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SOM EL CANVI
El programa polític que tens a les mans és fruit d’un intens treball fet amb moltes ganes que 
s’ha materialitzat en els darrers mesos. El que aquí et presentem és un resum (pots consultar 
el programa en la seva totalitat a www.santceloni2015.cat) on trobaràs l’experiència que hem 
adquirit a l’Ajuntament en els darrers vuit anys i tot allò que hem après escoltant el teixit associatiu, 
professionals i experts, i les persones que, a través de la pròpia experiència, ens han volgut fer 
arribar les seves inquietuds i propostes. La voluntat de la CUP – Procés Constituent ha estat obrir el 
programa al màxim de persones, entitats i actors dels diferents àmbits, cultural, econòmic i social. 
Escoltar a tothom i aprendre’n al màxim. Portem a l’ADN aquestes formes d’entendre i fer política. 

Dels interessos legítims de cadascú hem buscat el denominador comú: fer de Sant Celoni i la 
Batllòria un lloc on valgui la pena viure-hi. Un poble engrescador, on es generin oportunitats, on 
tothom hi tingui cabuda. En el passat, Sant Celoni, a través del seu mercat setmanal, va ser un 
punt de trobada imprescindible. Era el pont entre les dues muntanyes, el Montseny i el Montnegre, 
i els pobles de l’entorn. Sant Celoni ha de tornar a ser un lloc imprescindible. Aquesta és la nostra 
aspiració. 

El programa polític és ambiciós perquè el present així ho exigeix. Les dificultats són múltiples i 
complexes. No ens podem quedar a mitges, cal anar a totes i per això cal una política valenta, amb 
una visió àmplia i que persegueixi l’interès col·lectiu. A les properes pàgines parlem d’educació i 
formació, de suport a l’emprenedoria i a les empreses existents, de model energètic, de cultura i 
oci, d’habitatge... múltiples propostes per donar resposta als diversos reptes del moment. 

Ara, a Sant Celoni i la Batllòria, s’obre una oportunitat per al canvi, per deixar entrar aire fresc 
i renovat. La CUP – Procés Constituent som el canvi. Tenim un projecte que volem compartir i 
realitzar amb els celonins i celonines. Tenim les eines, les idees, les ganes i la gent. Comptem 
amb el compromís i la col·laboració dels que ho vulguin i puguin. 

Des del present treballem amb la gent i per la gent de Sant Celoni i la Batllòria, per fer front a 
l’adversitat del moment i generar un futur, el millor dels possibles. Per això volem governar, per 
construir un poble vital. Tu ho pots fer possible amb el teu vot. 

FEM-HO POSSIBLE



EIX 1. NOVES FORMES 
D’ENTENDRE I FER POLÍTICA 
1.1 Compromisos amb la ciutadania
La transparència, el respecte vers els altres, l’ètica, l’honestedat, són formes, valors que sempre 
haurien d’anar lligats a la pràctica política. I la CUP-PC se’ls fa seus. Volem un municipi on tots 
siguem iguals, un municipi governat per ciutadans i no per polítics professionals que busquen 
perpetuar-s’hi i fer-ne un modus vivendi. 

• Tindrem regidors i regidores un màxim de dues legislatures consecutives.

• Tindrem un sou màxim limitat a 2,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional 
(1.613,25 € pel 100% de dedicació).

• No acumularem càrrecs. 
• Les decisions de pes les prendrem sempre en assemblees.Sense crèdits: la CUP-PC 
mantindrem la nostra independència respecte dels grups financers. 

1.2 Participació ciutadana
Apostem perquè la participació entri a tots els àmbits municipals. La ciutadania ha d’exigir i 
gaudir d’informació veraç i puntual. La CUP-PC apostarà per mecanismes que facin efectiva la 
coexistència de la democràcia directa i de la democràcia representativa. Així impulsarem: 

• Referèndums sobre aquells assumptes d’interès general que suscitin un ampli debat 
públic.

• Pressupostos participatius per decidir part de les inversions a realitzar. 

• Audiències públiques amb els pressupostos.

• La participació més àmplia possible al Ple Municipal dels ciutadans i les entitats.



1.3 La gestió al servei de les persones i del bé comú
Governar significa fer-nos responsables de gestionar els recursos de tots, i allò que 
ens orienta és fer-ho cercant la maximització del be comú. Per això: 

• Garantirem l’accés als serveis públics a tothom, independentment de la seva 
capacitat econòmica o el seu estatus social. 

• Promourem la municipalització dels serveis bàsics: ja n’hi ha prou de 
convertir les necessitats bàsiques de tots en negoci per uns pocs. Treballarem per 
recuperar la gestió de tots aquells serveis bàsics en què sigui possible fer-ho.  

• Gestió comunitària: les institucions no són les úniques capaces de gestionar 
espais o serveis que aportin valor social a la nostra vila, per això donarem suport a 
iniciatives de gestió comunitària de serveis sectorials. 

• Responsabilitat social: prioritzarem la contractació d’organitzacions que tinguin en 
compte el seu impacte social i ambiental.

1.4 La cooperació institucional i la mancomunació 
de serveis al Baix Montseny
Volem que el Baix Montseny sigui l’àrea de referència dels nostres veïns i veïnes. Molts cops 
els ajuntaments treballen d’esquenes els uns als altres, tot i que la feina cooperativa entre ells 
suposaria un estalvi econòmic i la millora dels serveis. 

• Mancomunació de serveis: mancomunarem aquells serveis i recursos que poden superar 
els límits estrictes d’un municipi i beneficiar també els propers.

• Cooperació intermunicipal: ens comprometem a treballar per a què els ajuntaments del 
Baix Montseny cooperin entre ells.

• Taula del Baix Montseny: proposarem que tots els alcaldes del Baix Montseny es 
reuneixin semestralment i pensin en comú en aquells projectes que es poden beneficiar 
del treball col·laboratiu. 



EIX 2. 
UN POBLE 
PER A LES PERSONES
2.1 Emergència social i eradicació de la pobresa 
Un objectiu prioritari és combatre l’exclusió social i les desigualtats. Per avançar en 
aquesta lluita, el municipi ha de comptar amb mecanismes que permetin actuar quan 
les circumstàncies col·loquen els individus i les famílies en situació d’emergència. Ara 
bé, les polítiques socials han d’anar més enllà i treballar a llarg termini amb l’objectiu 
d’eliminar al màxim la pobresa i l’exclusió, i evitar-ne la cronicitat.

A Sant Celoni i la Batllòria els demandants d’ajuts socials s’han multiplicat per 
tres en els darrers anys. Davant d’aquesta allau cal tenir present les causes que ho 
provoquen per poder-ho combatre. Les persones que reben els ajuts han de trobar 
recursos per superar la seva situació: suport psicològic, formació, orientació laboral, 
etc. Alhora, s’ha de propiciar una actitud proactiva i un compromís continuat per lluitar 
contra la circumstància en què es troben.

• Crear la Taula Social de Sant Celoni en què participi l’Ajuntament, entitats, 
comunitat educativa i representants de salut pública.

• Dur a terme un estudi/diagnosi sobre la pobresa a Sant Celoni.

• Crear xarxes de suport ciutadà en l’àmbit de cada barri.

• Augmentar la plantilla de professionals de l’Ajuntament 
dedicats a tasques socials.

• Augmentar les partides pressupostàries per afrontar la 
pobresa energètica i alimentària.



2.2 Polítiques d’igualtat
Han d’ impregnar tots els eixos de l’acció municipal i han de comptar amb programes 
específics, tant  pel que fa a la paritat entre homes i dones, a la Inclusió de les persones amb 
discapacitat i a la integració de la població immigrada.”

2.3 Habitatge
L’accés a l’habitatge és la primera pedra per a qualsevol projecte de vida, 
tant per als joves com per a les famílies o per a la gent gran. Des de l’Ajuntament 
treballarem activament per facilitar l’accés a tothom. 

La política d’habitatge celonina pivota sobre dos pilars: la tramitació dels programes d’ajuts 
governamentals a través de l’oficina d’habitatge i la posada en marxa del programa “lloguer 
just” amb la compra i el lloguer de pisos per bastir un “mini” parc públic d’habitatges de lloguer 
de l’Ajuntament. La CUP-PC proposa avançar en la política d’habitatge iniciada a 
Sant Celoni i la Batllòria, amb l’objectiu d’intensificar-la a partir d’aquests criteris: 

• Seguir lluitant contra els desnonaments.
Conèixer amb precisió les necessitats d’habitatge.

• Crear un parc públic d’habitatge de lloguer.
Crear un itinerari d’inclusió a partir de diferent tipologia d’habitatge públic.

• Posar al mercat els habitatge buits. Aquesta tasca es desenvoluparà en un doble 
front. D’una banda, el parc de pisos buits privats es dinamitzarà a través de l’Oficina 
d’Habitatge ampliant el programa governamental i, de l’altra, amb els pisos 
buits propietat dels bancs.

• Fer de l’Oficina d’Habitatge un servei actiu i potent que actuï com un autèntic 
intermediari entre propietaris i demandants d’habitatge.

• Crear la Taula de l’habitatge que reuneixi tots els agents implicats.

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



2.4 Promoció de la salut i vellesa
Apostem per atorgar a la població el coneixement i les eines per a una vida 
saludable i un ús adequat dels recursos de salut, amb l’objectiu de lluitar contra la 
sobremedicació. A la vegada, apostem per identificar els casos d’exclusió per tal que 
cap habitant de Sant Celoni i la Batllòria quedi exclòs del sistema sanitari.

Entre els més grans cal distingir situacions diferents en funció del grau 
d’autonomia personal. Els que tenen més autonomia i representen una 
força social que cal canalitzar en favor de la comunitat i els que en tenen menys i han 
de disposar dels elements necessaris 
per viure amb el confort, la companyia i les atencions necessàries possibilitant 
que puguin viure a casa seva el màxim de temps possible.

• Endegar un pla de salut comunitària on s’integrin les actuals iniciatives 
de prevenció i protecció de la salut i on s’afegeixin programes continuats de 
formació sanitària per a les famílies. 

• Impulsar l’establiment de dispositius mèdics/assistencials a prop de les 
llars dels ciutadans, en la línia dels PADES (Programa d’atenció domiciliària i 
equips de suport).

• Detectar i gestionar els casos d’exclusió de l’assistència 
sanitària universal, malnutrició infantil i arraconament de persones grans. 
Aquesta tasca implicaria la creació d’una xarxa amb associacions de veïns, 
equips d’infermeria, escoles, oficines de farmàcia, etc.

• Dimensionar els serveis de centre de dia d’acord amb les 
necessitats de la població.
• Continuar amb el foment del programa de teleassistència.

• Estudiar la possibilitat de posar en marxa un programa de pisos tutelats. 

• Assegurar els serveis necessaris per a l’acompanyament de persones soles.



2.5 Educació 
L’escola ha esdevingut l’escenari on es representa a petita escala la realitat de la 
nostra vila. El centre educatiu és l’espai de contacte entre persones de diferent origen i 
posició social. Cal encarar aquesta diversitat d’alumnes presents al nostre entorn, 
oferint a tota la població els màxims recursos possibles amb l’objectiu 
d’assolir una escola equitativa i de qualitat.

Cal un projecte educatiu integral que inclogui tota la xarxa d’agents educatius amb 
l’objectiu de generar un coneixement ampli al voltant dels actuals reptes educatius. 
Tenim molta feina a fer-hi, per això crearem la Regidoria d’Educació. 

2.5.1. L’educació obligatòria i postobligatòria
A  la nostra vila encara existeix una certa diferenciació social de l’alumnat. Cal treballar perquè 
les escoles públiques del municipi tinguin un tracte preferencial, tant pel que fa a la inversió 
com a la distribució de l’alumnat. L’objectiu ha de ser reduir el fracàs escolar i una bona 
distribució de l’alumnat per les escoles ens hi aproxima. En aquesta línia proposem: 

• Potenciar l’Oficina Municipal d’Escolarització com a centre neuràlgic del sistema de 
matriculacions. 

• Prioritzar un model d’escola de proximitat. Per fer-ho cal establir un sistema 
de bus escolar que permeti l’accessibilitat de tots els alumnes a tots els centres 
públics. 
• Vetllar perquè la Generalitat iniciï la construcció de la nova escola Soler de Vilardell i 
seguidament el nou centre de batxillerat i formació professional. 

• Lluitar contra el fracàs escolar. Cal iniciar un pla de reforç escolar des de l’educació 
infantil  i continuar per l’educació primària i la secundària. 

•  Augmentar la dotació pressupostària del programa de beques i ajuts i vetllar perquè 
els ajuts siguin atorgats en funció de la Renda Familiar Disponible. 

• Reforçar el Consell Escolar Municipal i les AMPES per convertir-los en un espai de 
debat on tots els agents i sectors socials hi tinguin representació. 



• Augmentar l’oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior prioritzant els cicles, 
com el cas de la Química, que més s’ajustin a la nostra realitat laboral.

• Ampliar els  Plans de Qualificació Professional Inicial - Transició al Treball per tal 
que els joves tinguin més possibilitats d’incorporar-se al món laboral o seguir 
estudiant. 

• Crear espais de col·laboració entre els centres educatius i el teixit empresarial 
perquè la formació professional s’adeqüi a l’oferta laboral del nostre territori.

2.5.2. Els altres àmbits formatius
El nostre projecte educatiu també passa per adoptar les mesures necessàries 
per garantir un accés equitatiu a d’altres àmbits formatius. En relació amb 
aquests àmbits proposem:

• Reforçar l’Escola d’Adults oferint més oferta a la franja de matí, potenciant 
els cursos d’accés a la Formació Professional i augmentant el pressupost per 
reforçar els recursos humans i millorar el material escolar.

• Apostar per un Centre Municipal d’Expressió que fomenti la diversitat social, 
cultural i musical. Reforçant el sistema de beques actual i elaborant un Pla 
estratègic de l’ampliació musical per fer arribar l’educació musical als barris i a 
les escoles.

• L’escola bressol municipal ha de ser accessible per a tothom, per això 
impulsarem un sistema de tarifació social que estableixi 
quotes progressives segons la renda familiar i ampliarem 
els llindars d’accés a les beques de menjador escolar.
• Augmentar els horaris i espais de la Biblioteca Municipal. 
• El Pla Educatiu d’Entorn és un èxit per aconseguir incorporar 
molts alumnes al teixit associatiu de la nostra vila. Apostem per ampliar-lo i 
potenciar-lo.

• Cal garantir que tots els infants puguin accedir al casal d’estiu. 
També apostem per la incorporació d’un Casal d’Hivern o Parc de Nadal. 



2.6 Seguretat pública
Cal construir un model de seguretat pública que garanteixi la seguretat col·lectiva 
i el dret a la llibertat de tots els ciutadans i que actuï sobre les causes socials que 
generen la delinqüència. No hi ha polítiques de seguretat eficaces si no s’eradiquen 
les lògiques derivades de l’actual sistema econòmic mitjançant polítiques integrals 
d’ocupació i protecció social. 

El dret a la seguretat pública s’ha de fer des de la perspectiva d’un Servei Públic 
Universal, un servei públic per a totes les persones independentment de la seva 
renda o posició social. Des de la CUP-Procés Constituent defensem un Sistema de 
Seguretat Pública basat en 3 eixos principals:

• Participació ciutadana. Creació d’un Consell Local de Seguretat conformat 
per ciutadans, polítics i cossos de policia. En aquest Consell s’haurien de donar 
explicacions de les diferents tasques policials, establint i organitzant un autèntic 
control per part de la ciutadania. 

• Territorialització del servei de Policia. La Policia Local hauria de ser una 
policia de proximitat, descentralitzada i distribuïda pels barris.  

• Eficiència i coordinació policial. Considerem imprescindible replantejar 
l’actual model policial. No estem parlant d’un augment d’efectius, sinó de la 
seva racionalització, coordinació amb els Mossos d’Esquadra i millora de la 
formació.



F E M - H O  P O S S I B L E
SOM EL CANVI



1 Mariona Pascual Alfaras

2 Jaume Turón Auladell

3 Enric Saurí Saula

4 Purificación Martín Campos

5 Roser Calvet Riera

6 Fina Doñate Giménez

7 Ero Lugilde Iglesias

8 Xavier Alfaras Panareda

9 Montse Guitart Sala

10 Xavier García Carrillo

11 Anna Harder Relat

12 Joana Fugaroles Ferrer

13 Enric Escardívol Casanovas

14 Gerard Masferrer Marfil

15 Argimiro Ferrero Delgado

16 Míriam de la Vega Martín 

17 Dani Corpas Cullet

18. Marga Gener Sánchez

19. Albert Valls Rovira

20. Manuel Gaspar González

21. Paula Vallejo Gómez

22. Sílvia Moya Palau

23 Marçal Funollet Blanché

24. Martina Abel Bachs

25. Andrea Peña Ambatlle

26. Arnau Amadó Bassols

27. Joan Ventura Illa

LLISTA MUNICIPAL CUP I PROCÉS CONSTITUENT 
SANT CELONI I LA BATLLÒRIA



EIX 3. L’ECONOMIA AL SERVEI 
DE LES PERSONES
3.1 Promoció econòmica
Apostem per promoure  un model econòmic lligat a les potencialitats que ens ofereix el 
territori, basat en la diversificació i flexibilitat dels sectors, mantenint i promocionant els 
sectors tradicionals i ja potents del municipi, i apostant pel desenvolupament de sectors 
complementaris amb els objectius generals de la sostenibilitat econòmica i la millora del nivell 
de vida i d’ocupació de la població local respectant l’entorn. 

• Impulsarem una oficina d’ajut i orientació per a autònoms, microempreses i 
empreses. 
• Treballarem conjuntament amb el sector químic ja present, per assegurar-ne el 
manteniment  i promoure’n millores ambientals.
• Consolidarem el comerç de proximitat, oferint una marca de qualitat i bon preu i 
creant illes de vianants. 
• Facilitarem la possibilitat de crear una associació o cooperativa de productors 
agroramaders del Baix Montseny.
• Promocionarem la implantació de la indústria d’aprofitament dels recursos forestals 
(suro, biomassa, etc.).
• Executarem un pla de millora dels polígons industrials ja existents.

3.2 Turisme
Volem situar Sant Celoni com la porta d’entrada als dos parcs naturals i fer-ho de manera 
coordinada amb els pobles veïns. Un Baix Montseny que aprofiti les potencialitats d’un turisme 
verd i responsable.

• Facilitarem la informació als visitants, canviant d’ubicació l’Oficina de turisme.
• Facilitarem els desplaçaments en transport públic, promocionant el bus i el tren+bus 
per arribar als espais naturals.
• Crearem accessos al Montseny i al Montnegre, tant a peu com en bicicleta.
• Coordinarem una marca turística amb els pobles del Baix Montseny i la possibilitat de 
crear equipaments turístics mancomunats.



3.3 Ocupació i treball
Els treballadors i treballadores que es troben en situació d’atur són els principals 
afectats per la crisi econòmica que encara patim. L’Ajuntament com a institució més propera 
ha d’assumir un paper actiu en la creació i defensa dels llocs de treball, en la lluita contra la 
temporalitat i el suport i l’orientació al teixit emprenedor del municipi. Per a això:

• Assumirem un paper actiu en la defensa dels treballadors i treballadores.
• Dignificarem el personal subcontractat: exigirem a les empreses contractades unes 
condicions dignes per als seus treballadors. 
• Potenciarem la formació (vegeu l’apartat d’Educació).
• Potenciarem sectors estratègics (vegeu l’apartat de Promoció econòmica).
• Iniciarem activitats productives d’inserció: impulsant, per exemple, horts comunitaris, 
neteja forestal o acompanyament a gent gran, per a persones amb risc d’exclusió social.
• Revisarem els criteris salarials dels treballadors municipals amb l’objectiu de 
reduir les grans diferències salarials presents entre les diferents categories. 
• Donarem suport a la creació de cooperatives de treballadors. 

3.4 Fiscalitat i política de pressupostos
Fem una aposta clara per la fiscalitat redistributiva. Som conscients que la crisi 
econòmica segueix i que cal assegurar el manteniment i l’accés de tothom als serveis 
públics bàsics. Per a això:

• Reduirem el preu de les taxes que afecten les persones, compensant aquesta 
disminució d’ingressos amb un augment dels impostos que graven la riquesa.
• Aplicarem criteris de renda per tal d’assegurar l’accés de tothom als serveis bàsics.
• Igualarem l’IAE de les empreses de dins i de fora del nucli urbà que facturen 
més d’un milió d’euros.
• Aplicarem el recàrrec de l’IBI als pisos buits.
• Treballarem les ordenances fiscals conjuntament amb els pressupostos per 
poder valorar la necessitat d’apujar o abaixar els ingressos i despeses.  



EIX 4. UN POBLE AMABLE I 
SOSTENIBLE 
4.1 Model de poble
Des de la perspectiva de la planificació urbanística, considerem necessari coordinar 
l’acció en aquest àmbit amb la resta de pobles del Baix Montseny. A nivell local, 
també cal redactar un nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) que guiï 
el desenvolupament del poble per als propers anys. Els puntals bàsics  són: no 
permetre nous creixements urbanístics; fer una previsió d’equipaments; aturar el 
desenvolupament de nous polígons industrials, i l’ordenació dels espais verds.

• Promourem el Pla Director Urbanístic del Baix Montseny.
• Impulsarem la redacció del POUM de Sant Celoni i la Batllòria.

• Promourem el manteniment de l’espai públic i dels equipaments i fomentarem la 
rehabilitació dels habitatges del nucli urbà.

• Posarem en valor els espais de diferents ambients forestals, fluvials i agrícoles.

4.2 Mobilitat sostenible i universal
Apostem per una mobilitat sostenible, a l’abast de tothom i segura, fet 
que suposa prioritzar els interessos dels vianants, l’ús de la bicicleta i 
el foment del transport públic. 

• Reforçarem el servei d’autobusos interurbans; els d’àmbit de Palau, Sant Esteve i 
Sant Celoni, i els d’accés als parcs naturals del Montseny i el Montnegre. 

• Pacificarem els carrers de Sant Celoni per donar prioritat al vianant; habilitarem 
carrils bici, i promourem i facilitarem l’accés a les escoles caminant o en bicicleta. 

• Farem la C-35 permeable perquè deixi de ser una barrera infranquejable.



4.3 Residus i contaminació
El primer objectiu és caminar cap al residu zero i, el segon, convertir els residus en un recurs. 
Així, apostem per: 

• Implantar el sistema de recollida de les escombraries “porta a porta”. 

• Crear una empresa pública mancomunada de gestió de residus. 

• Potenciar la sensibilització i conscienciació ambiental.

• Fer un control estricte i sever de la contaminació atmosfèrica al municipi. 

• Fer una gestió sostenible dels espais verds.

4.4 Model energètic
Apostem per l’estalvi i la reducció, l’eficiència i les fonts d’energia verda i renovable.

Mesures que emprendrem per caminar cap a l’objectiu: 

• Potenciar la rehabilitació energètica i promoure l’ús i el consum d’energia 
renovable en els equipaments municipals, els habitatges i la indústria.

• Promoure l’Agència de l’Energia del Baix Montseny. 

•Potenciar la biomassa com a font d’energia pròpia del territori.



EIX 5. 
L’OCI COM A PUNT 
DE TROBADA
Cultura, esports i lleure de qualitat

Una de les característiques pròpies de la societat actual ha estat l’aïllament dels 
individus. 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. Per això cal 
apostar per una cultura i un lleure que revaloritzin l’espai públic.

Considerem la cultura i l’esport elements cabdals a l’hora de construir un model de 
societat integradora, solidària i dinàmica. Entenem que han de ser per a la ciutadania un 
mitjà de relació social, participació, diàleg, reflexió i aprofundiment democràtic. 
És per això que apostem pel següent:

• Recolzar i enfortir el teixit associatiu celoní. Cal facilitar la feina a les entitats 
del municipi, els donarem suport i assessorament, en especial per superar les noves 
obligacions amb l’impost de societats.

• Fer desaparèixer els clientelismes. Cal revisar el sistema per atorgar subvencions 
a les entitats per tal d’evitar el ‘clientelisme’, establint clarament tant el projecte, la 
previsió pressupostària com el públic destinatari.

• Fomentar un model de festes participatiu que garanteixi l’accés a les festes a 
tota la població. Cal organitzar les festes populars des d’una comissió amb poder de 
decisió que inclogui representants de les diferents entitats i dels barris.



• Fomentar la memòria històrica i el reconeixement i la difusió de l’activitat 
de totes aquelles persones que han lluitat per la defensa dels drets socials i les 
llibertats democràtiques. 

• Establir una programació cultural més popular que respongui a les 
necessitats de tota la ciutadania fomentant les associacions locals d’artistes, 
escriptors, grups teatrals, musicals, de dansa, de cultura tradicional, etc.

• Potenciar l’esport de base i lleure en igualtat de drets per a tothom com a 
element integrador. Apostem per impulsar els equipaments existents i posar-los 
a l’abast de la ciutadania. 

• Fomentar els Jocs Escolars Esportius com a punt de partida per introduir 
els més petits en el món dels esports, el treball en equip i la convivència.

• Crear un Centre Cívic de caràcter social i cultural que fomenti el teixit 
associatiu, la participació en la comunitat i la dinamització de la ciutadania 
amb una programació anual d’activitats que aculli les iniciatives de la població 
celonina. 



EIX 6: 
UN POBLE NOU 
PER A UN PAÍS NOU
Les eleccions municipals del 24 de maig són transcendentals 
en el camí cap a la independència del país. 
La CUP va lluitar per complir el mandat popular segons el qual el poble havia de decidir 
lliurement el futur polític del país a través d’un referèndum. El referèndum no va ser possible ja 
que l’Estat espanyol no ho va permetre i alguns partits polítics de casa ho van dificultar. 
Malgrat això, la CUP va continuar treballant fins a l’últim moment perquè el poble pogués votar, 
i ho va aconseguir. El procés d’autodeterminació català és de la gent. 
Les dones i homes d’aquest país són gairebé l’única garantia que l’objectiu 
de la independència de Catalunya s’assoleixi.

Les eleccions municipals del 24 de maig són la primera volta del plebiscit d’autodeterminació 
que s’ha de materialitzar definitivament el 27 de setembre en les eleccions nacionals. 
Serà el primer pas per constituir la República catalana, lliure, justa i solidària. Cal que en surtin 
ajuntaments nítidament independentistes; que no només se’n proclamin, sinó que adoptin les 
decisions valentes necessàries per independitzar-nos de l’Estat espanyol i obrir un procés 
constituent. La CUP-PC no s’arrugarà ni un pèl per aconseguir la independència del país. 
Els fets ens avalen.

Mesures que adoptarem: 

• Pagarem immediatament els tributs municipals a la hisenda pública catalana. 

• Publicitarem i promourem que el veïnat faciliti les dades fiscals 
a l’agència tributària catalana. 

• L’alcalde i els regidors de la CUP - PC s’integraran a l’Assemblea de càrrecs electes 
promoguda per l’ANC per donar suport municipalista al procés d’emancipació nacional, 
així com a l’assemblea per redactar la constitució de la República Catalana.







Isaac Gonzàlez Balletbò
Sergi Travessa Danés

Xavi Manso Luis
Ignasi Fernàndez Andrés

Jaime Torres Marco
Carles Vellvé Molina
Albert Ventura Rovira
Anna  Pla Gabarrón

Joan Barquero Maresma
Annabel Masferrer Mesa
Bernat Fugaroles Ferrer
Carles Salgado Planas

Cati Pagès Pona
Cèsar Gutiérrez Perearnau

David Julià Funollet
Elena Rodríguez Gensana

Elisenda Navarro de Llobet
Esteve Travessa Danés

Ferran Puig Magem
Gerard Carot Sans

Helena Becerra Ortega
Ignasi Charles Rodríguez 

Imma Ripoll Vilà
Irene Galofré Boqué
Isaac Escobar Martí

Ivan López Martín
Jaume Agustí Cullell

Jaume Calvet Canaleta
Jaume Nualart Argemí

Joan Costa Fajín
Joan Masferrer Bilbeny

Jordi Vinyets Pagès
Jordi Xavier Raya Orra
Manel Gimeno Ferret

Manoli Gallardo Sánchez 
Mar Romero Gomez
Maria Calvet Vinyets

Mario Parra Dolz
Mercè Duset Panareda
Mercè Parramon Pérez
Miquel Masferrer Saurí

Mònica Lloret Vera
Mouhsin El Hanouni
Neus Selga i Martí
Núria Alfaras Calvo
Pep Martí Masferrer

Pol Cunyat Gas
Rotxi Méndez Mateo
Sílvia Cruells Lado

Xavi Deumal Sànchez

DONO LA CARA 
PER LA CUP



ACTES DE LA CAMPANYA ELECTORAL

9 de maig 
Inici de campanya 

20.30 Plaça de l’Església

16 de maig 
Acte central 

20.00 Plaça del Bestiar

22 de maig 
Xocolatada 

19.30 al local del c. Sant Pere

CUP Sant Celoni i Procés Constituent 
www.santceloni2015.cat 
www.santceloni.cup.cat 

www.facebook.com/infocup 
@cupsantceloni


