
Mariona Va, Dani, com valores l’experiència 
d’aquests 4 anys?

Dani La veritat és que me n’emporto una experiència 
excepcional. Un aprenentatge accelerat de 4 anys en 
molts aspectes, tant col·lectius com personals. Sempre 
m’ha agradat el municipalisme, la proximitat i Sant 
Celoni. I ara encara més. Però, i tu què? Sabem què ho 
estàs, però et sents preparada?

M No t’enganyaré, hi he reflexionat molt. A nivell 
personal és un repte, i els reptes m’agraden. Però el que 
em va fer decidir va ser el convenciment que el projecte 
de la CUP és realitzable. Tenim un sac ple de propostes 
engrescadores. Tenim clar el model de poble que volem, 
i esperem compartir-lo amb una majoria de celonins. 
I darrere meu, bé, de fet al costat, hi ha un munt de gent 
amb una gran capacitat de treball.

D Hi ha molta feina a fer, Mariona. 

M Sí, i la farem. I d’aquests 4 anys, amb quins bons 
records et quedes? 

D El primer, i crec que força important, haver sabut 
interpretar les necessitats del poble a nivell social i 
nacional. I no parlo només a nivell institucional, eh! 
Parlo d’haver construït amb altres col·lectius espais 
de transformació com La Clau, l’Assemblea de Drets 
Socials, les vagues i tots els actes en què hem participat 
de tot el procés per la independència. M’encanta la idea 
de construir el nou país des dels municipis.

MPer cert, ara que ho dius, el 5 de maig signarem amb 
l’ANC el compromís amb els ajuntaments que donen 
suport a l’alliberament nacional del país. Seguirem tota 
la tasca que heu anat fent durant aquests anys. I a nivell 
institucional, amb què et quedes?

D Segurament amb la pressió feta sobre l’equip de 
govern en habitatge. Mobilitzar el milió d’euros que 
tenien guardat en un calaix per crear un petit parc de 
pisos ha sigut una petita victòria. També haver pogut 
augmentar en 100.000 € la partida de serveis socials. 

M Quina llàstima que tot plegat s’hagi quedat aquí i no 
haver anat més enllà de l’assistencialisme.

D Exacte. No han fet l’estudi sobre la pobresa que vam 
demanar per tenir una visió general de la situació, per 
crear una estructura sòlida en serveis socials que doni 
resposta no només ara, sinó per als propers 10 anys. 

M Sens dubte és una de les tasques que tindrem 
en la propera legislatura: crear un poble per a les 
persones. També constituir la Taula Social i, evidentment, 
combatre la pobresa energètica i alimentària. El gran 
mal continua essent l’atur. Sant Celoni ha de poder oferir 
oportunitats de treball.

D És clar. Sovint les urgències no ens deixen veure allò 
que és important: i els barris, els gran oblidats. Sant 
Celoni ha de recuperar la vida dels seus barris.  
El programa polític està farcit de contingut, això és 
sinònim de molta tasca per endavant. 

M Doncs sí, hi ha molts fronts oberts, que es poden 
convertir en oportunitats si ho fem bé.

D Tindrem el Soler de Vilardell, tot i no ser una prioritat 
de la Generalitat.

M Sí, ja va sent hora. És una gran notícia per a l’escola 
pública celonina. 

D També hi haurà un nou camp de futbol a la Batllòria, 
potser el Museu del Bosc...

M Doncs sí. Ens alegrem molt que el futbol de la 
Batllòria pugui tenir unes bones instal·lacions. Això sí, 
escandalós el paper dels tres alcaldes. No s’han volgut 
ni asseure per intentar mancomunar-lo i reduir costos! 
Pel que fa al Museu del Bosc, tot el que sigui potenciar 
el turisme i la marca Baix Montseny és positiu. 
Però cal fer-ho bé. Sant Celoni ha de tenir una 
planificació turística seriosa. Hem de treballar per 
anar cap al residu zero i deixar de viure d’esquena al 
Montseny i al Montnegre.

D I més coses...

M Sí. La Policia Local. Tant els treballadors d’aquesta 
àrea com tots els veïns es mereixen un cos més 
transparent i democràtic. I aquí hi té molt a dir el futur 
regidor de seguretat ciutadana. Cal acostar la política 
municipal als veïns.  Que la informació arribi de forma 
senzilla i clara. Fer audiències públiques amb els 
pressupostos, referèndums per decidir els temes més 
transcendentals. Canviant de tema... saps què és el que 
més m’enamora de Sant Celoni?

D L’Altrium? 

M Nooo, la seva gent i el seu teixit associatiu. Les 
entitats culturals i socials. Sant Celoni és un poble viu! 

D Doncs sí, el nostre gran capital! 

M I saps què m’agrada de la CUP? Doncs que tot aquest 
projecte de poble que tenim el farem sense perdre el nostre 
ADN polític: sense duplicitats de càrrecs, sous limitats, 
limitacions de mandats... vaja, un codi ètic en tota regla.

3 Enric Saurí Saula

Sociòleg, treballa en els àmbits de la 
recerca i investigació sociològiques i la 
cinematografia. Col·labora amb la CUP 
des del 2004.

4 Purificación Martín Campos

Nascuda a Herrera (Sevilla). Arriba el 
1969 a Badalona i el 1992 al Montnegre, 
on ha estat presidenta de l’associació de 
veïns. Activista de la PAH Baix Montseny 
i simpatitzant de la CUP des de l’inici.

20. Manuel Gaspar González

Nascut a Sevilla, exmembre de 
Comissions Obreres i del PSUC.

21. Paula Vallejo Gómez

Comunicadora audiovisual i gestora 
cultural, treballa en arts escèniques. 
Ha col·laborat en diverses entitats 
i projectes culturals celonins. 
Simpatitzant de la CUP des de l’inici.

2 Jaume Turón Auladell

Dissenyador gràfic autònom. 
Membre del comitè de Creu Roja 
Baix Montseny. 
Col·labora amb la CUP des del 2007. 
Pare d’un nen i una nena.

18. Marga Gener Sánchez

Amant dels viatges i l’aventura, ha 
viscut apassionadament la preparació 
de cada ruta per descobrir els llocs més 
fascinants del món. Administrativa a 
l’escola El Blauet.

19. Albert Valls Rovira 
Informàtic per estudis, treballa al 
departament de Servei al Client. 
Implicat en entitats socials de Sant 
Celoni, coedita una revista literària i 
escriu en les estones lliures. Col·labora 
amb la CUP des de fa quatre anys.

13 Enric Escardívol Casanovas

Casat i amb dos fills. És delineant de 
la construccio i ara cap de vendes 
d’un laboratori de cura i prevenció de 
la higiene bucal. En sintonia amb la 
CUP des de l’inici.

11 Anna Harder Relat

Mare de dues criatures, arquitecta 
tècnica formant-se en el món de 
l’Educació Social i presidenta de LleTeta 
Sant Celoni. Col·labora amb la CUP 
durant aquesta campanya.

12 Joana Fugaroles Ferrer

Músic, violista, treballa al Centre 
Municipal d’Expressió de Sant Celoni. 
Membre de la gestora de La Clau Baix 
Montseny i simpatitzant de la CUP des 
dels inicis.

8 Xavier Alfaras Panareda

Empleat jubilat de la Caixa on va exercir 
diferents càrrecs a les àrees social i financera. 
Membre i promotor de diverses entitats 
socials a Sant Celoni. Te responsabilitats en 
institucions forestals d’àmbit català.

24. Martina Abel Bachs

Optometrista autònoma, treballa en 
l’àmbit educatiu i sanitari, estudia Psi-
cologia. És membre de la Colla Bastone-
ra Quico Sabaté. Simpatitzant de la CUP 
des de la seva constitució.

25. Andrea Peña Ambatlle

Estudiant d’Història de l’Art a la 
Universitat de Girona. Militant d’Arran 
Baix Montseny des del 2013, activista 
en les diverses lluites estudiantils i 
simpatitzant de la CUP.

15 Argimiro Ferrero Delgado

50 anys, casat i pare de dues nenes. 
Historiador, treballa a l’administració 
local des del 1990. Membre fundador 
de la Secció Sindical de la CGT a 
l’Ajuntament.  

16 Gerard Masferrer Marfil

Regidor del 2011 al 2015, pare d’una 
nena, és enginyer tècnic i llicenciat en 
Comunicació. Treballa a la indústria 
química. Lllarga trajectòria a diferents 
entitats del municipi. 

5 Roser Calvet Riera

Traductora, correctora i el que faci falta. 
Mare d’una nena de quasi dos anys, 
treballa en un diari i col·labora amb la 
CUP des del 2004.

6 Fina Doñate Giménez

De Cornellà, fa 3 anys va aterrar a 
Sant Celoni. Llicenciada en Dret, s’està 
formant com a educadora social. Treballa 
a l’Equipament infantil Barceloneta. 
Col·labora amb la CUP des del 2012.

22. Sílvia Moya Palau

Auxiliar administrativa i voluntària en 
diverses entitats socials de Sant Celoni 
i Santa Maria de Palautordera. Simpatit-
zant de la CUP des del principi.

23 Marçal Funollet Blanché

Vinculat sempre al teixit associatiu 
del poble, principalment a la Colla de 
Diables i dinamitzant els Senys per la 
Festa Major.

7 Ero Lugilde Iglesias

Llicenciat en Biotecnologia i 
Bioquímica. Activista per un nou model 
energètic i econòmic a Som Energia, 
Coop57, Fiare i Eticom. Simpatitzant 
de la CUP i de Procés Constituent.

14 Míriam de la Vega Martín 

Mestra d’educació infantil, actualment 
treballa com a monitora i mestra subs-
tituta. Membre actiu de la Colla de 
Diables des del 2002 i simpatitzant de la 
CUP des dels inicis.

9 Montse Guitart Sala

Llicenciada en Humanitats. Tècnica 
de l’Àrea de Cultura i Educació de 
l’Ajuntament de Sant Celoni. Mare d’un 
nen de 5 mesos. Amant de la 
muntanya i el mar.

10 Xavier García Carrillo

Pare de família, artista plàstic i 
enamorat de la cultura.  
Treballa a la indústria química. 
Involucrat amb els Senys i els diablots 
del Ball de Gitanes.

26. Arnau Amadó Bassols

Graduat en Comunicació Cultural. 
Monitor en el lleure per subsistència. 
Membre del Casal Quico Sabaté i de 
La Clau. Col·labora, participa i pica 
pedra per la CUP.

27. Joan Ventura Illa

Pare de família jubilat i avi amb tres 
nets. Membre del Patronat de l’Hospital, 
col·labora a la Coordinadora per la 
Salvaguarda del Montseny.  
A la CUP des del principi.

17 Dani Corpas Cullet

Tècnic en programes educatius i màster 
en Polítiques de gestió cultural. Membre 
de La Clau, regidor de la CUP del 2011 
al 2015 i vinculat abans al Casal Quico 
Sabaté i la Colla Bastonera.Pare.

1 Mariona Pascual Alfaras

Descobreix la política als 19 anys a la 
Fundació Lluís M. Xirinacs. 
Llicenciada en Sociologia, treballa a la 
llibreria Els 4 Gats i viu al barri del Molí 
Paperer. Mare d’un nen de 3 anys.  
A la CUP des del 2007. 

CONVERSES EN DOS TEMPS
D A N I  C O R PA S  I  M A R I O N A  PA S C U A L

LLISTA MUNICIPAL CUP I PROCÉS CONSTITUENT SANT CELONI I LA BATLLÒRIA

“UN MUNICIPI GOVERNAT PER 
CIUTADANS I NO PER POLÍTICS”

“CAL ANAR MÉS ENLLÀ DE LES 
AJUDES PUNTUALS I PENSAR 
EN CANVIS ESTRUCTURALS”

“UNES ELECCIONS MUNICIPALS 
CLAU EN EL CAMÍ CAP 
A LA INDEPENDÈNCIA”



PARTICIPACIÓ Volem un municipi 
on tots siguem iguals, un municipi governat per 
ciutadans i no per polítics professionals que busquen 
perpetuar-s’hi i fer-ne un modus vivendi. Alhora 
apostem perquè la participació entri a tots els àmbits 
municipals i esdevingui un traspàs de poder cap a la 
ciutadania. La revitalització dels barris en serà 
una eina primordial.

LA GESTIÓ DELS SERVEIS 
La recerca del bé comú ens porta a optimitzar la 
gestió dels serveis i en cada cas aplicarem la millor 
solució ja sigui la municipalització, la mancomunació, 
la gestió comunitària o la contractació d’empreses 
amb responsabilitat social.

EMERGÈNCIA SOCIAL La demanda 
d’ajudes socials s’ha multiplicat per tres i ha incidit 
sobre famílies “fins-ara-considerades-normals”. 
Cal anar més enllà de les ajudes puntuals i pensar en 
canvis estructurals. Per això crearem la Taula Social 
en què participi l’Ajuntament, entitats, comunitat 
educativa i representants de salut pública, i farem un 
pla contra la pobresa. 

HABITATGE L’accés a l’habitatge és la 
primera pedra per a qualsevol projecte de vida, tant 
per als joves com per a les famílies o per a la gent 
gran. Des de l’Ajuntament treballarem activament 
per facilitar-hi l’accés a tothom. Seguirem lluitant 
contra els desnonaments, analitzar les necessitats 
d’habitatge, crear un itinerari d’inclusió a l’habitatge 
públic i mobilitzar els habitatge buits.

SALUT I VELLESA Promourem els 
hàbits saludables i l’ús adequat dels recursos de 
salut evitant així la hipermedicalització. Treballarem 
per acostar els serveis sanitaris a les llars celonines. 
Pel que fa a la vellesa, s’ha de reconèixer la vàlua 
de les persones grans i assegurar que puguin viure 
dignament a casa seva el màxim de temps possible. 

EDUCACIÓ Aquesta és una de les àrees a 
potenciar, tenim molta feina a fer-hi, per això crearem 
la Regidoria d’Educació. En la fase d’escolarització 
obligatòria lluitarem per reduir l’anomenat 
fracàs escolar. Potenciarem l’oferta de formació 
postobligatòria, ampliant el nou institut de batxillerat 
i formació professional i l’oferta de cicles formatius. 
Garantirem l’accés equitatiu a l’Escola d’adults, al 
Centre Municipal d’Expressió, a l’escola bressol 
i a la biblioteca municipal (ampliant-ne l’horari i 
l’edifici). Tampoc oblidarem el Pla Educatiu d’Entorn 
i garantirem que tots els infants puguin accedir al 
casal d’estiu.

SEGURETAT PÚBLICA 
Les polítiques de seguretat eficaces comencen per la 
lluita contra la pobresa, l’atur, la xenofòbia i l’exclusió 
social. Per això crearem dinàmiques d’inserció 
social. Crearem el Consell Local de Seguretat per 
democratitzar-ne el funcionament i descentralitzarem 
la policia local fomentant la proximitat als barris. 
Tot plegat coordinat amb els Mossos.

URBANISME Promourem el Pla Director 
Urbanístic del Baix Montseny i, des de l’àmbit local, 
redactarem un nou Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal que ens ha de permetre posar al dia el 
planejament a Sant Celoni i la Batllòria, preveient els 
equipaments necessaris i millorant els polígons ja 
existents. Crearem noves zones verdes i posarem 
en valor els espais rurals.

MOBILITAT Apostem per una mobilitat 
sostenible, a l’abast de tothom i de forma segura, 
cosa que, d’entrada, suposa prioritzar els interessos 
dels vianants, l’ús de la bicicleta i el foment del 
transport públic. Treballarem per millorar els 
accessos a Sant Celoni i la connexió entre els 
diferents barris.

RESIDUS Treballarem per implantar el sistema 
de recollida de les escombraries porta a porta amb 
la creació d’una empresa pública mancomunada. 
L’objectiu és el residu zero i, en segon terme, serà 
convertir els residus en un recurs. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Redactarem un pla de desenvolupament local, 
promourem la creació d’empreses de base 
cooperativa, promourem el comerç de proximitat i 
afavorirem nous sectors estratègics i la instal·lació 
de noves empreses. Potenciarem el turisme 
respectuós situant Sant Celoni com la 
porta d’entrada del Montseny i el Montnegre.

FISCALITAT PROGRESSIVA 
Fem una aposta clara per la redistribució de la 
riquesa i proposem reduir el preu de les taxes 
que afecten les persones, compensant aquesta 
disminució d’ingressos amb un augment dels 
impostos que graven la riquesa. Aplicarem criteris 
de renda per tal d’assegurar l’accés de tothom als 
serveis bàsics.

TREBALL L’Ajuntament ha d’assumir un 
paper actiu en la defensa dels llocs de treball, lluitar 
contra la temporalitat i donar suport i orientació 
als treballadors autònoms. A les empreses que se 
subcontractin els exigirem unes condicions de treball 
dignes per als seus  treballadors i treballadores.

OCI, CULTURA I ESPORTS 
Més enllà de l’oferta municipal, l’Ajuntament ha 
d’actuar com a facilitador de les activitats i serveis 
organitzats des de la ciutadania. Així, afavorirem el 
teixit associatiu, articularem una política cultural i 
esportiva d’àmbit Baix Montseny, potenciarem les 
festes populars i de barri, treballarem per la memòria 
històrica, promourem el català i habilitarem un 
equipament com a centre cívic. 

INDEPENDÈNCIA Les eleccions del 
24 de maig adquireixen un caràcter especial perquè 
han de consolidar el procés cap a la independència. 
Són la primera volta del plebiscit d’autodeterminació 
que s’ha de materialitzar el 27 de setembre en les 
eleccions nacionals. Per fer-ho possible cal que de les 
eleccions municipals sorgeixin ajuntaments nítidament 
independentistes que adoptin les decisions valentes 
necessàries. Per això des de Sant Celoni pagarem 
immediatament els tributs municipals a la hisenda 
pública catalana, promourem que el veïnat faciliti les 
dades fiscals a l’agència tributària catalana i l’alcalde 
i els regidors de la CUP s’integraran a l’Assemblea 
de càrrecs electes promoguda per l’ANC, així com a 
l’assemblea per redactar la constitució de la República 
Catalana.

CUP i Procés Constituent 
Sant Celoni i la Batllòria 
www.santceloni.cup.cat 

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

@cupsantceloni

ACTES
9 de maig 

Inici de campanya 
20.30 Plaça de l’Església

16 de maig  
Acte central 

20.00 Plaça del Bestiar

22 de Maig  
Xocolatada 

19.30 al local del c. Sant Pere

Fem-ho possible

UN NOU POBLE 
PER UN PAÍS NOU 


