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EIX 1. NOVES FORMES D’ENTENDRE I FER POLÍTICA 

1.1 La forma en què la CUP-PC i els seus representants es vinculen a les 
institucions 

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. És per això que la CUP-PC té un ADN que la diferencia de la resta de 
propostes polítiques. Un ADN que ens porta a tenir un peu al carrer i un peu a 
l’ajuntament i aquest darrer amb uns compromisos clars i ineludibles que ens 
asseguren no convertir-nos amb el nostre propi enemic. Alhora, aquestes 
pautes de funcionament han de permetre, precisament, recuperar la 
confiança en l’acció dels polítics i governants, perquè es generen les 
condicions estructurals per tal que la seva pràctica s’orienti al servei dels 
altres i rebi el suport actiu de la resta dels militants.  

- Màxim dues legislatures: els càrrecs electes assumiran l’acta de 
regidor o regidora un màxim de dues legislatures consecutives. 

- Sous limitats: assumir l’acta de regidor no ha d’implicar obtenir una 
remuneració, només en el cas que alguna persona dediqués part de la 
seva jornada laboral al govern o a la CUP-PC, aquesta tindria sou, un 
sou màxim limitat a 1.613,25 euros (2,5 vegades el Salari Mínim 
Interprofessional) pel 100% de dedicació. 

- Sense duplicitats: els integrants de la CUP-PC no podran tenir 
duplicitat de càrrecs en les institucions ni en la mateixa organització.  

- Assemblearisme: les decisions de pes es prendran sempre en 
assemblees, evitant així les derives personalistes. 

- Sense crèdits: la CUP-PC mantindrà la seva independència respecte 
dels grups financers. Les motivacions per demanar un crèdit han de ser 
de caràcter extraordinari i clarament explicitades; el mecanisme per 
accedir-hi requerirà d’un ampli consens dels militants i simpatitzants, i  
l’entitat a qui es demani ha d’orientar-se pels preceptes de la banca 
ètica.  
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- Lluites socials: el grup municipal de la CUP-PC 
actuarà amb estreta col·laboració amb les lluites socials i de defensa 
del territori. 

- Gestió col·lectiva: les decisions sobre els recursos econòmics que 
gestiona la CUP-PC es prenen de forma col·lectiva i transparent. 

 
1.2 Participació ciutadana 

Apostem perquè la participació entri a tots els àmbits municipals i esdevingui 
un traspàs de poder cap a la ciutadania, avançant cap a una democràcia plena 
per tal d’aconseguir estabilitat i coherència en un projecte de poble decidit 
pels mateixos vilatans. 

La ciutadania ha d’exigir i gaudir d’informació veraç i puntual. No es pot 
governar 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. La 
CUP-PC apostarà per mecanismes que facin efectiva la coexistència de la 
democràcia directa i de la democràcia representativa.  

- Audiències públiques amb els pressupostos: un cop treballats els 
pressupostos a nivell tècnic i polític, els presentarem en audiències 
públiques (una a Sant Celoni i una a la Batllòria) on tothom que vulgui 
assistir-hi i entendre com es reparteixen els diners del pressupost de 
despesa corrent doncs ho pugui fer.  

- Pressupostos participatius: farem un procés participatiu per decidir 
part de les inversions a realitzar. El procediment haurà de permetre 
evitar els actuals clientelismes, afavorint el bé comú. 

- Referèndums: sotmetrem a referèndum aquells assumptes d’interès 
general que suscitin un ampli debat públic. 

- ROM: garantirem que la normativa que regula el funcionament dels 
plens municipals permeti la participació més àmplia possible dels 
ciutadans i entitats 

- Objectivitat informativa: millorarem l'objectivitat dels mitjans de 
comunicació públics amb mecanismes com la comissió de comunicació, 
ara inexistent.  

- Transparència: facilitarem l'accés informatiu de tothom a l'activitat 
política de l'ajuntament, incorporant elements com ara la transmissió 
dels plens en streaming per internet, o reforçant el paper de la ràdio i 
les xarxes socials en la comunicació contínua de les accions que es 
duen a terme. La web de l’ajuntament incorporarà una eina de 
seguiment del percentatge de despesa executada en cada àmbit 
respecte del pressupost aprovat en el ple de l’ajuntament.  

- Vincle quotidià entre l'ajuntament i la ciutadania. Finalment, volem 
millorar i agilitzar el contacte entre l'ajuntament i la ciutadania a 
través de la millora de les eines virtuals i de l'ús de les xarxes socials. 

 
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. Volem 
garantir que l'acció de l'ajuntament redunda en el benefici dels ciutadans 
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sense deixar a ningú enrere i sense posar barreres al fet 
que hi accedeixi la classe treballadora, sobretot la més depauperada. Volem 
que els serveis i recursos públics es gestionin assegurant unes condicions de 
treball dignes. I volem evitar que, mitjançant privatitzacions i 
externalitzacions, la provisió de serveis s'escapi del control i la capacitat 
decisòria dels ciutadans i dels seus representants.  

Massa sovint els concursos, licitacions, convenis i contractes esdevenen eines 
que permeten fer negoci dels serveis bàsics; permeten que alguns polítics 
eludeixin les responsabilitats de la gestió diària; van en deteniment de l’accés 
universal, i atempten contra el compliment dels objectius socials i de les 
condicions laborals dels treballadors i treballadores. 

Davant d'això, entenem que cal fer un gir de 180 graus i agafar les 
responsabilitats de la gestió sent conscients de totes les repercussions i sense 
caure en la simplicitat d’una solució estàndard per a totes les situacions.  

- Garantir l’accés als serveis públics: a tothom independentment de la 
seva capacitat econòmica o el seu estatus social.  S’han de revisar 
aquells mecanismes que suposen una barrera econòmica als serveis i 
béns proveïts o subvencionats per l’ajuntament. El cofinançament no 
pot significar que una part de la ciutadania no pugui accedir a recursos 
que, per la seva naturalesa, han d’estar pensats i dirigits a tothom.  
 

- Municipalització dels serveis bàsics: ja n’hi ha prou de convertir les 
necessitats bàsiques de tots en negoci per uns pocs. Iniciarem els 
processos per a la municipalització dels serveis bàsics. Per principi, tots 
aquells recursos i serveis que el mercat proveeix en règim de monopoli 
o oligopoli tenen els ciutadans com a consumidors captius. És el que 
passa amb bona part dels béns privatitzats en les darreres dècades, i 
hem de fer tot el possible per revertir la situació i recuperar-los per a 
la lògica del bé comú. En molts casos tenim les mans lligades per 
concessions a molt llarg termini, com ara la concessió de la distribució 
de l’aigua o perquè els béns estan en mans privades (com la xarxa de 
distribució elèctrica), però lluitarem per recuperar tots aquells béns en 
què sigui legalment possible fer-ho. Aconseguirem, en molts casos, un 
cost menor per als serveis, el coneixement directe que permetrà 
millorar el servei, dignificar les condicions laborals dels treballadors i 
treballadores i acostar els centres de decisió a la ciutadania. 

 
- Gestió comunitària: entenem que les institucions no són les úniques 

capaces de gestionar espais o serveis que aportin valor social a la 
nostra vila; assessorarem, cooperarem i donarem suport a iniciatives de 
gestió comunitària de serveis sectorials.  

 
- Responsabilitat social: no tots els serveis són i han de ser assumits 

directament per l’administració, perquè no són béns bàsics o 
estructurals. Serveis com la gestió d’un bar, o marcatges de la via 
pública poden ésser realitzats externament, en aquests casos farem el 
possible per afavorir organitzacions que tinguin en compte el seu 
impacte social com les fundacions de treball social o les cooperatives.   
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- Punta de llança del consum ètic i responsable: alhora, l’ajuntament 

és un actor econòmic de primer ordre no només com a proveïdor de 
béns, sinó també com a consumidor. Volem que, com a consumidor, 
l’ajuntament abanderi la consolidació de teixits productius cooperatius 
i ètics, en tots els camps en què això sigui possible (que cada vegada 
són més): la contractació de serveis d’asseguradores, el consum 
elèctric, els productes financers, o, d’aquí a ben poc, la telefonia 
mòbil, o cedir espais per afavorir l’establiment d’una xarxa lliure 
d’accés gratuït a internet. Hi ha molt camí per recórrer, i farem que es 
recorri de la forma més ràpida possible.   

 
1.4 La cooperació institucional i la mancomunació de serveis al Baix 
Montseny 
La millora en la gestió econòmica de l'ajuntament també passa per 
incorporar la idea del bé comú en la relació amb els pobles del Baix 
Montseny. En moltes ocasions els ajuntaments treballen d'esquenes els uns 
als altres, tot i que la feina cooperativa entre ells suposaria un estalvi 
econòmic i la millora i intensificació de les relacions entre els seus 
ciutadans. Aquest fet s’accentua allà on la distància geogràfica és 
inexistent, però la distància burocràtica creada impedeix aplicar el sentit 
comú. En són exemples les relacions entre la Batllòria i Riells o entre El 
Virgili/El Temple i Sant Celoni. 
 
El respecte per allò públic i pel bé comú passa per cooperar en l’oferta i la 
gestió dels serveis públics, de forma que es minimitzen les despeses, 
s’amplia el públic objectiu i per tant es pot invertir a ampliar els límits del 
bé comú.   
  
Compromisos: 
 -          Mancomunació de serveis: mancomunarem aquells serveis i 
recursos que poden superar els límits estrictes d'un municipi i beneficiar-
ne també els propers. 
-          Cooperació intermunicipal: les CUP-PC de Sant Celoni, Santa 
Maria de Palautordera i Sant Esteve ens comprometem a treballar perquè 
els nostres ajuntaments cooperin amb els municipis més propers, i no 
d'esquena els uns dels altres. 
-          Baix Montseny: volem que el Baix Montseny esdevingui l’àrea de 
referència dels nostres veïns i veïnes. Proposem 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 de tots els 
pobles.  
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EIX 2. UN POBLE PER A LES PERSONES 

2.1 Comunitat  

Tota comunitat ha de ser sensible a la situació d’aquells  ciutadans que es 
troben en circumstàncies personals, econòmiques i socials que no els 
permeten el nivell d’autonomia i autosuficiència indispensables per a la vida i 
el creixement personal i familiar. 

Aquesta sensibilitat ha d’estar present a totes les àrees de la vida d’una 
localitat i ha d’impregnar totes les polítiques municipals. Quan es parla de 
salut, d’ensenyament, de planificació territorial, de promoció econòmica o de 
cultura cal dissenyar les actuacions municipals corresponents tenint en 
compte també que no en resultin barreres per als més febles. 

Però, a banda d’aquesta transversalitat, el municipi ha de comptar amb 
mecanismes que permetin actuar quan les circumstàncies col·loquen els 
individus i les famílies en situació d’emergència, és a dir, quan hi ha el risc 
que les necessitats bàsiques de la persona no s’arribin a cobrir. Aquests 
mecanismes suposen l’existència d’una àrea d’assistència social prou potent 
per detectar i diagnosticar aquestes situacions i dur a terme una actuació que 
les mitigui i, si pot ser, ajudi a redreçar-les. 

Comparativament amb altres municipis de les seves dimensions, l’ajuntament 
de Sant Celoni ha dedicat una atenció notable a aquest capítol, i ha 
desenvolupat una àrea amb un nivell d’especialització i dedicació 
remarcables.  

L’actuació en el camp social no ha de quedar restringida a la que porten a cap 
directament els serveis socials de l’Ajuntament. Cal promoure la 
sensibilització i la mobilització de la ciutadania per fer costat a les persones 
afectades. Cal esmentar aquí la tasca que realitzen les entitats: Creu Roja, 
Càritas, Associació Neurològica, Afadis i Associació de la lluita contra el 
Càncer. Cal també reivindicar el paper del veïnatge i del barri en aquest 
camp, com a estructures  socials més properes a les famílies. 

En tota l’acció comunitària del municipi cal tenir en compte quins són els 
segments més vulnerables de la població: immigració, infància, 
discapacitació i vellesa. 

 

2.1.1 Emergència social 

La crisi en què estem immersos ha incrementat de forma alarmant el nombre 
de persones que es troben en situació d’emergència social. A Sant Celoni els 
demandants d’ajuts socials s’han multiplicat per tres en els darrers anys. A 
més, cal assenyalar que l’extensió de la crisi no és només numèrica: són 
famílies de totes les procedències i perfils les que avui es troben necessitades 
d’ajut social. 

Les necessitats bàsiques (habitatge i subministraments corresponents, 
alimentació i salut) són cada vegada més difícils de cobrir per moltes 
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d’aquestes famílies. Les polítiques d’austeritat han 
laminat greument els subsidis socials: l’atur és deixat de cobrar per un 
nombre creixent de famílies i el pressupost assignat a la renda mínima 
d’inserció (PIRMI) és escandalosament baix en relació amb les necessitats, que 
es veuen reflectides en l’insostenible índex d’atur de llarga durada.  

Quan parlem d’emergència social i de pobresa s’han de tenir present les 
causes que hi condueixen per poder-les combatre, però no és el que correspon 
a aquest capítol. Tanmateix sí que a l’hora de dissenyar estratègies per fer 
front a les situacions urgents s’hi han d’incloure mesures per evitar fins allà 
on sigui possible la cronicitat. Això significa que les persones que reben els 
ajuts han de trobar recursos per superar la seva situació: suport psicològic, 
formació, orientació laboral, etc. Recíprocament, s’ha de propiciar una 
actitud proactiva i un compromís continuat per lluitar contra la circumstància 
en què es troben. 

i. Coordinar tota l’acció social del municipi 
Creació d’una Taula Social de Sant Celoni, amb participació 
municipal, de les entitats del tercer sector i representants de la 
comunitat educativa i de salut pública. 
La participació municipal hauria d’incloure també representants 
dels grups de l’oposició. 
 

ii. Detectar, dimensionar i avaluar les situacions de risc 
 
a) Realització amb caràcter urgent d’un estudi sobre la pobresa 

a Sant Celoni que proporcioni dades fiables, amb els nivells de 
segmentació necessaris per fer-lo operatiu i que permeti superar 
l’actual posició reactiva enfront del problema. 

b) Impulsar la creació d’una xarxa ciutadana a nivell de barri que 
pugui actuar com a referent i prescriptora. La proximitat és 
essencial per assegurar que s’ha detectat tota situació crítica i 
permet una actuació amb la continuïtat necessària. La 
implementació d’aquesta xarxa no ha de seguir necessàriament 
esquemes homonegenis i es pot desplegar paulatinament en 
funció de la realitat de cada barri. 
 

iii. Assegurar una reacció àgil i un seguiment sistemàtic de totes les 
famílies on s’ha detectat una situació d’emergència.  
 
a) Dimensionar l’equip de professionals dels serveis socials 

bàsics d’acord amb la demanda actual de manera que es pugui 
reduir el temps d’espera i el seguiment adequat. 

b) Formar un equip de voluntaris a qui se’ls pugui delegar 
aquelles tasques dels serveis bàsics que no requereixen un perfil 
professional; aquest equip hauria de comptar amb assistència i 
seguiment professionals. 
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Els punts anteriors també són d’aplicació per al 
servei d’atenció domiciliària (SAD). 

iv. Combatre eficaçment la pobresa energètica 

En tant que no prosperin les disposicions tantes vegades anunciades 
per la Generalitat de Catalunya, establir mesures d’urgència per 
garantir l’accés universal als subministraments bàsics. Aquestes 
mesures signifiquen: 

a) Negociar amb les companyies convenis per evitar els talls del 
subministrament elèctric i de gas i perquè n’assumeixin part del 
cost en la línia del que recentment s’ha signat amb SOREA. 

b) Dimensionar els ajuts econòmics d’acord amb les necessitats 
contrastades. 

 
v. Aliments 

 
Gràcies a la col·laboració de molts ciutadans, el model actual ha fet 
possible pal·liar la situació de les famílies els recursos de les quals 
no els permeten cobrir aquesta necessitat tan bàsica; tanmateix, 
pensem que el nombre i les característiques dels afectats fan que 
haguem d’evitar que es converteixi en una solució definitiva. A part 
de la lluita contra les causes estructurals i per una renda mínima, 
s’haurà de treballar per trobar solucions que evitin la cronicitat i 
que no estigmatitzin els usuaris d’aquest servei; mentrestant, es 
proposa de continuar el model de col·laboració actual amb Càritas i 
Creu Roja, tot revisant-lo per tal de: 
 
a) Modular l’ajut en funció de les necessitats reals de la família, 

reduint o incrementant l’ajut i arribant, si cal, al 100%. 
b) Assegurar la dieta infantil. 
c) Implicar els usuaris, quan el seu perfil ho permeti, de manera 

que assumeixin responsabilitats com a voluntaris en la gestió del 
programa. 

 
vi. Estímul i acompanyament dels afectats: 

 
a) Creació de nous programes que, en la línia dels horts 

comunitaris, permetin canalitzar les energies que en situació 
normal es dediquen al treball, i, si és el cas, proporcionin 
habilitats útils per a una activitat remunerada (artesania, serveis 
diversos, etc.). 

b) Seguiment de la situació de la família, de les oportunitats 
formals i informals de treball que han tingut els seus membres, 
de la formació que han seguit, etc. de manera que permeti 
fomentar les actituds proactives i disminueixi la cronicitat. 
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c) Creació a través del voluntariat, d’un 
equip de suport anímic i de coaching. 
 

vii. Creació d’un fons social que permeti disposar d’uns recursos no 
subjectes als avatars del pressupost i que, a més d’aquests, pugui 
abastir-se d’altres fonts. Aquest fons estaria dipositat en una 
institució de banca ètica. 

 
 

2.1.2 Vellesa i lluita per l’equitat 

Estem en una societat on el nombre de ciutadans que arriben a la vellesa és 
cada cop més gran. Entre els majors de 65 anys hem de distingir dues etapes o 
situacions diferents en funció del grau d’autonomia personal. Els que estan en 
la primera representen una força social que cal canalitzar en favor de la 
comunitat. Els de la segona han de poder disposar dels elements necessaris 
per a viure amb el confort, companyia i atencions necessàries. Cal tenir en 
compte que la gran majoria de la gent gran que es troba en aquesta situació 
vol romandre a la seva llar. Calen, per tant, mecanismes que ho facin 
possible. En aquest sentit, també són d’aplicació les consideracions que hem 
fet més amunt en relació a les possibilitats de la xarxa veïnal. 

 
a) Dimensionar els serveis de centre de dia (Centre de dia, 

Associació Neurològica, Centre Verge del Puig) d’acord amb les 
necessitats de la població. 

 
b) Continuar amb el foment del programa de teleassistència. 
 
c) Estudiar la possibilitat de posar en marxa un programa de pisos 

tutelats. Aquesta tutela no necessàriament s’ha de realitzar sobre 
pisos de nova creació sinó que cal veure la possibilitat d’endegar un 
servei de tutela al domicili actual de gent gran que viu 
independentment. 

 
d) Assegurar amb el Servei d’Atenció Domiciliària i amb les entitats del 

tercer sector els serveis necessaris per a l’acompanyament de 
persones soles. 

 
e) Treballar amb l’Esplai com a prescriptor de voluntariat 
 

Altres col·lectius sensibles 
 
a) Immigració: L’allau immigratori ha consolidat un col·lectiu 

important de famílies d’origen estranger en la nostra població. 
En la seva immensa majoria aquest col·lectiu pateix 
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particularment les conseqüències de la 
crisi i ocupa la franja més desafavorida de la nostra societat.  
 
Paral·lelament no podem deixar d’assenyalar l’aparició 
d’actituds xenòfobes que, encara que minoritàries,  cal 
combatre des del començament.  
Per això proposem intensificar els esforços conduents a la 
integració d’aquest col·lectiu, tant des del punt de vista social 
com cultural, cosa que representa potenciar els programes 
existents i assenyalar i combatre els tractes discriminatoris allà 
on es produeixin. 
 

b) Discapacitació: Un poble integrador ha de treballar per tal que 
les persones que tenen algun tipus de discapacitat  no trobin 
obstacles afegits a la seva vida diària, especialment pel que fa 
als serveis, activitats i espais públics. Per això desenvoluparem 
un programa que contempli questions com barreres 
arquitectòniques, recolzament familiar, integració laboral, 
activitats d’oci i lleure i col·laborarem amb l’associació AFADIS 
Baix Montseny. 
 

c) L’equitat de gènere ha de presidir totes les polítiques municipals 
i per possibilitar-ho dedicarem recursos a fer-ne un seguiment 
curós i permanent. 
 

 

2.2 Habitatge 

a. Contextualització 

Dur a terme una política d’habitatge des d’un Ajuntament no és pas una tasca 
fàcil. I fer-ho en un ajuntament  de 17.000 habitants com el de Sant Celoni és 
una mica més difícil. També és veritat que aquesta dificultat es pot suplir 
amb imaginació, voluntat i iniciativa política.  

I per què és difícil? Diferents i variades raons ho expliquen: 

1. Limitacions pressupostàries. Executar una política d’habitatge a llarg 
termini no és barat; 
 

2. Limitacions competencials. Al final, els ajuntaments poden fer el que 
vulguin, fins a l’extrem que, si volen, poden operar com un Estat, però, 
llavors els problema rau en el fet que no hi ha diners per executar allò 
promès. 

 
3. Estratègia a llarg termini que xoca amb “l’electoralisme”. Una política 

d’habitatge pot atendre exclusivament l’emergència, però allò 
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recomanable és que es projectés a llarg termini 
amb un doble objectiu: (1) resoldre els problemes d’accés a l’habitatge i 
(2) convertir l’ajuntament en un agent en el mercat immobiliari capaç 
de condicionar-ne els preus. 

 
4. Limitació “espacial”. Caràcter nacional (estructural) de la política 

d’habitatge. Els dos objectius ressenyats anteriorment són lloables però 
és una mica pretensiós pretendre assolir-los en l’àmbit exclusiu del 
terme municipal de Sant Celoni, perquè, no només és difícil, sinó que, 
sense la correspondència del Govern per assolir-los, esdevé molt difícil 
(per no dir impossible) aconseguir-los. 

A part d’aquests quatre reptes, cal tenir-ne en compte un altre que ho 
contamina tot; és la manera com els poders públics a Catalunya (potser amb 
l’excepció petita, molt petita, durant l’època del tripartit) de com s’ha 
concebut el dret a l’habitatge. Exclusivament com un dret econòmic i no pas 
com un dret fonamental. En conseqüència, s’ha deixat que el mercat fos qui 
regulés l’oferta i la demanda, i, per tant, el preu de l’habitatge. Això ha 
suposat que les polítiques públiques de suport a l’accés a l’habitatge 
impliquessin que es donés una quantitat de diners a les famílies o a les 
persones perquè poguessin arribar a pagar el preu de lloguer de mercat. Per 
tant, i en certa mesura, aquelles polítiques també van contribuir a inflar la 
bombolla. Des de la CUP-PC, i a curt termini, l’administració pública, a través 
d’un potent i ampli parc públic de lloguer, s’hauria de convertir en una (gran) 
immobiliària capaç de condicionar a la baixa els preus del mercat de 
l’habitatge.  

 

b. Què s’ha fet fins ara?  

Fins ara, els ajuntaments de la grandària del de Sant Celoni i més petits s’han 
limitat (bàsicament) a gestionar els programes d’ajut a l’accés a l’habitatge 
dissenyats pel Govern. A Sant Celoni el desplegament d’aquests ajuts 
(pagament de lloguer, renda bàsica d’emancipació o ajuts per evitar 
desnonaments) s’ha canalitzat a través d’una oficina d’habitatge, que també 
opera com a “immobiliària social”, en el sentit que capta habitatges per 
llogar-los a un preu inferior del de mercat. Cal apuntar que, el 2014, l’oficina 
d’habitatge només va signar dos contractes de lloguer.   

Tanmateix, Sant Celoni ha fet un pas endavant en un doble sentit. Primer: ha 
començat el programa “lloguer just” per a persones amb especials dificultats 
per accedir a un habitatge. Gràcies a aquest programa paguen un lloguer 
inferior als 200 €. Segon: amb el fons d’un milió d’euros, Sant Celoni vol 
comprar habitatges per destinar-los a lloguer social. I en paral·lel  a aquestes 
dues estratègies, s’executa la política de mobilitzar el parc d’habitatges buits 
dels bancs per la via coercitiva. Recordem que els de titularitat privada els 
mobilitza, sense èxit, l’oficina d’habitatge.  

Per tant, la política d’habitatge celonina pivota sobre dos pilars: (1) 
desenvolupament dels programes d’ajuts governamentals a través de l’oficina 
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d’habitatge; sense gaire èxit, no atribuïble al desencert 
dels tècnics, i (2) posada en marxa d’una iniciativa pròpia articulada a través 
del programa “lloguer just” i compra de pisos per abastir un “mini” parc 
públic de lloguer propietat de l’ajuntament.  

 

c. Valoració 

Des de la CUP-PC avaluem positivament, però considerem necessari reforçar 
la planificació estratègica de la política d’habitatge. I, d’entrada, això vol dir 
(primer) cartografiar quines són les persones a Sant Celoni que tenen 
dificultats per accedir a un habitatge i també per mantenir-lo i (segon), i com 
que els recursos són escassos, determinar quin perfil de persones s’han de 
beneficiar de la política d’habitatge pròpia de l’Ajuntament.  

Amb això volem dir dues coses: (1) quant als “recursos escassos”: és il·lús 
pensar que des de l’ajuntament es podrà garantir el dret a l’habitatge a 
tothom i (2) determinar a qui volem beneficiar amb la política pròpia, perquè 
en el cas dels programes articulats a través de l’oficina d’habitatge els 
criteris amb els quals determines a qui beneficien els estableix el govern.    

PER TANT, ens ubiquem en un escenari doble: d’una banda, bona part de la 
política d’habitatge la determina el govern i, de l’altra, des de Sant Celoni és 
impensable dur a terme una política d’habitatge universal. 

 

d. Propostes 

Des d’aquesta perspectiva, en matèria d’habitatge, la CUP-PC  proposa: 

i. Cartografiar quines són les necessitats d’habitatge al municipi des 
d’una doble perspectiva: accés i manteniment. Aquesta quantificació 
ha d’anar acompanyada d’una avaluació qualitativa dels “demandants 
d’habitatge” per tal de fixar prioritats d’actuació.  
 

ii. Crear un parc públic d’habitatge de lloguer a partir de les possibilitats 
que ofereix el milió d’euros de què disposa l’ajuntament. En cap cas 
han de servir per adquirir pisos provinents de les entitats bancàries. 
Aquest parc públic estarà inserit en un itinerari d’emancipació que 
inclogui diferents tipologies d’habitatge. 
 

iii. Mobilitzar el parc d’habitatges 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, té a veure amb els pisos buits propietat 
dels bancs. S’intensificarà la via sancionadora, que serà més fàcil 
executar si s’aprova la llei de l’impost sobre els habitatges buits. 
 

iv. Garantir l’accés als serveis bàsics a les famílies amb especials 
dificultats.  
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v. Fer de l’Oficina d’Habitatge un servei actiu i potent que actuï com un 

autèntic intermediari entre propietaris i demandants d’habitatge.  
 

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, coordinada amb la Taula Social i 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. Aplicar de forma efectiva el Reglament d’habitatges desocupats. 
 

ix. Estudiar la possibilitat, si s’obre una nova convocatòria, de sol·licitar 
un projecte de la llei de barris. 
 

x. Estudiar la possibilitat d’engegar un programa de rehabilitació 
d’habitatges amb greus problemes d’habitabilitat. 

Com a paraigua que cobreix tots aquestes accions, opera la voluntat de 
coordinar la política d’habitatge amb els pobles veïns i que configuren el Baix 
Montseny. Perquè és l’única manera d’abastir, per exemple, un parc públic 
d’habitatge integrat per recursos habitacionals diversos, en el sentit que 
compleixen funcions diferenciades. 

 

2.3  Promoció de la salut 
 
Entenem la salut com l’estat de benestar complet en l’àmbit físic, mental i 
social, i no únicament com l’absència de malaltia. Així és com ho defineix 
l’Organització Mundial de la Salut, que considera que la inversió en prevenció 
i promoció de la salut hauria d’estar fins i tot per damunt de la inversió en 
serveis assistencials. En aquest sentit, les competències municipals, 
aparentment de segon ordre per tenir escassa incidència en la gestió dels 
serveis sanitaris, esdevenen cabdals per a la salut de la població. És per això 
que, a més de vetllar pel caràcter públic, universal i de qualitat dels serveis 
sanitaris de Sant Celoni, el govern municipal ha d’apostar fortament per la 
prevenció i promoció activa de la salut. 
 
a. Actuacions en l’àmbit assistencial (Hospital i CAP) 

 
Si bé l’Hospital de Sant Celoni és un ens privat, concertat pel Servei Català de 
la Salut, no hem d’oblidar que el poble de Sant Celoni, mitjançant afiliacions i 
donatius, ha fet una important contribució a la seva creació i creixement. 
D’altra banda, la capacitat de l’alcalde de Sant Celoni de designar (com a 
president del patronat) la meitat dels membres del patronat de l’Hospital 
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confereix a l’ajuntament una responsabilitat addicional 
en la gestió dels serveis assistencials del Baix Montseny. 
 
Dins de les possibilitats competencials del govern municipal, i en línia amb la 
voluntat que l’Hospital de Sant Celoni proporcioni un servei de qualitat a la 
població, concentrarem esforços a dur a terme les següents actuacions: 
 
Combatre les retallades pressupostàries. Creiem en la gestió eficient i 
sostenible dels serveis públics, però estem convençuts que l’eficiència no s’ha 
de traduir en una rendibilitat econòmica o en la cerca d’un superàvit, sinó en 
una gestió sostenible, que identifiqui les fuites pressupostàries i proporcioni 
un servei de qualitat sense comprometre el futur de les infraestructures 
sanitàries. Revertir les darreres retallades aplicades a l'Hospital de Sant 
Celoni, que han tingut un impacte en serveis com el de laboratori, serà una 
prioritat per al govern municipal. 
 
Ampliació de serveis. Som conscients que l’àrea bàsica del Baix Montseny 
engloba una població reduïda que, en alguns casos, no assoleix el mínim 
establert per a la presència de determinats serveis. No obstant, considerem 
que algunes d’aquestes mancances (com, per exemple, les urgències 
pediàtriques o el servei de ginecologia, actualment derivat a l'Hospital de 
Granollers) suposen un greuge important per a la població local, i és per això 
que mediarem amb el Departament de Salut per incorporar aquests serveis a 
l’Hospital de Sant Celoni. 
 
Transport sanitari adaptat. Com succeeix en altres àmbits competencials, el 
desplaçament de persones amb mobilitat reduïda a les consultes del CAP i 
l’Hospital l’ha acabat assumint la família dels pacients, entitats privades o 
entitats sense ànim de lucre. L'ajuntament s'ha de fer càrrec del transport de 
les persones amb mobilitat reduïda fins a les instal·lacions sanitàries, ja sigui 
de forma directa o mitjançant convenis amb aquestes entitats. 
 
Assistència a la població immigrada. Arran del darrer Reial decret sanitari 
del govern central, la població immigrada queda exclosa de l’assistència 
sanitària (a excepció d’infants i dones embarassades). Més enllà de la 
inadmissible exclusió social d’aquesta decisió, la desatenció de ciutadans 
malalts està posant en risc la salut de la comunitat. Si bé no podem demanar 
a cap professional sanitari que incompleixi una llei, des de l’ajuntament 
identificarem de forma activa aquests casos per tal de trobar una sortida 
individualitzada a aquests casos. 
 
Reducció de les llistes d’espera. Tot i que competeix a la Generalitat 
l’elaboració de polítiques estructurals per a la reducció de les llistes 
d’espera, sovint la manca d’informació i la desídia de les autoritats sanitàries 
fan que no s’explotin totes les vies per a la reducció de determinats temps 
d’espera (especialment els relacionats amb les intervencions quirúrgiques). En 
aquest sentit, des del govern municipal durem a terme una tasca informativa, 
d’assessorament i suport per tal d'ajudar els usuaris a reduir el temps d'espera 
en les intervencions quirúrgiques. 
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Assistència domiciliària i teleassistència. Pensem que 
els serveis sanitaris han de transcendir més enllà del CAP i de l'Hospital, i 
arribar a les llars. En aquest sentit, impulsarem 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) i continuarem fomentant 
els programes de teleassistència. 
  
b. Promoció de la salut 

 
Pensem que la promoció de la salut no s'ha de materialitzar en actuacions 
unilaterals, en què la població en sigui un receptor passiu. El ciutadà ha de 
ser considerat un element actiu, que ha de participar tant en la presa de 
decisions com en el desenvolupament de les accions destinades a millorar els 
determinants de salut de la població. De nou és la mateixa OMS qui recomana 
empoderar la població en matèria de salut mitjançant l'elaboració de plans de 
salut d'acció comunitària, implantats amb èxit en diversos municipis del 
territori català. 
 
A Sant Celoni posarem en marxa un pla de salut comunitària, definit i 
acordat pels tres col·lectius que han de treballar per a la diagnosi i la 
promoció de la salut de la població: professionals sanitaris, administració 
municipal i ciutadania. Aquest pla de salut comunitària inclourà els següents 
eixos de treball: 
 
Formació de la població adulta. La formació en salut és clau per a la 
prevenció de malalties, però també per a la gestió de la malaltia. En aquest 
sentit, durem a terme accions formatives en hàbits de vida i conducta 
alimentària. També proporcionarem informació sobre l'ús dels serveis sanitaris 
per tal que el ciutadà conegui i utilitzi adequadament els canals que té al seu 
abast per a la gestió dels problemes de salut. 
 
Formació als centres educatius. Els centres educatius són un espai on incidir 
en els hàbits de vida de les famílies i, en el cas de la població adolescent, un 
espai on educar en salut sexual i reproductiva. Des de l'ajuntament posarem 
en marxa un pla de formació en salut als centres educatius, posant especial 
èmfasi en els hàbits alimentaris de la població infantil, i en els hàbits sexuals 
(equitat en les relacions, eliminació dels estigmes per orientació sexual, 
prevenció de malalties de transmissió sexual i prevenció d'embarassos no 
desitjats) de la població adolescent. 
 
Prevenció de les dependències i altres comportaments de risc. Les 
dependències, en el seu espectre més ampli, són un problema de salut 
creixent a la nostra societat. A més, l'estigma associat a aquestes situacions i 
la dificultat d'identificar algunes d'aquestes dependències han contribuït al 
silenciament de la problemàtica. En aquest sentit, el pla de salut comunitària 
ha d'incorporar i potenciar les actuacions del programa Tritó per a la 
prevenció de les addiccions. Tanmateix, tenint en compte que el jovent és 
una població especialment vulnerable, apostem per fomentar les formes d'oci 
alternatiu (desenvolupades en l'eix 5 del programa) com a element preventiu 
d'aquestes conductes.  



Programa polític sencer  
Municipals 2015 

15 

 

 
Promoció d'un envelliment saludable. Entenem un envelliment saludable 
com aquell que persegueix el màxim d'autonomia possible i fomenta 
activament el manteniment de les funcions físiques i cognitives. Tal com 
desenvolupem en el punt del programa dedicat a la vellesa, durem a terme 
una tasca activa en la identificació de les situacions de risc i fomentarem la 
creació de xarxes veïnals, socials i comunitàries que posin atenció en les 
persones més vulnerables. 
 
Diagnosi i detecció de l'emergència sanitària. Més enllà de la qualitat global 
de la salut de la població, cal actuar de forma ràpida i contundent en aquells 
casos més flagrants de manca de salut, com la malnutrició infantil o 
l'arraconament de persones grans. El pla de salut comunitària constituirà una 
xarxa de detecció i gestió de l'emergència sanitària que involucri associacions 
de veïns, equips d'infermeria, escoles, oficines de farmàcia, etc. 
 

 

2.4 Educació  

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 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, per exemple, hi segueix havent el fet diferencial de 
l’escolarització dels 3 als 16 anys a l’escola concertada i dels 3 als 12 a la 
pública amb les conseqüències que implica. 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. 
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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. 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-PC 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. 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. 

 

ii. 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. 

A la vegada, caldrà vetllar perquè el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya compleixi els seus compromisos i iniciï les obres 
de construcció del nou CEIP Soler de Vilardell amb l’objectiu que pugui 
iniciar la seva activitat el proper curs 2016-2017.  

 

iii. La lluita contra el fracàs escolar  

Apostem per potenciar, dins el propi marc dels centres educatius, un 
projecte integral de reforç escolar per lluitar contra el fracàs escolar 
dels nostres joves i adolescents. L’objectiu ha de passar per fer un 
seguiment diari i personalitzat d’aquells alumnes amb més problemàtiques 
educatives i amb un rendiment més baix. Per fer-ho cal, indubtablement, 
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fer una aposta de govern clara en aquesta línia, tant 
a nivell pressupostari com a nivell organitzatiu.     

Entenem que aquest projecte de reforç escolar ha d’anar de baix a dalt en 
l’escala educativa. És a dir, cal iniciar aquest reforç des de l’educació 
infantil (per exemple amb la incorporació d’un/a logopeda a partir dels 3 
anys o la contractació d’hores de vetlladors/es per desdoblar grups i poder 
fer una major observació de l’alumnat) i, tot seguit, continuar per 
l’educació primària i la secundària. Entenem que si posem el gran gruix 
dels recursos en l’educació infantil i en el primer cicle de primària, que és 
quan l’alumne ha d’acabar assolint la lectoescriptura, estarem fent una 
aposta de futur en forma de prevenció en què els resultats seran a llarg 
termini i, per tant, caldrà avaluar-los, no en una legislatura sinó com a 
mínim en dues.   

 

iv. 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. En 
aquest cas, cal fer especial èmfasi per positivar i dotar de més recursos 
centres educatius com ara l’Escola Montnegre de la Batllòria que, donada 
la seva situació d’allunyament dels altres centres educatius, pot patir 
determinades mancances.   

 

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

Des de la CUP-PC 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 perquè 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. 

Aquest seguiment dels ajuts s’haurà de fer de manera integral i transversal 
coordinadament amb l’àrea de Comunitat. En aquest sentit, apostem 
clarament per un sistema de gestió integral dels ajuts municipals que 
permeti fer un seguiment de tots els ajuts: ajuts d’educació, d’habitatge, 
ajuts d’urgència, etc., amb l’objectiu de tenir una visió global dels ajuts 
de cada unitat de convivència. 

 

vi. 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 
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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 el grup de treball entre centres educatius, 
AMPES i ajuntament, amb l’objectiu de potenciar els projectes actuals, 
crear-ne de nous i encarar conjuntament els reptes de futur. 

 

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 

Malgrat la negativa de la Generalitat de Catalunya, cal treballar per 
augmentar l’oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior prioritzant 
aquells cicles, com el cas de química, que més s’ajustin a la realitat 
laboral del nostre entorn. 

 

iii. Ampliació de l’oferta dels Plans de Qualificació Professional Inicial 

Malgrat que el govern del Partit Popular malda per eliminar aquests plans 
de formació professional inicial, apostem per ampliar el 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. 

 

iv. Potenciar el desenvolupament de la formació professional dual en el 
nostre àmbit municipal 

L’ajuntament pot esdevenir un actor important a l’hora de crear espais de 
col·laboració entre els centres educatius i el teixit empresarial del nostre 
entorn. Una acció de coordinació amb aquests dos actors pot ajudar a 
desenvolupar aquest nou model de formació professional que s’adequaria 
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molt millor a l’oferta laboral present al nostre 
territori. En aquest sentit, cal relacionar qualitat formativa amb sortides 
professionals.   

 

c. La importància dels altres àmbits formatius municipals 
 

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

Actualment, una part important de l’alumnat de l’Escola d’Adults està 
conformat per persones majors de 25 anys que no han pogut estudiar o per 
joves que no han obtingut la titulació de l’ESO i necessiten millorar tant 
les seves credencials com les seves competències. En aquest sentit, és de 
vital importància enllestir la diagnosi que s’està fent sobre aquest perfil 
d’alumnat, per poder dissenyar un programa que s’adeqüi a aquest nou 
perfil d’alumnat.    

 

Davant els nous reptes que està encarant l’Escola d’Adults proposem:  

a. Augmentar-ne seriosament la dotació pressupostària amb 
l’objectiu de promoure nous cursos i millorar el material escolar.  

b. Ampliar-ne el professorat i els recursos humans amb l’objectiu 
de potenciar el treball per projectes.  

c. Ampliar els horaris de l’escola per incorporar més cursos al matí.  
d. Potenciar el curs de preparació de les proves d’accés als Cursos 

de Formació Professional de Grau Superior.  
e. Implementar cursos de formació i/o reciclatge per a aquells 

aturats majors de 40 anys. 
 
 

ii. El Centre Municipal d’Expressió: 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 Municipal d’Expressió.  

a. Propostes econòmiques 
 
o Sistema de beques i bonificacions. Pel que fa a l’Escola 
Municipal de Música, proposem potenciar el sistema de beques 
actualment vigent. Com ja hem apuntat, les beques per a l’Escola 
de Música arriben a molt pocs usuaris atès que els criteris 
establerts no permeten incloure-hi famílies que ho necessitarien. 
En aquest sentit, caldria augmentar la dotació pressupostària i 
estudiar la possibilitat d’augmentar els trams de bonificació tot 
ampliant el llindar econòmic (% de l’IRSC) per a l’obtenció dels 
ajuts. Això permetria que aquelles famílies que no matriculen els 
seus fills a l’Escola de Música perquè no reben cap ajut i tenen 
l’expectativa cultural d’estudiar música puguin accedir-hi.  
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b. Propostes de model de gestió 
 

i. Per aconseguir el canvi radical en el model d’escola d’expressió, 
apostem per una gestió directa del servei que permeti potenciar 
la coordinació amb la regidoria d’Educació i tos els centres 
educatius de la vila. 
 

ii. Pla Estratègic per a l’ampliació de l’educació musical a la 
població. Les dades indiquen que la funció de formació musical 
que té l’Escola Municipal de Música està molt centrada en un 
sector poblacional molt concret. En aquest sentit, creiem que cal 
potenciar un pla d’ampliació de l’educació musical a fi i efecte 
d’incloure-hi la diversitat de sectors que conformen la societat 
celonina. 
 

iii. L’educació musical als barris dins el marc d’un Pla de Barris. 
Ja sigui a través dels centres educatius o bé a través de les 
entitats, cal establir una estratègia concreta per tal que 
l’educació musical s’aproximi als barris on el nivell de renda i 
d’estudis de la població és menor. Amb la complicitat del teixit 
associatiu de la vila, cal establir espais on es desenvolupin aquells 
formats musicals que poden despertar més interès entre els 
ciutadans, i contemplant la diversitat d’edats, de sexe i de nivell 
d’instrucció en cada cas. 
 

iv. Treballar amb els centres educatius. És indispensable comptar 
més amb la complicitat i participació dels diferents centres 
educatius de Sant Celoni i la Batllòria. Cal potenciar la relació i 
les activitats conjuntes amb els centres educatius, per tal de 
sumar recursos, espais i interessos, i convertir la música en un 
aprenentatge atractiu pels nostres escolars. En aquest sentit, 
caldrà articular un protocol municipal perquè des de les escoles es 
puguin dirigir o donar a conèixer les potencialitats de la música.  
A la vegada, apostem per potenciar projectes exitosos com el 
‘Projecte 4 cordes’, en què l’objectiu és acostar la música als 
alumnes amb una situació de vulnerabilitat i amb risc d’exclusió 
social.   

 

iii. L’escola bressol municipal 

Des de la CUP-PC creiem que és essencial assegurar que l’etapa educativa 
de 0 a 3 anys esdevingui part de l’àmbit educatiu obligatori i, per tant, cal 
assegurar i potenciar l’actual xarxa pública de llars d’infants municipals. 
Una xarxa que, en molts casos, és la primera trinxera contra l’exclusió i 
les desigualtats socials. Les nostres propostes programàtiques són:  
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a. La tarifació social 
 
v. Impulsar, en l’àmbit de l’escola bressol municipal, un sistema de 

tarifació social que estableixi unes quotes progressives en 
funció del nivell de renda de les famílies. L’objectiu passa per 
reduir al màxim les barreres econòmiques d’accés als serveis 
educatius de 0 a 3 anys. La idea fonamental consisteix en el fet 
que el preu públic dels serveis educatius municipals no sigui 
uniforme, sinó que es determini segons la capacitat econòmica i la 
composició familiar de les famílies que optin al servei.  

 
b. El servei de menjador escolar 

 

El cost actual del menjador té un pes important en l’efecte fugida 
(o possible fugida) de les escoles bressol. En aquest sentit, creiem 
convenient retocar l’actual sistema d’ajuts als menjadors escolars. 
Per fer-ho plantegem dues alternatives: 

 
vi. Modificació dels criteris i els llindars d’accés a les beques de 

menjador amb l’objectiu d’ampliar el ventall de receptors 
d’ajuts.  

 
vii. Establiment d’una certa gradualitat pel que fa als preus del 

menjador. Aquesta segona via d’acció passaria per relacionar un 
determinat preu del menjador amb cadascuna de les diferents 
franges de preus establerts arran del sistema de tarifació. 
Tanmateix, apuntem que no caldria establir la mateixa gradualitat 
que en els preus del servei bàsic. L’establiment de dos o tres 
grans grups de preus contribuiria a fer més accessible el servei de 
menjador de les escoles bressol municipals.        

 
c. L’optimització dels serveis 

Sovint, ens trobem davant una infrautilització del serveis presents a 
l’escola bressol. És a dir, per diversos motius, les famílies opten per un 
tipus d’estada parcial (majoritàriament el tram dels matins), cosa que 
genera una infrautilització del servei en les franges de tarda i dificulta 
l’accés a aquells infants que requereixen, per diferents motius, una 
estada completa (matí i tarda). Davant aquesta infrautilització dels 
equipaments públics, cal plantejar: alternatives que estimulin la 
màxima ocupació i optimització dels diferents equipaments. 
Aquestes alternatives passen per: 

o La bonificació de les jornades completes. En aquest sentit, 
l’increment de les beques menjador ha de permetre que el cost 
del menjador escolar no esdevingui una raó per no escolaritzar 
l’infant en la franja de la tarda. 
 

o La penalització econòmica de les franges de matins.  
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iv. El paper de la biblioteca municipal 

Aquesta legislatura s’ha aconseguit que la biblioteca municipal ampliï els 
horaris de matins (obertura dels dimarts, dimecres i dissabtes pel matí) i 
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 ha d’esdevenir un espai 
d’aprenentatge i cohesió social.  

A la vegada, essent conscients de l’èxit d’aquest espai cal treballar per 
ampliar la mateixa infraestructura garantint que hi hagi més espais per a 
tots els usuaris i usuàries.   

 

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

i. El paper clau del Pla Educatiu d’Entorn 

El Pla Educatiu d’Entorn ha estat un èxit per aconseguir incorporar molts 
alumnes dins l’àmbit associatiu de la nostra vila. 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 

Cal garantir que tots els infants de la vila puguin accedir al casal d’estiu 
i esdevingui, així, un punt de trobada i barreja de joves i adolescents. Per 
aquest motiu, apostem per la millora de l’actual model per assolir 
l’equilibri entre l’accés de tots els infants, la participació de les entitats 
de la vila (AMPES, clubs esportius, esplais municipals, etcètera) i garantir 
el contacte i la interrelació entre nens i joves de diferents sectors socials i 
procedències. 

També apostem per la recuperació del Casal d’Hivern o Parc de Nadal. En 
aquest sentit, apostem per reforçar les activitats que actualment 
s’organitzen al Sot de les Granotes i a la plaça de la Vila durant aquest 
període. Aquestes activitats per a joves i infants no tan sols han de 
permetre construir espais d’oci i interrelació durant aquest període de 
temps, sinó que han de permetre revitalitzar socialment i comercialment 
els espais de la vila on es fan.  
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2.5 Seguretat pública 

Abordar un model de seguretat pública des de l’esquerra implica cercar 
l’equilibri entre el dret a la seguretat col·lectiva i el dret a la llibertat de tots 
els ciutadans i, l’actuació sobre les causes socials que generen la delinqüència 
i la inseguretat ciutadana. No poden existir polítiques de seguretat eficaces si 
no s’eradiquen les lògiques derivades de l’actual sistema neoliberal (la 
pobresa, l’atur, la xenofòbia i l’exclusió social) mitjançant polítiques integrals 
d’ocupació i protecció social.  

La protecció al dret a la seguretat s’ha de fer des de la perspectiva d’un 
Servei Públic Universal, i no des de posicionaments que plantegen perilloses 
lògiques de privatització de la seguretat ciutadana, cosa que atempta 
clarament contra un servei públic per a totes les persones independentment 
de la seva renda o posició social. 

La comunitat a la qual servim, Sant Celoni, ens ha d’assignar una funció i 
actuar perquè aquesta s’acompleixi, no models fixes, ni perpetus. Des de la 
CUP entenem que aquest hauria de ser el concepte de Policia Local i, per 
aquest motiu, defensem un Sistema de Seguretat Pública basat en 3 eixos 
principals: 

 

a) La participació ciutadana 

La participació ciutadana ha de ser un instrument fonamental per definir els 
objectius estratègics sobre el model policial i per dissenyar Plans Integrals 
d’Actuació en matèria de seguretat.  

Es crearia un Consell Local de Seguretat que estaria format per tres actors 
principals: ciutadans, polítics i policia. En aquest Consell s’haurien de donar 
explicacions de les diferents tasques i actuacions policials, establint i 
organitzant un autèntic control social. S’haurien d’atendre particularment 
totes i cadascuna de les reclamacions i suggeriments per part de la 
ciutadania. S’haurien de fer públics els compromisos de millora de servei, 
perquè els ciutadans els coneguin.   

Els agents proposarien millores del servei, del treball en equip, per a la 
consecució d’objectius i la definició de les metes. També seria una avaluació 
contínua dels resultats. Tothom hauria de conèixer els resultats de la nostra 
acció.  

Per últim, els responsables polítics serien els actors crítics, ja que són els 
impulsors del canvi i les reformes d’aquest servei públic. 

 

i. La territorialització del servei de Policia 

Entenem que la Policia Local hauria de ser una policia descentralitzada 
totalment, distribuïda en barris i sempre amb les mateixes persones 
assignades al mateix barri. Aquesta persona s’hauria de constituir com un 
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líder, pròxim a la gent. Una comunicació àgil i directa, 
per això s’hauria de fer un patrullatge a peu, enganxat al terreny. Vehicles 
potents amb vidres tintats i locals blindats només fan que la separació física 
policia-ciutadà sigui més gran encara. 

ii.  Eficiència policial 

Des de la CUP-PC considerem imprescindible el replantejament de l’actual 
model policial per assolir una bona política de seguretat pública ciutadana. De 
cap de les maneres estem parlant d’un augment d’efectius, sinó de la seva 
racionalització, coordinació amb els Mossos d’Esquadra i millora de la 
formació. Considerem de vital importància la coordinació entre els diferents 
cossos presents al municipi en què es delimitin les diferents funcions i 
competències. 

Aquest nou model policial ha de ser garant de la convivència ciutadana 
resolent, conciliadorament, els problemes que es poden generar als espais 
públics i aplicant, en darrera instància, les ordenances municipals existents. 

 

 

EIX 3. L’ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES 

3.1 Promoció econòmica 

Apostem pel desenvolupament local entès com la revalorització del potencial 
intern del territori, com els recursos econòmics, socials, tecnològics, 
institucionals, infraestructurals, mediambientals i culturals, i que té com a 
objectius generals la sostenibilitat econòmica, la diversificació de l’economia 
local i la millora del nivell i la qualitat de vida i d’ocupació de la població 
local respectant l’entorn.  

Treballar col·laborativament i cooperant amb els actors privats existents a 
Sant Celoni (comerços, indústries, microempreses, autònoms) així com amb 
les diferents administracions locals veïnes.  

Com ho volem fer:  

- Impulsant un pla de desenvolupament local.  
- Treballant cooperativament amb les diverses parts implicades. 
- Elaborant un pla-guia de sectors i activitats econòmiques a 

desenvolupar dins les línies estratègiques del desenvolupament local.  
- Coordinant l’oferta formativa amb les necessitats dels sectors i 

activitats econòmiques estratègiques.  
- Potenciant el viratge cap a empreses amb una visió que tingui en 

compte la sostenibilitat social i ambiental.  

 

Què volem fer:  
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3.1.1. Promoció econòmica i ajuda a les empreses i 
treballadors  
 

• Impulsar una oficina d’assessorament per a microempreses i empreses 
(informació i acompanyament, mediació entre empreses i institucions, 
etc.).  

• Treballar conjuntament amb el sector químic ja present, per assegurar 
el màxim de seguiment i compliment de les qüestions de seguretat i 
normativa ambiental. 

• Organització de sessions, esdeveniments, networks, coworking: xarxa 
d’empreses.  

• 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 oferint garanties. Caldrà que l’ens municipal estableixi un 
protocol amb aquests treballadors/es per fer aquests tràmits. 

• 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. 

 

3.1.2. Mantenir i potenciar el comerç de proximitat 
 

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

• Crear illes de vianants i fomentar l’equilibri entre les zones de vianants 
i aparcaments. 

 
3.1.3. Nous sectors estratègics 

 
• Promoure el sector agroramader 

- Estudiar la viabilitat econòmica i social de l’activitat agrària i de les 
zones agrícoles existents.  

- Facilitar la possibilitat de crear una associació o cooperativa de 
productors agroramaders del Baix Montseny. 

• Promoure el sector forestal 

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

- Fomentar la implantació d’instal·lacions de biomassa que es 
nodreixin de matèria primera del mateix territori en equipaments 
públics. 
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3.2 Turisme 

El turisme esdevé un eix clau del desenvolupament local. Dins d’una visió 
estratègica, cal situar Sant Celoni com la porta d'entrada als dos parcs 
naturals i, lluny de ser un poble per on passar de llarg, al visitant li ha de 
venir de gust caminar pels seus carrers i trobar-hi productes de proximitat. Un 
poble que aprofiti les potencialitats d'un turisme verd i responsable. 

• Facilitar la informació als visitants. Canvi d’ubicació 

• Potenciar l’oferta turística actual amb nous serveis addicionals. 

• 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. 

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

• Permeabilitzar els accessos al Montseny i al Montnegre, tant a peu com 
en bicicleta.  

 
3.3 Economia social  

 
Priorització de l’economia social: cal prioritzar les cooperatives i altres 
formes organitzatives d’economia social a través de fer-les preferents en 
l’obtenció d’ajuts, cessió de locals, subcontractació de serveis al mateix ens 
local, publicitat gratuïta als mitjans públics i presència en fires (vegeu noves 
formes de fer i entendre la política). 

 

3.4 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). 
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• 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. 

 

3.5 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 

i. Promoure el Pla Director Urbanístic del Baix Montseny 
Els PDU són instruments de planejament urbanístic que permeten coordinar 
la planificació del territori a nivell supramunicipal, des d’una visió conjunta 
i en coherència amb l’entorn. La planificació caldrà centrar-la en tres 
eixos: 

• Espais oberts. Establint mesures d’ordenació, gestió i protecció del sòl 
no urbanitzable, que garanteixin la connectivitat ecològica entre el 
Montseny i el Montnegre. 

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

 
ii. Redacció del POUM de Sant Celoni i la Batllòria. 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. El nou POUM, que ha de constar 
d’un veritable procés participatiu, entenem que hauria de garantir: 

• Blindar el creixement urbanístic de cap nou sector urbanístic.  

• Fer una previsió d’equipaments a nivell local i supramunicipal  

• Aturar els desenvolupaments de nous polígons industrials i treballar 
per condicionar i millorar els ja existents. 

 
iii. Ordenació del sòl no urbanitzable del municipi. Cal dotar els espais 

periurbans (espais verds, espais periurbans, zones de ribera) 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. 

• Desencallar el Pla Especial de les Àrees de Ribera de Sant Celoni, 
pendent d’aprovació i que els dos últims governs han amagat en un 
calaix. 

• 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. 

• Impulsar la Carta del Paisatge del Baix Montseny, amb l'objectiu de 
protegir, establir criteris d'actuació i posar en valor el paisatge, 
tangible i intangible, els elements arquitectònics i els escenaris del 
Baix Montseny. 

 
iv. Manteniment de l’espai públic, equipaments, i foment de la 

rehabilitació dels habitatges del nucli urbà. Treballar per la 
conscienciació i educació pel bé comú. Implicació de la ciutadania.  

 

4.2. 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 
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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. 
 

v. Potenciar el transport públic col·lectiu 
i. Promoure la creació d’un servei públic mancomunat 

d’autobusos supramunicipal a nivell de Baix Montseny.  
ii. Centralització del servei supramunicipal d’autobusos prop 

de l’actual estació de ferrocarril.  
iii. Potenciar l’accés ordenat en transport públic al Montseny 

i al Montnegre, des de l’estació de ferrocarril. 
iv. Millorar la mobilitat en transport públic entre Sant Celoni 

i La Batllòria. 
 

vi. Un urbanisme lligat a l’ecomobilitat 
i. El vianant com a protagonista. Reordenar l’espai públic 

de manera que el vianant en sigui el protagonista, i el 
cotxe, un element secundari. Apostem per eixamplar i 
adaptar les voreres, prioritzar els passos de vianants i 
restringir l’actual invasió de l’espai públic per part dels 
cotxes. 

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

iii. La bicicleta com a protagonista. Construcció d’una xarxa 
de carril bici que permeti una mobilitat segura i eficient, 
tant dins del nucli urbà, com amb els altres municipis del 
Baix Montseny. Apostem prioritàriament per un carril bici 
a la C- 35 que uneixi el nucli urbà amb els polígons 
industrials i La Batllòria. Instal·lació de zones segures 
d’aparcament de bicicletes.  

iv. Potenciar els camins escolars. Facilitar l’accés als 
centres educatius a peu i amb bicicleta. Valorar la 
implementació del projecte a “A peu a l’escola”. 

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

vi. Afavorir models alternatius del vehicle privat. Fomentar 
i potenciar el projecte Compartir Cotxe, al qual Sant 
Celoni és municipi adherit. Potenciar-lo a través de les 
xarxes socials. Afavorir el cotxe elèctric incentivant els 
punts de recàrrega i reduint l’impost de circulació per a 
aquest vehicles.   
 

vii. Fre a noves macroinfraestructures viàries 
i. Oposició a noves grans infraestructures viàries: Quart 

Cinturó i Ronda Nord. Es tracta d’infraestructures que 
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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 accessos i enllaços a la C-35. 
 
 

4.3 Residus i degradació de l’entorn 
 
El residu zero: convertim els residus en un recurs. 

iv. Implantar el model Porta a Porta (PaP) en la recollida 
de residus. Amb el PaP es passa d'una mitjana del 30% de 
selectiva a una mitjana d'un 70%. Els costos globals del 
PaP, comparada amb una recollida en contenidors, són 
equiparables a nivell econòmic. A nivell ambiental es 
recupera molt més material, cosa que disminueix la 
necessitat de matèries primeres i l'impacte relacionat 
amb la seva producció i tractament. Des del punt de vista 
laboral, es generen entre dues i tres vegades més llocs de 
treball que amb una recollida en contenidors. 

v. Empresa pública mancomunada de gestió de residus. 
Promoure la creació d’una empresa pública de recollida i 
gestió de deixalles, mancomunada amb diferents 
municipis del Baix Montseny. 

vi. Dotar-nos de capacitat d’autocompostatge, a través 
d’una planta de compostatge, que redueixi el cost del 
transport en benefici d’una millor qualitat del compost 
resultant.   

vii. Fiscalitat ambiental incentivadora de la reducció de 
residus. Estudi per l’aplicació de taxes de pagament per 
generació.  

viii. Potenciar la prevenció i reducció dels residus. 
Incentivar la venda a doll i iniciatives que afavoreixin 
l’intercanvi, la reutilització i la reparació dels materials.  
 

viii. Contaminació de l’entorn 
i. Contaminació atmosfèrica i de les aigües. Control 

ciutadà del que està passant amb les emissions i efluents 
de les indústries. 
- accés directe i periòdic a la informació que s'obté de les 
estacions de vigilància atmosfèrica (EVA's) existents a la 
comarca (Sant Celoni, Santa Ma de Palautordera, etc.). 
Fer públiques aquestes dades de manera regular.  
- Creació d'un Consell Municipal de Vigilància Ambiental, 
amb la participació de la població. 
- Cursets d'informació sobre els contaminants atmosfèrics 
que emeten les indústries, el trànsit, etc. Formació 
ciutadana per a la detecció d'olors, fums, etcètera, per 
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tal que hi participin en la detecció 
precoç d'episodis de contaminació i/o accidents químics. 
- Obligar les empreses més contaminants que disposin de 
sistemes de detecció permanent de les seves emissions 
més perilloses i que les dades es puguin tenir on line a les 
dependències municipals, per tal que es pugui actuar, 
ràpidament, en cas que es detectin nivells d'emissió 
superiors als que marca la normativa. 
- Establir criteris clars en els casos en que es puguin 
produir efectes deleteris per la combinació sinèrgica de 
diversos contaminants, encara que per si sols estiguin per 
sota dels nivells permesos. 
- Publicació regular de les dades obtingudes a través dels 
mitjans de comunicació municipal i d'Internet. 

ii. Gestió sostenible dels espais verds. Treballar per la 
supressió de l’ús de fitosanitaris i agrotòxics en els espais 
verds municipals.  
- Formació i conscienciació de la ciutadania.  
- Promoure la plantació d’espècies autòctones i adaptades 
al territori i a l’ambient.  
- Planificar per introduir l’acumulació i la utilització 
d’aigua de pluja per a rec de parcs i jardins. 
- Reutilització i compostatge de la poda verda del 
municipi. 
 

4.4. Model energètic  

Un model que aposti per l’estalvi i la reducció del consum, l’eficiència i les 
font d’energia verda i renovable. 

IX. Promoure l’agència de l’energia de Sant Celoni, que s’encarregaria 
d’implementar el nou model energètic a Sant Celoni i que es finançaria a 
través dels resultats obtinguts. Possibilitat de mancomunació amb la 
resta de pobles del Baix Montseny, amb què esdevindria l’agència de 
l’energia del Baix Montseny. Els seus objectius serien: 

– Conscienciar i fomentar l’estalvi energètic a nivell 
domèstic, comercial i industrial. 
- Monitoritzar els consums d’energia dels equipaments 
públics. A partir de les dades obtingudes, implementar 
mesures d’estalvi i d’eficiència energètica. Aquest estalvi 
seria la font de recursos per al manteniment de l’agència. 
Publicació de les dades. 
- Identificar i implementar les fonts d’energia renovable 
viables i més adequades per a cada equipament públic 
afavorint l’autosuficiència energètica de cada equipament 
(fotovoltaica, solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, etc.).  
- Promocionar la contractació d’energia renovable als 
equipaments municipals, habitatges, comerços i indústria. 
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- Promocionar l’autoproducció 
d’energia renovable a nivell privat, als habitatges, 
comerços i indústria (fotovoltaica, solar tèrmica, 
biomassa, geotèrmia, etc.). 
- Treballar la rehabilitació energètica dels equipaments, 
habitatges, comerços i indústria per incrementar-ne 
l’eficiència. Assessorament, incentius i bonificacions. 
Introduir criteris en noves edificacions per afavorir el 
consum 0 d’energia. 

- Promocionar el Projecte 50/50 a les escoles del 
municipi/s per reduir-ne el consum d’energia i educar les 
noves generacions en el bon ús d’aquesta. 
- Promoure la simbiosi industrial entre empreses i 
indústries del Baix Montseny (aprofitament de residus i 
excedents d’energia). 
- Potenciar la biomassa com a font d’energia pròpia del 
territori. Permet gestionar el territori i el paisatge.  
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EIX 5. L'OCI COM A ESPAI DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 

 
5.1 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-PC entenem que la 
cultura ha de ser per a la ciutadania un mitjà de relació social, participació, 
diàleg i reflexió comuna. La cultura ha de ser 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. És per això que apostem pel següent: 
 

i. 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. Cal que es donin subvencions 
puntuals per a projectes concrets d’interès pel que fa a la dinamització de la 
vida associativa del municipi. A la vegada, cal revisar el sistema per atorgar 
subvencions a les entitats (ja siguin culturals, socials i/o esportives) per tal 
d'evitar el 'clientelisme' establint-se així, de forma clara, no tan sols el 
projecte que es vol desenvolupar i la corresponent previsió pressupostària sinó 
també el públic destinatari que se’n beneficiarà i que haurà d'incloure 
activitats per al conjunt de la ciutadania de Sant Celoni. Així mateix, apostem 
per la creació de convenis (ja siguin pactes pel que fa a aportacions 
econòmiques, cessió d’infraestructures, assistència tècnica per part dels 
serveis de l’Ajuntament, gestió d’instal·lacions municipals: piscines, camps de 
futbol, pavellons, etc.). Cal, a més, que els equipaments i els espais públics 
disponibles es potenciïn al màxim tot garantint unes entitats lliures i 
independents. 

 
ii. Fomentar una política cultural de clar abast territorial: pensar 

globalment, en clau de Baix Montseny, una agenda cultural. Cal crear 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. 

 
iii. Desenvolupar 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. Apostem pel foment 
d'un model de festes participatiu i sostenible, que garanteixi l’accés a les 
festes de tota la població. Així, cal organitzar la festa major des d’una 
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Comissió amb poder de decisió que inclogui 
representants de les diferents entitats i associacions presents a tots els barris 
de Sant Celoni així com personal tècnic de l'Ajuntament per dur a terme 
tasques d'assessorament i suport. Aquesta comissió haurà de plantejar el 
model de festes majors que es persegueix i quins objectius tenen; establir 
convenis amb entitats locals, en lloc de contractar empreses privades per fer 
feines relacionades amb la festa major; enfortir el suport, tant tècnic com 
econòmic, a les entitats que organitzin festes populars, com Sant Joan, Cap 
d’any, Carnestoltes, etc., i 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. 

 
iv. Foment de la recuperació 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. Cal afavorir la recuperació d'un part central de la història dels 
catalans (tradició obrera, revolucionària i col·lectiva) a escala nacional i local 
i 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 i fomentar el seu 
coneixement especialment entre els col·lectius més joves de la població. Per 
altra banda, creiem que cal apostar perquè Sant Celoni tingui un arxiu històric 
en condicions. 

 
v. Generar cultura i producció cultural al municipi i des del municipi. 

Des de la CUP-PC critiquem les polítiques culturals elitistes que són 
destinades a un petit i acotat públic que en cap cas és majoritari i que se’n 
veu beneficiat tan sols pel seu poder adquisitiu. La programació cultural de la 
vila ha de respondre a necessitats de tota la ciutadania i a la realitat del 
context actual, tant a nivell socioeconòmic com territorial. A més, cal donar 
suport i fomentar les associacions d'artistes, escriptors, grups teatrals, 
musicals, col·lectius de promoció de la cultura popular tradicional. 
 

vi. 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. Des de la CUP-PC 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. A més, es fa necessari la 
creació d’un pla plurianual de normalització lingüística municipal, redactat i 
desenvolupat de manera coordinada per administracions i entitats que 
treballen aquest àmbit; 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. 
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vii. 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 potenciar: l’esport de base i lleure en igualtat de drets per a 
tothom com a element integrador; els equipaments existents així com el 
seguiment de la seva gestió; 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 i, per últim, 
garantir un mínim de xerrades informatives i de formació (obertes a 
entrenadors, monitors, dirigents, pares, etc.) per tal de garantir un alt nivell 
de formació esportiva i extraesportiva per als més petits. 

 
5.2 Política de lleure i 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 se substitueix paulatinament la 
trobada amb els amics per les xarxes anomenades socials. 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. Una dinàmica que 
ens porta a una societat cada vegada més individualista. Per això apostem 
per: crear un Centre Cívic, equipament municipal 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. Aquest Centre haurà de tenir un 
espai dedicat a la població més jove, que posi al seu abast recursos tant per 
al seu desenvolupament social com personal així com l’oferiment d’iniciatives 
de dinamització sociocultural; potenciar 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.  
 

  



Programa polític sencer  
Municipals 2015 

36 

 

EIX 6. ÀMBIT NACIONAL 

24 DE MAIG: UNES ELECCIONS MUNICIPALS TRANSCENDENTALS EN EL CAMÍ 
CAP A LA INDEPENDÈNCIA DEL PAÍS 

La CUP va lluitar per satisfer el mandat popular segons el qual el poble havia 
de decidir lliurement el futur polític del país a través d’un referèndum. No va 
ser possible. L’Estat espanyol no ho va permetre i alguns partits polítics de 
casa ho van dificultar. Malgrat això, la CUP va batallar fins a l’últim moment, 
i ho va aconseguir, perquè el poble pogués votar. 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. D’ençà de la consulta d’Arenys de Munt i de les 554 següents que 
es van organitzar arreu del país, les mobilitzacions populars massives, 
transversals i democràtiques han demostrat que serà el poble qui manarà el 
país cap a la independència. Les eleccions municipals del 24 de maig 
adquireixen un caràcter especial perquè han de reforçar i consolidar el procés 
cap a la independència de Catalunya. Són la primera volta del plebiscit 
d’autodeterminació que s’ha de materialitzar definitivament el 27 de 
setembre en les eleccions nacionals. El 24 de setembre clavarem la penúltima 
falca per esberlar políticament l’Estat espanyol i constituir la República 
catalana, lliure, justa i solidària. Per fer-ho possible és necessari que des de 
les eleccions municipals del 27 de maig sorgeixin ajuntaments nítidament 
independentistes; que no només se’n proclamin, sinó que adoptin les 
decisions valentes necessàries, en correspondència amb la voluntat 
majoritària del poble, per independitzar-nos de l’Estat espanyol. La CUP no 
s’arrugarà ni un pèl per aconseguir la independència del país. Els fets ens 
avalen. 

 

Mesures que adoptarem:  

i. Pagar immediatament els tributs municipals a la hisenda pública 
catalana; 

ii. Publicitar i promoure que el veïnat faciliti les dades fiscals a l’agència 
tributària catalana;  

iii. I 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.    


