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Molta feina feta,
molta feina per fer!



Ja fa més de 10 anys que vam prendre la deci-
sió de prendre partit. De no deixar que el temps 
i la mala memòria s’emportés tot allò que ens 
passava pel cap. De mirar-nos la realitat des 
d’una altra perspectiva. De canviar el punt de 
vista i aconseguir veure que una altra manera 
de viure, des de baix i a l’esquerra, era possi-
ble. De seguida vam ser capaços de transportar 
allò que teníem en ment a les nostres accions 
dins del marc territorial de Sant Celoni i el Baix 
Montseny. I, evidentment, vam començar a ima-
ginar com ens agradaria que fos Sant Celoni i 
la Batllòria per donar resposta a les necessitats 
dels celonins i les celonines.

Hem imaginat un poble com la porta d’entrada 
als dos parcs naturals que ens envolten: el 
Montseny i el Montnegre. Una porta d’entrada 
turística que respectés el seu entorn i que al-

hora promocionés el seu comerç de proximitat. 
Un model de poble lluny dels grans centres 
comercials.

Hem imaginat un poble que deixés d’estar a la 
cua de les xifres en percentatge de reciclatge 
i que fos respectuós amb el medi ambient, i on 
s’acabessin els accidents a la perillosa C-35 
perquè s’hi feien totes les actuacions neces-
sàries, i per repensar un entorn pensat en el 
servei de les persones.

Hem imaginat que un dia podíem dir a tort i a 
dret que Sant Celoni i la Batllòria quedava de-
clarat poble lliure de desnonaments i on érem 
capaços de donar sortida a les problemàtiques 
de les famílies en risc d’exclusió social que 
tant hem vist als barris on hem crescut. Un po-
ble amb polítiques redistributives de la riquesa.

Hem imaginat un poble amb espais verds i sen-
se pisos buits tapiats. On reocupàvem les pla-
ces i els carrers com a espais de socialització. 
Un poble sense grans infraestructures ni ca-
rreteres inútils. Amb equipaments municipals 
repartits de la mateixa manera entre tots els 
barris, per tal de donar resposta a les neces-
sitats d’uns celonins i celonines organitzats en 
les respectives associacions de veïns a la re-
cerca del bé comú.

Imaginem un poble on la cultura popular sigui 
inclusiva. Una eina cohesionadora, com l’esport, 
el lleure i l’oci. Un poble crític i solidari amb tot 
el que passa al nostre voltant gràcies a un teixit 
associatiu actiu i dinamitzador, i on ens nodríem 
de l’experiència dels més grans i de l’empenta 
d’un jovent massa sovint marginat per les insti-
tucions però amb moltes coses a dir.

Hem pogut veure com la nostra imaginació 
s’accelerava quan pensàvem en la recupera-
ció de béns públics que ens han privatitzat. 
L’aigua, per exemple. Que allò públic al servei 
de la gent era el més important, i no quin és 
el possible marge de benefici per a l’empresa 
que ho gestiona. (Re)municipalitzar: al poble 
el que és del poble.

I quan passegem pel carrer Major, arribant a 
la plaça de la Vila, alcem la mirada i veiem 
l’Ajuntament, i imaginem si algun dia els ma-
teixos vilatans i vilatanes podran decidir quines 
inversions es faran l’any següent (amb consul-
tes populars) al seu poble amb els diners dels 
seus impostos, més enllà de projectes polítics 
clientelistes. Hem imaginat la gent participant 
de la política. Fent baixar les decisions de la 
moqueta a la pols del carrer.

Hem imaginat un poble plural, solidari i just. On 
els celonins de diverses generacions, els ce-
lonins que vingueren als anys cinquanta i els 
que ho estan fent en els darrers anys, conviuen 
amb tota naturalitat i fan del nostre poble un 
poble amable i respectuós.

Al llarg dels anys hem anat veient que no érem 
els únics que imaginàvem un Sant Celoni i una 
Batllòria així. I hem pogut comprovar com fins 
i tot hi ha gent que està disposada a dur-ho 
a terme per aconseguir-ho. Guanyar. Guanyar 
per transformar.

I tu, t’ho imagines? 

GUANYAR 
PER TRANSFORMAR.

I TU, T’HO IMAGINES? 

CARTA OBERTA DE 
DANI CORPAS



Contra la professionalització 
de la política 

1) Tot el sou i les dietes generades fruit 
de l’activitat institucional de la CUP no han 
anat als regidors, que no han cobrat res, sinó 
a la CUP sota el principi de l’administració 
col·lectiva. 

2) Una part d’aquests ingressos es va 
destinar primerament al lloguer del local del 
carrer de Sant Josep i, a partir del 2012, a 
poder fer ús de les instal·lacions de La Clau. 

3) Els càrrecs electes de la CUP no assumiran 
l’acta de regidor/a a l’Ajuntament durant més 
de 8 anys. Seguint el principi democràtic de 
rotació de càrrecs, els caps de llista de la 
CUP en les eleccions del maig del 2015 seran 
persones diferents de les anteriors.

4) Els càrrecs electes de la CUP de Sant 
Celoni no han acumulat ni acumularan cap 
càrrec públic més que el de regidor/a.

5) Els càrrecs electes de la CUP de Sant 
Celoni han fet públic el seu patrimoni quan han 
estat escollits i es farà el mateix quan deixin 
de ser regidors d’aquest Ajuntament.

6) L’organització de la CUP de Sant Celoni 
es basa en el principi de l’assemblearisme. 
Una persona, un vot. Sense estructures 
jeràrquiques.

7) La CUP de Sant Celoni ha mantingut 
la seva independència respecte als grups 
financers i les elits econòmiques. No s’ha 
demanat ni es demanarà cap crèdit.

Democràcia directa i 
transparència
No només hem aplicat aquests principis als 
nostres regidors, sinó que també els hem exigit 
a l’equip de govern. Així, vam aconseguir que 
l’alcalde, Joan Castaño, dimitís de la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC) després de 
veure’s esquitxat per l’escàndol de les dietes, 
cosa que va fer que hagués de renunciar als 
diferents càrrecs que se’n derivava: 

•	 Membre de la Comissió de la biomassa

•	 Membre de la Xarxa de municipis cap a la 
sostenibilitat

•	 Membre de la Comissió executiva de la FMC

•	 President de la Comissió de medi ambient 
de la FMC

•	 Membre del Consorci de xarxa d’ATLL

•	 Membre del Consell de direcció i de la junta 
de govern de l’Agència de residus de Catalunya

A més, vam aconseguir rebaixar el sou dels 
membres de l’equip de govern en un 10%. El 
govern municipal va acceptar la proposta de la 
CUP de rebaixar el sou dels regidors que treba-
llen a jornada completa fora de l’Ajuntament en 
un 10%. Aquesta rebaixa se sumava a la que 
ja havia fet l’equip de govern en el moment de 
prendre possessió. Pel que fa l’alcalde, va pas-
sar de rebre 60.000 euros bruts anuals a cobrar-
ne 43.200 per la seva dedicació a l’Ajuntament 
de Sant Celoni i al Consorci de Residus del Va-
llès Oriental.

Gerard Masferrer, regidor de la CUP:  
“El que ens mou a fer política és millorar 
la vida de les persones, en cap cas sumar 
poltrones i poder individual”



Habitatge

Es destina 1 milió d’euros a 
habitatge per a gent que ho 
necessita 
La CUP va negociar el 2012 que l’Ajuntament 
utilitzés el 1.000.000 d’euros que únicament 
podia destinar a polítiques d’habitatge, i que 
eren al fons de la caixa forta d’alguna entitat 
financera, per adequar pisos per oferir-los a gent 
que els necessita. Actualment s’han llogat pisos 
per destinar a famílies en situació d’emergència 
social i s’està avançant en el procés de compra 
d’habitatges.

Els pisos de la SAREB, 
el ‘banc dolent’ 
Que la totalitat dels habitatges de Sant Celoni i 
la Batllòria integrats al banc dolent, la SAREB, i 
provinents de bancs i caixes nacionalitzades, se 
cedissin a l’Ajuntament per a la seva gestió, sense 
cap cost econòmic, tal com va aprovar la Comissió 
d’Economia del Congrés dels Diputats. La modalitat 
de la gestió d’aquests habitatges havia de ser en 
règim de lloguer i adscrits a  programa de lloguer 
social de l’ajuntament, alhora inserit en un itinerari 
d’inserció social a través de l’habitatge. Desembre 
2013. En curs.

La responsabilitat de bancs i caixes. Establir una 
taxa als bancs i caixes que operen al munici-
pi amb l’objectiu de visualitzar la responsabilitat 
d’aquests en la vulneració del dret a un habitatge 
digne. En curs.

Reglament d’habitatges desocupats i IBI. S’ha de-
manat múltiples vegades que s’apliqui de forma 
efectiva el Reglament d’habitatges desocupats així 
com el recàrrec de l’IBI als pisos buits (una mesura 
que prové d’una proposta de la CUP aprovada la 
passada legislatura). En curs.

Albert Valls, col·laborador de la CUP: 
“Hem impulsat que es destinin diners de l’Ajuntament a 

habilitar pisos per cedir temporalment 
a gent sense recursos”



             UN HABITATGE 
PER A TOTHOM 

En la contínua lluita de la PAH plena de dignitat, la CUP no pot fer res 
més que donar suport a les seves mobilitzacions. Així també, recolzant 
les mocions presentades per la mateixa Plataforma als diferents Plens 
d’aquesta legislatura.

Mocions entrades per la PAH a través de la CUP:

•	 Sancionar	 els	 immobles	 permanentment	 desocupats	 propietat	
d’entitats financeres i altres grans empreses. 2014. Aprovada

•	Que	la	dació	en	pagament	de	l’habitatge	es	convertís	en	retroactiva.	
2012. Moció Aprovada.

•	Suspendre	cautelarment	la	liquidació	de	les	plusvàlues	als	afectats	
en processos de desnonament d’habitatges de primera residència. 
2012. Moció Aprovada.

Xerrades

18/1/13 Xerrada ‘Un habitatge per a tothom’, 
amb Guillem Fernàndez, Carme Trilla i Juli 
Ponce.



Per una Policia Local al servei 
de les persones
El desgavell viscut en el cos de la Policia Local a finals del 2013 i principis 
del 2014 torna a confirmar la manca de transparència informativa amb 
què tant el govern del PSC, com el de CiU en el seu moment, han actuat 
sempre amb relació a la Policia. El problema no va ser només el que va 
passar fa un any, que va provocar la dimissió del regidor Josep Manel 
Bueno, el problema ve de molt enrere, abans fins i tot que existís un 
informe, inicialment amagat dins d’un calaix, que aconsellava reorganitzar 
la Policia celonina.

Malgrat tot, la CUP va presentar el seu model de Seguretat Ciutadana al 
Ple del febrer del 2014 basat en dos grans àmbits d’actuació: un model 
integral que incorpori el vessant de la Protecció Civil i es coordini amb 
Mossos, bombers i emergències sanitàries, i un Pla integral d’Actuació en 
Prevenció i Seguretat Pública que estableixi un protocol entre els serveis 
de seguretat i els que fan tasques de prevenció (serveis socials, serveis 
educatius, centres educatius, projecte Tritó, etc.), en què es potenciarà les 
figures de l’educador social, l’educador de carrer i els mediadors. 

Serveis públics 
i de qualitat

Joan Ventura, col·laborador de la CUP: 
“Cal garantir uns serveis públics de qualitat i que 

tothom hi pugui accedir independentment de la seva 
situació econòmica”

Optimitzar serveis bàsics: 
les municipalitzacions al servei 
de les persones
La CUP ha seguit demanant a l’Ajuntament que converteixi diversos ser-
veis de gestió privada en serveis de gestió municipal: els cursos d’idiomes 
del Sax Sala, el Centre Municipal d’Expressió, la gestió de la neteja viària 
i el servei d’explotació de la depuradora (EDAR), entre d’altres. El fet de 
municipalitzar aquests serveis permetria estalviar costos econòmics, 
acostar el servei a la ciutadania i millorar les condicions laborals dels 
treballadors. 



50% de bonificació per a 
aturats al Sot de les Granotes
 
Una mesura llargament defensada per la CUP in-
sistia en la necessitat d’establir una quota social 
per a persones en situació d’atur al Sot de les Gra-
notes. Malgrat que la resta de grups hi van opinar 
sempre favorablement, el PSC mai ho va acabar 
de fer realitat, fins  al 2014, en què va ser un fet 
que els aturats tindran un 50% de bonificació.

Pla educatiu d’entorn
Es va augmentar la partida dedicat a aquest 
Pla en els Pressupostos del 2012 per fer front 
a la retallada de la Generalitat.

L’Escola Soler de Vilardell i 
el nou projecte de Formació 
Professional (FP) 
Durant tota la legislatura hem donat suport als 
diferents passos que s’han fet per a la futura 
construcció del Soler de Vilardell i el nou pro-
jecte de FP. Tot i que hem trobat a faltar més 
participació en la definició de certs aspectes, 
hem donat suport al protocol i el conveni sig-
nat amb la Generalitat amb els acords per a la 
nova escola.

Les tarifes d’El Blauet, 
el Centre Municipal 
d’Expressió i el Sax Sala
S’han revisat i modificat les tarifes d’accés 
a aquests centres educatius per afavorir-hi 
l’accés de les classes populars, i garantir-ne 
així la seva funció bàsica: millorar la igualtat 
d’oportunitats educatives entre tots els 
celonins.

El preu de l’aigua
Durant tota la legislatura ens han imposat conti-
nuades pujades de la tarifa de l’aigua tot justifi-
cant grans infraestructures i ens han venut que el 
preu de l’aigua era exponencial, que beneficiava 
l’estalvi. I nosaltres ho hem desmuntat.
L’ETAP, la nova estació potabilitzadora, era ne-
cessària, però no feia falta construir una planta 
el doble de gran del necessari, capaç de tractar 
3.179.880 m3, per a un consum estimat inferior a 
1.500.000 de m3, assumint-ne el cost despropor-
cionat els mateixos usuaris.
I l’aigua no puja igual per a tothom, ho fa de ma-
nera escalonada i perjudica els qui en fan un 
consum responsable; per a la gran majoria de la 
població, amb consums inferiors als 10 m3 men-
suals, l’augment supera amb escreix el 20%.

 
 Consum mensual Augment
 5 m3 22,5 %
 10 m3 21,4%
 20 m3 14,1%
 30 m3 11,5% 

Campanya per una sanitat pública de qualitat
Presentació de la campanya amb una performance 
davant de l’hospital.

Projecció de La cuadrilla, de Ken Loach
Denúncia de les privatitzacions dels ferrocarrils 
que es van portar a terme a Anglaterra a mitjans 
de la dècada dels anys 90.

Xerrada “Anàlisi global del capitalisme”, amb el 
professor Andrés Piqueras (Universitat Jaume I).

Projecció de Sicko, de Michael Moore
Ofereix un punt de vista molt crític sobre el 
sistema de salut dels EUA, en què destaquen 
especialment les grans companyies de serveis 
de salut nord-americanes.

Xerrada “L’àmbit sanitari català”, amb el Dr. Rei 
(Hospital de Sant Celoni), un representant de 
Dempeus per la Salut Pública i un membre del 
CAP de Breda, que ens parlarà de la seva protesta.

“Les retallades i el desmantellament de l’Estat 
social”, amb Marco Aparicio (Universitat de 
Girona).



El Govern celoní gira l’esquena 
a la recollida de residus Porta a 
Porta (PaP) 
La recollida PaP ha estat un dels temes que la CUP 
ha treballat més intensament i propositivament 
al llarg d’aquesta legislatura. L’equip de govern 
ha demostrat, però, que segueix apostant 
per l’actual model en contenidors. Un model 
obsolet que obté uns resultats nefastos (amb 
un 26,71% de reciclatge estem a la cua del 
Vallès Oriental), a diferència del PaP, que 
permet reciclar per sobre del 70%. És per això 
que seguirem treballant per implantar el PaP 
a Sant Celoni, perquè és l’únic model que ens 
permetrà assolir els resultats que tant Europa 
com la nostra consciència ens exigeixen.

Més territori i menys 
infraestructures inútils
Hem donat suport a la Coordinadora per la 
Salvaguarda del Montseny via moció per 
denunciar el projecte d’asfaltatge de la pista 
forestal que uneix Sant Marçal i les Illes, al cor 
del Parc Natural del Montseny. Vam impugnar 
el Pla Territorial Metropolità exigint la retirada 
de la Ronda Nord per la zona de Moixerigues 
i el Pertegàs. I no hem deixat de denunciar les 
contínues agressions al nostre riu: la Tordera.  

Turisme respectuós
L’actual lema turístic celoní, ‘Bosc, cuina, 
patrimoni’, no ha estat capaç de fer-se un espai 
real al municipi. Pensem que cal reformular el 
propi model turístic, prioritzant i invertint en el 
que podríem anomenar “turisme respectuós”. 
Per donar-hi consistència cal impulsar un pla 
de turisme d’àmbit Baix Montseny, potenciar 
l’accés en transport públic a l’entorn natural 
i crear un alberg municipal que serveixi 
d’incentiu al nou model turístic de la nostra vila.

Territori 
Sergi Travessa, col·laborador de la CUP: 

“Continuarem treballant per canviar el model de gestió 
de residus, responsabilitzant-nos d’allò que generem, i 

encaminant-nos cap al residu zero”



El gasoducte de la vergonya 
El març del 2012, en plenes obres de pas del gasoducte 
Martorell - Figueres per la zona dels Maribaus de Sant 
Celoni, el govern espanyol decidia paralitzar-ne les 
obres a l’alçada d’Hostalric. Això deixava inutilitzat el 
gasoducte que havia d’interconnectar amb França. I 
tot malgrat que des del 2010 es coneixia que la UE 
no validava el projecte. La moció, aprovada pel Ple 
municipal, instava el Govern espanyol i l’empresa 
ENEGAS a donar explicacions sobre un projecte 
inútil i els seus sobrecostos econòmics. Alhora es va 
constituir una comissió de seguiment de les obres, on 
van comparèixer tècnics d’ENEGAS.

Sobre els fitosanitaris 
Moció, aprovada pel Ple municipal, en defensa de la 
salut pública i contra l’ús d’herbicides i plaguicides 
agrotòxics en espais públics. Va permetre constituir 
una comissió que ha anat treballant al llarg d’aquests 
anys, per revisar el model de manteniment de 
jardineria i estudiar l’ús de pràctiques alternatives 
fonamentades en l’ús de productes biològics. Fruit 
d’aquest treball s’ha reduït considerablement l’ús de 
plaguicides i herbicides als espais verds del municipi. 

L’Ajuntament finalment 
diu ‘no’ a la ronda Nord
Han estat 5 anys d’oposició a un projecte sense sentit, aquest 
cop dissenyat i projectat des dels despatxos del nostre 
Ajuntament: primer pel tripartit (PSC-ERC-ICV) i després per CiU. 
Han estat 5 anys a la trinxera, amb un contenciós administratiu, 
i diferents accions de denúncia del projecte. Un temps en què 
les entitats del territori i la CUP ens vam quedar soles oposant-
nos a la variant. 5 anys després celebrem que la força de la raó 
s’hagi imposat al Ple de l’Ajuntament. Tot i això ens quedarà 
sempre un dubte: si el motiu pel qual es va planificar la variant 
nord era l’ARE, com és que 8 mesos després de la consulta que 
en tombava el projecte, l’alcalde (Francesc Deulofeu) seguia 
planificant i treballant per la variant?

#SOSMONTSENY
NO a la carretera!



Augmentem 
la partida dels Pressupostos 
destinada a ajudes socials
En la negociació dels Pressupostos del 2012 vam 
demanar que s’engruixís en 100.000 euros la par-
tida destinada a donar suport a les famílies que 
ho estaven passant malament a causa de la crisi. 
Aquesta demanda va convertir aquells pressu-
postos en els més progressistes fets fins alesho-
res a Sant Celoni. Aprovat

Fomentem que l’Ajuntament 
contracti serveis de cooperatives
L’Ajuntament es va associar amb la cooperativa Som Ener-
gia i es va convertir així en el primer ajuntament que con-
tracta electricitat amb aquesta cooperativa d’energia verda. 
Tot gràcies a la tasca tan dels tècnics com del grup local de 
Som Energia Baix Montseny. 

En aquesta línia, un mesos abans, en concret el juliol del 
2013,  des de la CUP instàvem el consistori a través d’una 
moció i en diferents òrgans de discussió política, a apostar 
per les cooperatives en les contractacions públiques tenint 
en compte que es tracta d’empreses democràtiques que 
promouen l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat 
social, l’arrelament al territori i la màxima implicació en el 
desenvolupament econòmic i social de totes les persones, 
incloent-hi també els col·lectius més desafavorits. Aprovada

Igualtat social i 
defensa dels treballadors

Jaume Turón, col·laborador de la CUP: 
“Defensem els drets dels treballadors tant a 

l’Ajuntament com al carrer, amb la resta 
d’actors del Baix Montseny” 



Assemblea de 
Drets Socials del 
Baix Montseny (ADS)
Les CUP del Baix Montseny vam impulsar 
l’any 2013 la creació de l’ADS, una plataforma 
d’enllaç entre diverses entitats i persones a 
títol individual amb l’objectiu de promoure la 
defensa dels drets socials. La primera acció 
de l’ADS va ser l’organització de la 1a Marxa 
pels Drets Socials al Baix Montseny, coincidint 
amb l’1 de maig d’aquell any, que va trans-
córrer a peu entre Sant Esteve i Sant Celoni 
passant per Palautordera.

Vagues generals
Diversos col·lectius del Baix Montseny, entre 
els quals hi havia la CUP, vam impulsar les va-
gues generals del març i el novembre del 2012 
amb dues manifestacions que van transcórrer 
pel centre de Sant Celoni i que van acollir més 
de 300 persones.

Març 2012: contra de la Reforma laboral del 
2012, promoguda pel govern popular de Ma-
riano Rajoy i aprovada en el Consell de Mi-
nistres del 10 de febrer de 2010.

Novembre 2012: vaga general contra les me-
sures d’austeritat de la troika i la complici-
tat dels governs espanyol i català.

 

Millora el conveni dels 
treballadors de l’Ajuntament
El juny del 2013 s’aprova al Ple el conveni col·lectiu 
del personal laboral i s’acorden les condicions de 
treball del personal funcionari de l’Ajuntament fins 
al 2016.

La CUP en les negociacions polítiques hi té un pa-
per destacat amb uns objectius molt clars:

•	Intentar establir un salari màxim i un de mínim, i 
una forquilla salarial més escurçada, sense tanta 
diferència de sou entre els treballadors

•	Eliminar o disminuir els càrrecs a dit de l’equip 
de govern

•	Limitar les hores extra

•	Que la paga d’assistència, un dels punts clau de 
la negociació del conveni, fos lineal i que els tre-
balladors amb sous més elevats no la cobressin. 
Aquest darrer punt no es va complir, però sí que 
es va aconseguir una paga lineal. Un primer pas 
cap a la redistribució.



Mobilitzacions 
pel dret a decidir
Al llarg de la legislatura hem assistit a totes les 
mobilitzacions que s’han anat fet periòdica-
ment a Sant Celoni en defensa del dret a decidir 
i per la realització de la consulta del 9N. I hem 
animat a participar als grans actes convocats 
en les últimes Diades de l’11 de setembre.  

11 de setembre del 2014: 
David Fernàndez, 
Diego Cañamero i 
Pernando Barrena
El 10 de setembre del 2014, dos mesos abans 
del 9N, i quan no era clar que poguéssim arribar 
a votar donada la negativa que en tot moment 
ens arribava de Madrid, vam commemorar la 
Diada amb un acte polític extraordinari sobre 
el dret a decidir, que van protagonitzar el dipu-
tat de la CUP David Fernàndez, el sindicalista 
andalús Diego Cañamero i el portaveu de Sortu 
Pernando Barrena. Unes 300 persones ens hi 
van acompanyar per sentir de prop tres de les 
veus que treballen avui des de l’esquerra per la 
transformació social.

Mocions 
Defensa de l’Assemblea Nacional Catalana, la 
llibertat d’expressió, de manifestació i de reu-
nió. Aprovada.

Garantir el suport i la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Celoni amb la consulta del 
9 de novembre 2014. Aprovada 

Suport a la proposició de llei per delegar a la 
Generalitat de Catalunya la competència per 
celebrar un referèndum sobre el futur polític de 
Catalunya. Aprovada

Suport a la campanya de recollida de signatures 
“Signa un vot per la independència”. Aprovada

Nacional
Xavi Manso, col·laborador de la CUP: 

“La independència és l’eina que ens permetrà 
construir una societat més justa i igualitària” 



‘És l’hora de guanyar.  
La força de la gent i el procés independentista’
Va ser un debat organitzat per la CUP mesos abans del 9N que va comptar amb 
la representació de bona part de les organitzacions polítiques i civils que impuls-
aven la consulta: Marc Sallas (CUP), Antonio Baños (Súmate), Ferran Civit (ANC) i 
Jaume Asens (PC). 28 de juny del 2014

Per una República catalana. Ens vam concentrar per la constitució d’una República 
catalana amb motiu de l’abdicació de Joan Carles I. 2 de juny del 2014

Una àmplia delegació de la 
CUP Sant Celoni va participar 
a les meses electorals del 9N.

L’esquerra independentista al 
Baix Montseny fa més de 15 anys que 
celebra la Diada Nacional de Catalunya i 
el 2014 no en va ser una excepció.



L’Ajuntament de Sant Celoni 
abandona la FMC
Sant Celoni és l’únic municipi que, a partir 
d’una moció de la CUP, i després que escla-
tés l’escàndol sobre les dietes cobrades de 
la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 
per part de diversos alcaldes, entre ells Joan 
Castaño, el 2014 va decidir abandonar la FMC i 
retornar els diners abonats com a quota entre 
els anys 2011 i 2012. 

L’alcalde fa públiques totes les 
seves retribucions
La CUP va instar l’alcalde l’any 2014 a fer pú-
blic l’import total de les retribucions, incloses 
dietes, que va cobrar en el període 2011-2013 
per confirmar el que suposàvem: els sobre-
sous, ja siguin legals o no, podien incomplir el 
compromís de l’alcalde amb la CUP i amb tots 
els veïns de Sant Celoni i la Batllòria. Recordem 
que l’alcalde es comprometia a rebre una re-
tribució màxima de 43.200 euros bruts anuals 
per al còmput de les diferents tasques que duia 
a terme.

El deute derivat de l’Altrium a 
l’Ajuntament puja a més d’1 
milió d’euros
La història del centre comercial Altrium està 
plena de penombres i vergonyes. I el 2013 vam 
saber que quan Coperfil Group va presentar 
l’Impost sobre Construccions i Obres (ICIO) ho 
va fer amb un pressupost molt per sota del real. 
Arran d’una inspecció de l’Organisme de Gestió 
Tributària, es va establir una multa sobre Co-
perfil de ni més ni menys que 445.416 euros, 
conseqüència del frau comès. Aquesta quanti-
tat va fer elevar els deutes derivats de l’Altrium 
a més d’1 milió d’euros a l’Ajuntament. 

Seguim informant dels Plens. Després de 
cada ple hem anat informant dels punts més 
destacats a través de la nostra web i les xar-
xes socials. Seguim amb el compromís ferm 
d’informar de tot el que passa dins l’Ajuntament.

Participació, control 
democràtic i transparència 

informativa 
Mariona Pascual, 

col·laboradora de la CUP: 
“Estar ben informats és bàsic per seguir 

dissenyant polítiques que permetin dignificar 
la vida de totes les persones”

Hem informat contínuament de la tasca feta tant a nivell institucional com al carrer a través dels nostres canals de 
comunicació: el Vilacup, el correu electrònic, els cartells, les xarxes socials i el butlletí municipal L’informatiu. Si voleu 

rebre informació de tot el que fem, us podeu posar en contacte amb cupsantceloni@gmail.com



Carles Vellvé, col·laborador de la CUP:  
“La Festa de la Unitat Popular és una trobada d’entitats i 
moviments socials del Baix Montseny així com de debat i 
reflexió sobre temes rellevants d’àmbit municipal” 
La Festa del 2014 va coincidir amb la celebració dels 
10 anys de la CUP Sant Celoni i vam tenir uns convidats de luxe 
protagonistes de diferents lluites municipals: 
Joan Garriga (UM9 Ribes), Jordi Colomer (CUP Arenys de Munt), 
Dani Cornellà (CUP Celrà) i Dani Corpas.

Fina Doñate, col·laboradora de la CUP:  
“La CUP ha participat juntament amb altres col·lectius en la 
construcció d’un nou espai, La Clau que obri tots els panys. 
La Clau ha estat vital per unir els moviments socials del 
Baix Montseny i fixar un espai que promou la reflexió crítica 
i l’oci alternatiu”

La CUP i 
Procés Constituent 
conflueixen en una 
candidatura conjunta 
a Sant Celoni

La CUP ha arribat a un acord amb Procés 
Constituent per concórrer a les pròximes 
eleccions municipals del 24 de maig del 2015 
amb una candidatura conjunta a Sant Celoni. 
Aquest acord neix de la voluntat de construir 
una plataforma d’esquerres forta i cohesionada 
que pugui portar a terme les polítiques 
transformadores avui imprescindibles per fer 
front a l’actual context de crisi social. 



CUP SANT CELONI
Candidatura d’Unitat Popular

www.santceloni.cup.cat 
cupsantceloni@gmail.com
www.facebook.com/infocup 

@cupsantceloni

ELS GRANS EIXOS DEL PROGRAMA DE LA CUP A DEBAT: 

SERVEIS SOCIALS I HABITATGE 
Dijous 19 de març, local de l’AAVV de Sant Ponç, 19 h

FORMES DE FER POLÍTICA I CULTURA 
Dissabte 21 de març, La Clau, 10.30 h

TERRITORI I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Dijous 26 de març, Sax Sala, 19 h

15A ASSEMBLEA D’UNITAT POPULAR 
Presentació de la proposta de programa polític i 
llista electoral de la CUP + Procés Constituent 

5 de març, Ateneu, 19 h


