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EIX 1. NOVES FORMES D’ENTENDRE I FER POLÍTICA 

 

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

La transparència, el respecte cap els altres, l’ètica, l’honestedat, són formes, valors que 

sempre haurien d’anar lligats a la pràctica política. I la CUP se’ls fa seus. 

La CUP 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: les persones regidores que dediquin part de la seva jornada laboral 

al govern municipal tindran un sou brut anual màxim de 28.126,14 euros 

(2.009,01€ bruts x 14 pagues) per una dedicació complerta. Només serà ampliable 

en els casos que preveu la carta de condicions salarials de la CUP. 

● Sense duplicitats: els integrants de la CUP no podran acumular 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: mantindrem la nostra independència respecte dels grups financers. 

No ens finançarem amb préstecs a cap grup financer.   

● Lluites socials: el grup municipal de la CUP 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 

es prenen de forma col·lectiva i transparent. 

● Compromís: les persones electes de la CUP actuaran amb rigor i transparència, 

s'hi comprometen signant el «Codi Ètic de la CUP» [veure annex 1] 
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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 per la mateixa ciutadania.  

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 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 ho pugui fer. 

● Pressupostos participatius: farem un procés participatiu per decidir part de les 

inversions a realitzar. El procediment evitarà els actuals clientelismes i entrar en 

una competició entre grups de pressió. 

● 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 de la ciutadania 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, reforçant el paper dels mitjans de comunicació municipals i les xarxes 

socials en la comunicació contínua de les accions que es duen a terme. 

Incorporarem a la web municipal una eina de control per part de la ciutadania que 

permeti fer el seguiment del percentatge de les actuacions del Pla de Mandat 

realitzades. 

● 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. 
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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 bé comú. Volem garantir que l'acció de 

l'ajuntament redunda en el benefici de la ciutadania sense deixar a ningú enrere i sense 

posar barreres al fet que hi accedeixi la classe treballadora, sobretot la més empobrida. 

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 de la ciutadania i dels seus 

representants. 

Massa sovint els concursos, licitacions, convenis i contractes esdevenen eines que 

permeten fer negoci amb serveis bàsics; permeten que alguns polítics eludeixin les 

responsabilitats de la gestió diària; van en detriment 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 a la ciutadania captiva. 

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 

col·lectiu. 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 son les úniques capaces de 

gestionar espais o serveis que aportin valor social a la nostra vila; assessorarem, 
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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 ser 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. 

● 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 lideri 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 

asseguradores, el consum elèctric, els productes financers, 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 El Baix Montseny  

La millora en la gestió econòmica de l'ajuntament també passa per millorar la relació amb 

els pobles del Baix Montseny. En moltes ocasions els ajuntaments treballen d'esquenes els 

uns dels altres tot i que la feina cooperativa entre ells suposaria un estalvi econòmic i la 

millora i intensificació de les relacions entre la seva ciutadania. 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 col·lectiu 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-ne els límits. 

● 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 de Sant Celoni i la Batllòria, Santa Maria de 

Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i Riells i Viabrea 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 totes les alcaldies del Baix Montseny es 

reuneixin semestralment i pensin col·lectivament 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’aquella ciutadania que es troba en 

circumstàncies personals, econòmiques i socials que no li 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 a les 

persones més vulnerables. 

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 vulnerables. Cal esmentar aquí la tasca 

que realitzen les entitats: Creu Roja, Càritas, Associació Neurològica Baix Montseny, 

Afadis, Associació de la lluita contra el Càncer, la Fundació Acció Baix Montseny, Banc de 

Temps i la PAH Baix Montseny. 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, persones amb discapacitats,  

diversitat funcional i vellesa. 

2.1.1 Emergència social 

La crisi socioeconòmica en què estem immersos ha incrementat de forma alarmant el 

nombre de persones que es troben en situació d’emergència social i vulnerabilitat. A Sant 

Celoni les persones demandants d’ajuts socials s’han multiplicat 

substancialment des de l’any 2010. A més, cal assenyalar que l’extensió de la crisi no 
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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 d’aquestes famílies. Les polítiques 

d’austeritat han reduït 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, xarxa 

comunitària, etc. Recíprocament, s’ha de propiciar una actitud proactiva i un compromís 

continuat per lluitar contra la circumstància en què es troben. 

● Coordinar tota l’acció social del municipi, creant la Taula Social de Sant 

Celoni, amb la participació de tots els grups municipals, les àrees tècniques 

d’educació i serveis socials, les entitats del tercer sector i representants de la 

comunitat educativa i de salut pública. 

● Finalització 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. 

● Desplegar 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 

homogenis i es pot desplegar paulatinament en funció de la realitat de cada barri. 

● 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. Per tal d’assegurar una reacció àgil i un seguiment sistemàtic 

de totes les famílies on s’ha detectat una situació d’emergència. 

● Combatre eficaçment la pobresa energètica exigint les companyies 

subministradores el compliment de la llei 24/2015 tal i com la va aprovar el 

Parlament de Catalunya, per evitar els talls del subministrament elèctric i de gas i 

perquè n’assumeixin el cost.  

● Garantir el dret a l’alimentació, més enllà de la lluita contra les causes 

estructurals de la precarietat alimentària, caldrà treballar per trobar solucions que 
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evitin la cronicitat i que no estigmatitzin les persones usuàries d’aquest servei. 

Revisar el model de col·laboració actual amb Càritas i Creu Roja, per tal de: 

 Modular l’ajut en funció de les necessitats reals de la família, reduint o 

incrementant l’ajut i arribant, si cal, al 100%. 

 Assegurar la bona alimentació de tots els infants en situació de 

vulnerabilitat. 

 Implicar usuaris, quan el seu perfil ho permeti, de manera que assumeixin 

responsabilitats com a voluntaris en la gestió del programa. 

● Estímul i acompanyament a les persones en situació d’emergència social 

per tal d’evitar la cronificació i l’aïllament, creant programes d’inserció laboral, 

realitzant un seguiment de la situació familiar i impulsant intervencions 

comunitàries a fi de teixir lligams. 

● Reestructurar el sistema de beques i ajuts socials perquè els barems i les 

dotacions econòmiques de cada ajut s’ajustin a la realitat social del 

nostre entorn. 

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 les persones majors de 65 anys hem de distingir dues etapes o situacions 

diferents en funció del grau d’autonomia personal. Per una banda, les que estan en la 

primera etapa representen una força social que cal canalitzar en favor de la comunitat. Per 

l’altra, les persones que es troben en la segona etapa 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.  

● Dimensionar els serveis de centre de dia (Centre de dia, Associació 

Neurològica, Centre Verge del Puig) 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. Aquesta 

tutela no necessàriament s’ha de realitzar sobre pisos de nova creació sinó que cal 

veure la possibilitat d’engegar un servei de tutela al domicili actual de gent gran 

que viu independentment. 

● Incrementar el Servei d’Atenció Domiciliària,  per garantir la permanència en 

la llar de les persones. 

● Treballar amb les entitats com a prescriptors de voluntariat.  

● Reforçar la tasca de l’observatori de la vulnerabilitat, amb el compromís de 
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posar propostes sobre la taula amb incidència a curt termini derivades de les seves 

conclusions.  

● Donar facilitats per fer possible la primera cooperativa d'habitatge de cohousing. Es 

tracta de donar suport a un model de convivència entre gent jove... de poder 

conviure gent jove amb gent gran fomentant les zones comunitàries per gaudir 

i per cobrir necessitats.  

● Fomentar el contacte intergeneracional, sobretot entre joves i gent gran. Una 

experiència a expandir és l’acompanyament a domicili, a gestions rutinàries i 

activitats socials per part d'alumnes de secundària. 

2.1.3 Convivència 

Una bona convivència entre veïnat és bàsic per poder garantir una bona relació entre les 

persones i el municipi. Actualment hi ha diferents punts/focus puntuals amb problemes de 

convivència. L’origen d’aquestes situacions és divers, però sovint s’hi barregen problemes 

de salut pública, problemes econòmics i desconeixement de la cultura de l’altre. 

Actualment a Sant Celoni i la Batllòria vivim persones de procedència molt diversa. En 

bona part, les famílies menys arrelades pateixen particularment les conseqüències de la 

crisi i ocupa la franja més desfavorida de la nostra societat. Paral·lelament, no podem 

deixar d’assenyalar l’aparició d’actituds xenòfobes que, encara que minoritàries, cal 

combatre diàriament.  

Per aquest motiu, proposem intensificar els esforços per potenciar l’arrelament de les 

persones procedents d’altres països, 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. 

● Potenciar els  espais de coneixença culturals. Fer més visibles els col·lectius 

emigrats des de la seva pròpia organització.  

● Teixir una xarxa de veïns i veïnes que puguin actuar de mediadors 

interculturals. 

● Oferir assessorament i formació en matèria de convivència a les Associacions de 

Veïns. 

● Espais públics de connexió als barris, on hi pugui haver una persona que 

assessori a qui s'apropi i redirigeixi inquietuds i iniciatives (seria la figura 

d'educador de barri) 

● Oferir espais de mediació quan la convivència ja no és possible i ha arribat a un 

punt de denúncies i malestar continu. Actualment, la mediació entre les parts no es 

fa, només es registre i això agreuja el problema. 
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2.1.4 Persones amb diversitat funcional  

Un poble cohesionat ha de treballar per tal que les persones que tenen algun tipus de 

necessitat especial no trobin obstacles afegits a la seva vida diària, especialment pel que 

fa als serveis, activitats i espais públics.  

● Cal desenvolupar un programa que contempli qüestions com barreres 

arquitectòniques -disseny per a tothom-, recolzament familiar, integració laboral, 

activitats d’oci i lleure i col·laboració amb aquelles associacions adreçades a aquests 

col·lectius. 

● S'ha d’accelerar l’aplicació del pla d'accessibilitat que s'ha anat executant per 

fases i complementar-lo amb noves actuacions. 

● Cal assegurar l’accés al mercat laboral de les persones amb diversitat funcional, 

tant física, mental i intel·lectual. Ho farem garantint el suport necessari als centres 

especials de treball, ja sigui via contractació de serveis per part de l’ajuntament 

amb la incorporació de clàusules socials com també facilitant que puguin col·laborar 

amb altres organitzacions.  

● Fomentar i facilitar la participació en la vida social i cultural del poble; beneficiant a 

tota la ciutadania de l’enriquiment i aprenentatge mutu que ens ofereix compartir 

espais i activitats socials. 

2.1.5 Serveis funeraris públics i cementiri 

La mort és quelcom que ens afectarà, en un moment o altre de la vida, a tots i a totes. Bé 

perquè patim la mort d’una persona propera o bé perquè finalitza a la nostra vida. La 

mort, com tots els aspectes de la vida dins la societat capitalista, s'ha convertit en un 

producte, i per tant en una forma de fer diners. A diferència d'altres, però, la mort és 

universal, i per tant la seva mercantilització és especialment greu. En un context de 

capitalisme salvatge com el nostre, aquesta barreja entre mercat captiu (ningú no 

s'escapa de la mort) i liberalització extrema, té uns resultats del tot previsibles: preus 

abusius, famílies sense recursos obligades a pagar-los i enriquiment d’uns pocs a costa 

dels de sempre. 

És per això que des de la CUP treballarem per: 

● Garantir el dret social de rebre un enterrament digne a un preu assequible.  

● Garantir la possibilitat d’un enterrament laic o de qualsevol altre confessió religiosa 

diferent de la cristiana. Tot i que a Sant Celoni hi ha un tanatori municipal, 

l’equipament és relativament petit i sovint no hi ha cabuda si el funeral és nombrós. 

És per això que posarem a disposició de la ciutadania diferents equipaments 

municipals, tant de Sant Celoni com de la Batllòria, per a garantir poder celebrar 
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un funeral laic o de qualsevol confessió religiosa a l’abast de tothom.   

● Cal un manteniment més acurat del cementiri de Sant Celoni així com una posada 

al dia de les seves instal·lacions i  reactivar les tasques de rehabilitació del 

cementiri de la Batllòria.   

● Informar i assessorar a la ciutadania de les opcions de decidir en vida de quina 

manera volem que es tracti el nostre cos arribat el moment. Informar sobre el 

testament vital, la donació d’òrgans, la donació del cos a la ciència, el dret a la mort 

digna... 

 

2.2 Construïm un municipi feminista i amb perspectiva LGBTI+ 

Com a CUP Sant Celoni i la Batllòria entenem que les polítiques municipals són eines que 

ens permeten facilitar el dia a dia als col·lectius més vulnerables i millorar les condicions 

de vida de la població. És precisament per això que creiem en un  feminisme que pensa 

en el 99% de la població.  

Davant de la pujada de la ultra dreta i de les postures d'altres forces polítiques, que 

encarnen valors com la meritocràcia, emprenedoria i accés a la igualtat d'oportunitats, 

encarnant la imatge de la dona exitosa mentre per altra banda tiren endavant mesures 

obertament reaccionàries i fins i tot impulsen polítiques contra els drets del col·lectiu 

LGBTI+ o els drets reproductius de les dones, nosaltres entenem el feminisme com una 

pràctica i lluita per la llibertat, la igualtat, la justícia i la no discriminació, l'exclusió ni 

explotació de les dones pel fet de ser-ho. 

Un feminisme que lluita per fer front a unes estructures socials, culturals, polítiques i 

econòmiques: el patriarcat i el capitalisme, que possibiliten i estimulen les desigualtats. 

Aquestes desigualtats es deuen en part a la diferenciació de rols que tenim en la societat 

patriarcal i en especial èmfasi a la distribució de tasques productives i reproductives. Les 

productives són remunerades i les assumeix en major grau l'home i per altra banda les 

reproductives que no estan remunerades i queden relegades en major mesura a la dona. 

La CUP apostem per un feminisme adreçat a aconseguir millorar les condicions materials 

de vida dignes al conjunt de les dones, un feminisme que comporta la mirada 

interseccional, per tal de donar una resposta global i completa als encreuaments entre els 

diferents eixos de desigualtat. 

Alhora, som conscients de la realitat de violència i discriminació que pateix el col·lectiu 

LGBTI+ (lesbianes, gais, bisexuals, TRANS*, intersexuals i més). En el sistema patriarcal 

d'on vivim totes les persones que surten de la norma de rols i l'heteronormativitat és 
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condemnada a patir violències i discriminacions. 

Per tots aquests motius apostem per incorporar la perspectiva de gènere en tot el 

funcionament del municipi. Entenem que només d'aquesta manera podem revertir les 

desigualtats i podem construir un Sant Celoni i la Batllòria on hi hagi igualtat real. Per altra 

banda, entenem que això implica posar al centre del funcionament social la reproducció i 

la cura de la vida, la generació de condicions materials de vida dignes per a les dones en 

particular i treballar per a un abordatge integral de les violències patriarcals i masclistes. 

El model de municipi feminista i amb perspectiva LGBTI+ que proposem es tradueix en 

diverses propostes: accions específiques i accions transversals que han d'impregnar tots 

els eixos de la nostra acció municipal. 

2.2.1 Propostes Transversals 

● Crearem una taula de treball feminista en el si de l'Ajuntament, configurada per 

personal tècnic i administratiu, per tal d'avançar envers la transversalitat de gènere 

en totes les àrees de l'Ajuntament. 

● Crearem els instruments necessaris perquè tots els espais i establiments del poble 

siguin espais lliures de sexisme, LGBTIfòbia, racisme, classisme i altres formes de 

discriminació social. 

● Actualitzarem el Pla d'Igualtat, actualment caducat, i crearem les estructures 

necessàries per a la seva implantació, seguiment i avaluació. A més, tindrem en 

compte que aquest pla tingui perspectiva LGBTI+. 

● Dotarem el municipi d’un protocol d'imatge, llengua i comunicació no sexista 

i inclusiva per a la documentació i comunicacions -tant internes com externes-, 

esdeveniments públics. 

● Vetllarem per la formació en aquest àmbit dels professionals que treballen a 

l'Ajuntament.  

● Farem acompanyament i facilitarem les eines perquè les empreses i associacions 

creïn el mateix pla intern d'igualtat de gènere i vetllin per la paritat en el si del teixit 

econòmic. 

● Vetllarem per a la implementació a l’ajuntament del Pla Intern d'Igualtat de Gènere 

per corregir les situacions de discriminació i de desavantatge que impedeixen i 

dificulten que dones i homes desenvolupin la seva trajectòria professional en 

igualtat d'oportunitats.  

● Introduirem la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos 

municipals i en les ordenances fiscals com a element per impulsar les polítiques 

de gènere en tota l'activitat municipal. 

● Introduirem la perspectiva de gènere en els processos de contractació pública 
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● En l’àmbit d'urbanisme, fer una diagnosi d’aquells espais públics, tot definint-ne 

els usos, que puguin produir inseguretat i vulnerabilitat vers les dones per 

tal de garantir un poble on tothom en pugui gaudir en les mateixes condicions.  

2.2.2 Propostes per a l’impuls de polítiques feministes  

● Dotarem l'ajuntament d'un/a tècnica de gènere en formació específica en 

aquest camp. Que pugui desenvolupar les polítiques transversals en qüestió de 

gènere i tingui la visió global de tot l'ajuntament, evitant així, contractar 

contínuament serveis externalitzats. 

● Crearem un Centre d'Informació i Recursos d'igualtat de Gènere a Sant 

Celoni punt de referència on ubicar tots els serveis en aquesta matèria per facilitar 

la coordinació de tots els serveis (SIAD,SAI,CIRIG...) i facilitar l'accés dels usuaris.  

● Impulsarem un Servei d'Atenció Integral LGBTI (SAI) mancomunat en tots els 

pobles del Baix Montseny, per oferir orientació i acompanyament personal, familiar i 

professional en diversos àmbits i de forma especialitzada i específica, per al 

col·lectiu LGBTI. 

● Treballar amb les escoles l’educació sexual i fer-ho des d’una fase inicial,  

compartint recursos amb el servei existent a Granollers.  

2.2.3 Abordatge integral de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques  

● Millorarem el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD): incorporant 

un servei d'atenció psicopedagògica a les filles i fills de les dones que viuen una 

situació de violència masclista. Vetllarem perquè les professionals que treballin en 

aquest servei tinguin formació específica en perspectiva de gènere. 

● Revisar i adaptar a les noves realitats el Protocol de prevenció i atenció en 

situacions de violència de gènere elaborat al 2011.  

● Treballant a la taula existent que ho coordina per incloure la violència més enllà de 

les relacions de parella, incloure l'abús sexual, o l'ablació genital femenina, així com 

incorporar l'atenció més enllà de la violència física, i l'atenció als menors que 

esdevenen víctimes passives de la violència. 

● Seguir treballant en la implementació del Protocol d'Actuació contra les 

agressions masclistes en espais ludicofestius del Baix Montseny 

conjuntament amb l'associació Gita de Bruixa que el va redactar per millorar i anar 

més enllà de la festa major. 

● Realitzarem campanyes de sensibilització enfront de les violències masclistes i 

LGBTI-fòbiques. 
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2.3 Dret a l’habitatge  

L'habitatge és i ha de ser el pilar bàsic a garantir a la ciutadania, només garantint 

al ciutadà aquest dret i alliberant-lo de la incertesa i inestabilitat actual es podran abordar 

altres problemàtiques. Dur a terme una política d’habitatge des d’un ajuntament no és pas 

una tasca fàcil. I fer-ho en un ajuntament de 18.000 habitants com el de Sant Celoni és 

una mica més difícil. Hem de ser realistes, garantir el dret a l’habitatge no està a les mans 

d’un ajuntament, hi ha una realitat que ho dificulta. Els ajuntaments gestionen una part 

molt petita dels recursos públics i executar una política d’habitatge activa no és gens 

barat. També tenim moltes limitacions competencials i lleis sovint injustes. A tot això, cal 

afegir que la problemàtica de l’accés a l’habitatge no es un problema aïllat de Sant Celoni i 

la Batllòria. No podem pretendre resoldre el problema de forma aïllada, formem part d’un 

tot. 

Les polítiques actuals d’habitatge només atenen l’emergència, però allò recomanable és 

que es projecti a llarg termini amb un doble objectiu: (1) resoldre els problemes d’accés a 

l’habitatge i (2) convertir l’administració en un agent en el mercat immobiliari capaç de 

condicionar-ne els preus. 

Cal tenir-ne en compte que els poders públics a Catalunya han 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, 

a curt termini, l’administració pública s’hauria de convertir en una (gran) immobiliària 

capaç de condicionar a la baixa els preus del mercat de l’habitatge a través d’un potent i 

ampli parc públic de lloguer. 

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

● Dictar una ordenança que eviti els desnonaments per motius econòmics al 

nostre municipi, siguin d’execucions hipotecàries, d’impagament de lloguer o 

d’ocupacions. Aquesta ordenança serà aprovada pel Ple i serà d’obligat compliment 

a Sant Celoni i la Batllòria. Es posaran a l’abast de les famílies tots els recursos 

administratius possibles per interferir en el procés judicial i a l’orde de llançament.  

● Garantir l’accés als subministres bàsics a les famílies amb especials dificultats. 

● Fer un mapa sobre 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 de “demandants d’habitatge” per 

tal de fixar prioritats d’actuació. 
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● Exigir a la Generalitat l’Informe d’habitatges buits del municipi per tal d’iniciar 

de forma efectiva i ràpida les iniciatives habitacionals. 

● 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 

permet gravar els pisos buits per pressionar la cessió d’ús a l’Ajuntament i 

gestionar-los amb la demanda d’habitatge atesa a Serveis Socials. 

● Aplicar de forma efectiva el Reglament d’habitatges desocupats que contempla 

la llei 24/2015 i que preveu sancionar a les propietats d’habitatges que estiguin més 

de dos anys buits. 

● Promocions inacabades. En el mateix sentit que el punt anterior, intervenir en 

les promocions que porten anys aturades per a trobar mecanismes que permetin 

reprendre l’obra i, a ser possible, incorporar-les al parc d’habitatges de lloguer.  

● Garantir el 30% d’habitatge de protecció oficial en les promocions 

urbanístiques de noves construccions i grans rehabilitacions de més de 600 

m² situades en sòl urbà consolidat. Per això agilitzarem la redacció del nou POUM 

per incloure la mesura prevista en la llei 18/2007 i aturarem les llicències que 

podrien entrar en la mesura fins a la seva finalització i aprovació.  

● Estudiar la possibilitat d’engegar un programa de rehabilitació d’habitatges 

amb greus problemes d’habitabilitat o en situació d’abandonament, tal i 

com contempla la la llei 18/2007 i que preveu l’expropiació en cas d’omissió de 

funció social de l’habitatge. Com a paraigua que cobreix totes 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.  

● Crear un parc públic d’habitatge de lloguer a partir de les possibilitats que 

ofereix el  romanent de què disposa l’ajuntament; preferentment aplicant el dret de 

tanteig i retracte. Aquest parc públic estarà inserit en un itinerari d’emancipació que 

inclogui diferents tipologies d’habitatge. Posar a disposició els solars disponibles per 

a la construcció de pisos de lloguer social. 

● Bloc Maria Aurèlia Capmany. Recuperar i posar al servei de les famílies els 

habitatges buits, tancats i tapiats de la SAREB. A través de la sancions 

contemplades a habitatges buits i a accions jurídiques concretes hem de 

poder recuperar els 29 habitatges per a garantir el compliment de la funció social 

per la qual l’Ajuntament va fer cessió d’ús del terreny.  

● Fer de l’Oficina d’Habitatge un servei actiu i potent que actuï com un autèntic 

intermediari entre propietat i demanda d’habitatge. 
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● 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. 

● Estudiar la possibilitat, si s’obre una nova convocatòria, de sol·licitar un projecte 

de la llei de barris. 

● Contractar el personal tècnic necessari per tirar endavant les propostes en 

matèria de polítiques d’habitatge. 

● Col·laboració amb les campanyes i propostes de la PAH Baix Montseny 

que treballa per garantir el dret a l’habitatge, i que ha realitzat una tasca de pressió 

a les entitats financeres per a la resolució de casos durant molts anys i està 

recuperant habitatges buits amb lloguer social per a les famílies. Participar en les 

taules de negociació possibles per ampliar la resolució de casos del municipi. 

 

2.4 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. 

2.4.1 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’alcaldia de Sant Celoni de designar (amb la presidència del patronat) la meitat dels 

membres del patronat de l’Hospital confereix a l’ajuntament una responsabilitat addicional 

en la gestió dels serveis assistencials del Baix Montseny. Finalment, cal tenir en compte 

que l’empadronament (competència municipal) és sovint el principal escull per accedir a 

una assistència sanitària de qualitat. En aquest sentit, caldrà  garantir i facilitar amb 

celeritat aquest procés administratiu per garantir drets sanitaris i socials a totes les 

persones que visquin al municipi, i acompanyar-les en cas que les seves situacions siguin 

d’especial vulnerabilitat.  

Dins de les possibilitats competencials del govern municipal, i en línia amb la voluntat que 
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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. 

● Recuperació del servei d’obstetrícia i ginecologia en el seguiment de 

l’embaràs.  

● 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 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’ampliació de dispositius mèdics/assistencials a prop de les llars 

dels ciutadans i continuarem fomentant els programes de teleassistència i atenció 

domiciliària. Aquest darrer àmbit d’atenció sanitària està agafant cada cop més 

força arreu del territori i sovint es dota d’equips especialitzats en geriatria. Caldrà, 

doncs, que Sant Celoni i la Batllòria no es quedin fora d’aquest canvi de paradigma 

en el model d’atenció primària. 

● Impulsar un nou CAP que compti amb un Centre de Salut Mental als 

terrenys de la Forestal que permeti tenir els espais suficients per donar un bon 

servei públic. Mentre el nou CAP no sigui una realitat cedirem espais municipals per 

desaturar l’actual CAP. 

● Col·laborar amb el CAP per impulsar la 'prescripció social' que ja està iniciant el 

CAP. Creant una taula on estiguin representades les entitats del poble, ja que 

moltes problemàtiques mèdiques es podrien reconduir a participació en espais 

socials per una cura emocional i de retruc física.  

● Detecció de violència masclista. Posar el focus en la formació del personal 

professional per a millorar la detecció.  

● Exigir màxima transparència en la gestió econòmica de l’hospital. 

2.4.2 Promoció de la salut 

Pensem que la promoció de la salut no s'ha de materialitzar en actuacions unilaterals, en 
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què la població en sigui un receptor passiu. La ciutadania ha de ser considerada 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 apoderar 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.  

● Treballar perquè la salut sigui superadora de la pràctica androcèntrica i patriarcal. 

La salut encaminada a desenvolupar noves conceptualitzacions i metodologies per 

la comprensió, la prevenció i la cura de la salut de les dones. 

● Crear mecanismes per incorporar la perspectiva LGBTI+ en les polítiques de salut, 

que incloguin la diversitat sexual i de gènere de forma transversal. 

● A més de garantir la implementació de les campanyes de salut de la Generalitat, 

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. 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. 

● Promoció d'un envelliment saludable. Entenem un envelliment saludable com 
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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. 

● Facilitar, des de l’ajuntament, el suport de mediadors interculturals i 

treballadores socials, que puguin ajudar en la detecció de problemes socials i 

sociosanitaris i en la resolució de conflictes assistencials i socials a causa de les 

diferències culturals o religioses.  

● Amb l’objectiu de reduir l’exposició de la població a productes tòxics, 

treballar des de l’àrea de Salut, en col·laboració amb Medi Ambient en la promoció 

de l’ús de productes nets a través de les contractacions i compres públiques. 

Eliminar els agrotòxics, qualsevol producte contaminant del sòl i l’aigua, i els 

contaminants hormonals en els procediments de neteja i manteniment d’espais 

públics i equipaments municipals.  

● 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. 

 

2.5 Educació 

L’escola ha esdevingut l’escenari on es representa a petita escala la realitat de la nostra 

vila. El centre educatiu és l’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. 

2.5.1 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 
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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, cal treballar 

perquè les escoles públiques de Sant Celoni tinguin un tracte preferencial. 

Això no només es pot aconseguir amb més inversió econòmica o amb més plans educatius 

d’entorn, sinó que cal treballar un aspecte cabdal: la distribució de l’alumnat. 

Una bona distribució de l’alumnat és cabdal per assolir la igualtat d’oportunitats, l’equitat 

educativa i l’excel·lència educativa. A la vegada, afavoreix la millora dels resultats escolars 

generals, sobretot perquè facilita que els alumnes amb posicions de partida més 

desavantatjades puguin assolir millors resultats. L’objectiu de l’escola ha de ser reduir 

el fracàs escolar actual i una bona distribució de l’alumnat per totes les escoles 

de la vila ens hi aproxima. Per aquest motiu, el nostre objectiu prioritari i 

transversal és assolir aquesta bona distribució de l’alumnat. En aquesta línia hi ha 

diferents aspectes que volem treballar: 

● La creació d’una regidoria d’Educació i la potenciació de l’Oficina 

Municipal d’Escolarització. Si bé l’OME ha fet una feina molt important en 

aquests darrers anys, creiem que cal potenciar-la. La CUP sempre ha apostat per 

dos elements cabdals per a la nostra política educativa: la creació d’una regidoria 

d’Educació que coordini intensament tots els àmbits de l’educació obligatòria i no 

obligatòria. 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. 

● 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 pel reforçament del 

sistema de bus escolar que permeti l’accessibilitat de tots els alumnes a tots els 

centres públics de la nostra vila.  

● 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 de joves i adolescents. Per fer-ho cal 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 
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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 

suport a l’aula 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 i altres competències 

bàsiques per al seu desenvolupament social, 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. 

● 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 algunes mancances. 

● El programa de beques i ajuts relacionats amb l’àmbit educatiu. Des de la 

CUP apostem per potenciar i optimitzar el programa de beques i ajuts. Ens 

comprometem a augmentar la dotació econòmica destinada a aquesta partida. A la 

vegada, cal vetllar perquè els diferents ajuts siguin atorgats en funció de la Renda 

Familiar Disponible. Essent conscients de la limitació actual de recursos, cal 

prioritzar les famílies amb menys recursos. Les regidories d’Educació i Comunitat 

hauran 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. A la vegada, l’Ajuntament haurà de potenciar la difusió i el coneixement 

d’aquest ajuts entre la ciutadania. El 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.  

● Potenciar la relació entre administració, escola, professorat i famílies. El 

Consell Escolar Municipal (CEM) és una eina que cal potenciar amb l’objectiu de 

convertir-lo en una taula de debat on tots els agents hi tinguin una important 

representació. Ara bé, cal aconseguir que representants dels sectors socials més 

febles i desfavorits tinguin veu en aquesta estructura. En aquest sentit, aquest nou 

CEM ha d’idear fórmules de participació i organització que possibilitin la intervenció 

d’aquests sectors. Cal reforçar el paper de les AMPES i AFES 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/AFA d’abast local que integri els 

representants de tots els centres educatius. També apostem per reforçar el grup de 
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treball entre centres educatius, AMPES/AFES i ajuntament, amb l’objectiu de 

potenciar els projectes actuals, crear-ne de nous i encarar conjuntament els reptes 

de futur. 

● Col·laborar amb en els equips educatius de les escoles, per tal de detectar 

situacions i intervenir amb una mirada més social i menys acadèmica dels alumnes 

per tenir més oportunitats i potenciar les habilitats i capacitats enfront la 

comparació regida pel compliment de les exigències curriculars.  

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

En l’àmbit de l’educació postobligatòria les competències municipals són més reduïdes, 

això no treu la necessitat d’exigir i reclamar des de l’ajuntament les millores que més 

s’adaptin a les necessitats del municipi. 

● 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 d’ESO i batxillerat. Un centre que ha d’estar adaptat tant a 

les demandes educatives del nostre alumnat com a les necessitats laborals del 

nostre entorn. 

● Ampliació de l’oferta de cicles formatius. Cal treballar per augmentar el 

nombre de places i l’oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior prioritzant 

aquells cicles, que més s’ajustin a la realitat laboral del nostre entorn. 

● Ampliació de l’oferta dels Programes de Formació i Inserció. Apostem per 

ampliar el programa PFI-PTT (Programes de Formació i Inserció i Programes de 

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. 

● 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 molt 

millor a l’oferta laboral present al nostre territori. En aquest sentit, cal relacionar 

qualitat formativa amb sortides professionals. 

2.5.3  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 
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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: 

● Augmentar-ne seriosament la dotació pressupostària amb l’objectiu de promoure 

nous cursos i millorar el material escolar.  

● Ampliar-ne el professorat i els recursos humans amb l’objectiu de potenciar el 

treball per projectes. 

● Ampliar els horaris de l’escola per incorporar més cursos al matí. 

● Potenciar el curs de preparació de les proves d’accés als Cursos de Formació 

Professional de Grau Superior. 

● Implementar cursos de formació i/o reciclatge per a aquells aturats majors de 40 

anys. 

● Atendre de forma personalitza a aquelles persones que volen formar-se, ja sigui en 

educació permanent o en cursos de curta durada i que tenen limitacions 

econòmiques per accedir-hi i oferir ajuts econòmics amb el compromís efectiu de 

l’alumne.  

2.5.4  L’escola de música i de teatre: per un model d’escola popular 

Cal que el centre d’expressió 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 a l’escola de música i 

teatre.  

● Sistema de beques i bonificacions. Pel que fa a l’Escola Municipal de Música i 

Teatre, proposem potenciar el sistema de beques actualment vigent. En aquest 

sentit, cal 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.  

● Model de gestió. 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 tots els centres educatius de la vila.  

● Pla Estratègic per 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. Cal potenciar un pla per l’educació musical a fi i efecte 

d’incloure-hi la diversitat de sectors que conformen la societat celonina. 

● L’educació artística als barris. Cal establir una estratègia concreta per tal que 
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l’educació musical i altres disciplines artístiques, que poden ser oportunitats 

d’integració segons les capacitats d’infants/joves, s’aproximi als barris. Cal establir 

espais on es desenvolupin aquells formats artístics que poden despertar més interès 

entre la ciutadania, i contemplant la diversitat d’edats, de sexe i de nivell 

d’instrucció en cada cas. 

● El treball amb els centres educatius. És indispensable comptar més amb la 

complicitat i participació dels diferents centres educatius de Sant Celoni i la 

Batllòria, per tal de sumar recursos, espais i interessos, i convertir la música,  el 

teatre, la pintura, l’escultura... 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 i altres disciplines 

artístiques. 

● Potenciar els projectes existents que tenen per objectiu acostar la música als 

alumnes amb una situació de vulnerabilitat i amb risc d’exclusió social. 

2.5.5  L’escola bressol municipal 

Des de la CUP 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:  

● Nova escola bressol pública, per tal de garantir que tots els infants de 0-3 anys 

que ho desitgin tinguin una plaça garantida. 

● Implementar i assegurar un sistema de tarifació social que estableixi unes 

quotes progressives en funció del nivell de renda de les famílies. 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. 

● El cost actual del menjador té un pes important en l’efecte fugida de les escoles 

bressol. En aquest sentit, creiem convenient retocar l’actual sistema d’ajuts als 

menjadors escolars i que el cost final per a les famílies no sigui una raó per no 

escolaritzar l’infant en la franja de tarda. Per fer-ho plantegem dues alternatives: 

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

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

 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. 
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2.5.6 El paper de la biblioteca municipal 

Davant del repte de l’educació i espais necessaris per a joves, la biblioteca municipal ha 

d’esdevenir un espai de trobada, aprenentatge i cohesió social i ser la biblioteca referent 

del Baix Montseny. Perquè això sigui així cal:  

● Ampliar l’actual biblioteca per a tenir un espai  diferenciat per a infants i un per 

a joves.  

● Ampliar l’horari d’obertura de la biblioteca. 

● Dur a terme una anàlisi d’usos i reconduir l’espai per fer possible una gran varietat 

d’activitats.  

2.5.7 L’educació en els espais de lleure 

Plantegem connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la 

vida de les persones, vinculant escola, famílies i tots els recursos i actius de la comunitat, 

vetllant per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.  

Tenim el convenciment que el futur de l’educació passa per entendre-la com un 

ecosistema educatiu el qual inclou les oportunitats educatives que es troben fora del 

sistema reglat com les extraescolars, els casals, o el temps de migdia. 

● 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) dins l’àmbit del pla de xoc 

contra el fracàs escolar. Estudiar la conveniència de situar aquests tallers en 

espais als mateixos barris per facilitar l’assistència i la proximitat amb les 

famílies a nivell d’intervenció. 

 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. 

● Tots els infants de la vila han de poder accedir al casal d’estiu i que aquest 

esdevingui, així, un punt de trobada i de barreja d’infants, joves i adolescents. Per 

això cal un treball amb les famílies més vulnerables, des de l’Àrea de Serveis 

Socials, transmetent la importància d’aquests espais socioeducatius i oferint les 

facilitats econòmiques i logístiques per a que el puguin gaudir. 

● Recuperació del Casal d’Hivern o Parc de Nadal. Cal reforçar les activitats que 

actualment s’organitzen al Sot de les Granotes i a la plaça de la Vila durant aquest 
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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. 

 

2.6 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 tota la ciutadania 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. 

Sant Celoni i la Batllòria ha d’assignar una funció a la Policia Local i actuar perquè aquesta 

s’acompleixi, evitant models fixes o perpetus. Des de la CUP entenem que el concepte de 

Policia Local hauria de bastir-se des de la participació ciutadana, la proximitat i l’eficiència. 

2.6.1 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. 

● Crear un Consell Local de Seguretat format per ciutadania, grups municipals i 

policia. En aquest Consell s’haurien de donar explicacions de les diferents tasques i 

actuacions policials i atendre particularment totes les reclamacions i suggeriments 

per part de la ciutadania. Fer públics els compromisos de millora de servei perquè 

la ciutadania els coneguin. Propostes de millora del servei i del treball en equip, per 

a la consecució d’objectius i la definició de les metes. Avaluació contínua dels 

resultats. Fer públics els resultats de l’acció de la Policia Local. 

2.6.2 Policia de proximitat 

Entenem que la Policia Local hauria de ser una policia descentralitzada, distribuïda en 

barris i sempre amb les mateixes persones assignades al mateix barri. Aquesta persona 

s’hauria de constituir com a un referent, pròxim a la gent. La proximitat hauria de facilitar 
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una comunicació àgil i directa, per això és imprescindible un patrullatge a peu.  

● El model de seguretat de proximitat ha de respondre a les necessitats de les 

persones i que no silenciï les problemàtiques. Cercar solucions reparadores i 

que actuïn sobre l’arrel del conflicte. 

● En les qüestions de convivència l’aposta ha de ser per polítiques que vagin en el 

sentit de la mediació, l’acció social, la intervenció socioeducativa i 

comunitària. Per això s’ha d’incidir en la formació de les persones que formen 

part de la Policia Local i, en cas de noves contractacions, apostar per perfils amb 

formació en educadors, mediació, etc.  

● És imprescindible crear en els cossos policials una mirada diferent de relació amb la 

població que necessàriament ha de partir sempre de la idea de servei públic d’acord 

amb el ple respecte i promoció dels drets humans i fonamentals amb tota la 

població, sense que siguin acceptables actituds autoritàries precisament amb els 

col·lectius més vulnerats pel sistema. 

2.6.3 Eficiència policial 

Des de la CUP considerem imprescindible el replantejament de l’actual model policial per 

assolir una bona política de seguretat pública ciutadana.  

● Millorar la formació en alguns àmbits, com per exemple, com actuar davant 

d’agressions masclistes.  

● Apostar per perfils de mediació, psicologia i intervenció social en les noves 

incorporacions. 

● Considerem de vital importància la coordinació entre els diferents cossos presents 

al municipi i què es delimitin les diferents funcions i competències. 
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EIX 3. L’ECONOMIA, EL MOTOR DE TRANSFORMACIÓ 

Vivim en una societat on l'economia s'utilitza per crear desigualtats, on els rics cada dia 

són més rics i els pobres cada dia en són més i més pobres. Cal revertir-ho posant 

l'economia al servei de les persones. Som conscients que des d'un sol municipi no podem 

canviar la societat, però és la nostra responsabilitat sumar cap a un canvi econòmic, que 

ens condueixi cap al sosteniment econòmic, social i ambiental. 

 

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. Treballant col·laborativament i cooperant amb els actors 

privats existents a Sant Celoni i la Batllòria (comerços, indústries, microempreses, 

autònoms) així com amb les diferents administracions locals veïnes. 

3.1.1.Planificar estratègicament els potencials de Sant Celoni i la Batllòria 

Per ser efectius cal tenir clar on volem arribar i posar tot els agents implicats a treballar en 

la mateixa direcció per això és necessari elaborar un pla de desenvolupament local. Aquest 

pla ha de basar-se en: 

● El treball cooperatiu amb les diverses parts implicades. 

● Elaborar un pla-guia de sectors i activitats econòmiques a desenvolupar dins les 

línies estratègiques del desenvolupament local. 

● Coordinar l’oferta formativa amb les necessitats dels sectors i activitats 

econòmiques estratègiques. 

● Potenciar el viratge cap a empreses amb una visió que tingui en compte la 

sostenibilitat social i ambiental. 

● Definir els nous sectors estratègics del municipi (veure 3.1.4). 

3.1.2. Ajuda a l'emprenedoria, empreses i treballadors i treballadores 

Cal que des de l’administració es faciliti la capacitat de tirar endavant els projectes 

establerts al municipi així com l’establiment de nous projectes, assegurant en tot moment 

les condicions laborals dels treballadors i la preservació del medi. 

● Impulsar una oficina d’assessorament per a microempreses i empreses (informació i 
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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 

puguin accedir als fons necessaris per continuar desenvolupant la seva activitat. 

● 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. 

● Crear mecanismes de col·laboració amb les empreses instal·lades en el municipi 

que permetin un seguiment permanent de la seva activitat i l’establiment de 

sinergies que afavoreixin la seva viabilitat i expansió sempre que no contradiguin 

l’interès comunitari. 

3.1.3. Mantenir i potenciar el comerç de proximitat 

L’ajuntament ha de donar suport al comerç de proximitat, perquè entenem que és la millor 

manera de tenir un poble viu i alhora que promoure el desenvolupament local. També és 

una eïna de generació d’ocupació. Cal posar en valor que l’activitat del comerç de 

proximitat genera un efecte multiplicador de la riquesa que es queda al municipi.  

● Consolidar el comerç de proximitat i treballar per poder oferir una marca de bona 

relació qualitat/preu. 

● Potenciar les zones de vianants, tot fomentant l’equilibri entre aquestes i els 

aparcaments. 

● Potenciar el comerç local i de proximitat amb clau de centre, barris i la Batllòria, de 

forma adaptada a les particularitats pròpies de cada zona.  

● Treballar la comunicació per tal de promocionar el comerç local i de proximitat.  

● Estudiar la forma d’incrementar l’accés i l’oferta de locals comercials.  

● Analitzar quin impacte està tenint el comerç on-line a Sant Celoni i la Batllòria. 

● Fomentar el comerç local i de proximitat sense negar la realitat de les necessitats 

de comprar on-line o de rebre-ho a casa. Valorar la possibilitat de posar en 

funcionament un servei de distribució local. 

● Oferir un servei de pàgina web i xarxes socials per a la promoció del comerç segons 

la zona o la tipologia.  



32 

 

3.1.4. Nous sectors estratègics 

Els sectors econòmics locals es mouen dia a dia, molt més ràpid del que apreciem, mica 

en mica van canviant fins a fer-se irreconeixible, molts recordarem la Sant Celoni de la 

industria de la confecció en pell, fa 30 anys eren junt amb el teixit industrial el motor de 

Sant Celoni.  

Conscients d’aquest moviment constant cal que l’ajuntament en lideri la direcció, per tal 

de poder ser allò que vulguem ser, tot buscant la millor manera de rendibilitzar els valors 

del nostre territori i de la nostra gent.  

● Promoure el turisme verd i responsable (veure 3.1.5). 

● Promoure l’Economia social i solidària (veure 3.1.6). 

● Promoure el sector agroramader, estudiant la viabilitat econòmica i social de 

l’activitat agrària i de les zones agrícoles existents i facilitant la recuperació de la 

presència humana permanent a les zones rurals. 

 Facilitar la possibilitat de crear una associació 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. 

 Potenciar els nous sectors de negoci que busquen l’aprofitament dels boscos de 

forma sostenible, més enllà de la fusta o el suro.  

 Promoure aquest sector com a part fonamental de la gestió integrada del medi. 

3.1.5 Turisme 

El turisme esdevé un eix clau del desenvolupament local. Dins d’una visió estratègica, cal 

situar Sant Celoni com la porta al Montseny i a la Batllòria com la porta al Montnegre, 

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, al peu de dos espais naturals protegits, que sigui 

compatible amb la preservació dels valors de l’entorn. 

● Facilitar la informació als visitants. Canvi d’ubicació de l’oficina de turisme. 

● Potenciar l’oferta turística responsable, justa i sostenible i les activitats de lleure 

respectuoses i de qualitat. 
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● Millorar i potenciar els itineraris a peu i en bicicleta a l’entorn del municipi.  

● Augmentar la freqüència dels autobusos que uneixen Sant Celoni i la Batllòria amb 

el Montseny i el Montnegre, incentivant els desplaçaments en transport públic en 

contraposició al vehicle privat.  

● Permeabilitzar els accessos a l’entorn del Montseny i del Montnegre, tant a peu com 

en bicicleta. 

● Promoure la creació d'un alberg dins la xarxa d'albergs de la Generalitat. 

● Definir el model turístic que vol tenir Sant Celoni i la Batllòria. 

● Recuperar el Pla Director de Turisme del 2007, actualitzar-lo i adaptar-lo i posar-lo 

en marxa. 

● Estudiar els recels que desperta el turisme a la ciutadania per tal de donar-hi 

resposta.  

● Analitzar el projecte Museu del Bosc en tot el seu conjunt per valorar si cal 

replantejar-lo o canviar radicalment de direcció. 

● Crear la “marca Sant Celoni i la Batllòria” a través de productes locals i artesans 

relacionats amb els sectors primaris i secundaris més potents de la zona.  

3.1.6 Economia social i solidària 

Potenciarem l’Economia Social i Solidària, aquesta l'entenem com el conjunt d’iniciatives 

socioeconòmiques, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la 

satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre, una economia circular, 

conscient i coherent amb la seva gent. 

● Elaborarem un Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària, que desplegui una 

mirada transformadora i un programa d'acció per promoure una economia al servei 

de les persones.  

● Oferirem formació i acompanyament tant a nous projectes com en aquells ja 

existents.  

● Oferirem assessorament per a projectes d'economia social i solidària. 

● Cercarem col·laboració amb entitats de banca ètica per millorar l'accés al crèdit i al 

finançament dels projectes contribuint a la consolidació i l'estabilitat financera dels 

projectes. 

● Iniciarem el camí per crear un Fons de Crèdit Municipal. 

● Posarem l’accent en aquells projectes que potenciïn els sectors primaris i secundaris 

importants a Sant Celoni i la Batllòria, per tal de potenciar la creació d’un teixit 

social i comercial a la zona.  
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● Potenciarem els projectes d’energies renovables als equipaments municipals on 

sigui adequat.  

 

3.2 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 i treballadores. 

● 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 

o acompanyament a gent gran, per a persones amb risc d’exclusió social. 

● Revisarem els criteris salarials dels treballadors i treballadores 

municipals amb l’objectiu de reduir les grans diferències salarials presents entre 

les diferents categories. 

● Donarem suport a la creació de cooperatives de treballadors i treballadores 

oferint espai i connexió a internet i incentivant la seva creació.  

3.3 Fiscalitat 

Fem una aposta clara per la fiscalitat redistributiva. Som conscients que cada dia hi ha 

més desigualtats i que cal assegurar el manteniment i l’accés de tothom als serveis públics 

bàsics. Per a això: 

● Aplicarem tarifació progressiva a la renda per tal d’assegurar l’accés de tothom 

als serveis bàsics. 

● Crearem mecanismes per fer de l'IBI un impost més redistributiu. 

● Aplicarem el mateix tipus de l’IAE a totes empreses que facturen més d’un 

milió d’euros, aconseguint un augment de recaptació. 

● Aplicarem tots els mecanismes fiscals que tinguem al nostre abast per treure al 

mercat els habitatges buits, especialment els que estan en mans d'entitats 

financeres i fons voltors. 
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● Proposarem les ordenances fiscals conjuntament amb els pressupostos per poder 

valorar la necessitat d’apujar o abaixar els ingressos i despeses. 
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EIX 4. UN POBLE PER A TOTHOM I SOSTENIBLE 

4.1 Governar amb perspectiva de barris 

L’avaluació detinguda de la vida als barris de Sant Celoni ens ha permès identificar dos 

grans tipus de necessitats: aquelles que afecten a tot el municipi i d’altres associades a la 

idiosincràsia d’algun barri en particular.  

En vista a aquest escenari, pensem que la millor manera de superar les mancances actuals 

és tendir cap a una asimetria en els serveis, que adapti els recursos a les necessitats i 

idiosincràsia de cada barri en comptes de repartir-los de forma homogènia. Això, 

òbviament, comença tenir un bon coneixement de la realitat de cada barri, per la qual 

cosa caldrà elaborar una diagnosi de les necessitats de cada barri, seguint el camí 

iniciat d’una forma voluntària pel grup de Barris de la CUP Sant Celoni i la Batllòria. 

L’establiment de consells de barri pot ser un horitzó per assolir una bona relació bilateral 

entre els barris i l’ajuntament. No obstant, aquests no tenen sentit si no s’ha construït una 

xarxa veïnal i la participació ciutadana és limitada. És per això que cal definir una tasca 

prèvia a la possible creació d’aquests consells de barri i que podria incloure: 

● Creació de processos participatius i activitats culturals adequats a la idiosincràsia de 

cada barri, que el cohesionin evitant propostes iguals per a tots ells.  

● De forma transitòria, cada regidor assumirà un paper de referent d'un barri en 

concret i durà a terme audiències públiques de forma periòdica. 

 

4.2 Model urbanístic 

Dotem-nos de les eines per repensar Sant Celoni i la Batllòria de nou, els nostres carrers, 

places, parcs, els equipaments i l’entorn natural i agrícola. Imaginem-ho, debatem-ho i 

construïm entre tots un poble i un territori més amable i sostenible. 

4.2.1 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 creació del PDU implica un esforç de coordinació amb la resta de municipis del Baix 

Montseny. 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. 
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● 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. 

● Infraestructures de mobilitat. Definint el model de mobilitat, redissenyant la 

xarxa local i comarcal i establint polítiques comunes de foment del transport públic 

interurbà. 

4.2.2 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: 

● Blindar el creixement urbanístic de cap nou sector urbanístic. 

● Fer una previsió d’equipaments a nivell local i supramunicipal adequada a 

les necessitats actuals i futures. 

● Aturar els desenvolupaments de nous polígons industrials i treballar per 

condicionar i millorar els ja existents. 

● El desenvolupament de l’illa de la Forestal està condicionat pel conveni 

signat arran del desmantellament d’aquesta indústria, però l’urbanisme que 

en resulta preveu unes densitats desproporcionades amb el que és la 

població i desequilibra el barri de les Illes Belles. Caldrà reprendre aquesta 

qüestió aprofitant l’aturada immobiliària i les oportunitats que sorgeixin del 

nou POUM. 

4.2.3 Ordenació del sòl no urbanitzable del municipi 

Cal dotar els espais periurbans (espais verds, espais agraris, 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 PDU del Baix 

Montseny permetria l’establiment i l’aplicació d’estratègies de conservació, gestió i 

intervenció en aquests espais: 

● Aprovar del Pla Especial de les Àrees de Ribera de Sant Celoni i la Batllòria, ja 

redactat i pendent d’aprovació des de fa anys. 

● 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, o la zona de can Sans i els Masos. 

Aquesta fita comença per iniciar un procés de reflexió i debat sobre quins usos i 

model de preservació ha de tenir cadascun d’aquests espais.  
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● 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. 

4.2.4  Valoritzar l’espai públic com a espai d’interrelació de la ciutadania  

L’espai públic ha de ser un espai compartit. Per aquest motiu, cal que l’ajuntament 

inverteixi suficientment en l’espai públic, un dels elements imprescindibles per a una bona 

qualitat de vida i per tenir un poble viu i cohesionat. Tenim espais molt desaprofitats, 

espais mal pensats i d’altres amb usos poc compatibles. Cal definir l’ús més adequat de 

cada espai tenint en compte totes les necessitats (infants, joves, gent gran). 

● Treballar per la conscienciació i educació en el manteniment i valor del bé 

comú. És necessari promoure la implicació de la ciutadania, corresponsabilitzar-la. 

● Repensarem els usos de cada fracció de l’espai públic, donant cabuda a totes les 

necessitats. 

● Invertirem en la remodelació de l’espai públic per tal d’ajustar aquest als 

usos que s’hagin decidit de forma participada. En les noves places i espais verds 

optarem per places toves (sauló, etc.) en comptes de places dures. Si bé aquestes 

poden dificultar lleugerament el manteniment de l’espai, es considera un canvi 

humanitzador i al servei de la ciutadania. 

4.2.5 Tenir cura dels equipaments existents 

Des de la CUP no som proclius al fanatisme per les grans obres faraòniques. Al contrari, 

defensem la necessitat de tenir equipaments que prestin serveis de proximitat, volem que 

els serveis públics estiguin realment al servei de les persones. Per això cal tenir cura dels 

equipaments que utilitzem dia a dia: 

● Millorar els equipaments existents, amb una línia d’inversions destinada 

únicament a aquest efecte. 

● Plantejar els nous equipaments que siguin necessaris (nova escola bressol, 

piscina d’estiu, ampliació biblioteca…) garantint un servei servei públic de 

proximitat i qualitat. 

4.2.6 Foment de la rehabilitació dels habitatges del nucli urbà 

Un poble és la suma de moltes coses, una d’aquestes és el seu patrimoni arquitectònic. 

Per culpa de la bombolla immobiliària que va provocar la crisi econòmica es va destruir 

part d’aquest patrimoni: 

● Promoure i facilitar la rehabilitació dels habitatges existents. 
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● Bonificar els impostos de les rehabilitacions, decretant-les aquestes obres d’interès 

municipal. 

● Protegir el patrimoni arquitectònic, tant de Sant Celoni com de la Batllòria. 

 

4.3 Mobilitat sostenible i universal 

La mobilitat és un factor d’igualtat, cohesió social i coneixement, i cal considerar-la un dret 

per a tothom. L’actual model de mobilitat, basat en l’ús del vehicle privat, juntament amb 

un model territorial i urbanístic pensat exclusivament per al cotxe i les grans 

infraestructures, ens ha portat a una saturació de la mobilitat, a una ocupació de l’espai 

públic en favor del vehicle privat i a una dependència total del petroli com a font de 

combustible. Cal girar el mitjó i apostar per una mobilitat sostenible, universal i segura, 

prioritzant la defensa dels vianants, l’ús de la bicicleta i el foment del transport públic 

col·lectiu. Un urbanisme que repensi el municipi per als vianants i no per als cotxes. 

4.3.1 Un urbanisme lligat a l’ecomobilitat 

A la CUP apostem per un urbanisme que retorni el carrer als vianants i que afavoreixi la 

mobilitat sostenible, a peu, en bicicleta i en transport col·lectiu. En aquest nou model, l’ús 

del cotxe ha de quedar relegat als desplaçaments interurbans que no puguin ser 

substituïts per una xarxa pública de transport o un mitjà de transport alternatiu. 

● 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. En aquest sentit, apostem per a la 

creació de noves zones de vianants. 

● El transport públic com a protagonista. Millorar i condicionar la xarxa urbana i 

l’espai públic en favor del transport públic col·lectiu, millores en la ubicació, 

adequació i accessibilitat de les parades. 

● La bicicleta com a protagonista. Construir una xarxa de carril bici que permeti 

una mobilitat segura i eficient, tant dins del nucli urbà, com d’interconnexió amb els 

altres municipis del Baix Montseny. Apostem prioritàriament per un carril bici a la C- 

35 que uneixi el nucli urbà de Sant Celoni amb els polígons industrials i la Batllòria i 

la instal·lació de zones segures d’aparcament de bicicletes a les estacions de busos 

i tren. 

● 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” per aprofitar-ne 

l’experiència i millorar els defectes actuals. 



40 

 

● Que la C-35 deixi de ser una barrera. Facilitar els desplaçaments a peu cap al 

barri Molí Paperer i el polígon Molí de les Planes, des del centre de la vila. 

Connectar a peu i en bicicleta les urbanitzacions amb Sant Celoni i la Batllòria. 

● Afavorir models alternatius d’ús al vehicle privat. Fomentar i potenciar el 

projecte Compartir Cotxe, al qual Sant Celoni és municipi adherit. Promoure-ho 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. 

● Reubicar les zones d’aparcament. Passar d’un model en què l’aparcament del 

cotxe està distribuït per tot el poble a un model amb aparcaments concentrats en 

emplaçaments estratègics, alliberant així part de la via pública. Aquesta 

transformació hauria de començar pels barris, desplaçant-hi la inversió que en els 

darrers anys s'ha  dirigit al centre. Es promouran tractes entre l’ajuntament i 

propietaris de solars actualment abandonats per donar-los ús públic com a 

aparcaments dissuasius. 

● Eliminar el motor de combustió en els serveis municipals. Cal donar prioritat 

a la transició del transport associat a serveis municipals cap a energies de propulsió 

alternatives al motor de combustió. Establirem l’ús del motor elèctric en els serveis 

de  neteja o bus urbà, i altres motors pocs contaminants en la recollida 

d’escombraries. Plantejarem fórmules atrevides que han tingut èxit en altres 

localitats com, per exemple, l’ús de carros i cavalls per la recollida d’escombraries 

porta a porta. 

4.3.2 Potenciar el transport públic col·lectiu 

Defensem el transport públic com a mitjà universal i eina de justícia social, sempre des de 

projectes sostenibles i amb l’objectiu de desincentivar l’ús del vehicle privat.  

● Promoure la creació d’un servei públic mancomunat d’autobusos 

supramunicipal a nivell de Baix Montseny. 

● Centralització del servei supramunicipal d’autobusos prop de l’actual estació de 

ferrocarril. 

● Vetllar perquè s’ampliïn les mesures que potenciïn l’accés ordenat en transport 

públic al Montseny i al Montnegre, des de l’estació de ferrocarril, i desincentivin 

l’ús del vehicle privat.  

● Millorar la mobilitat en transport públic entre Sant Celoni i la Batllòria. 

4.3.3 Fre a noves macroinfraestructures viàries i millora de les existents 

No ens calen noves infraestructures que únicament potencien el vehicle privat i 

fragmenten el territori. Apostem per millorar allò que ja tenim.  
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● 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.  

● Millora dels accessos i enllaços a la C-35, la inseguretat de la qual és evident 

cada setmana. 

● Oposició a futures grans infraestructures viàries planificades: Quart Cinturó i 

Ronda Nord.  

● Replantejar la rotonda d’entrada al poble per llevant, tot connectant-la amb 

l’accés a les urbanitzacions de Montnegre, el Parc de Bombers i la zona 

industrial del Molí de les Planes.  

● Completar el vial de servei paral.lel a la C35 pel cantó del nucli urbà, avui 

interromput entre els carrers Menorca i València. 

 

4.4 Residus, brutícia i degradació de l’entorn 

Sota aquest títol s’hi amaguen dos grans reptes: d’una banda aconseguir que a Sant 

Celoni i a la Batllòria assolim els índexs de generació de residus i de recollida selectiva que 

ens exigeix el moment actual. D’altra banda, volem tenir uns pobles nets, esborrant la 

imatge de places i carrers bruts, amb trastos abandonats a la via pública, de deixadesa a 

les illes de contenidors, i d’excrements d’animals domèstics acumulats a les voreres i als 

parcs. 

4.4.1 La gestió dels residus: objectiu residu zero 

La gestió dels residus és un dels grans reptes on des dels municipis tenim més capacitat 

d’intervenció. Enfront d’un model consumista i d’un escenari de canvi climàtic i de recursos 

finits, hem de treballar per encaminar-nos cap a nous paradigmes en la prevenció i gestió 

dels residus municipals. 

● 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. 

● 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. 

● Dotar-nos de capacitat d’autocompostatge, potenciant el compostatge casolà 
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i a través d’una planta de compostatge, que redueixi el cost del transport en 

benefici d’una millor qualitat del compost resultant.  

● Fiscalitat ambiental incentivadora de la reducció de residus. Estudi per 

l’aplicació de taxes de pagament per generació. 

● 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, 

reducció dembolcalls plàstics en el comerç local. 

4.4.2 Entorn ambientalment saludable 

A Sant Celoni i a la Batllòria som molt conscients dels riscos ambientals derivats de 

l’activitat humana i industrial, ens ho recorden els simulacres d’accident químic. Molts 

encara recordem l'accident d’UQUIFA que va causar l'1 de juny del 1996 un núvol tòxic 

que va afectar 93 persones, entre treballadors, bombers, voluntaris de Creu Roja i veïns 

de Sant Celoni. Aquest episodi queda ja molt enrere, però no es pot baixar la guàrdia. Més 

enllà d’evitar accidents, cal també controlar aquelles emissions derivades de l’activitat 

normal de les indústries.  

● Control de la contaminació de l’entorn 

 Contaminació atmosfèrica i de les aigües. Facilitar el control ciutadà del que 

està passant amb les emissions i afluents 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 M. 

de Palautordera, etc.). Fer públiques aquestes dades de manera regular. 

 Aconseguir la instal·lació de sistemes de detecció de compostos orgànics 

volàtils, no detectats per les actuals estacions i més adequats al tipus de 

contaminants que pot tenir un municipi amb un polígon industrial a la vora. 

 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 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 
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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. 

 Controlar l'excés d'il·luminació, especialment el direccionament dels fanals 

LED orientats cap a les façanes, identificant la funció concreta de la 

il·luminació (posant especial èmfasi en la seguretat) i adequant-ho a la llei 

cel fosc. 

● 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. 

● Connexió amb els espais naturals. Generar complicitats amb el teixit associatiu 

i escoles per crear itineraris de salut arreglant, senyalitzant i netejant camins i 

lleres. En aquesta sinergia l'ajuntament hauria de contribuir especialment en els 

accessos a aquestes rutes, així com la reactivació del pla director de la Tordera. 

4.4.3 Per unes places i carrers dignes  

L’espai públic és un lloc de pas i de trobada de veïns i veïnes de totes les edats i 

condicions socials i, per aquest motiu, el seu aspecte i manteniment ha d’interpel·lar a tota 

la ciutadania.  

L’assoliment d’un municipi endreçat, amable i sostenible és, com tots els reptes que es 

fonamenten en l’aplicació dels valors i principis emergents de la cultura de la 

corresponsabilitat social, un procés que exigeix la integració transversal de múltiples 

visions i perspectives d’una realitat municipal canviant i complexa. Avançar cap a un vila 

més amable i sostenible exigeix, a més de comptar amb la participació activa de tota la 

ciutadania, actuar en múltiples fronts -la mobilitat, la recollida d’escombraries i 

voluminosos, la neteja viària, i d’altres-, cadascun dels quals ha de ser tractat de forma 

independent però, això sí, amb una mirada global. En aquest sentit, cal que qualsevol 

intervenció en el manteniment de l’espai públic vagi acompanyada d’un exercici de reflexió 

i planificació que garanteixi la coherència de totes les mesures adoptades i permeti 

acomplir els objectius estratègics definits inicialment. 

L’impuls d’un model de poble net, amable i sostenible demana que cada intervenció 
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s’integri en una estratègia global que contempli la necessitat d’actuacions sincròniques - 

neteja de carrers, recollida d’escombraries i voluminosos, convivència amb animals de 

companyia, etc.-. 

Per assolir aquest objectiu cal treballar en: 

● Eliminació de les àrees de contenidors, l’implementació del sistema de 

recollida porta a porta (4.4.1), comportarà eliminar els punts on actualment es 

concentra el principal problema de salubritat del municipi. Eventualment, i 

depenent -sobretot- de les característiques de cada zona, es pot estudiar la 

possibilitat d’ubicar compostadors comunitaris. 

● Iniciar un “programa de recollida específica de voluminosos” que informi 

correctament a la ciutadania, en faciliti la seva recollida i consciencïi dels efectes 

negatius col·lectius del seu abandonament en espais no assenyalats. 

● Campanya de civisme i responsabilitat en la tinença d’animals de 

companyia. Sensibilització amb agents cívics, cens i xipatge dels animals de 

companyia. Millora i adequació d’àrees d’esbarjo. Millora de l’actual sistema de 

recollida d’animals de companyia abandonats. 

● Engegar un sistema innovador que estableixi un cens amb l’ADN dels gossos que 

permeti sancionar els propietaris que no recullin els excrements dels seus 

animals. Mitjançant l’anàlisi de l’ADN de les restes recollides al carrer es podrà 

determinar l’infractor i imposar una sanció econòmica. 

● Elaboració de campanyes comunicatives, que facin especial èmfasi en la 

corresponsabilitat de tota la ciutadania per mantenir uns espais públics 

dignes. 

● Major control de les colònies de gats generant complicitats amb el teixit 

associatiu que actualment se n'ocupa. Cal identificar correctament les colònies i 

trobar-hi solucions. 

 

4.5. Model energètic 

Un model que aposti per l’estalvi i la reducció del consum, l’eficiència i les fonts d’energia 

verda i renovable. 

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. Els seus objectius 

serien: 
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● 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. La monitorització de les emissions teòriques de CO2 en els 

equipaments públics podria fins i tot posar-se en termes de balanç amb el CO2 

absorbit per la massa forestal de l’entorn. Aquest exercici -relativament poc costós 

un cop coneguts els consums dels equipaments- té un potencial pedagògic i fins i 

tot turístic que encaixaria amb la vinculació de Sant Celoni amb el bosc. 

● 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.). En el 

context actual, cal explorar l’oferta d’ajuts i subvencions per fer aquest tipus 

d’instal·lacions. 

● Promocionar la contractació d’energia renovable als equipaments municipals, 

habitatges, comerços i indústria.  

● Promocionar l’autoproducció d’energia renovable a nivell privat, als 

habitatges, comerços i indústria (fotovoltaica, solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, 

etc.). La promoció de l’autoproducció d’energia passa per dur a terme una tasca 

divulgativa i d’assessorament a particulars sobre el balanç net i l’autoconsum 

fotovoltaic, mantenint a la població informada de l’estat de la legislació en aquest 

sentit. 

● Treballar la rehabilitació energètica dels equipaments, habitatges, comerços i 

indústria per incrementar-ne l’eficiència. Assessorament, incentius i bonificacions.  

● Introduir criteris positius 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. 

 

4.6 Un pla d’inversions 

Qualsevol ajuntament que sàpiga cap a on vol anar, es veu obligat a elaborar un pla 

d’inversions, en el qual s’hi reflecteixin les seves línies estratègiques per a un determinat 
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període de temps. En el cas de Sant Celoni i la Batllòria no hi ha hagut planificació, ni 

tampoc s’han definit línies estratègiques, un senyal més de la desorientació dels darrers 

governs.  

● Elaborarem un pla d’inversions d’uns 12 milions d’euros, a executar durant 

els 4 anys de mandat, el qual es basarà en les propostes d’aquest document.   

● Destinarem una part important d’aquests recursos a la millora de l’espai públic, 

una part d’aquestes partides es decidiran mitjançant un procés de democràcia 

directa. 

● Donarem sortida a demandes històriques, com la construcció i posada en 

funcionament d’una piscina d’estiu o l’ampliació de la biblioteca. 

● Aquest pla d’inversions també haurà d’abordar mesures com l’accessibilitat, la 

millora de les escoles públiques i el bon manteniment dels equipaments 

municipals. 
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EIX 5. UN POBLE VIU 

5.1 Cultura 

La cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de societat 

integradora, solidària i dinàmica. Des de la CUP entenem que la cultura ha de ser per a la 

ciutadania un mitjà de relació social, participació, diàleg i reflexió comuna. La cultura ha 

de ser una eina d’aprofundiment democràtic i de vertebració social. Tant és així que 

entenem que cal crear la regidoria de Cultura, Entitats i Festes. 

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 bases sòlides sobre les quals el teixit 

associatiu, l’administració pública i les iniciatives particulars puguin construir un projecte 

cultural enriquidor i alliberador per al conjunt de la població.  

Des de la Diputació de Barcelona s’està treballant en un marc estratègic per als propers 

anys en matèria de Cultura al nostre municipi, elaborat de forma participativa amb els 

agents socials i culturals. Aquest marc serà sense cap mena de dubte una bona eina per 

fomentar la cultural de Sant Celoni i Batllòria dels propers 4 anys.  

5.1.1 Suport al teixit associatiu  

Mantenir una relació transparent i de tu a tu entre les entitats i l’administració 

pública. Les entitats son l’eina bàsica per fer de Sant Celoni i la Batllòria uns pobles vius i 

dinàmics. Per això:  

● Agilitzar i fer fàcil la relació entre entitats-ajuntament. 

● Es potenciaran les activitats dirigides al conjunt de la ciutadania.  

● Així mateix, apostem per la creació de convenis, que regulin de forma 

transparent les aportacions econòmiques estructurals, la cessió d’infraestructures, 

l’assistència tècnica per part dels serveis de l’Ajuntament o la gestió de les 

instal·lacions municipals. 

● Adaptar un espai per a les entitats per reunir-se i guardar-hi material. 

● Enfortir el suport a les entitats que organitzin festes populars com Sant Joan, Cap 

d’any, Carnestoltes, etc., 

● Donar suport als projectes autogestionats. 

● Cal fer més transparent les subvencions, donant més pes a les subvencions per 

projectes i que sigui un element  de dinamització de la vida associativa del municipi.   
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5.1.2 Promocionar la cultura per a tothom 

Convençuts que la programació cultural municipal ha de respondre a les necessitats de 

tota la ciutadania i a la realitat del context actual, tant socioeconòmic com territorial,  

pensem que cal promoure polítiques culturals per a tothom i evitar les que van només 

dirigides a un petit i acotat públic.  

● Fomentar una xarxa de coordinació per aconseguir una acció cultural en clau de 

Baix Montseny, compartint estratègies culturals i agendes. Cal crear un inventari 

a nivell de Baix Montseny, tant dels espais i infraestructures de creació i producció 

culturals com dels mitjans de difusió (revistes, ràdios, webs, etc.), per tal d’elaborar 

una agenda d’àmbit Baix Montseny per rendibilitzar tant econòmicament com 

socialment les polítiques culturals. 

● Desenvolupar polítiques culturals pel que fa al patrimoni cultural de la població 

(festes populars) i treballar per un model de Festa Major de proximitat. Aplicar el 

procés participatiu sobre la Festa Major redactat el 2015. Apostem pel foment d'un 

model de festes participatiu i sostenible. 

● Acostar les festes i les activitats culturals a tots els barris del municipi amb 

l’objectiu d’enfortir-hi les relacions i facilitar la participació. Treballar per incentivar, 

tot reinventant-ne el model, les festes de barri i obrint a les propostes i a la presa 

de decisions als propis veïns i veïnes. 

● Promoure la universalització de l'accés a la cultura mitjançant una estratègia 

integral per atraure nous públics, fidelitzar-los i fomentar la seva participació activa 

a la vida cultural local. 

● Facilitar l’entrada i participació de l’Escola de Música a les escoles públiques 

(similar al Projecte 4 cordes o Música Comunitària de Mataró) per fer que l’educació 

musical arribi a tot l’alumnat d’una forma més intensa. 

● Donar suport a les AMPES i AFES per tal de crear xarxes de comunicació entre 

famílies referent a l’activitat comunitària més enllà de l’escola. 

● Adaptar les polítiques culturals al “nou jubilat”, aquell que no troba un lloc en els 

espais existents. Fomentar el desenvolupament de la dona gran. 

5.1.3 Suport a la producció cultural del Baix Montseny 

Perquè la cultura és un mitjà imprescindible de relació social, participació i reflexió 

comuna, l’Ajuntament ha de promoure: 

● El suport i el foment de les associacions d'artistes, escriptors, grups teatrals, 

musicals, col·lectius de promoció de la cultura popular tradicional.  

● El foment de l’emancipació cultural. Programes de foment a grups de música, 
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artistes, escriptors i poetes… Crear un banc de recursos. 

 5.1.4 Foment de la llengua catalana 

Entenem la llengua catalana com l’eina bàsica de cohesió social i de construcció nacional 

del Països Catalans. Des de la CUP creiem que no existeixen excuses pressupostàries en 

matèria de normalització lingüística 

● Fomentar el treball per la normalització de la llengua catalana i dur a 

terme polítiques de defensa de la llengua. 

● 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. 

5.1.5 Donem vida al patrimoni històric  

Cal definir els usos del patrimoni arquitectònic i històric existent, conservar-lo i 

desenvolupar polítiques culturals que el tinguin en compte i que el posin al centre de les 

activitats. 

● Donar a conèixer aquests espais i determinar-ne l’ús més adequat a cada un. 

● Integrar-los dins de l’agenda cultural. 

 

5.2 Esports 

La regidoria d’esports es dedica a gestionar i mantenir les instal·lacions esportives (11 

equipaments + 5 pistes de barri) i de la relació de l’administració amb les 29 entitats 

esportives. El repte principal és anar més enllà: l’ajuntament ha de ser també un actor en 

la promoció esportiva alhora que ha de seguir donant suport a les entitats. 

5.2.1 L’esport com a eina de cohesió i promotora de salut 

Cal promocionar la pràctica esportiva perquè no hi ha dubte que és una eina d’integració, i 

que pot contribuir enormement a la lluita contra la segregació i les desigualtats. És, 

també, promotora de salut, d’educació en valors, desencadenant de la participació en la 

comunitat i l’accés a noves coneixences i relacions personals. 

És per això que l’Ajuntament ha de treballar per assolir els reptes següents:  
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● Potenciar l’esport de base i de lleure, en igualtat de drets per a tothom com a 

element integrador i defugint de l’esperit competidor.  

 Revisar el funcionament del projecte Xarxa per millorar aquesta funció 

integradora que ha de tenir l’esport. 

● Aplicar la tarifació social a la gestió pública del sistema esportiu municipal, 

l’economia familiar no pot ser un mur que eviti la pràctica esportiva. 

● Vetllar per la coeducació en totes les activitats organitzades en espais municipals. 

● Fomentar activitats esportives sense gènere, esports d’equips mixtos i 

revaloritzar els equips femenins. 

● Fomentar activitats esportives adaptades o inclusives, per garantir l’accés de 

persones amb diversitat funcional a activitats lúdiques i que fomenten la seva salut. 

● Recuperar “Els Jocs Escolars Esportius” com un punt molt important per 

introduir els més petits en el món dels esports. Per 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. 

● Aprofundir en la relació escoles, esport i equipaments municipals.  

5.2.2 Suport a les entitats esportives 

Una part important de l’esport del municipi està vehiculat a partir de les entitats 

esportives. Per no generar injustícies cal mantenir una relació transparent i de tu a tu 

entre les entitats i l’ajuntament.  

● Cal fer més transparent les subvencions, donant més pes a les subvencions per a 

projectes i que sigui un element  de dinamització de la vida esportiva del municipi.  

● Apostem per la creació de convenis, que regulin de forma transparent les 

aportacions econòmiques estructurals, la cessió d’infraestructures, l’assistència 

tècnica per part dels serveis de l’Ajuntament o la gestió de les instal·lacions 

municipals. 

● Es potenciaran  les activitats dirigides al conjunt de la ciutadania.  

● A l’hora de determinar els convenis i subvencions cal tenir en compte aspectes 

com: les quotes anuals que paguen les persones associades,  si disposen d’un 

projecte elaborat de foment de l’esport per a tothom en igualtat de condicions i si 

treballen pel foment dels valors intrínsecs a l’esport (solidaritat, compromís, 

esportivitat, bona relació amb companys i equips, perspectiva de gènere, etc.) 
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5.2.3 Facilitar la pràctica esportiva 

La pràctica esportiva ha de ser quelcom que qualsevol persona en qualsevol moment, 

independentment de la seva capacitat econòmica i de la seva despresa, la pugui realitzar. 

L’Ajuntament ha de facilitar i promocionar aquesta relació entre ciutadania i pràctica 

esportiva, tant si és col·lectiva com individual, per tots els beneficis associats per a les 

persones. Per això:  

● Ampliar horaris de lliure accés a instal·lacions esportives municipals.  

● Adaptar itineraris ja existents per a la pràctica del running i marxa ràpida tot 

garantint espais segurs per a tothom totes les èpoques de l’any.  

● Vetllar pel bon estat i manteniment de les pistes de barri.  

● Facilitar l’accessibilitat a peu i en bici a l’entorn natural (poder accedir al Montnegre 

sense haver de travessar la c-35). 

● Programar activitats lliures esportives i promoure la pràctica d’activitats esportives 

diferents de les habituals (running, BTT) per a totes les edats aprofitant l’entorn 

natural. 

 

5.3 Política d’oci i suport juvenil 

Dia rere dia, s’està substituint la trobada amb les amistats per les xarxes anomenades 

socials. Aquesta pràctica ha arrelat especialment entre el jovent. 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, suposa l’afebliment relacional i cultural de les nostres 

societats. Una dinàmica que ens porta a una societat cada vegada més individualista. Tot i 

que l’ajuntament no pot lluitar sol contra aquesta tendència, sí que pensem que té 

l’obligació d’oferir alternatives, tant d’espai com d’oci, alternatiu a l’aïllament social.  

● Apostem per crear un espai que actuï de “Punt Jove” on es concentrin 

activitats i serveis adreçats a joves. Amb un ampli ventall de temes com l’orientació 

professional i acadèmica, l’ús segur de les xarxes socials, la sexualitat, les drogues, 

etc. Aquest “Punt Jove” pot tenir diferents formes: centre cívic, casal jove, i també 

pot actuar de forma més descentralitzada. Són els mateixos joves els que haurien 

de discutir quin format s’adapta més a les seves necessitats. L’àmbit idoni d’aquest 

projecte seria el Baix Montseny, i cal crear sinergies amb la resta de municipis per 

fer-ho possible. 

● Cal potenciar un oci alternatiu i desmercantilitzat, mitjançant l’establiment, des 

de l’àrea de Cultura d’un programa mensual regular d’activitats (actuacions 



52 

 

musicals d’artistes locals i no locals, teatre, etc.) per a totes les edats, però pensant 

especialment per un públic jove. 

● Repensar la Biblioteca Municipal l’Escorxador. Actualitzant-la als temps actuals 

l’acostarà al públic jove. Per això apostem per l’ampliació de la Biblioteca com un 

dels elements centrals de la vida social i cultural del municipi. (vegeu apartat 2.5.6 

Biblioteca) 

 

5.4 Memòria històrica 

Considerem totalment necessari adoptar mesures per al reconeixement i la difusió de 

l’activitat de totes aquelles persones que han lluitat per la defensa de les llibertats 

democràtiques. Cal afavorir la recuperació d'una part central de la història de la societat 

catalana (tradició obrera, revolucionària i col·lectiva) a escala nacional i local així com tot 

el que va representar el franquisme: totes les víctimes que va generar (econòmiques, 

culturals, intel·lectuals, nacionals, personals i familiars). En aquest sentit, s’hauria de: 

● Potenciar els treballs i actes relacionats amb la repressió, l’exili i homenatges als 

combatents republicans de Sant Celoni i la Batllòria i fomentar el seu coneixement, 

especialment entre els col·lectius més joves de la població. 

● Dimensionar i promocionar l‘Arxiu històric local, dins d’un projecte més ampli 

que englobi tot l’arxiu municipal. 

● Utilitzar les figures jurídiques de protecció del patrimoni de competència municipal 

(BCIL, EPA i BPU) per garantir la protecció i conservació dels elements d’interès 

patrimonial de béns mobles i immobles públics i privats. 

● Vetllar perquè es compleixi l’ordenança que elimina de l’espai públic qualsevol 

referència lligada a la negació dels drets individuals i col·lectius de la ciutadania 

com ho és la simbologia franquista o la vinculada a períodes i personatges 

compromesos amb el colonialisme, l'imperialisme o el tràfic  d’esclaus.  

● Feminitzar el nomenclàtor municipal introduint noms de dones, històricament 

silenciades, en les denominacions de carrers i places. 
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EIX 6. UNA PROPOSTA PEL POBLE DE LA BATLLÒRIA  

No hi ha cap mena de dubte que la Batllòria és un poble amb una història i una identitat 

pròpies. Com a tal, és un poble amb força singularitats que el diferencien de Sant Celoni. 

Massa sovint la Batllòria ha estat oblidada i menystinguda i s’hi han aplicat les “solucions” 

de les problemàtiques que afectaven al conjunt de Sant Celoni, sense tenir en compte les 

particularitats que en fan un poble i no un barri. 

En aquest eix, hi plantegem els reptes propis de la Batllòria. Tot i que a la resta d’eixos hi 

ha els reptes compartits que també afecten a la Batllòria, considerem que n’hi ha d’altres 

que s’han d’encarar amb independència de l’agenda política de Sant Celoni. Aquests són 

els reptes més immediats que s’han d’entomar sense més demora i les propostes que 

creiem imprescindibles perquè el poble de la Batllòria es pugui desenvolupar amb tot el 

seu potencial.  

 

6.1 Més connexió, autonomia i autogestió 

Tenim la certesa que, a dia d’avui i des de fa massa temps, s’estan desaprofitant els molts 

potencials del poble de la Batllòria. Aquest fet fa que s’estiguin perdent moltes 

oportunitats de construir un poble amb serveis de qualitat i amb capacitat de decisió. La 

nostra recepta és treballar pel poble que vulguin realment els batlloriencs i batllorienques i 

ho podem aconseguir fent xarxa:  

● Connexió amb Riells. Treballarem per modificar la relació entre ambdós 

ajuntaments cap un model permeable, flexible i de cooperació, ja que no podem 

entendre una gestió adequada i justa dels serveis de la Batllòria sense contemplar 

la connexió amb Riells, degut als estrets lligams que comparteixen. Un bon 

enteniment entre els pobles de l’entorn farà possible la resolució de les 

problemàtiques comunes entre ells i fer més eficients i barats els serveis que es 

puguin mancomunar, com ja es va fer amb la connexió de les aigües residuals de la 

Batllòria a la depuradora de Riells, a petició de la CSM i la CUP. 

● Repensar el Consell de Poble. Repensarem com vehiculem la participació de la 

ciutadania en la presa de decisions que afecten la Batllòria, ja que actualment el 

Consell del Poble s’ha acabat convertint en un abocador d’inquietuds dels veïns i 

veïnes. Pràcticament no té participació ciutadana i no s’hi tracten qüestions de fons. 

Degut a que, administrativament el Consell no té cap autonomia, ni pressupost, ni 

capacitat de decisió.  

● Més autonomia i autogestió. Promourem un debat i una consulta ciutadana 

perquè els batlloriencs i batllorienques decideixin quin poble volen que sigui la 

Batllòria. Els veïns i veïnes han de decidir si poden encarar tots els reptes futurs de 
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la Batllòria a través del Consell del Poble. Perquè la resposta només la té la 

ciutadania de la Batllòria. 

● Royal Park. Millorarem la connexió de Royal Park amb la Batllòria i recuperarem el 

local social de la urbanització per tal que els veïns i veïnes el puguin utilitzar com a 

espai de reunió, formació o trobada. També elaborarem un estudi detallat de tot el 

conglomerat d’urbanitzacions per conèixer de primera mà els problemes reals del 

veïnat i treballarem per millorar la comunicació i la coordinació amb els 

ajuntaments de Gualba i Riells.  

 

6.2 Una Batllòria per als batlloriencs i batllorienques 

Degut a les particularitats pròpies de la Batllòria, cal tenir en compte una sèrie de punts 

que preocupen als seus veïns i veïnes, a més a més de les propostes ja definides a 

l’apartat 2 d’aquest document. Ens referim a les necessitats de l’Escola Montnegre; del 

Consultori mèdic; de les problemàtiques de l’habitatge; la convivència i la seguretat: 

● La manca de seguretat ha esdevingut una de les principals preocupacions dels 

batlloriencs i batllorienques, però ni amb la insistència del veïnat s’ha posat remei 

als problemes més rellevants. Replantejarem tot el sistema de seguretat i cercarem 

la col·laboració entre la policia de proximitat, la policia de Riells i Viabrea, els 

mossos i vigilants contractats, de manera que sempre es pugui comptar amb la 

vigilància i la resposta necessària. 

● L’escola és clau pel poble. L’escola Montnegre és un referent insubstituïble per a 

la comunitat i és fonamental per a mantenir viu el poble, per això cal fer-li costat i 

no regatejar-li recursos. Apostem per l’escola de la Batllòria i treballarem per 

assegurar l’èxit del projecte. En depèn també el model de poble, que necessita una 

escola innovadora, oberta, integradora, que esdevingui la primera opció de les 

famílies batllorienques amb criatures. A més, incentivarem mesures que capgirin el 

fracàs escolar entre l'alumnat de primària i secundària de la Batllòria i fomentarem 

els tallers d'estudi assistit.  

● Un consultori mèdic digne. Treballarem perquè el consultori mèdic de la 

Batllòria es traslladi a la nova ubicació tan aviat com sigui possible i perquè es 

redueixin els llargs temps d’espera que any rere any pateixen els i les usuàries. La 

Batllòria ha de comptar amb un consultori mèdic digne i un servei d’assistència 

primària en bones condicions, ja que és de gran utilitat per a totes aquelles 

persones del poble amb mobilitat reduïda o que no es poden acostar al CAP de Sant 

Celoni amb facilitat. 

● El parc d’habitatges. Realitzarem un estudi que ens permeti conèixer al detall 

l’estat de l’habitatge i detectar dels habitatges buits, especialment els de propietat 
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d’entitats bancàries. Només així podrem prendre les mesures adequades per 

avançar cap a la resolució d’una problemàtica que es pateix especialment a la 

Batllòria i a Royal Park i que no es pot obviar més temps.  

● La nova relació amb la C-35. Si tot va segons el previst, l’any 2021 tindrà lloc 

l’alliberament de l’AP-7. Aquest fet, provocarà una disminució del trànsit de la C-35 

i també del soroll. Tenint en compte aquest important canvi en una de les barreres 

físiques més importants que té el poble de la Batllòria, analitzarem bé la nova 

situació i treballarem per repensar-la, de manera que la ciutadania batllorienca 

gaudeixi de tots els beneficis. Mentre aquest moment no arriba, modificarem la 

senyalització de la C-35 al seu pas per la Batllòria per tal de reduir la velocitat dels 

vehicles i reduir la contaminació acústica que pateixen els veïns actualment.  

● La millora de la convivència. Posarem en marxa un Pla de Desenvolupament 

Comunitari que generi les estratègies socials necessàries per donar respostes 

globals que millorin la convivència, la cohesió i la integració social. Sobretot després 

del creixement tan ràpid i desmesurat que ha patit el poble. D’aquesta manera, es 

podran realitzar les actuacions destinades a reforçar els valors del civisme, la 

coresponsabilitat i la solidaritat de forma transversal.  

 

6.3 L’economia batllorienca al servei de la seva gent 

Tot i ser un poble petit, la Batllòria compta amb 21 comerços locals en actiu que el 

mantenen viu, ja que són un dels pilars fonamentals que eviten que s’acabi de convertir 

en un poble dormitori. La seva funció al poble és imprescindible per al model de poble 

actual, per això cal donar-los suport i col·laborar amb ells per a promocionar-los.  

El turisme i les diverses activitats forestals també són importants per al desenvolupament 

local del poble de La Batllòria. És la capital del Montnegre i compta amb espais naturals 

que poden atraure un turisme de qualitat i respectuós amb el medi. De la mateixa 

manera, el potencial forestal de la Batllòria és molt rellevant i actualment, les activitats 

forestals estan vivint un fort increment. Tots aquests sectors tenen un paper clau en la 

conservació de l’entorn i cal potenciar-los.  

● Prioritzar el comerç de proximitat. Promocionarem el comerç local i de 

proximitat per potenciar així el desenvolupament local del poble de la Batllòria. 

Crearem una pàgina web i xarxes socials particulars del “Comerç de la Batllòria, en 

col·laboració amb els diversos establiments batlloriencs per a la seva promoció. 

D’altra banda, elaborarem un estudi sobre el sentit dels carrers i els talls dels 

carrers per detectar les possibles millores que garanteixin una circulació adequada 

per a tothom i treballarem per a la instal·lació d’un caixer automàtic o cercarem 

una solució viable per a aquesta problemàtica concreta.  
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● El mercat setmanal també és batllorienc. Estudiarem la viabilitat d’allargar el 

mercat setmanal dels dissabtes a l’altra banda de la carretera, a territori batllorienc, 

i la forma més eficaç i eficient de fer-ho. Quan haguem renovat el pas subterrani 

que connecta la Batllòria amb Riells, posarem en marxa una prova pilot per dur part 

del mercat setmanal als carrers batlloriencs, seguint les conclusions de l’estudi de 

viabilitat inicial.  

● La porta d’entrada al Montnegre.  Potenciarem un turisme de qualitat, verd i 

responsable, compatible amb els alts valors naturals de l’entorn de la Batllòria. De 

la mateixa manera que també treballarem per a acostar el Montnegre, no només 

als visitants, sinó als batlloriencs i batllorienques (veure el punt 3.1.5. del present 

document).  

● L’aposta per les activitats forestals tradicionals. Dedicarem el suport 

necessari perquè les diferents activitats forestals autòctones del poble des d’antic, 

esdevinguin un sector rellevant al territori batllorienc per la importància que té en el 

manteniment dels boscos i la reducció del risc d’incendis (consultar el punt 3.1.4.). 

 

6.4 Una Batllòria acollidora i sostenible  

Al llarg dels últims anys la neteja dels carrers i la gestió adequada dels residus ha anat 

empitjorant, però les repetides mostres d’incivisme arreu no ajuden a poder gaudir d’un 

espai públic digne, net i en condicions, tampoc a la Batllòria. Per aquest motiu, s’han de 

prendre mesures que capgirin aquesta situació, sobretot en el cas dels equipaments 

municipals i de la recollida d’excrements dels animals de companyia per part dels seus 

propietaris.  

Per altra banda, la Batllòria té un important patrimoni natural pel sol fet de trobar-se en 

una petita vall del riu Tordera i comptar amb una gran extensió de boscos. Cal, doncs, 

conservar i protegir aquest patrimoni i garantir-ne una gestió integrada i sostenible. Això 

fa imprescindible posar en valor tot aquest patrimoni i blindar el creixement urbanístic allà 

on encara pot incidir. 

● El civisme, una qüestió urgent. Prendrem mesures que redueixin les repetides 

mostres d’incivisme per tal que els batlloriencs i batllorienques puguin gaudir d’un 

espai públic digne, net i en condicions (consultar el punt 4.4.3. d’aquest document). 

Farem un control dels abocaments il·legals de residus i voluminosos en zones 

naturals i treballarem per retirar-los amb celeritat per tal que no es converteixin en 

punts d’abocaments incontrolats. 

● Instal·lacions envellides i perilloses. Renovarem el pas subterrani que 

connecta La Batllòria amb Riells, l’estat del qual no es pot tolerar més temps pel 
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risc que suposa pels vianants. Elaborarem un estudi de l’estat de les instal·lacions 

de subministrament d’aigua i d’electricitat, pels quals es pateixen talls contínuament 

al poble de La Batllòria, i que ens permeti establir prioritats per a un posterior pla 

de renovació per fases de totes dues xarxes.  

● El POUM. A través de l’elaboració d’un nou POUM (consultar el punt 4.1.2), 

blindarem el creixement urbanístic de La Batllòria, que ja ha crescut molt en pocs 

anys, i requalificarem les Ferreries com a zona rural i donarem suport als 

propietaris dels terrenys perquè puguin explotar-los de forma sostenible i posant en 

valor el patrimoni natural i històric de La Batllòria, evitant així la construcció de més 

polígons innecessaris que deixarien el poble tancat per totes bandes.  

● El patrimoni natural i els espais verds de la Batllòria. Perquè els veïns i 

veïnes puguin gaudir d’espais verds en condicions i garantir-los l’accés a l’entorn 

natural del poble, treballarem per a tenir unes zones ajardinades en condicions als 

parcs i places del poble, incloent la recuperació com a espai verd de la ribera del riu 

després de les obres de soterrament i del pont. També renovarem la passera de 

l’àngel per a poder accedir a les Ferreries amb comoditat i recuperarem l’accés a 

Gualba de Baix, reobrint el camí ral de nou als ciutadans. 

● Mobilitat sostenible. Treballarem per accelerar la construcció del carril bici entre 

Sant Celoni i la Batllòria i per a una millor connexió  a través del transport públic 

per a un poble més verd. Incentivarem iniciatives que redueixin el volum de cotxes 

associats a l’escola i els desplaçaments als pobles de l’entorn.  (consultar punt 

3.1.5.) 

 

6.5 L’oci com a eina per recuperar la vida al poble 

En pocs anys la Batllòria ha doblat amb escreix el nombre d’habitants. El poble tradicional 

on tothom es coneixia ha donat pas a una població molt més plural i complexa. Si 

anteriorment el paper de les entitats i els equipaments municipals eren importants per a la 

cohesió social, ara ho són encara més.  

És per això que cal donar el suport necessari a les entitats, promoure la participació 

ciutadana, recuperar festes i tradicions i posar en valor el patrimoni social, cultural i 

històric del poble per tal d’assolir un bon nivell d’integració de tots els batlloriencs i 

batllorienques amb la vida del poble sense perdre la identitat ni la personalitat de la 

Batllòria.  

● Les entitats del poble tenen un paper cabdal. Promocionarem i oferirem el 

suport necessari a les activitats organitzades per les entitats culturals, cíviques i 

esportives de la Batllòria, que són el principal actiu per a la integració i cohesió. 
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Treballarem per assolir una millor cooperació i enteniment entre entitats per tal de 

dissenyar una unió estratègica en el marc del Pla de Desenvolupament Comunitari 

(consultar el punt 6.2). A través de la comunicació, la promoció i el suport logístic, 

treballarem per incrementar la participació ciutadana en les activitats i festes de la 

Batllòria. Durem a terme les obres de renovació que tant manquen a l’Aulari i 

posarem un magatzem al servei de les entitats per recuperar, entre d’altres coses, 

les carrosses batllorienques que feien des de sempre les mateixes entitats del 

poble.  

● El Club Esportiu la Batllòria en particular. Elaborarem un pla d’acció a llarg 

termini que contempli les obres i instal·lacions que encara manquen al camp a 

través de diverses fases consensuades amb el club i segons el nivell de prioritat. 

Perquè som conscients de les greus mancances, com dels seus costos, però també 

de que es tracta d’una entitat vital pel poble. Donarem suport a la difusió dels 

valors propis de l’esport per part del club, tan importants tenint la complexitat 

social de la Batllòria, i al “tàndem club-escola” com a model coeducatiu d’èxit i eina 

d’integració i cohesió social. 

● Un espai per al jovent. Tot i que el Pla de Desenvolupament Comunitari 

(consultar punt 6.2), que inclourà als i les joves del poble i dels pobles veïns, 

posarem en marxa un “espai jove”, propi i autogestionat amb acompanyament. 

D’aquesta manera, tindran un lloc on poder decidir què s’hi fa i com i establir les 

normes que el regiran i que hauran de seguir i fer seguir. Per altra banda, 

treballarem per oferir activitats expressament destinades al jovent, amb les quals 

es transmetin també valors socials i possibles sortides professionals. 

● Replantejar la Unió Batllòrienca. Repensarem i replantejarem aquest espai 

juntament amb les persones que hi treballen i amb la Biblioteca de Sant Celoni, per 

trobar una solució a les problemàtiques que pateix per l’actual mescla d’usos de 

l’espai, la qual no beneficia a cap de les activitats que s’hi duen a terme ni al 

benestar dels usuaris. Tenim clar que la Unió Batllorienca té un potencial enorme 

que no s’està explotant com cal per millorar la vida del poble. En aquest 

replantejament s’hi inclourà la situació del personal i la possibilitat de tenir una 

plaça de bibliotecària o bibliotecari.  

● Lluita contra l’oblit. Potenciarem la difusió de la història de la Batllòria, del seu 

patrimoni històric, cultural i social, a través de la comunicació, tallers, xerrades, 

exposicions, etc. Perquè tant els veïns i veïnes de tota la vida, com els arribats al 

llarg dels últims anys coneguin la història i les tradicions del poble on viuen. 

Treballarem per conservar i posar en valor el patrimoni històric de la Batllòria, que 

cada cop es troba en pitjors condicions, tot i la gran inversió feta temps enrere per 

recuperar alguns d’aquests espais.  

● Estudiar la ubicació a Can Bruguera d’activitats vinculades amb la població que 

optimitzin la utilització d’un dels nostres edificis més emblamàtics. 
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EIX 7. ÀMBIT NACIONAL 

26 de maig, tombem el règim del 78 

Entenem que les eleccions municipals del proper 26 de maig són un nou escenari per 

tombar un règim del 78 que està dissenyat per impedir les aspiracions de llibertat i de 

justícia social.  

De nou, les eleccions municipals són una oportunitat per retornar els debats polítics i els 

àmbits de decisió al poble i al territori. Aquest objectiu ha de contribuir, alhora, a 

desplegar una unitat popular en la direcció de la construcció nacional, la transformació 

social i la defensa de la terra. 

Transformar des del municipalisme implica desplegar polítiques d’aprofundiment 

democràtic i de justícia social. Sabem que no és possible sense una acció combinada al 

carrer i a les institucions. Tanmateix, ara l’espai institucional ha quedat encara més limitat 

per a qualsevol mena de transformació. La intervenció dels municipis a través de la LRSAL 

així com el blindatge i enduriment de l’Estat, demostrats amb l’aplicació de l’article 155, 

fan que el marge per a aquestes polítiques sigui magre. Superar l’espai per on es podrà 

moure l’acció municipal serà més necessari que mai.  

La CUP està compromesa amb la reivindicació i lluita per l’ampliació de competències dels 

ajuntaments, institució més propera la ciutadania,  així com un repartiment dels diners 

públics equiparable a aquesta proximitat i serveis que s’ofereixen.  

Per altra banda, connectar el municipalisme amb el procés de lluita per la independència 

ha de ser una manera d’enfortiment mutu. Sense una base municipalista, la lluita per la 

República Catalana no pot sortir endavant. El paper dels ajuntaments i de les xarxes 

associatives a nivell local va ser determinant per endegar el referèndum de l’1-O i la 

resposta solidària del 3-O. I d’altra banda, el municipalisme necessita d’un horitzó de 

ruptura constituent per poder desplegar les sobiranies, i això ha de ser la independència.  

Per això la CUP defensa que només a través de la conjunció entre la mobilització i 

l’organització popular massives, i la determinació de les institucions a fer valer els drets 

polítics, socials i econòmics de la majoria popular, -si cal a través de l’autotutela de drets i 

la desobediència-, és possible un canvi de model que permeti exercir l’autodeterminació i 

construir un nou model de societat basat en la justícia social, la igualtat, la solidaritat i la 

llibertat. Per sobre d’imposicions constitucionals, judicials i governamentals, Catalunya han 

de ser allò que la seva gent, sigui d’on sigui, vingui d’on vingui, decideixi ser. 

Per això, la CUP de Sant Celoni i la Batllòria es compromet a:  

● Col·laborar en totes aquelles iniciatives orientades a fer efectiu el dret a 
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l’autodeterminació dels Països Catalans, recorrent a l’autotutela de drets quan sigui 

necessari per donar resposta a una situació d’emergència social i nacional. 

● Pagar immediatament els tributs municipals a la hisenda pública catalana 

● Publicitar i promoure que el veïnat faciliti les dades fiscals a l’agència tributària 

catalana. 

● Participar dels espais de coordinació i impuls d’estratègies que treballin per l’horitzó 

republicà.  
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