
NOUS AIRES,
NOU PAÍS SANT CELONI

I LA BATLLÒRIA



Vivim un moment històric. El proper 
mes de setembre tots els catalans i 
les catalanes estem destinats a votar 
en clau de referèndum si volem o no 
que Catalunya esdevingui un estat 
independent. I en aquest escenari, les 
eleccions municipals del 24 de maig 
prenen molta importància, perquè 
serà en els propers quatre anys quan 
el procés de transició nacional 
començarà a caminar, ja amb els nous 
ajuntaments constituïts. Per això ara 
necessitem tota la força possible per 
a construir el Sant Celoni i la Batllòria 
de la nova República catalana.

Des d’ERC presentem una llista molt 
renovada i oberta a persones 
independents i d’altres partits 
d’esquerres que han volgut sumar 
esforços amb nosaltres. Ens uneix 
l’objectiu de voler treballar des de 

Sant Celoni i la Batllòria per la justícia 
social i la igualtat d’oportunitats, 
però també la il·lusió de construir el 
nou país, la nova República, des del 
nostre Ajuntament.

Volem fer una política de proximitat, 
transparent i participativa. Parlarem i 
dialogarem constantment amb la 
resta grups municipals per poder 
treballar en comú amb tot allò que 
ens uneix, deixar enrere les etapes 
del no a tot el que proposi l’altre i ser 
capaços d’arribar a grans acords.

Els veïns i les veïnes de Sant Celoni i 
la Batllòria us mereixeu una nova 
manera de fer política. Volem obrir 
de bat a bat les portes i les finestres 
de l’Ajuntament, perquè Sant Celoni i 
la Batllòria necessiten nous aires, 
aires republicans.

Magalí Miracle 
@magan70

NOUS AIRES,
NOU PAÍS



Museu del Bosc: donem tot el 
suport a la creació del Museu del 
Bosc, perquè és una gran 
oportunitat per projectar Sant 
Celoni a Europa des d’un punt de 
vista turístic, acadèmic, 
empresarial i mediambiental

Protecció del nostre entorn 
natural: el Montseny i el 
Montnegre són el que ens 
defineixen com a poble i, per 
tant, hem de protegir-los i 
potenciar-los per a la promoció 
del nostre municipi

Turisme sostenible: utilitzarem el 
nostre patrimoni natural i cultural 
per potenciar un turisme familiar i 
responsable

Energies netes: potenciarem l’ús 
d’energies netes a Sant Celoni i la 
Batllòria, començant pels vehicles 
i els edificis de l’Ajuntament

Reciclatge avançat: impulsarem, 
de forma progressiva, la recollida 
selectiva d’escombraries porta a 
porta als domicilis i als comerços

Voluntariat ambiental: 
col·laborarem amb les entitats en 
la promoció del voluntariat 
ambiental en la protecció, 
l’adequació i l’estudi dels nostres 
rius i parcs, així com de la seva 
fauna i flora

Creixement sostenible: 
promourem un creixement 
sostingut del municipi i 
sotmetrem a una consulta popular 
qualsevol modificació del pla 
general que habiliti noves zones 
urbanitzables

Nova via verda: afavorirem la 
creació d’una via verda paral·lela 
a l’autopista AP7 que comuniqui 
Sant Celoni i la Batllòria, creant 
nous itineraris de senderisme i 
BTT

SOSTENIBLES
Un Sant Celoni i una Batllòria

EMPRENEDORS
Un Sant Celoni i una Batllòria Lluita contra l’atur: promourem 

incentius fiscals a les empreses 
que contractin treballadors 
empadronats al municipi en 
situació d’atur

Suport a emprenedors i 
cooperatives: oferirem 
assessorament a la creació de 
noves empreses i cooperatives

Empresa social: fomentarem la 
creació d’empreses socials, 
d’acord amb les entitats, que 
donin feina a persones amb risc 
d’exclusió social

Més tràmits en línia: seguirem 
impulsant l’administració electrònica 
per agilitzar els tràmits que els 
ciutadans i les empreses puguin fer 
amb l’Ajuntament a través d’Internet

Comerç de proximitat: invertirem 
esforços en la promoció dels 
comerços de Sant Celoni i la 
Batllòria i fomentarem el consum 
de proximitat

Noves zones peatonals: 
promourem l’ampliació de la 
zona tallada al trànsit de 
vehicles durant els caps de 
setmana i els dies festius

Fiscalitat al servei de les persones: 
farem una revisió de les taxes 
municipals per ajudar les famílies amb 
dificultats i per fomentar la reactivació 
econòmica i la creació d’ocupació

Accessos de la C35: completarem 
els accessos del municipi des de la 
C35 i fomentarem l’aparcament de 
la Forestal

REPUBLICANS
Un Sant Celoni i una Batllòria

La Batllòria, un poble: Sant 
Celoni i la Batllòria 
comparteixen un mateix 
municipi, però són dos 
pobles. Des d’ERC 
reconeixem la seva 
singularitat i defensem que 
la Batllòria sigui allò que els 
seus habitants vulguin ser. 
Mentre segueixin compartint 
municipi amb Sant Celoni, 
des de l’Ajuntament 
promourem la seva 
participació a través del 
Consell de Poble de la 
Batllòria, el qual volem 
reformular per potenciar-ne 
les seves funcions i 
atribucions

Un govern participatiu: 
farem pressupostos 
participatius per implicar la 
ciutadania en la presa de 
decisions

Baix Montseny: treballarem 
amb els municipis veïns 
perquè el Baix Montseny 
sigui una comarca de la 
nova República Catalana, de 
la qual Sant Celoni n’hauria 
de ser la capital pel seu 
volum de població i la seva 
ubicació central

Consultes populars: ens 
comprometem a celebrar 
una consulta popular per 
aquelles qüestions de gran 
transcendència

Un Ajuntament 
transparent: farem un 
govern municipal 
transparent, sobretot en 
quant a contractació de 
personal, gestió dels 
recursos humans i 
especialment en la 
remuneració dels càrrecs 
públics

Unió d’esforços amb 
municipis veïns: unirem 
esforços amb municipis 
veïns per mancomunar 
alguns serveis municipals i 
així estalviar costos als seus 
ciutadans

COHESIONATS
Un Sant Celoni i una Batllòria

Defensa del 
nostre Hospital: 

rebutgem que l’Hospital 
de Sant Celoni perdi serveis 

que ja presta en benefici 
d’altres hospitals del 

Vallès

Més 
habitatge de 

lloguer: promourem 
nous habitatges socials i 

incentivarem la posada en 
lloguer de pisos que es 

troben actualment 
deshabitats 

Civisme: 
impulsarem els agents 

cívics i proposarem 
commutar les sancions 

econòmiques per serveis a 
la comunitat en les 
faltes per incivisme

Oci 
juvenil: 

escoltarem les 
entitats i les escoles per 

crear una oferta d’oci 
adaptada a les 

necessitats dels 
joves

Gent gran: 
ampliarem l’oferta 

d’actitivats per a les 
persones grans i dissenyarem 
polítiques de suport a la gent 

gran que viu sola per 
promoure la seva 

autonomia personal

Pobresa zero: 
farem de la lluita 

contra la pobresa la 
màxima prioritat, 
sobretot contra la 
pobresa infantil

Escola de pares 
i mares: promourem 
un suport actiu a les 
famílies en l’educació 

dels seus fills i 
filles

Suport equitatiu 
a tots els esports: 

fomentarem una nova 
política de subvencions per 

donar suport a totes les 
disciplines i esports del 

municipi

Integració de les 
persones immigrades: 

ajudarem a les escoles i a 
les entitats en l’acostament 

de les persones 
nouvingudes a la vida 
cultural i associativa 

del municipi

Policia de 
proximitat: 

potenciarem les patrulles a 
peu i farem Juntes de 

Seguretat obertes a tota la 
ciutadania per compartir 

les possibles 
problemàtiques

Festes populars: 
assumirem totes les 

propostes que surtin del 
procés participatiu que hi ha 

en marxa per millorar la 
Festa Major i reforçarem 

la Festa de Sant 
Martí



Magalí Miracle. Independent
Eduard Illa. ERC
Manel Bueno. Avancem i Súmate
Ernest Garrido. Independent
Teresa Vilagran. ERC
Dolors Pagès. Independent
Pep Orra. Independent
Laia Parcerisas. Independent
Pau Gurri. ERC
Jaume Berenguer. Independent
Sònia Jiménez. Independent
Laia Blanché. ERC
Pep Alsina. ERC
Pep Arenas. MES
Ramon Prat. ERC
Queralt Rico. Independent
Jordi Arenas. Independent

Suplents
Pere Blanché. ERC
Pilar Muntasell. Independent
Josep Blanché. ERC
Carles Valentí. ERC
Maria Asunción Gómez. Avancem
Elisabet Lloret. Independent
Ester Palomo. Independent
José Flores. Súmate

SANT CELONI
I LA BATLLÒRIA

9 de maig
Acte d’inici de campanya
19.30h Plaça de la biblioteca l’Escorxador

17 de maig
Acte central de campanya 
12.30h Plaça Rafael Ferrer de Sant Ponç

Punts d’informació de la candidatura a diferents 
barris i al centre de Sant Celoni

Tota l’agenda a www.esquerra.cat/santceloni

           www.facebook.com/erc.santceloni

           @ERC_SantCeloni
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