen aquesta manera de fer, 
elemental però necessària.  

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: 

i. Informar dels acords de govern i dels acords del Ple periòdicament en els 
mitjans municipals i amb l’antelació suficient.  

ii. Eliminar el llenguatge tècnic de les notes informatives i dels processos als 
quals la ciutadania té accés per garantir una comunicació exitosa.  

iii. Garantir, a través del ROM, aquestes mesures i una plena participació de la 
ciutadania en el Ple municipal. 

iv. Treballar perquè la Comissió de Seguiment dels Mitjans de Comunicació tingui 
una àmplia representació de la societat celonina i sigui independent, imparcial 
i crítica amb les males pràctiques que es puguin produir en el marc dels 
mitjans de comunicació locals. L’objectiu és superar el limitat caràcter 
consultiu i simbòlic que els grans partits li pretenen donar.    

Tanmateix, l’eina de control més potent de la ciutadania envers els polítics és la 
participació ciutadana. Aquest concepte ha anat degenerant, per un mal ús, en 
quelcom buit que només s’utilitza de tant en tant per acontentar una part de la 
ciutadania que reclama coresponsabilitzar-se en la gestió de la política local. 
Entenem la participació ciutadana com l’activitat orientada a influir directament o 
indirectament en les polítiques públiques, però massa sovint la participació 
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ciutadana ha quedat reduïda a òrgans consultors sense cap tipus de poder de decisió, 
o bé reclosa en decisions poc rellevants en la vida municipal.  

La participació ciutadana ha de ser present en totes les esferes de l’àmbit 
municipal, transversalment, essent crítica, aportant reflexions, 
coresponsabilitzant-se de la gestió de la política. D’aquesta manera hi haurà un 
control real sobre la política i els polítics. Cal avançar cap a una democràcia 
plena, que tingui en compte la ciutadania de manera constant, per tal d’assolir 
unes polítiques més properes a la voluntat de la ciutadania i fer de la política una 
activitat més propera per a tothom. És un traspàs de poders cap a la ciutadania.  

La participació es pot estendre a qualsevol política, però per obtenir una bona 
resposta cal fer-ne una selecció.  

Les polítiques consensuades, resultants d’una veritable participació, van més enllà 
del color polític del governant del moment, i aporten estabilitat i coherència en un 
projecte de poble decidit pels mateixos vilatans.   

Sant Celoni té molts reptes, presents i futurs. La ciutadania hi ha de ser present, ha 
de ser una peça clau, per afrontar aquests reptes i definir el camí a seguir. Per això 
la participació ha de ser transversal, ha d’ocupar tots els àmbits.  

- Model de poble, justícia social, cultural, educació, pressupostos, etc.  

Per tot això cal estudiar quina és la via més adequada a la nostra vila per tal de tirar 
endavant tots aquests processos, tots aquests reptes, comptant amb la col�laboració 
de les entitats i la ciutadania.  

- Dissenyar i establir les polítiques necessàries per a un procés veritablement 
participatiu, democràtic i transparent que inclogui tots els celonins.  

 

2. 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. 
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Per exemple, a quina lògica respon que Santa Maria de Palautordera acabi d’aprovar 
una nova normativa urbanística que implica urbanitzar terrenys a tocar de Sant 
Esteve sense haver-se coordinat abans amb aquest poble? 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 primàries expliquen el caràcter peremptori i urgent d’aquesta 
coordinació: 

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

ii. 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. 

iii. 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 els “ineludibles” imperants. 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 no convertir les 
politiques socials en l’epicentre de l’acció municipal? 

La CUP es fixa com a prioritat política estratègica a curt termini esquinçar les 
fronteres polítiques que existeixen entre els tres municipis i establir relacions fluïdes 
i periòdiques 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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EIX 2. PLANTEM CARA A LA CRISI 

1. LLUITA CONTRA LA CRISI 

En els diferents apartats d’aquest programa es desenvolupen propostes orientades a 
lluitar contra el context actual de crisi econòmica, propostes de caire municipal, que 
busquen la supervivència i la lluita contra la crisi capitalista en què estem immersos. 
No obstant això, hem volgut introduir un punt exclusiu que tracti la lluita contra la 
crisi. 

Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Sant Celoni volem presentar les mesures 
que corresponen al canvi de model d’economia i societat que defensem. Una societat 
oberta i dinàmica, on el bé comú ha d’estar per sobre del bé individual, on la 
participació en la vida pública sigui constant i recuperi i reivindiqui la seva qualitat 
de vida enfront dels interessos del capital econòmic i financer. 

Aportem, doncs, propostes concretes a executar, que queden dins l’àmbit de 
competència municipal i que són les següents: 

a. Treball 

i. Assumpció d’un paper actiu de defensa dels treballadors i 
treballadores: l’Ajuntament ha de defensar la permanència de les 
activitats industrials susceptibles de deslocalització, estudiant i oferint 
suport públic a vies alternatives de continuació de l’activitat que comptin 
amb la participació activa dels treballadors i treballadores. 

ii. Lluita contra la temporalitat: l’Ajuntament ha d’assumir com a pròpia la 
lluita per acabar amb la temporalitat dins la contractació que efectua el 
mateix ens local mitjançant la signatura del compromís per a l’estabilitat, 
que s’hauria d’exigir a les empreses que se subcontractin com a primera 
condició a complir i una clàusula d’estabilitat a establir per aquelles 
empreses que participin en els diferents concursos impulsats per l’ens 
municipal. 

iii. Priorització de l’economia social: cal prioritzar les cooperatives i altres 
formes organitzatives d’economia social a través de la preferència en 
l’obtenció d’ajuts, cessió de locals, subcontractació de serveis al mateix 
ens local, publicitat gratuïta als mitjans públics i presència en fires. 

iv. Potenciar la formació: com presentem a l’apartat d’Educació, cal apostar 
per incrementar les places de l’Escola d’adults i instar el Departament 
d’Educació de la Generalitat perquè inverteixi en la formació professional. 

v. Ajut i orientació als treballadors autònoms: per tal que aquests 
treballadors/es pugin accedir als fons necessaris per continuar 
desenvolupant la seva activitat, l’Ajuntament ha d’intervenir activament 
en els tràmits necessaris amb l’entitat bancària, negociant crèdits tous i 
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oferint garanties. Caldrà que l’ens municipal estableixi un protocol amb 
aquests treballadors/es per aquests tràmits. 

 

b. Economia 

i. Desplegar una política d’Hisenda Municipal basada en la justícia 
distributiva: cal una tributació més progressiva. Per tal de finançar les 
mesures per la igualtat social i d’urgència per als casos que sobrevindran 
en els propers mesos.  

ii. Iniciar les activitats productives d’inserció: impulsant, per exemple, els 
horts comunitaris per a persones amb risc d’exclusió social. 

iii. Redistribució dels ingressos de l’Ajuntament: cal que l’Ajuntament, amb 
base als ingressos obtinguts, prioritzi essencialment aquelles despeses de 
caràcter netament social dotant els serveis públics dels fons necessaris 
encara que això signifiqui l’aturada d’obres o inversions d’algun altre 
tipus. 

iv. Revisió dels criteris salarials dels treballadors municipals amb l’objectiu 
de reduir les grans diferències salarials presents entre les diferents 
categories. En un període de crisi com l’actual considerem injust el 
diferencial existent entre les retribucions d’aquestes diferents categories 
i, per tant, caldria revisar el sistema de complements i bonificacions. 
Aquesta revisió es faria a partir del criteri vigent de les cooperatives en 
què el sou més elevat és com a màxim tres vegades el més baix. 

 

c. Serveis públics 

i. Accés als serveis públics: l’Ajuntament ha de garantir l’accés als serveis 
públics a tothom, independentment de la seva capacitat econòmica o el 
seu estatus social, uns serveis públics que han d’ésser universals i de 
qualitat.  

ii. Municipalització dels serveis: cal una municipalització plena dels serveis 
que, en l’actualitat, l’Ajuntament ofereix en règim de concessió. La 
municipalització implica un millor coneixement de les formes de gestionar 
els serveis públics i un control absolut de l’Ajuntament sobre els preus que 
s’apliquen (i, per tant, la possibilitat de l’abaratiment mitjançant pressió 
social), cosa que significa que tothom en pot fer ús independentment dels 
seus ingressos, i unes millors condicions de treball per als professionals 
que hi treballen. A més a més, els beneficis econòmics que anteriorment 
es quedava l’empresa concessionària podran ser recaptats en la seva 
totalitat per l’Ajuntament. 
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d. Lluita contra les desigualtats 

i. Increment de la despesa social: cal un augment dels recursos municipals 
destinats a educació, sanitat i ajuts a aquells col�lectius mes desfavorits.  

ii.  Planificació: estudis periòdics sobre desigualtats, pobresa i exclusió. 
Considerem que abans d’actuar cal saber què passa i per què passa. 
L’Ajuntament hauria de disposar de la informació necessària sobre com 
està afectant la crisi a les classes populars de Sant Celoni i la Batllòria, i 
en funció d’això prioritzar unes línies de treball o unes altres. 

iii. Garantir un dret a l’habitatge real: entenem que l’habitatge és un dret i 
no una mercaderia per comerciar, és per això que després que el ple de 
l’Ajuntament aprovés el Reglament sobre els habitatges buits proposat per 
la CUP, ara demanem que s’apliqui. La sortida d’aquests pisos al mercat i 
els que pugui recuperar l’Ajuntament ha de permetre a l’ens públic 
establir una borsa d’habitatges públics amb lloguers justos en funció de la 
renda dels seus habitants.   

 

2. JUSTÍCIA SOCIAL  

En ple segle XXI l’objectiu general hauria de ser l’assoliment dels drets socials per 
part de tota la ciutadania. Tot i la bonança econòmica viscuda uns anys enrere per 
determinats sectors socials, bona part de la classe treballadora va continuar estant al 
marge (precarietat laboral, sous baixos, inaccessibilitat a l’habitatge, etc.) d’aquesta 
millora de la qualitat de vida. La riquesa es distribueix desigualment i en funció del 
sexe, l’edat, l’origen i la classe social les persones estem més o menys exposades a 
patir processos d’exclusió.   

Al nostre poble també convivim amb realitats socials molt diverses. Les desigualtats 
socials lluny d’apaivagar-se augmenten, així com els processos d’exclusió. 

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 per invertir en 
prevenció i promoure-la. Per això, és cabdal la transversalitat de la justícia social, 
que no quedi reduïda de forma fictícia a una àrea.  

Per abordar aquest objectiu, però, cal una planificació estratègica de llarg abast. És 
una inversió a mitjà i llarg termini que no entén de legislatures ni de divisions 
administratives. Aquesta planificació estratègica ha de ser coherent amb la 
configuració del territori i de la població que tenim. No podem dissenyar programes 
sense tenir en compte els municipis veïns i que es confinen en la trama urbana. En 
lloc de donar l’esquena a una realitat que s’imposa, caldria aprofitar els recursos 
existents a Sant Celoni i la Batllòria, Palautordera i Sant Esteve i sumar esforços.  
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i. Analitzar necessitats presents i futures avançant-nos als esdeveniments. 
Diagnosticar serveis que manquen comptant amb els recursos dels tres 
municipis. 

ii. Prioritzar les polítiques socials. I també una priorització interna d’aquestes. 
Cal saber cap a on anem en tot moment. Què fem i per què ho fem dins d’un 
mapa general.  

iii. Introduir mesures d’acompliment d’objectius de les polítiques socials, buscant 
una eficiència social i també econòmica.  

iv. Acostar l’àrea de Benestar a tota la població, treballant per canviar la imatge 
de marginalitat i pobresa relacionada tot sovint amb aquest àmbit. 

L’itinerari cap a la inclusió social, cap a l’autonomia personal, ha de comptar 
necessàriament amb els àmbits de l’habitatge, el treball, la formació, l’àmbit 
sociosanitari, el relacional, i el polític i de ciutadania. Quan tenim tots aquests 
àmbits coberts qualitativament, podem parlar d’inclusió social.  

Per això, les polítiques que proposem no se cenyeixen, com s’ha fet tradicionalment, 
a allò que es fa des de Serveis Socials, sinó que es va molt més enllà per atendre 
realitats que sovint queden oblidades per la poca visibilitat, perquè s’han 
normalitzat o bé perquè els que les pateixen queden fora del sistema i la capacitat 
d’influència política està molt malmesa.  

La cohesió social és un resultat de la inclusió, de ser membres partícips i actius de la 
nostra vila, i això només es pot donar quan tenim les necessitat cobertes, quan hem 
assolit els nostres drets socials. La seguretat ciutadana és la conseqüència lògica del 
benestar de tota la ciutadania.  

Els actors involucrats i encarregats de dur a terme el pla estratègic són l’Ajuntament 
(Sant Celoni i la Batllòria, Palautordera i Sant Esteve), el tercer sector, les entitats i 
la ciutadania en general. La promoció i coordinació s’ha de fer necessàriament des 
de l’Ajuntament.  

Els objectius específics i les polítiques que proposem per a aquest itinerari cap a la 
inclusió són les següents:  

i. Habitatge: polítiques i actuacions destinades a garantir l’accés a l’habitatge, 
adequat i de qualitat 
o Manteniment de l’habitatge en casos de desnonaments 
o Pisos tutelats  
o Pisos de protecció a lloguer 
 

ii. Treball: polítiques i actuacions destinades a promoure la participació en 
l’ocupació i la generació de valor i utilitat social 
o Potenciació i millora de l’oficina d’ocupació 
o No externalitzar serveis 
o Garantia de rendes mínimes contra situacions de pobresa  
o Garantia de suficients places en llars d’infants 
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iii. Formació: polítiques destinades a abordar la formació insuficient i potenciar 

la formació continuada  
o Com veurem a l’apartat d’educació, cal fer una aposta ferma per la 

formació d’adults amb l’objectiu de pal�liar els dèficits formatius d’un 
sector important de la població.  

 
iv. Sociosanitari: garantir l’accés universal i efectiu als serveis sanitaris i socials. 

Promoció de l’autonomia i la vellesa activa. 
o Apoderament de la salut pròpia  
o Abordatge d’hàbits saludables i models alternatius de consum en l’oci 

nocturn 
o Proves preventives en determinades malalties 

 
v. Relacional: polítiques i actuacions per promocionar la participació en la 

comunitat i l’accés a xarxes afectives i de reciprocitat 
o Potenciar l’esport, el voluntariat i les entitats del poble com a eines 

d’inserció comunitària i de reconeixement, valoració i acomodació de 
totes les diferències  
 

vi. Polític i ciutadania: garanties de la participació política i accés efectiu als 
drets socials. Ciutadania inclusiva 
o Diagnòstic de necessitats presents i futures 
o Pla estratègic d’inclusió 
o Disseny de polítiques de participació 

 

3. HISENDA 

Som conscients que la situació és difícil, la crisi econòmica segueix i una part 
important dels ingressos dels ajuntaments han desaparegut. Davant d’aquesta 
situació fem una aposta clara per la redistribució de la riquesa i proposem augmentar 
els impostos a totes aquelles empreses i particulars que més tenen i més guanyen. 
Això permetrà assegurar el manteniment dels actuals serveis públics. 

En aquesta legislatura, la pressió de la CUP a l’equip de Govern ha possibilitat la 
incorporació de propostes de marcat caràcter social en les polítiques municipals. 
Tanmateix, en els darrers anys la psoevergència ens ha retornat a l’immobilisme: 
externalització de serveis, defensa dels beneficis privats en detreniment del 
manteniment d’uns espais naturals d’ús social (la Ferreria, la ronda nord, etc.), la no 
reestructuració de la policia local, la manca de valentia a l’hora d’afrontar les 
conseqüències reals de la crisi, etc. 

a) Elaborar unes ordenances fiscals que facilitin el repartiment de la riquesa  

i. Reduir el preu de les taxes que afecten les persones, compensant aquesta 
disminució d’ingressos amb un augment dels impostos que graven la riquesa. 
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ii. Aplicar el criteri de renda a les bonificacions de l’IBI per a les famílies 
nombroses. 

iii. Igualar la càrrega fiscal de l’IAE de les empreses de dins i de fora del nucli 
urbà que facturen més d’un milió d’euros. 

iv. Aplicar una vegada per totes el recàrrec de l’IBI als pisos buits. 

v. En totes les taxes aplicar criteris d’accessibilitat en funció de la renda.   
 

b) Elaborar una hisenda pública que s’adeqüi més a les necessitats  

i. Gratuïtat en els primers 30 minuts d’aparcament en zona blava per als 
vehicles que contribueixen a Sant Celoni. 

ii. Treballar les ordenances fiscals conjuntament amb els pressupostos per així 
poder avaluar amb coneixement les conseqüències que se’n derivin. 

iii. Elaborar els pressupostos municipals amb base zero zero, és a dir, valorant 
cada partida individualment. Actualment els pressupostos municipals són una 
projecció dels pressupostos de l’any anterior on es perpetuen serveis i 
despeses que no acompleixen els objectius esperats.   

iv. Exigir a les administracions superiors les modificacions necessàries de les lleis 
que regulen els impostos i taxes municipals, per poder establir les millors 
ordenances per a Sant Celoni. 

v. Exigir també les transferències de capital necessàries per poder oferir els 
serveis que els celonins i celonines es mereixen. 

 

4. 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 seves hipoteques, i es vegin immersos en processos d’expulsió dels 
seus domicilis que els faran aparèixer com a morosos la resta de la seva vida. 

La premissa a través de la qual ha operat l’administració ha estat que aquest era un 
terreny per al mercat privat en què no es podia intervenir. Per això, en els darrers 
anys, no només no s’han portat a terme polítiques públiques per garantir un dret 
bàsic com és l’habitatge, sinó que, únicament, quan s’han fet, han  perseguit 
fomentar l’accés a la propietat –-destrossant així la cultura del lloguer que anys 
enrere havia existit-– i han servit d’excusa per justificar nous desenvolupaments 
urbanístics i emparar en última instancia les requalificacions de terrenys i les 
indecents plusvàlues urbanístiques. 
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Des dels municipis poc es pot fer si no s’encara aquesta problemàtica des d’un punt 
de vista estructural i es prenen mesures serioses i transformadores. Ara bé, des de la 
CUP es proposa: 

i. Treballar activament, a tots els nivells, per exigir un nou enfocament de les 
polítiques públiques en matèria d’urbanisme i habitatge i fer-les arribar als 
verdaders nuclis de decisió. 

ii. Crear un parc públic d’habitatges municipal, directament gestionat per 
l’Ajuntament, que pugui satisfer les necessitats dels veïns i veïnes del municipi.  

iii. Fer de l’Oficina d’Habitatge un servei actiu i potent que actuï com un autèntic 
intermediari entre propietaris i demandants d’habitatge. A través de l’Oficina 
es treballarà perquè tots els pisos buits que hi ha al municipi passin a formar 
part d’una xarxa de lloguer. 

iv. Garantir, no només el dret a l’habitatge, sinó també l’accés a serveis essencials 
com l’aigua, la llum, l’electricitat i internet. L’any 2011 ningú se n’hauria de 
veure privat. 

v. Garantir un acompanyament adequat i a tots els nivells a aquelles persones que 
es trobin en un procés de desnonament per evitar que l’expulsió s’observi com 
un fracàs individual i es passi a tractar com un problema col�lectiu. 

vi. Dictar una ordenança que eviti els desnonaments per motius econòmics al 
nostre municipi. Aquesta ordenança serà aprovada pel Ple i serà d’obligat 
compliment a Sant Celoni i la Batllòria. 

vii. Crear una comissió participada per tots els agents que es reuneixi 
periòdicament per avaluar les necessitats d’habitatge, fixar les vies d’actuació 
al municipi, fer un seguiment dels casos particulars i procurar pel manteniment 
d’una base de dades actualitzada sobre la matèria. 

viii. Procurar pisos dotacionals amb serveis comuns per a les persones grans. 

ix. Aplicar de forma efectiva el Reglament d’habitatges desocupats. 

x. Apostar per la rehabilitació i per uns edificis sostenibles. 

xi. Donar una resposta adequada al sensellarisme procurant un habitatge digne als 
sense sostre com a fórmula primera per resoldre la seva problemàtica, sense 
condicionar l’accés a aquest dret a l’acompliment dels programes als quals es 
vegin sotmesos. 

xii. Taxa de coresponsabilitat: establir una taxa als bancs i caixes que operen al 
municipi amb l’objectiu de visualitzar la responsabilitat de bancs i caixes en la 
vulneració d’aquest dret. Si qui contamina ha de pagar, qui desnona també ho 
ha de fer. 

 

5. L’EDUCACIÓ A SANT CELONI 

L’escola ha esdevingut l’escenari on es representa a petita escala la realitat de la 
nostra vila. El centre educatiu és l’únic espai de contacte obligatori entre els infants 
de diferent origen i posició social. Així, tots els centres educatius han d’encarar 
aquesta diversitat d’alumnes presents al nostre entorn, oferint a tota la població els 
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màxims recursos possibles amb l’objectiu d’assolir una escola de qualitat. Des 
d’aquesta perspectiva, apostem per unes polítiques educatives municipals que 
tinguin en compte les necessitats que existeixen en relació amb les diferents 
tipologies de població. Cal un projecte educatiu integral –-tant en el marc de 
l’educació formal com no formal–- que integri tota la xarxa d’agents educatius amb 
l’objectiu de generar un coneixement ampli al voltant dels actuals reptes educatius. 

 

a) L’àmbit de l’educació obligatòria: primària i secundària 

El model escolar de Sant Celoni és força singular pel gran pes que hi té l’escola 
concertada. La desproporció tradicional entre escola pública i concertada ha 
contribuït a una certa dualització entre una escola pública i una escola concertada 
que concentrava l’escolarització de bona part de la classe mitjana celonina i, en 
menor mesura, de la classe obrera. Actualment, l’obertura de noves escoles 
públiques ha equilibrat el pes de la pública i la concertada i, en bona mesura, s’està 
neutralitzant l’estereotip negatiu que arrossegava l’escola pública. Ara bé, malgrat 
aquesta tendència positiva, el cert és que a nivell general, el model de concertació 
implica un fre en la igualtat educativa. D’aquesta manera, cal treballar perquè les 
escoles públiques de Sant Celoni tinguin un tracte preferencial. Això no només es pot 
aconseguir amb més inversió econòmica o amb més plans educatius d’entorn, sinó 
que cal treballar un aspecte cabdal: la distribució de l’alumnat.  

Una bona distribució de l’alumnat és cabdal per assolir la igualtat d’oportunitats, 
l’equitat educativa i l’excel�lència educativa. A la vegada, afavoreix la millora dels 
resultats escolars generals, sobretot perquè facilita que els alumnes amb posicions 
de partida més desavantatjades puguin assolir millors resultats. L’objectiu de 
l’escola ha de ser reduir el fracàs escolar actual i una bona distribució de 
l’alumnat per totes les escoles de la vila ens hi aproxima. Per aquest motiu, el 
nostre objectiu prioritari i transversal és assolir aquesta bona distribució de 
l’alumnat. En aquesta línia hi ha diferents aspectes que volem treballar:  

i. Els accessos a les escoles públiques i la ubicació dels centres educatius  

Cal apostar per un model d’escola basat en la proximitat de l’escola a les 
famílies, i cal vetllar perquè tot l’alumnat tingui les mateixes possibilitats d’accés 
a totes les escoles públiques de Sant Celoni. Per aquest motiu, apostem per un 
sistema de bus escolar que permeti l’accessibilitat de tots els alumnes a tots els 
centres públics de la nostra vila. En aquest sentit, l’àrea d’Educació haurà de fer 
un seguiment de l’alumnat per ajudar a fer real aquesta accessibilitat fomentant 
una bona distribució de tot l’alumnat. Aquest servei de transport escolar podria 
estar mancomunat amb Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve de Palautordera 
amb l’objectiu de racionalitzar i optimitzar el servei. 

ii. La visualització i positivització dels centres educatius públics 

Cal potenciar les polítiques informatives i de visualització dels centres públics, 
tot mostrant els nivells d’excel�lència educativa assolits. 
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iii. La creació d’una regidoria d’Educació i la potenciació de l’Oficina Municipal 
d’Escolarització  

Si bé l’OME ha fet una feina molt important en aquests darrers anys, creiem que 
cal potenciar-la. La CUP sempre ha apostat per dos elements cabdals per a la 
nostra política educativa: la creació d’una regidoria d’Educació que coordini 
intensament tots els àmbits de l’educació obligatòria i no obligatòria, i la 
incorporació d’un nou tècnic/a d’educació amb l’objectiu de potenciar aquesta 
coordinació. A la vegada, l’Oficina Municipal d’Escolarització ha de ser el centre 
neuràlgic del sistema de matriculacions. Aquesta oficina ha de dissenyar una 
política de repartiment de l’alumnat que assoleixi la diversitat social a totes les 
escoles de la vila.   

La incorporació d’un nou tècnic d’educació a la futura àrea d’Educació podria 
venir donada a partir de la redistribució de l’organigrama de l’Ajuntament. Això 
significaria augmentar el personal destinat a l’àrea d’Educació sense necessitat 
d’augmentar la plantilla.  

iv. El programa de beques i ajuts relacionats amb l’àmbit educatiu 

Des de la CUP apostem per potenciar i optimitzar el programa de beques i ajuts. 
Ens comprometem a augmentar la dotació econòmica destinada a aquesta 
partida. A la vegada, cal vetllar perquè els diferents ajuts siguin atorgats en 
funció de la Renda Familiar Disponible. Essent conscients de la limitació actual de 
recursos, cal prioritzar les famílies amb recursos limitats. La regidoria d’Educació 
haurà de fer un seguiment d’aquests ajuts per verificar a qui van destinats tot 
vetllant que els seus destinataris siguin les famílies amb els recursos més limitats. 
En aquest sentit l’indicador de Renda Familiar Disponible serà l’indicador clau per 
a l’atorgació d’aquests ajuts. A la vegada, la regidoria haurà de potenciar el 
coneixement d’aquest ajuts entre la ciutadania.  

v. Potenciar la relació entre administració, escola, professorat i famílies  

El Consell Escolar Municipal (CME) és una eina que cal potenciar amb l’objectiu de 
convertir-lo en una taula de debat on tots els agents hi tinguin una important 
representació. Ara bé, cal aconseguir que representants dels sectors socials més 
febles i desfavorits tinguin veu en aquesta estructura. En aquest sentit, aquest 
nou CME ha d’idear fórmules de participació i organització que possibilitin la 
intervenció d’aquests sectors.  

Cal reforçar el paper de les AMPES per aconseguir que siguin representants de 
totes les famílies sigui quina sigui la seva procedència social. Això passa per 
augmentar els seus recursos, potenciar el treball intern dintre de les escoles i per 
la consolidació d’una AMPA d’abast local que integri els representants de tots els 
centres educatius. 

També apostem per reforçar els equips directius dels centres públics creant un 
grup de treball que integri els/les directors/res d’aquests centres, amb l’objectiu 
d’encarar conjuntament els reptes de futur. 
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vi. Consolidació del model 3-16 

Cal seguir treballant per aconseguir la implantació del projecte 3-16 a tots els 
centres públics de la nostra vila. Per aquest motiu, cal seguir lluitant perquè 
l’ampliació de l’escola Josep Pallerola sigui un fet com més aviat millor i treballar 
per la consolidació del model 3-16 a l’institut escola La Tordera, que serà un fet 
el curs 2011-2012 (1r ESO). Malgrat les retallades pressupostàries això és una 
prioritat de primer nivell. 

 
b) L’àmbit de l’educació postobligatòria: batxillerats i formació professional 

i. Ampliació i reforma del nou institut de batxillerat i formació professional 

Cal treballar i pressionar perquè el Departament d’Educació de la Generalitat 
construeixi el nou centre de batxillerat i de formació professional. Un centre que 
ha d’estar adaptat tant a les demandes educatives del nostre alumnat com a les 
necessitats laborals del nostre entorn.  

ii. Ampliació de l’oferta de cicles formatius 

Cal treballar per augmentar l’oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior 
prioritzant aquells cicles que més s’ajustin a la realitat laboral del nostre entorn. 

 

c) La importància dels altres àmbits formatius municipals 

i. L’escola d’adults i de formació permanent 

És de vital importància reformular l’orientació de l’Escola de Formació d’Adults. 
Cal abandonar la perspectiva assistencialista per potenciar-ne el vessant 
pedagògic i d’orientació cap al mercat laboral. Per aquest motiu proposem: 

- Augmentar-ne seriosament la dotació pressupostària amb l’objectiu de 
promoure nous cursos i aconseguir nou material escolar. 

- Ampliar-ne el professorat i els recursos humans, i solventar la situació 
d’inestabilitat laboral de l’actual professorat. 

- Incorporar la figura d’un cap d’Estudis que fixi i coordini la línia educativa i 
pedagògica a seguir. 

- Ampliació dels horaris de l’escola amb l’objectiu d’incorporar més cursos al 
matí.  

- Ampliació del programa PQPI-PTT (Pla de Qualificació Professional Inicial - 
Transició al Treball) amb l’objectiu d’augmentar els recursos professionals i 
personals per tal que els joves tinguin més possibilitats d’incorporar-se al món 
laboral, puguin accedir als estudis de cicles formatius de grau mitjà o obtenir el 
títol de graduat en ESO.  
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ii. El Centre d’Expressió Artística: d’un model d’elit a un model popular 

Cal un nou centre d’expressió que fomenti la diversitat social, cultural i musical. 
Cal replantejar el sistema d’ajuts, implicar-hi més intensament les escoles i 
aconseguir arribar a totes les famílies. El que volem per a l’escola obligatòria 
també és vàlid per al Centre d’Expressió Artística. Per aconseguir aquest canvi 
radical, des de la CUP -–aprofitant que enguany s’acaba el conveni amb l’empresa 
privada-- apostem per una gestió directa del servei que permeti potenciar la 
coordinació amb la regidoria d’Educació i tos els centres educatiu de la vila. 

iii. El paper de la biblioteca municipal 

Aquesta legislatura s’ha aconseguit que la biblioteca municipal integri una sala 
d’estudis i ampliï els horaris durant el període d’exàmens universitaris. Ara cal 
lluitar per assolir que aquesta ampliació horària sigui vigent durant tot l’any 
potenciant l’obertura de la biblioteca els dissabtes a la tarda i una majoria de 
matins. Davant del repte de l’educació, la biblioteca pot esdevenir un important 
espai d’estudi i formació.      

 

d) El perllongament de l’educació en els espais de lleure 

i. El paper clau del Pla Educatiu d’Entorn. La necessària renovació 

El Pla Educatiu d’Entorn ha estat un èxit per aconseguir incorporar molts alumnes 
dins l’àmbit associatiu de la nostra vila. Per aquest motiu creiem de vital 
importància assolir la renovació del Pla per part de la Generalitat o activar un pla 
similar de caràcter municipal.  

Dintre d’aquest pla, apostem per l’ampliació i potenciació de:  

- Tallers d'estudi assistit (tallers de reforç escolar). 

- Projecte xarxa (inclusió d'infants i joves  amb necessitats educatives 
específiques a les entitats del municipi).  

- Projecte d’acollida, mediació i acompanyament educatiu a les famílies 
nouvingudes. 

ii. Els Casals d’Estiu. Un model a revisar 

Cal potenciar un nou casal d’estiu accessible a tothom i que, a la vegada, 
esdevingui un punt de trobada i barreja de joves i adolescents. Per aquest motiu, 
apostem per la creació d’un casal unitari de caràcter municipal que integri, a la 
vegada, entitats de la nostra vila (AMPES, esplais municipals, etcètera) amb 
l’objectiu d’optimitzar recursos i aconseguir el contacte entre nens i joves de 
diferents sectors socials i procedències que d’altra manera no s’està produint. 

També apostem  per la recuperació del Casal d’Hivern o Parc de Nadal que 
l’equip de govern de CiU va suprimir. Actualment durant les vacances de Nadal no 
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s’organitzen activitats dirigides a la població infantil i juvenil per part de 
l’Ajuntament. 

 

6. SALUT COMUNITÀRIA 

Mai com ara havíem tingut tants metges, ni especialistes, ni infermeres ni auxiliars 
d’infermeria per cap. Tampoc mai com ara havíem tingut accés a tanta informació ni 
havíem disposat de tants mitjans per obtenir-la. Tanmateix, la consideració del 
sistema sanitari no és del tot satisfactòria. Ni ciutadania ni professionals de la salut 
estan contents.  

En els darrers anys s’ha produït el que s’anomena una “medicalització” progressiva 
de la vida. És a dir, qüestions que en el passat es resolien a casa o amb poca 
intervenció mèdica, actualment ens cal acudir als centres sanitaris, fer-hi un ingrés, 
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.  

Cal 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. 

Alhora, 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 significa més salut.  

- Tallers informatius i de capacitació sobre la pròpia salut periòdics dirigits a 
tota la ciutadania. 

- Treballar a les escoles i instituts models sociosanitaris saludables i de 
responsabilitat vers la pròpia salut. 

- Promocionar i revisar que els recursos sanitaris existents, especialment el 
Centre d’Assistència Primària, siguin coneguts per tota la població i que el seu 
accés sigui universal.  

- Incorporar mesures preventives de determinades malalties a través de 
revisions amb el cost assumit per l’Ajuntament.  

- Mediació lingüística als 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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7. JOVENTUT 

Des de la CUP entenem que les polítiques de joventut han de treballar –-des d’una 
perspectiva universalista-- qualsevol tema que afecti o interessi el jovent. Des 
d’aquesta mirada plantegem les polítiques locals de joventut a partir de dos grans 
marcs d’actuació. El primer fa referència als aspectes constitutius de la condició 
dels joves. Aquest marc inclou tot allò que ens serveix per tenir un coneixement 
precís de la realitat juvenil del municipi i les seves necessitats. Aquí hi entraria tot 
allò referent a la informació, dinamització i oci, promoció de l'associacionisme, de la 
participació, del lleure educatiu, de la creació, la mobilitat internacional, etc. El 
segon marc d’actuació el configuren les polítiques d'acompanyament, que treballen 
aquells aspectes que defineixen les condicions de vida del jovent i de la seva 
capacitat de desenvolupament personal. Aquí hi trobaríem tot allò referent a l’accés 
al mercat laboral, a l'habitatge, suport a l'ensenyament, mobilitat local i 
intermunicipal, salut i hàbits saludables. 

És des d’aquests dos grans marcs de partida que la nostra proposta, pel que fa a les 
polítiques de joventut, gira al voltant dels eixos següents: 

i. Serveis: informació, orientació i dinamització 

- Creació d'un Servei d'Informació Juvenil que informi i compleixi amb les 
necessitats del jovent del territori i que articuli un programa de dinamització 
juvenil que doni viabilitat als interessos i inquietuds específiques dels joves. 

- Cal potenciar el treball en xarxa entre les diferents àrees de l'Ajuntament pel 
que fa als temes de joventut. És important remarcar el treball  a partir de la 
planificació estratègica (Pla Local de Joventut). 

 

ii. Qualitat: mobilitat, creativitat i participació 

- Creació d’un programa d'ajuts i suport directe a la mobilitat (internacional i 
local) i al desenvolupament del projecte general dels joves. L’objectiu passa per 
generar una oferta estable de programació que reculli els interessos juvenils i 
que contribueixi a millorar les mancances del territori sense perdre de vista els 
elements educatius i preventius que sempre hi han d'anar associats. Aquesta 
acumulació de serveis i recursos ha d'anar acompanyada de l'existència de 
mecanismes senzills i directes que facilitin als joves opinar en qualsevol àmbit 
que resulti del seu interès o que els afecti d'una manera clara. 

- Facilitar la mobilitat entre Sant Celoni i la Batllòria, Santa Maria de Palutordera i 
Sant Esteve de Palautordera ampliant el servei de busos gratuïts, especialment 
durant els períodes de festes i els caps de setmana. 
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iii. Emancipació: habitatge, ocupació i educació 

- En el camp de l’habitatge, el Servei d’informació Juvenil, coordinat amb 
l’Oficina d’Habitatge, impulsaria polítiques de promoció d’habitatge assequible 
per als joves, fomentant, especialment, l’habitatge de lloguer.   

- Des de l’àrea de Joventut –-coordinada amb la d’Educació-- caldrà impulsar i fer 
un seguiment dels processos i mecanismes de transició escola-treball, ampliant 
la formació professional, el contacte entre joves estudiants i empreses, 
potenciant l’escola de formació d’adults, ampliant l’horari de la biblioteca 
municipal tot garantint espais adients per a l’estudi.  

- Creació d’un protocol d’actuació entre l’àrea de Joventut, el Servei Municipal 
d’Ocupació i el Servei de Creació d’Empreses, amb l’objectiu de donar a 
conèixer aquests serveis i agilitzar els mecanismes de recerca de llocs de treball.  

iv. Prevenció: salut, oci i valors 

- Apostem perquè el Servei d’Informació tingui capacitat per assessorar i orientar 
en el camp de la salut, en el sentit més extens del terme. Això implica disposar 
de recursos tècnics i econòmics, en forma de professionals i programacions 
lúdiques, que podran ser contenidor i transmissor de missatges de prevenció i 
valors que cal potenciar. 

- Potenciar l’actual pla de prevenció de drogues tot ampliant-ne la dotació 
pressupostària i de personal. L’objectiu ha de ser la difusió i realització 
d’activitats preventives i la millora del protocol de conductes addictives existent 
amb els centres educatius. 

- Potenciar el programa Salut i Escola i ampliar-lo de l’ESO fins al Batxillerat i els 
Cicles Formatius. En aquest programa també caldrà afegir-hi de manera estable 
un servei d’informació sobre sexualitat i drogues. 

- Treballar coordinadament amb la regidoria d’Educació per potenciar els Casals 
d’Estiu Municipals.  

- Davant la recent desaparició de la Rentadora, Sant Celoni ha quedat orfe de 
centre cívic. No podem parlar de cohesió social, de buscar mètodes d’integració, 
sense realitzar la tasca que es pot dur a terme des de les instal�lacions d’un 
centre cívic. Per aquest motiu, apostem per la potenciació 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 edats i procedències. A la 
vegada, aquest emplaçament potenciarà el contacte entre joves i entitats amb 
l’objectiu d’aconseguir dinamitzar i regenerar el teixit associatiu de la vila. 

- Impulsar un projecte de dinamització de l’Skate Park per aconseguir recuperar 
un espai infrautilitzat i poc cuidat des de l’actual Ajuntament. 

- Impulsar un projecte de dinamització de la zona de salts de bicicleta (Dirt 
Jump). Actualment és un espai completament desorganitzat. L’actual equip de 
Govern va treballar perquè es llogués el terreny que ocupa aquesta zona i ara 
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caldria regularitzar la situació: condicionar l’espai i contactar amb els usuaris 
per aconseguir dinamitzar l’espai i les activitats que s’hi realitzen.  

- Potenciar els locals de barri que ja estan creats. Actualment estan oblidats i 
infrautilitzats i no hi ha cap projecte ni entitat al seu darrere. Aquesta 
revitalització-potenciació passaria per establir petits centres cívics (tots ells 
coordinats des del centre cívic central) amb diferents recursos (petita dotació 
informàtica) amb l’objectiu de revitalitzar el teixit associatiu de cadascun dels 
barris i poder direccionar els infants i joves del barri cap a altres activitats, 
entitats o recursos administratius que necessitin. L’objectiu passa per dinamitzar 
i gestionar aquests espais, fent-los accessibles a tothom. Això es faria mitjançant 
treballadors de l’Ajuntament. 
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EIX 3. UN TERRITORI AL SERVEI DE LES PERSONES 

1. MODEL TERRITORIAL  

A Sant Celoni i la Batllòria disposem d’un obsolet pla urbanístic aprovat l’any 1997 i 
properament caldrà redactar un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), 
una figura de planejament que serà la clau de volta de l’ordenació territorial futura. 
Al nostre voltant, els municipis del Baix Montseny planifiquen d’esquena a la resta de 
pobles els seus nous POUM, mentre la Generalitat de Catalunya ha aprovat 
recentment un Pla Territorial Metropolità que pretén potenciar el Baix Montseny com 
a zona de creixement urbanístic i de desenvolupament logístic, cosa que significa 
reproduir un model de ciutat dormitori, un augment de la mobilitat obligada, una 
saturació dels serveis i, en conseqüència, una fragmentació més gran del territori. 

Des de la CUP apostem per un nou model territorial en equilibri amb el territori i per 
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 simple 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 (PDU). 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. La planificació caldrà centrar-la en tres eixos:  

i. Espais oberts. Establint mesures d’ordenació, gestió i protecció del sòl no 
urbanitzable. 

ii. Sistema d’assentaments urbans i industrials. Definint els desenvolupaments 
urbanístics i industrials des d’una visió comuna, dissenyant un pla 
d’equipaments d’acord amb les necessitats socials i econòmiques, fixant 
polítiques comunes i coordinades d’accés a l’habitatge i promocionant 
l’eficiència energètica i l’estalvi d’aigua.  

iii. Infraestructures de mobilitat. Definint el model de mobilitat, redissenyant la 
xarxa local i comarcal, i establint polítiques comunes de foment del transport 
públic interurbà. 

Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Celoni i la Batllòria 
(POUM). L’elaboració d’un nou POUM ens permetrà aplicar, en el propi municipi, els 
criteris i les directrius definides en el PDU del Baix Montseny. A grans trets, pensem 
que el nou POUM hauria d’apostar per: 

i. Blindar el creixement a cap nou sector urbanístic a Sant Celoni i la Batllòria, a 
fi de salvaguardar els darrers espais lliures del municipi. Amb els plans parcials 
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pendents de desenvolupar ja superaríem amb diferència els 20.000 habitants, i 
pensem que són més que suficients. 

ii. Preveure les necessitats reals d’equipaments a nivell local i comarcal, i 
decidir-ne la futura ubicació, a fi d’evitar situacions com les del futur hospital 
o el CEIP Soler de Vilardell.  

iii. Aturar els desenvolupaments de nous polígons industrials, com el de la 
Ferreria a la Batllòria, i treballar per condicionar i millorar els ja existents, 
molts d’ells a dia d’avui mig buits.  

Ordenació del sòl no urbanitzable del territori. Cal dotar els espais periurbans del 
caràcter propi que posseeixen, per 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.  

i. Desencallar el Pla Especial de les Àrees de Ribera de Sant Celoni, pendent 
d’aprovació i que el govern de CiU ha amagat en un calaix durant tota la 
legislatura.  

ii. Posar en valor espais periurbans com el pla de la Ferreria, el Sot de les 
Granotes i el Riu-sec, els plans del Pertegàs i els Maribaus, i la zona de can 
Sans i els Masos, a la part nord-occidental de Sant Celoni.  

 

2. MOBILITAT SOSTENIBLE I UNIVERSAL 

La mobilitat és un factor d’igualtat, cohesió social i coneixement, i cal considerar-la 
un dret per a tothom. 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, a una 
ocupació de l’espai públic en favor del vehicle privat i a una dependència total del 
petroli com a font de combustible. Cal girar el mitjó i apostar per una mobilitat 
sostenible, universal i segura, prioritzant la defensa dels vianants, l’ús de la bicicleta 
i el foment del transport públic col�lectiu. Un urbanisme que repensi el municipi per 
als vianants i no per als cotxes. 

Potenciar el transport públic col�lectiu 

i. Creació d’un servei públic mancomunat d’autobusos supramunicipal a nivell de 
Baix Montseny que prioritzi la connexió dels diferents nuclis urbans i les zones 
industrials. 

ii. Construcció d’una estació central d’autobusos del servei supramunicipal, 
davant l’actual estació de ferrocarril. 

iii. Construcció d’un gran aparcament per a vehicles a l’estació de ferrocarril, per 
la banda de la C-35, que permetria descongestionar el trànsit al centre de la 
vila.  
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iv. Potenciar l’accés ordenat en transport públic al Montseny i al Montnegre, des 
de l’estació de ferrocarril.  

Potenciar l’ecomobilitat 

i. Reordenar l’espai públic de manera que el vianant en sigui el protagonista, i el 
cotxe, un element secundari. En aquest sentit, apostem per eixamplar 
voreres, prioritzar els passos de vianants i restringir l’actual invasió de l’espai 
públic per part dels cotxes. La construcció d’un aparcament municipal a 
l’estació de ferrocarril permetria alliberar més carrers de trànsit rodat tot 
convertint-los en carrers per a vianants amb l’objectiu de garantir la 
comoditat i seguretat d’aquests.  

ii. Millorar i condicionar la xarxa urbana i l’espai públic en favor del transport 
públic col�lectiu, establint criteris de prioritat semafòrica i prioritat en 
encreuaments, millores en la ubicació, adequació i accessibilitat de les 
parades. 

iii. Construcció d’una xarxa de carril bici que permeti una mobilitat segura i 
eficient entre els diferents municipis que integren aquesta part del Baix 
Montseny. En aquest sentit, apostem prioritàriament per un carril bici a la C-
35 que uneixi el nucli urbà amb els polígons industrials i la Batllòria, i que doni 
coherència i continuïtat a l’actual carril que uneix Sant Celoni amb Santa 
Maria de Palautordera.  

iv. Permeabilitzar la C-35 per facilitar els desplaçaments a peu cap al barri Molí 
Paperer i el polígon Molí de les Planes, des del centre de la vila.  

v. Fomentar i potenciar el projecte Compartir Cotxe, al qual Sant Celoni és 
municipi adherit, i que permet racionalitzar i optimitzar els desplaçaments en 
vehicle privat.  

Fre a noves infraestructures viàries 

i. Ens oposem a la construcció de noves grans infraestructures viàries com el 
Quart Cinturó o la ronda nord. Aquesta última via s’ha inclòs en el Pla 
Territorial a proposta de l’actual equip de Govern, i unirà el barri de 
Moixerigues amb el cementiri municipal tot seguint el traçat de l’AVE, 
afectant zones com el Riu-sec o els Maribaus. Es tracta d’infraestructures que 
únicament potencien el vehicle privat i fragmenten el territori.  

ii. Apostem per prioritzar la millora de l’ús i la funcionalitat de les actuals 
infraestructures ja existents, i la seva connexió amb la xarxa local.  

iii. 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.  

iv. Repensar l’accés al Montseny des de Sant Celoni. D’una banda, per l’actual 
carrer d’Esteve Cardelús i, de l’altra, amb la construcció del vial previst al pla 
parcial del Torrent del Virgili, pendent de desenvolupar.  
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3. RESIDUS MUNICIPALS: CAP AL RESIDU ZERO 

El 2009, el nivell de recollida selectiva de Sant Celoni era del 24,45%, uns 12 punts 
per sota de la mitjana catalana, una xifra molt baixa si tenim en compte que els 
materials continguts a la brossa són fàcilment reciclables en un 80%.  

Com que no s’estan acomplint els nivells de recollida selectiva previstos, abocadors 
com el de Santa Maria de Palautordera s'estan col�lapsant i els lobbies d’incineradors 
aprofiten aquesta situació per presentar la incineració dels residus com a única 
solució. Però existeix una alternativa: l'estratègia residu zero, que ja fa anys que 
mostra l’opció de convertir els residus en recursos. No és necessari invertir en noves 
incineradores ni en nous i ineficients ecoparcs, sinó que cal apostar pel residu zero. 

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 pas del 
sector privat. Així, el coneixement adquirit es queda a l'administració pública i es 
limita dràsticament la utilització de recursos públics per al finançament de partits 
polítics, en forma d'aportacions d'empreses a fundacions. 

El residu zero, una estratègia que passa per: 

i. Implantació de la recollida porta a porta. La forma més ràpida i efectiva 
d'incrementar els resultats quantitatius i qualitatius de la recollida selectiva és 
implantar la recollida selectiva porta a porta. D’aquesta manera es passa 
d'obtenir una mitjana del 30% de recollida selectiva a una mitjana d'un 70%, 
essent habituals nivells del 80%. 

Els costos globals d'una recollida porta a porta, comparada amb una recollida 
en contenidors, són equiparables a nivell econòmic, i molt millors a nivell 
ambiental i laboral.  

A nivell ambiental es recupera molt més material, cosa que disminueix la 
necessitat de matèries primeres i l'impacte relacionat amb la seva producció. 
Des del punt de vista laboral, només amb la recollida es generen entre dues i 
tres vegades més llocs de treball que amb una recollida en contenidors (cada 
cop més automatitzada), a més dels llocs de treball que es creen a les plantes 
de reciclatge dels materials. 

ii. Empresa pública de recollida de residus. Creació d’una empresa pública de 
recollida de les deixalles, mancomunada entre diferents municipis del Baix 
Montseny. 

iii. Dotar-nos de capacitat de compostatge. Mitjançant una petita planta de 
compostatge a nivell de Baix Montseny que permeti assumir el cost del 
tractament en lloc de costos de transport més elevats i entrada en grans 
plantes. El tractament de la brossa orgànica al mateix municipi possibilita el 
control de qualitat del compost resultant i, per tant, la seva venda i utilització 
posteriors. 
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iv. Fiscalitat ambiental incentivadora de reducció de residus. Cal aplicar taxes de 
pagament per generació per tal que pagui més qui més residu barrejat faci. 

v. Promoció d'alternatives de reducció de residus. Aposta per la promoció de la 
venda a doll en els establiments comercials d’alimentació, drogueria, etc. 

4. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

És important ser coneixedors de les oportunitats i les amenaces que presenta l’actual 
estructura productiva de Sant Celoni i el Baix Montseny. El model econòmic de Sant 
Celoni i la Batllòria es basa principalment en el sector serveis i el sector industrial. 
La diversificació dels sectors econòmics, especialment en àmbits vinculats al territori 
poc propensos a les deslocalitzacions, afavoreixen el desenvolupament i la 
sostenibilitat de l’economia i la vida social de la vila.  

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. Alhora és necessari potenciar la 
formació permanent, diversa i no especialitzada, que ens ofereixi una ràpida 
resposta i adaptació als canvis. 

Mantenir i potenciar el comerç de proximitat i el sector serveis 

i. Consolidar el comerç de proximitat i treballar per poder oferir una marca de 
qualitat i bon preu.  

ii. Mantenir l’espai públic i fomentar l’equilibri entre les zones de vianants i 
d’aparcament. 

iii. Promoure els serveis personals: atenció a la tercera edat i a la infància, el 
lleure, etc. 

iv.  Promocionar la reconversió del sector de la construcció cap a la rehabilitació 
d’habitatges, de l’espai públic urbà i dels polígons industrials.  

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

 

Potenciar Sant Celoni com a porta d’entrada al Montseny i al Montnegre, i potenciar 

un turisme sostenible lligat a l’entorn 

i. Facilitar la informació als visitants. Millorar l’actual oficina d’informació 
turística, tant pel que fa a la ubicació com pels serveis que ofereix. 

ii. Augmentar la freqüència dels autobusos que uneixen Sant Celoni i la Batllòria 
amb el Montseny i el Montnegre, facilitant els desplaçaments en transport 
públic. 

iii. Reforçar i complementar l’oferta turística actual amb nous serveis 
addicionals, tant a Sant Celoni com a la Batllòria. 
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iv. Permeabilitzar els accessos al Montseny i al Montnegre, tant a peu com en 
bicicleta. 

v. Adequar un itinerari per a bicicletes i vianants que ressegueixi el curs del riu 
Tordera, des de Sant Celoni fins a les Llobateres, passant per la Batllòria. 

vi. Crear un alberg i un centre de BTT al Baix Montseny. 

 

Promoure el sector agroramader 

i. Estudiar la viabilitat econòmica i social de l’activitat agrària i de les zones 
agrícoles existents. Cal aprofitar les oportunitats del mercat proper (comerç i 
restauració) i la terciarització del sector agrari. 

ii. Estudiar la possibilitat de crear una associació o cooperativa de productors 
agroramaders del Baix Montseny.  

iii. Crear una marca de producció agrària de proximitat amb denominació 
d’origen Baix Montseny. 

 

Promoure el sector forestal 

i. Valorar la viabilitat de la implantació d’una indústria de primera 
transformació de matèria forestal, bàsicament centrada en el suro. 

ii. Fomentar la implantació d’instal�lacions de biomassa que es nodreixin de 
matèria primera del propi territori en equipaments públics. 
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EIX 4. L'OCI COM A ESPAI DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI  

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, participació, diàleg i reflexió comuna. La 
cultura ens ha de permetre reconèixer-nos individualment com a persones i 
col�lectivament com a catalans i catalanes i com a vilatans i vilatanes. La cultura és, 
per tant, una eina d’aprofundiment democràtic i de vertebració social. 

L’Ajuntament no ha de suplir ni dirigir la societat activa protagonista principal de la 
vida cultural, sinó que ha de treballar per assentar unes sòlides bases sobre les quals 
el teixit associatiu, l’administració pública i les iniciatives particulars puguin bastir 
un projecte cultural enriquidor i alliberador per al conjunt de la població. 

• Suport i enfortiment del teixit associatiu celoní per tal d’obtenir la màxima 
participació ciutadana en les polítiques culturals. La relació entre entitats 
del tercer sector o associacionisme amb l’administració pública: la 
progressiva desaparició dels clientelismes. 

Des de la CUP treballem per dinamitzar el teixit associatiu i la promoció de 
l’autoorganització ciutadana, ja que és una de les bases principals per a la 
construcció d’una societat de persones lliures, responsables i solidàries, i aconseguir 
un poble viu i participatiu. 

L’Ajuntament ha de mantenir una relació amb el teixit associatiu que signifiqui una 
aposta seriosa per al desenvolupament de la política associativa del municipi. Sovint 
la relació entre aquests dos agents culturals es redueix al simple fet de l’aportació 
econòmica, moltes vegades insuficient, en forma de subvenció. Per tal de presentar 
una bona oferta cultural a tots nivells cal un treball conjunt entre les dues parts, 
treballar colze a colze per tal d’arribar a tota la població per no deixar cap sector 
sense l’oportunitat d’accedir a la cultura. 

Cal tenir en compte que és necessari diferenciar els que tenen propostes amb línies 
coherents i un projecte polític i social alliberador, del municipi i per al municipi, dels 
que no. Un cop fet això, s’han d’establir relacions directes i evitar el clientelisme.  

i. Subvencions puntuals per a projectes concrets d’interès pel que fa a la 
dinamització de la vida associativa del municipi. A la vegada, caldria revisar el 
sistema per atorgar subvencions a les entitats. Actualment es fa una imputació 
de partida pressupostària a les entitats sense saber el projecte de cada entitat. 
És a dir, sense saber què faran. En aquest sentit, la proposta passa per establir 
un nou sistema en què les entitats presentin el projecte que volen desenvolupar 
i la previsió pressupostària d’aquest. Un cop realitzat això ja es podria fer 
efectiva la subvenció. 
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ii. Convenis. Aquesta fórmula resulta més beneficiosa per a les entitats i 
associacions, així es poden evitar els pagaments a llarg termini. Els convenis es 
poden referir a un pacte en aportació econòmica, la cessió d’infraestructures, 
l’assistència tècnica per part dels serveis de l’Ajuntament, etc. 

iii. Els equipaments i els espais públics disponibles s’han de potenciar al màxim tot 
garantint unes entitats lliures i independents. 

iv. Convenis de gestió d’instal�lacions municipals (piscines, camps de futbol, 
pavellons, etc.) per socialitzar un espai públic i evitar així la cessió a empreses 
privades. 

v. Agilitzar els tràmits municipals (instàncies, subvencions, etc.) a les entitats 
mitjançant suport tècnic tot fent-ne un seguiment. 

vi. Crear òrgans de treball vers la cultura on treballin conjuntament els tècnics 
municipals, les entitats i les persones a títol individual que així ho desitgin. 

• Una política cultural de clar abast territorial: pensar globalment, en clau de 
Baix Montseny, una agenda cultural. Mancomunar l’agenda cultural. 

i. Fer un inventari a nivell de comarca tant dels espais i infraestructures de 
creació i producció culturals com dels mitjans de difusió, com revistes, ràdios, 
webs, etc., per tal d’elaborar una agenda d’àmbit Baix Montseny per 
rendibilitzar tant econòmicament com socialment les polítiques culturals; 
aspectes tan senzills com no solapar esdeveniments i oferir una oferta cultural 
dins d’uns mateixos criteris socials i territorials. 

• Com desenvolupar les polítiques culturals pel que fa al patrimoni cultural de 
la població; festes populars, patrimoni físic... Treballar per un altre model 
de festa major i “reinventar” les festes dels barris. 

Fomentar un model de festes participatiu i sostenible, que garanteixi l’accés a les 
festes de tota la població i que tothom se la senti seva, per això cal: 

i. Organitzar la festa major des d’una comissió de festes i entitats amb poder de 
decisió, amb el suport de l’Ajuntament. Aquesta comissió haurà de plantejar el 
model de festes majors que es persegueix i quins objectius tenen. 

ii. Establir convenis amb entitats locals, en lloc de contractar empreses privades 
per fer feines relacionades amb la festa major. 

iii. Enfortir el suport a les entitats que organitzin festes populars, com Sant Joan, 
Cap d’any, Carnestoltes, etc. 

iv. Acostar les festes i les activitats culturals a tots els barris del poble amb 
l’objectiu d’enfortir-hi les relacions i facilitar la participació. Treballar per 
incentivar, tot reinventant-ne el model, les festes de barri. 
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v. Prendre consciència de l’herència de les nostres tradicions culturals tot 
incentivant elements de cultura popular en dates assenyalades per a la 
població. 

vi. Promoure la cultura popular i tradicional a les escoles per tal de donar-la a 
conèixer des de la infantesa. Treballar per establir vincles formals entre les 
escoles i les entitats que promouen la cultura popular. 

• Foment de la memòria històrica 

Considerem totalment necessari adoptar mesures per al reconeixement i la difusió de 
l’activitat de totes aquelles persones que han lluitat per la defensa de les llibertats 
democràtiques. Per tot això, cal: 

i. Apostar per un canvi de nomenclatura, ja que és més encertat parlar de 
“recuperació històrica” que no de “memòria històrica”. 

ii. Recuperar també la memòria local, tot i que el discurs dominant tan sols fa 
referència a la recuperació de la memòria a escala nacional.  

iii. Afavorir la recuperació d’una part central de la història dels catalans: la 
tradició obrera, revolucionària i col�lectiva. 

iv. Promoure la recuperació històrica per aconseguir explicar tot el que va 
representar el franquisme: tots els tipus de víctimes que va generar 
(econòmiques, culturals, intel�lectuals, nacionals, personals i familiars). En 
aquest sentit, s’haurien de potenciar els treballs i actes relacionats amb la 
repressió, l’exili i els homenatges als combatents republicans de Sant Celoni i la 
Batllòria que encara queden. 

v. Apostem per un arxiu històric en condicions: l’actual arxiu municipal La 
Tèrmica no és consultable a les tardes i noves tecnologies com la digitalització 
o les fotocopiadores no hi són presents. 

vi. Des de l’àmbit  de l’administració municipal cal fomentar la recerca històrica 
mitjançant publicacions i beques de recerca. El pes de la recuperació de la 
memòria històrica no pot recaure tan sols sobre les entitats de voluntariat. 

• Generar cultura i producció cultural al municipi i des del municipi 

A Sant Celoni, la nul�la oferta cultural privada i la falta de recursos del tercer sector 
(associacionisme) erigeix l’ens públic com a màxim agent cultural de la població. 
Entenem que des de l’Ajuntament no s’ha de dirigir la societat culturalment, sinó 
que la seva tasca ha de ser crear unes bases sòlides en què el teixit associatiu celoní 
treballi conjuntament amb les iniciatives particulars per bastir un projecte cultural 
enriquidor i alliberador per al conjunt de la població. 
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D’altra banda, l’Ajuntament ha de generar cultura i producció cultural; des de la CUP 
critiquem les polítiques culturals elitistes que són destinades a un petit i acotat 
públic que en cap cas és majoritari i que es veu beneficiat tan sols pel seu poder 
adquisitiu. La programació cultural de la vila ha de respondre a necessitats de tota la 
ciutadania. Ha de respondre a la realitat del context actual, tant a nivell socio-
econòmic com territorial. 

Trencar amb la dinàmica de ciutat dormitori en què s’ha convertit Sant Celoni i la 
Batllòria, tot dotant de vida l’espai públic de la nostra vila. Donar suport a les 
associacions d’artistes, escriptors, grups teatrals, musicals, operístics, col�lectius de 
promoció de la cultura popular tradicional, etc. 

No volem actuar com els actuals polítics que pretenen que un centre comercial als 
afores de la vila sigui el centre neuràlgic cultural celoní. 

• Fomentar el treball per la normalització de la llengua catalana i dur a terme 
polítiques de defensa de la llengua 

Entenem la llengua catalana com l’eina bàsica de cohesió social i de construcció 
nacional del Països Catalans. Liderar intervencions de normalització lingüística per 
part de l’administració local és la garantia per donar resposta a les deficiències 
d’intervenció de la Generalitat de Catalunya.  

Des de la CUP creiem que no existeixen excuses pressupostàries en matèria de 
normalització lingüística i que, per tant, aquesta ha de ser una prioritat màxima en 
els pressupostos municipals i un factor determinant en el funcionament habitual del 
nostre Ajuntament. 

Aquest posicionament s’ha de concretar en la creació d’un pla plurianual de 
normalització lingüística municipal, redactat i desenvolupat de manera coordinada 
per administracions i entitats que treballen aquest àmbit: 

i. L’impuls d’una entitat municipal de coordinació de polítiques i actuacions de 
normalització lingüística, que inclogui administracions i entitats, dotat d’un pla 
de treball i pressupost propis. 

ii. La introducció de formació sobre actituds lingüístiques i gestió del 
multilingüisme des del punt de vista de la normalització del català, en els plans 
de formació del personal de l’Ajuntament, que també s’ha d’oferir a entitats o 
a altres institucions. 

iii. Que s’asseguri i es fomenti l’ús del català a l’administració pública, al comerç i 
a la publicitat, d’acord amb la llei de política lingüística. 

iv. El combat de les actituds i dels hàbits personals que impedeixen la 
normalització lingüística, mitjançant campanyes de sensibilització.  
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v. L’activació d’una campanya d’informació sobre la necessitat de l’ús del català 
per a l’excel�lència empresarial en el comerç, la restauració i la indústria. 

• Potenciar l’esport 

Tant des de l’òptica de la salut i el benestar físic com de l’oportunitat que ofereix 
per promocionar la participació en la comunitat i l’accés a noves coneixences i 
relacions personals, cal: 

i. Potenciar l’esport de base i lleure en igualtat de drets per a tothom.  

ii. Aprofitar les instal�lacions escolars en hores no lectives.  

iii. Potenciar els equipaments existents i fer un seguiment de la gestió.  

iv. Potenciar els Jocs Escolars Esportius com un punt molt important per introduir 
els més petits en el món dels esports, fomentar els esports en equip i la 
convivència, orientar els participants en les modalitats esportives que més els 
agradin, fomentar la cohesió de poble… 

v. Assegurar un bon nivell educatiu combinat amb la formació esportiva.  

vi. Garantir un mínim de xerrades informatives i de formació; fer xerrades obertes 
per a entrenadors, monitors, dirigents, pares... per tal de garantir un alt nivell 
de formació esportiva i extraesportiva per als més petits. 

vii. Reformular el sistema de subvencions a les entitats esportives tot fent-ne un 
seguiment explícit.  

 

2. POLÍTICA DE LLEURE: PER UN OCI DE QUALITAT 

Una de les característiques pròpies de la societat actual ha estat l’autonomització 
dels individus i la seva dependència del mercat. Les transformacions en el model 
d’oci, en què s’ha substituït la trobada diària amb la “colla” d’amics o amigues 
després de la feina per fer un “beure” o participar de projectes comuns, per un nou 
estil de vida en què l’individu ja no necessita els altres per viure, n’és un clar 
exemple. 

Les conseqüències d’aquest tipus de model social són l’afebliment de la comunitat i 
el replegament de cadascun dels individus en el seu espai privat. Aquesta 
revalorització de l’espai privat, per sobre dels espais col�lectius, ha suposat 
l’afebliment relacional i cultural de les nostres societats. Aquesta dinàmica ens porta 
a un poble gris i apagat que esdevé una ciutat dormitori i on desapareixen els espais 
de trobada, participació, diversió i manifestació d’activitats artístiques, musicals, 
etc.  

Essent conscients que aquest no és el camí en què hem d’avançar com a comunitat, 
creiem que el tractament de l’oci s’ha d’abordar en un marc ampli que tracti sobre 



 
 

Programa polític � Eleccions municipals 2011 
www.santceloni.cup.cat � www.facebook.com/infocup 

32 

quin tipus d’oci volem, quin tipus de poble volem i com compaginem aquest oci amb 
el descans del veïns. És prou evident que la gent té dret a trobar-se a les nits, 
compartir unes copes, ballar i riure amb els amics. Ara bé, des de la CUP creiem que 
el dret a descansar ha de ser compatible amb el dret a esbargir-se. El plantejament 
de compaginar aquests dos aspectes és el nostre punt de partida. 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. Això es pot aconseguir a través d’aquestes mesures: 

i. La potenciació d’un oci alternatiu i desmercantilitzat, mitjançant 
l’establiment, des de l’àrea de Cultura, d’un programa mensual regular 
d’activitats (actuacions musicals d’artistes locals i no locals, teatre, etc.) per 
a totes les edats, durant el dia i la nit dels caps de setmana.  

ii. La flexibilització en l’atorgament de llicències, actualment molt restringida, 
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, garantint 
una diversitat d’espais on el jovent pugui sortir. 

iii. El trasllat cap a espais extraurbans de discoteques que obrin a partir de les 2 
o les 3 fins a les 6 de la matinada. 

iv. Iniciar un debat profund sobre l’oci nocturn dins el marc d’una comissió 
designada per abordar aquesta realitat. A partir d’aquesta comissió -–formada 
per entitats celonines, associacions de veïns i veïnes, persones a títol 
personal, experts i partits polítics-– caldria pensar actuacions que tinguessin 
com a objectiu sensibilitzar de la necessitat de compaginar oci i descans; 
quines opcions de lleure tenen els joves que no tenen accés a l’habitatge, etc. 
Aquesta comissió hauria de poder trobar solucions a les diferents 
problemàtiques i donar resposta a les mancances que presenta Sant Celoni pel 
que fa a l’oci. Perquè l’oci, el lleure, és un element fonamental per mantenir 
viva la nostra vila.   

 


