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VOLEM CONSTRUIR UNA VILA REPUBLICANA

Presentem amb aquest programa un  projecte compartit per la majoria de
veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria. Un programa que s'allunya de les
promeses de fum però que no té por de dir que cal canviar moltes coses.
Moltes coses que són, per molts de nosaltres, de sentit comú.

Volem un Ajuntament honest, sincer i humil. Un Ajuntament que ens expliqui
el perquè de les coses, que amb el cor a la mà ens digui què vol i què pot fer.
Volem un Ajuntament que ens comprengui i ens recolzi a tots els que vivim
a Sant Celoni  i  a la Batllòria.  Que tingui  cura del  centre de la vila i  dels
barris, però també dels boscos i del nostre entorn privilegiat. Un Ajuntament
que abraci tant les "tradicions de sempre" com la "nova cultura popular".
Perquè els carrers, les places i els boscos ni tenen propietari ni en tindran mai.
L'Ajuntament ha de ser del poble, i, governi qui governi, el poble així ho
ha de sentir.

Nosaltres, com tots, estimem molt tant a Sant Celoni com a la Batllòria. Som
d'aquí. Som celonins i celonines, batlloriencs i batllorienques: potser no tots de
naixement, però sí que ho som de cor. Precisament per això tenim un projecte
pel municipi, per amor. Perquè des dels esgrafiats de l'Església de Sant Martí
al Pont Trencat, de l'ermita de Sant Ponç al barri del Molí Paperer, de la Tordera
als  boscos  del  Montnegre,  estimem  i  coneixem  cada racó.  I  no  ens
avergonyirem de sentir-nos orgullosos de viure en un dels indrets més bells
de  Catalunya.  No ens  acomplexarem per  dir  que  som  patriotes  d'aquest
poble.

En aquest projecte parlem d'educació, de civisme, de cultura, de gestió,
d'hospitals,  de  carrers,  d'entorn,  i  de  molts altres temes.  Però el que
volem és parlar de vida, lluitar per garantir una vida digne a tots els nostres
conciutadans.  Eliminar  el  racisme,  el  masclisme,  els  comportaments
LGTBIfòbics i  el  classisme dels nostres carrers, de les nostres festes; del
nostre  poble.  Un  poble  lliure  i  digne:  el  poble  que  mereixem.  I  per
aconseguir-ho no es pot anar a mitges tintes, sinó que cal valor i valentia.
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1) TERRITORI I MEDIAMBIENT 

Sant Celoni i la Batllòria es troben en un espai privilegiat: d'una banda

està a mig camí entre Barcelona i Girona, i, a més a més, vivim envoltats

pel Montseny i el Montnegre. Cal prendre consciència de la importància

del nostre entorn i aprofitar-lo, ser-ne dignes.

a. Polígons industrials

Els  polígons  industrials  de Sant Celoni  i  la  Batllòria  són  grans

centres  de  producció  i  de  treball,  constitueixen  un  dels

principals motors econòmics del municipi. Actualment disposem

de 115 hectàrees de sol industrial en els diversos polígons amb

una ocupació del 75%. És per això que cal tenir-los en compte i

desenvolupar-los  per  millorar-ne  les  condicions i  les  seves

possibilitats.

Per això proposem: 

i. Que la  formació que es faci als centres educatius de Sant
Celoni i la Batllòria estigui relacionada amb els llocs de treball
que s'ofereixen al nostre territori

ii. Una  major  relació i  coordinació entre  els  centres  de
producció i els cicles formatius

iii. Una  reducció dels costos energètics que s'aconseguiria
amb la construcció d'una planta de biomassa

iv. Una millor gestió dels polígons que tingui en compte a tots
els agents relacionats

v. Millorar la seguretat i la vigilància en els polígons
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b. Capital del Baix Montseny

El Baix Montseny és una comarca natural i Sant Celoni n'és la
seva capital. És per això que promourem:

i. La  cooperació  institucional entre  els  diferents
ajuntaments de la comarca

ii. Promoure la gestió mancomunada dels serveis que siguin
adequats (com ara la recollida de residus)

iii. Seguirem treballant per la constitució de la  Comunitat de
municipis ja iniciada.

Aspirem a liderar i tirar endavant el projecte d'un Baix Montseny
socialment just, lliure i sostenible. 

c. Mobilitat

A  Sant  Celoni  la  mobilitat  és  una  qüestió  complicada  que
presenta una dificultat important (també com a conseqüència de
la  seva  forma  i  posició  geogràfica).  És  per  això  que  cal  un
plantejament seriós d'aquesta amb  perspectiva  i  que tingui  al
centre el benestar i la facilitat per moure's dels ciutadans.

i. Replantejar  les  entrades  i  sortides  de  la  Carretera  C-35
perquè no sigui una línia que separi el poble en dos i deixi de
ser una carretera perillosa

ii. Promoure la creació d'una sortida de l'AP7 a la Batllòria

iii. Garantir més aparcaments de bicicleta

iv. Dissenyar més itineraris per bicicletes

v. Potenciar i  promoure els  itineraris  de  ciclisme  i
senderisme (també per incentivar un turisme esportiu, rural
i respectuós amb el territori) 

vi. Facilitar més zones d'aparcament al municipi

vii. Replantejar les direccions dels carrers

viii. Adequar  els  carrers  i  accessos  a  les  persones  amb
mobilitat reduïda

ix. Millorar els camins escolars, per maximitzar la seguretat i
un correcte entorn dels nostres infants
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d. Bona planificació del municipi de futur

Els municipis s'han de planificar amb visió de futur i tenint per

objecte a  tots  els  habitants  del  poble:  visquin al  barri  que

visquin i siguin com siguin. És per això que ens comprometem

a desenvolupar les planificacions municipals escoltant a tots els

actors implicats i servint sempre a l'interès general.

i. Aprofitar  l'oportunitat  que es presenta amb el  Corredor

del mediterrani per reorganitzar les barreres viàries

que  fragmenten  el  poble.  Per  això  des  de  l'Ajuntament

lluitarem  per  implicar  a  totes  les  administracions

relacionades per no perdre aquesta oportunitat.

ii. Seguir desenvolupant i aplicant amb coherència el POUM

(Pla d'Ordenació Urbanística Municipal), que és l'eina que

dibuixa i  planifica Sant Celoni  i  la Batllòria a 25-30 anys

vista

e. Capital del Bosc

Aprofitar el nostre entorn privilegiat per esdevenir la Capital del

Bosc fomentant la creació del Museu del bosc, fires i exposicions,

etc.

Aquesta proposta va en la mateixa línia de liderar el projecte del

Baix Montseny, d'esdevenir un poble capital i referent.
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f. Poble sostenible

La sostenibilitat és una qüestió que en els últims temps al nostre
país ha deixat de fer tant soroll.  Però no és un luxe, és una
urgència.  Cap municipi, ni cap ciutadà, es pot permetre no ser
sostenible. I menys Sant Celoni i la Batllòria.

i. Model energètic sostenible

1. Punts de recàrrega de vehicles elèctrics

2. Potenciar  i  promoure l'ús  d'energies renovables
als  habitatges,  la  indústria  i  als  equipaments
municipals,  incentivant  amb  ajuts  les  noves
construccions i reformes que es duguin a terme en
aquesta direcció

3. Potenciar  la  biomassa  com  a  font  d'energia
impulsant la creació d'una planta de biomassa 

4. Pla d'acció de transició perquè tots els equipaments
municipals s'alimentin només d'energies renovables

ii. Tractament de residus

1. Implementar  el  model  recollida  d'escombraries
porta per porta progressivament i acompanyat de
campanyes pedagògiques i instruccions detallades

2. Campanyes  de  conscienciació  sobre  la  gestió
adequada dels residus

3. Nou model  eficient  de  la  recollida  de voluminosos
consensuat  amb  tots  els  actors  implicats  (perquè
considerem  que  cal  un  replantejament  d'arrel  i  a
llarg termini)

4. Millorar els nivells de reciclatge

5. Replantejament dels horaris de recollida de residus

iii. Protegir l’entorn: Montseny i Montnegre

iv. Creació de més zones verdes i cuidar les que ja existeixen

v. Potenciar el voluntariat mediambiental:

1. Col·laborant  amb  les  entitats  relacionades  amb  la
defensa del territori, rius, flora, fauna, etc.

2. Crear una gran xarxa de coordinació per la defensa
dels nostres ecosistemes.
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2) ESPAI PÚBLIC

a. Manteniment

El municipi és de tots i totes, i per tant és la nostra responsabilitat
combatre l'incivisme i garantir que els nostres carrers i les nostres
places estiguin netes. Però l'Ajuntament ha de garantir uns serveis
de neteja,  recollida  i  manteniment  dignes i  eficients  pel  nostre
poble. 

i. Crear  un equip de guàrdia 24h/365 dies a l’any per les
incidències del poble

ii. Millorar els serveis de neteja dels carrers i solars del poble

iii. Garantir el manteniment adequat de tots els parcs, places i
espais públics

iv. Neteja viària més freqüent i eficaç
● Remissió al punt de Tractament de residus de l'apartat anterior

b. Carrers

i. Més carrers de vianants

ii. Millorar  la  il·luminació  municipal  i  garantir-ne  el
funcionament

iii. Més bancs als carrers amb voreres amples

iv. Adequar els carrers tal i com s'estableix al punt de mobilitat.
És  per  això  que  realitzarem  les  modificacions  necessàries
perquè  les  persones  amb  mobilitat  reduïda  i  els  seus
acompanyants  puguin  accedir  a  qualsevol  lloc  sense
dificultats.

c. Parcs

i. Dignificació dels parcs infantils

ii. Més fonts d’aigua potable

iii. Més zones verdes
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d. Reconstruir el civisme

L'incivisme és una despesa innecessària que paguem entre tots i

totes. Cal reconstruir el civisme del municipi, prendre consciència

que el poble és nostre i que l'hem de cuidar entre tots plegats.

i. Tractament de l’estat dels carrers per defecacions d’animals

1. Màquines dispensadores de bosses

2. Campanyes de conscienciació

3. Continuar  desenvolupant  i  aplicant  l'ordenança  de
civisme per millorar-la

4. Estudiar noves propostes respecte la convivència en
els espais públics entre mascotes i persones, cal que
els nostres animals puguin gaudir també de l’espai
públic

ii. Campanyes eficients amb la col·laboració de tots els centres
educatius  del  municipi  i  tots  els  agents  de  la  comunitat
educativa

iii. Programes consensuats amb tots els actors relacionats per
combatre l'incivisme a la via pública 

e. Adquirir més terreny municipal 

Hi  ha  una  mancança  d'espais  municipals.  Cal  adquirir  més

terrenys  i  immobles  pel  poble  per  promoure  projectes  com el

Casal  de Joves, locals  per entitats, aparcament i  per tenir més

flexibilitat  a  l'hora  de  desenvolupar  diferents  activitats  de

l'Ajuntament o de les associacions.
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3) ATENCIÓ A LES PERSONES

Un dels nostres objectius principals és combatre l'exclusió social i les

desigualtats.  Cal  que  les  institucions  i  la  ciutadania  s'impliquin  en

aquesta lluita, cal afrontar la nostra realitat i transformar-la des de tots

els fronts possibles.

a. Habitatge

La vivenda digne és un dret de tots. És una pedra angular per

garantir  la  dignitat  i  la  igualtat  de  tots  els  ciutadans.  Tots

mereixem  un  accés  assequible  a  l'habitatge  i  poder-nos-hi

mantenir amb tranquil·litat.

i. Obrir la convocatòria d'una plaça per un tècnic d'habitatge
(que, per exemple, s'encarregui de detectar pisos buits i que
entrin al mercat de lloguer)

ii. Desenvolupar  polítiques  per  promoure  lloguers
assequibles

iii. Pla d'emancipació juvenil

iv. Lluitar perquè ningú no sigui desnonat injustament

v. Seguir amb la compra i lloguer de pisos per la creació del
parc d'habitatges públics

vi. Compromís de dur a terme les propostes acordades amb la
PAH (Plataforma d’Afectats per l’Habitatge de Sant Celoni) 
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b. Lluita contra la pobresa i l'exclusió social

No podem pretendre ser un poble digne i democràtic si permetem
que existeixi la pobresa o el risc d'aquesta. 

i. Augmentar les subvencions contra la pobresa energètica
i alimentària

ii. Lluitar des  de  l'educació,  l'esport  i  la  cultura  contra
l'exclusió  social  (tant  per  promoure  la  cohesió  com per  la
seva  utilitat  com  a  eina  de  detecció  de  casos  de  risc
d'exclusió social)

iii. Tenir en compte la realitat social de Sant Celoni i la Batllòria
en totes les polítiques públiques municipals perquè incloguin
aquesta  lluita  en els  seus  objectius  i  format  basant-se en
l'estudi ja elaborat

iv. Plantejar un nou model per combatre la pobresa alimentària
més normalitzador

v. Dotar de les eines necessàries a tots els veïns i veïnes per
poder tirar endavant una vida digne (des d'ajuts econòmics
i materials fins a formació i suport psicològic).

vi. Cooperar amb les associacions culturals i juvenils per crear
programes d’integració i col·laboració

c. Igualtat

La igualtat és un valor que s'obté lluitant des de la ciutadania i
des de les institucions.

i. Qualsevol  política  pública  de  l'Ajuntament  es  farà  amb
perspectiva  de  gènere,  des  d'una  visió  antiracista  i
anticlassista

ii. Desenvolupament de programes específics per promoure la
inclusió de tots els col·lectius

iii. Atenció  integral  a  la  dona des  d'una  perspectiva  del  Baix
Montseny amb la col·laboració  de tots  els  municipis  de la
comunitat
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d. Atenció a les persones en situació de dependència

i. Dotar  de  més  recursos  els  Serveis  d'Atenció  Domiciliària

(SAD) per poder oferir un millor servei

ii. Facilitar  aquells  tràmits perquè  l'usuari  no  s'hagi  de

desplaçar fins a les oficines de l'Ajuntament per realitzar-los

sinó que el personal municipal es desplaci fins al domicili de

l'usuari

iii. Coordinar-nos i treballar conjuntament amb el Casal d'avis i

altres entitats relacionades

iv. Estudiar  la  viabilitat  d'un  geriàtric  municipal  i/o  pisos

tutelats

v. Seguir col·laborant amb entitats com la Fundació Acció Baix

Montseny o AFADIS. 

vi. Ampliació de més places públiques al Centre de Dia

e. Salut

i. Seguir amb el projecte de construcció d'un CAP a la zona

de l'antiga Forestal a Sant Celoni

ii. Seguir amb el projecte d'ubicar un nou CAP a la Batllòria

iii. Lluitar  perquè  el  nostre  hospital  pugui  millorar  els  seus

serveis  i  especialitats.  Volem  que  sigui  un  referent  a  la

comarca

iv. Promoure la vida saludable

1. Garantir a tothom l'activitat esportiva i potenciar-la

2. Dotar a la població de les eines necessàries per poder
mantenir dietes saludables i equilibrades
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f. Gent gran

i. Nou Casal d'avis a Sant Celoni

ii. Buscar un nou espai pel Casal de la Gent Gran a la Batllòria

iii. Coordinació i cooperació amb totes les associacions de gent

de la tercera edat per promoure'n la seva salut i benestar

iv. Promoure  nous  tallers  (tallers  de  memòria,  noves

tecnologies, etc.)

v. Promoure  programes  intergeneracionals per  compartir

coneixements i experiències 
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4) CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Entenem  que  la  cultura,  l'educació  i  els  esports  són  una  eina  de

transformació, conscienciació i de cohesió de la comunitat. Cal que hi

hagi  una  gran  coordinació  entre  tots  els  actors  implicats,  des  de  les

entitats fins a les institucions, per aprofitar-les en aquest sentit. 

a. Cultura i patrimoni

La cultura entesa com a passat, present i futur. Com a punt de

trobada  de  tots  i  totes  nosaltres.  La cultura ens  uneix,  ens

apropa uns i altres, i, al mateix temps, ens fa únics. 

i. Donar suport al talent artístic i literari del municipi i del

Baix  Montseny  (promovent  concursos,  formacions  i

espectacles, per exemple)

ii. Fomentar l'art urbà designant parets en les quals artistes i

entitats puguin pintar-hi murals i graffitis

iii. Recuperar l'edifici del Centre Popular per poder-li donar

un ús cultural

iv. Rehabilitar Can Ramis per disposar de més espai 

v. Recuperar  les  arrels  històriques de  Sant  Celoni,  La

Batllòria, el Montseny i el Montnegre

vi. Seguir treballant per la memòria històrica recent del municipi
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b. Participació

La lliure participació de tota la ciutadania en la cultura popular és

una de les màximes expressions democràtiques d'una societat. És

per això que des de l'Ajuntament i des de les entitats cal treballar

perquè  tothom  se  senti  convidat  a  participar,  crear  i  decidir.

Perquè el poble es construeix participant.

i. Campanyes  perquè  el  màxim  nombre  de  veïns  i  veïnes

participi en la vida cultural i associativa del nostre poble

ii. Facilitar i acompanyar a l'hora de realitzar tràmits burocràtics

de les diferents associacions

iii. Ajudar a les associacions en les seves necessitats, escoltar-

les, dialogar i oferir els recursos necessaris

iv. Locals per entitats

v. Cooperar estretament amb les associacions del municipi pel

desenvolupament d'activitats de diferent tipus

vi. Fomentar  la  creació  o  reactivació  d'associacions  veïnals,

escoltar-les, col·laborar i recolzar-les

vii. Obrir  a  la  ciutadania  la  participació  en  comissions  de

nomenclàtors per escollir el nom de places i carrers

viii. Aprofitar els pressupostos explicatius i participatius per

acostar les institucions a la gent.
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c. Educació

L'educació  és  un  dels  pilars  fonamentals  de  les  societats

democràtiques.  Cal  educar  per  crear  ciutadans  lliures  i  crítics.

Volem que els nostres alumnes, tots, siguin conscients dels seus

drets i que estiguin preparats pel món professional..

i. Promoure  nous  cicles  formatius relacionats  amb  el

nostre  territori,  noves  tecnologies  i  amb  l'atenció  a  les

persones en situació de dependència

ii. Lluitar perquè s'inclogui la modalitat de Batxillerat Artístic

a l'Institut Baix Montseny

iii. Programa perquè es treballi  des de l'educació la promoció

dels valors de la igualtat i el respecte a tots els centres. 

iv. Combatre el masclisme, el racisme i el classisme des

de l'educació

v. Educació sexual i en matèria de gènere

vi. Programa de seguiment i recolzament a aquell alumnat que

té  dificultats  per  continuar  els  estudis  (ja  siguin

acadèmiques, econòmiques o personals)

vii. Treballar  per  reduir  la  taxa  de  fracàs i  abandonament

escolar de Sant Celoni i la Batllòria

viii. Potenciar  beques  de  l'Ajuntament  de  mobilitat  pels

estudiants que s'han de desplaçar

ix. Instal·lació d'un porxo al pati de l'IES Baix Montseny.

x. Col·laborar  més  estretament  amb  totes  les  associacions

vinculades als centres educatius (ja siguin de pares i mares o

d'estudiants) i amb el equips directius
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xi. Fer d’autèntic motor de coordinació entre totes les escoles ,

AMPA, AFA, associacions d’estudiants i altres entitats, en els

diferents projectes o actes que es duen a terme i es faran en

el  futur,  com  l’assignatura  comunitària  que  s’ha

d’implementar el curs 2019-2020

xii. Començar  a  planificar  una  segona  escola  bressol al

municipi

xiii. Potenciar  el  projecte  escoles  obertes,  per  a  alumnes  que

presenten un rebuig als marcs d’aprenentatge més teòric i

que es poden motivar mitjançant activitats de caràcter més

experimental amb resultats tangibles i aplicables

xiv. Garantir  que la biblioteca obri  més hores les  èpoques

puntuals d’exàmens (que acostumen a ser comunes).

xv. Regular el funcionament dels casals d’estiu

xvi. Col·laborar  amb el  Departament  d’Educació  i  els  municipis

del  nostre  entorn  en  la  planificació  conjunta  de  l’oferta

educativa de tot el Baix Montseny
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d. Esports

Els esports són una eina dinamitzadora i que crea moltes sinergies

entre tots els conciutadans. A més a més, entenem que l’esport és

una part  essencial  de la vida saludable.  Per tant,  cal  garantir

l’accés a l’activitat esportiva a tothom perquè efectivament

el dret a la salut sigui un dret universal.

i. Pla d'arranjament del Pavelló 11 de setembre 

1. Arreglar les goteres

2. Fer les obres necessàries per poder utilitzar les grades

quan es juga a les 3 pistes

ii. Planificar les noves instal·lacions esportives municipals

iii. Rehabilitar el camp de futbol de Can Sans

iv. Aprofitar la pràctica d'esports com una eina per la diversitat i

la cohesió del municipi

v. Seguir  amb  el  projecte  de  piscina  a  l'aire  lliure,  però

garantint  que l'espai  es pugui utilitzar durant tot l'any per

activitats de caire cultural (per exemple que sigui una zona

apte per fer-hi concerts o espectacles a l'aire lliure)
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5) BON GOVERN 

Volem un Ajuntament  proper a la població. Perquè al cap i a la fi el
govern  ha  de  ser  del  poble.  Per  això  és  necessària  una  bona
comunicació, empatia i diàleg. 

Cal  que  la  gent  se  senti  propietària  de  les  institucions,  perquè  són
nostres.  De  tots.  Tothom  ha  de  sentir  que  forma  part  del  mateix
col·lectiu; cal que el respecte i l'entesa imperin en l'administració. Cal
que hi hagi confiança mútua. 

a. Apropament de les institucions a la ciutadania

i. Més hores o més facilitat per l'atenció a la ciutadania

ii. Millorar  la  comunicació  i  la  publicitat  municipal  amb
ciutadans  i  entitats  (per  exemple  potenciant  l'ús  de  les
xarxes socials i dels canals telemàtics)

iii. Major  acompanyament  a  l'hora  de  fer  sol·licituds
(instàncies)

b. Nou model de seguretat pública

Entenem que la policia  no s'ha de limitar a imposar sancions i
patrullar, i que la seguretat pública, al mateix temps, no només ha
de  ser  una  qüestió  de  la  policia.  Cal  una  major  coordinació  i
organització  de  la  comunitat  (des  dels  Mossos  d'Esquadra  i  la
Policia  Local  fins  a  la  societat  civil)  per  garantir  que el  nostre
municipi sigui un lloc segur, estable i tranquil.

i. L'alcaldia ha d'estar al front de la policia local

ii. Reorganitzar  el  conjunt  de  l'àrea  per  poder  garantir  un
servei eficaç

iii. Seguir amb el projecte de la policia de proximitat

iv. Més transparència en les juntes de seguretat. Publicar els
punts més rellevants

v. Noves dependències adequades a les necessitats del cos
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c. Cooperació  i  coordinació  institucional  per  la  construcció
del Baix Montseny

d. Nou Pla Estratègic Municipal que tingui en compte a tots
els barris i no els aïlli

e. Recursos humans

i. Reorganització de l’ajuntament àrea per àrea.

ii. Valoració de la relació de llocs de treball  urgent (primers
anys de mandat)

iii. Crear un organigrama clar, real i entenedor

f. Economia

i. Revisió  de  les  taxes  municipals per  ajudar  a  les
famílies més vulnerables

ii. Promoure que els col·lectius que més ho necessiten, com
jubilats o persones amb mobilitat reduïda, disposin d'accés
gratuït al servei d'autobús urbà
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6) JOVENTUT

Cal  veure  els  joves  com  un  col·lectiu  més  del  poble  que  té  unes
necessitats i exigències específiques a les quals cal donar resposta. Per
nosaltres el jovent és una prioritat i un actor més del poble. Per això
volem dotar-lo de les eines necessàries per organitzar-se, desenvolupar-
se i emancipar-se.

A més a més, volem que Sant Celoni i la Batllòria sigui un municipi en el
qual  els  joves  s'hi  vulguin  quedar.  Que  no  calgui  que  marxin  per
completar el seu projecte vital,  sinó que puguin desenvolupar aquí,  a
casa nostre, la seva vida. Per això és necessari  fomentar el treball i
l’habitatge digne. Que no hagin de marxar per emancipar-se.

a. Casal de Joves

Recolzarem la  creació  d'un Casal  de Joves autogestionat
que esdevingui un punt de trobada i un referent hegemònic de
tots els joves del municipi i del Baix Montseny. Considerem que
ha de ser autogestionat pels propis joves organitzats perquè són
ells els que millor coneixen les seves necessitats: horaris d'estudi,
activitats que els interessin, etc.

El Casal de Joves és una eina necessària perquè els joves i les
joves  puguin  organitzar-se  i  esdevenir  un  col·lectiu  més  que
incideixi  i participi en la vida pública del municipi. És necessari
perquè puguin cooperar entre ells i la resta d'entitats, articular les
seves demandes concretes i  lluitar  per materialitzar-les. És per
això que promourem la creació d'aquest nou espai.

b. Promoció, recolzament i coordinació amb les associacions
juvenils

i. Coordinar-se amb totes les entitats juvenils interessades pel
disseny  i  desenvolupament  d'activitats  culturals  i  populars
relacionades

ii. Promoure  la  creació  d'associacions  juvenils  i  estudiantils
oferint  guiatge  sobre  com  constituir-les  i  els  recursos
necessaris

iii. Escoltar i satisfer en la mesura possible les seves demandes
específiques
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c. Suport als joves a peu de carrer

d. Donar resposta a la manca d'oci juvenil

L'oci juvenil a Sant Celoni i la Batllòria és pràcticament nul. Cal
donar-hi  resposta.  L'oci  és  una  necessitat  i  una  forma  molt
important de socialització.

e. Emancipació juvenil

El jovent de Sant Celoni i la Batllòria s'ha de poder quedar al seu
poble. Hem de col·laborar i actuar perquè no hagi de migrar a
l'estranger  o  a  grans  ciutats  si  no ens  volem convertir  en  un
poble fantasma.

i. Guies d'estudis i de formació 

ii. Programes de treball i d'integració al mercat laboral

iii. Garantir  habitatges  per  gent  jove  (per  exemple  reservant
habitatges socials per joves de 20 a 35 anys)

f. Seguir oferint i  ampliant l’oferta de cursos de formació
complementària per joves

g. Reforçar la  participació dels  joves i  de les  associacions
juvenils en el poble

i. Casal de Joves: desenvolupat en el primer punt d’aquest
títol

ii. Creació del Consell Local de Joventut amb previ acord de
les entitats juvenils i conformant-lo d’acord amb aquestes.

Un Consell  Local  de Joventut és un organisme autònom
amb  representació  de  les  diverses  associacions  juvenils
que serveix  per  articular  demandes concretes,  presentar
propostes  i  desenvolupar  activitats  pròpies,  entre  altres
funcions.  L’objectiu  principal  és  promoure  la  participació
dels joves i la col·laboració entre les entitats de joves.

iii. Promoure,  reforçar  i  dotar  de  més  competències  la
Comissió  Jove  ja  existent.  Per  exemple  promocionant-la
periòdicament  des  de  les  escoles,  regularitzar-ne  el
funcionament, etc.
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7) NOVA CIUTADANIA 

Sant Celoni i la Batllòria som tots i totes. Ens ha de ser indiferent si som

d'aquí de tota la vida, vam arribar fa quaranta anys, dues setmanes o

tres generacions.  Ens és igual  el  nostre origen o la nostra religió.  La

diversitat, la cooperació i la tolerància són un gran motor que dona vida

als nostres pobles i a la nostra societat. Cal que prenguem una actitud

activa per convidar a tothom a participar.

a. Promoure  la  participació  en  la  vida  cultural,  política  i

associativa del  municipi  de tota la ciutadania i  entitats.

Independentment de les seves arrels, condició o religió

b. Creació  d'una  taula  intercultural  a  través  de  les

associacions o col·lectius 

c. Apropament a les diferents comunitats de la vila
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8) LA BATLLÒRIA

La Batllòria és un poble únic, això ho hem de tenir molt clar. I ningú

sap millor que la seva gent què necessita el seu poble. És per això que

reforçarem la coordinació amb el Consell  del poble de la Batllòria i la

resta d'associacions que hi tenen activitat. Perquè hi ha d'haver un tracte

d'iguals  i  perquè  creiem en l'autonomia  de  la  Batllòria  i  en  els  seus

habitants.   

a. Impulsar un desviament de l'AP-7 directe per la Batllòria

Està  molt  estudiat  que  una  millora  en  les  comunicacions  de

transport comporta una millora pel desenvolupament econòmic i

per la potenciació dels llocs de treball, sobretot al voltant d'una

via de transport primària com és una autopista. És necessari fer

arribar totes aquestes millores mitjançant un nou accés a l'Ap-7 a

la Batllòria per potenciar les sinergies a nivell logístic industrial. És

per això que des de les institucions lluitarem perquè es faci aquest

nou accés.

b. Seguir amb el projecte d'ubicar un nou CAP a la Batllòria 

(Punt  e.  del  bloc  3:  Atenció  a  les  persones).  Creiem  que  cal

avançar  en la  construcció  d'instal·lacions  arreu del  territori  per

garantir un accés immediat a tots els ciutadans, independentment

d'allà on visquin. 
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c. Buscar un nou Casal de la Gent Gran de la Batllòria

(Punt f. del bloc 3: Atenció a les persones). En la mateixa línia de

recolzar l'associacionisme i facilitar l'organització ciutadana, volem

millorar les condicions de la gent gran de la Batllòria. I per això

seria necessari poder-los dotar d'un nou Casal.

d. Recuperar  i  documentar  les  arrels  històriques  de  la

Batllòria 

(Punt a. del bloc 4: Cultura, educació i esports). La història s'ha

de conèixer, perquè en som el seu resultat. És per això que veiem

necessari recuperar i difondre les arrels històriques de la Batllòria

i, també, la seva història recent. Cal que entenguem d'on venim.

e. Col·laborar  estretament  amb  les  associacions  de  la

Batllòria  pel  desenvolupament  de  diferents  activitats

culturals i populars al poble

Cal que ens coordinem institucions i associacions per donar vida al

nostre poble. És per això que garantirem una millor col·laboració

entre  entitats  (dels  dos  pobles)  i  l'Ajuntament  per  poder  fer

activitats conjuntes. 
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9) TREBALL I PROMOCIÓ ECONÒMICA

És  important  tenir  en  compte  el  treball  i  la  promoció  econòmica  del
nostre  municipi  si  volem  evitar  que  s'acabi  convertint  en  un  poble
dormitori. Sant Celoni i la Batllòria tenen un gran potencial econòmic
com  a  conseqüència  de  la  seva  situació  geogràfica  entre  Girona  i
Barcelona i, també, pel seu entorn. Cal aprofitar-ho, tal i com es diu al
punt de Territori i medi ambient.

a. Treball

i. Donar suport a les empreses que cooperin amb el tercer
sector, que tinguin una funció més social i que ocupin a
persones amb risc d'exclusió social

ii. Implementar  programes que  donin  suport  a  llocs  de
treball per persones amb mobilitat reduïda

iii. Seguir  donant  suport  a  les  persones  amb risc  d'exclusió
social per trobar feina digne

iv. Incentivar  a les empreses a contractar  veïns i  veïnes en
situació d'atur

v. Promoure  cursos  de  difusió  de  drets  laborals  i  de
negociacions col·lectives
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b. Promoció econòmica

i. Recolzar la creació de noves empreses:

Cooperatives,  societats  laborals,  noves  societats,  etc.  I
acompanyar-les durant el seu procés de gestació.

ii. Activar els vivers d'empreses

Recolzar  el  procés  de  gestació  i  acompanyar  durant  el
primer període d'activitat a les noves empreses. Posar a la
seva disposició els recursos tecnològics i logístics que siguin
possibles,  així  com  els  vivers  d'empreses  que  s'han
desenvolupat a altres municipis.

iii. Promoure fires relacionades amb el territori

iv. Recuperar l'Altrium com espai multifuncional 

Cal aprofitar la bona comunicació de l’Altrium i les seves
instal·lacions ja construïdes perquè sigui un espai on s’hi
desenvolupin diferents activitats econòmiques. Dinamitzar-
lo.

v. Impulsar una plataforma de comerç local

Una plataforma de comerç local  online que coordinaria les
botigues i negocis del municipi i de la comarca per posar en
comú recursos i poder entrar al mercat electrònic. S'ha de
potenciar  i  ajudar  al  comerç  local  i  de  proximitat  per
introduir-se  a  aquest  nou escenari  i  per  poder  competir
amb les grans empreses. Fer-ho des de la cooperació i la
coordinació  significaria  un  major  aprofitament  de  la
infraestructura necessària i reduiria els costos.

vi. Crear la marca  “Baix Montseny”. Que aquest nom sigui
el  sinònim  d’un  producte  de  qualitat,  proximitat  i
sostenibilitat

vii. Recolzar als comerciants

Els negocis del nostre municipi s'han de sentir recolzats per
l'Ajuntament. Són un dels actors més rellevants del nostre
municipi.

1. Fires de sector o fires vinculades amb el territori per
promocionar-los

2. Assessorament  per  complir  amb  les  legislacions
establertes i amb la gestió dels usos de l'espai públic

3. Escoltar  amb  efectivitat les  seves  inquietuds  i
necessitats
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c. Turisme

El turisme pot ser un motor econòmic força delicat depenent de

com  es  promogui.  És  per  això  que  apostem per  un  turisme

rural, sa i sostenible. Cal aprofitar la nostra situació geogràfica

estratègica: a mig camí entre Barcelona i Girona, i, d'altra banda,

entre el Montseny i el Montnegre. Per això proposem:

i. Potenciar  i  millorar  els  itineraris  de  muntanyisme  i

ciclisme del nostre territori

ii. Aprofitar el nou autobús que va de l'estació al Montseny

per promocionar la nostra vila fent-ne més publicitat amb

la coordinació de tots els agents interessats

iii. Crear  rutes gastronòmiques:  volem crear  experiències

úniques a Sant Celoni i la Batllòria, i la nostra gastronomia

és una gran oportunitat
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Aquestes són les propostes que tenim per Sant Celoni i La Batllòria, creiem
que  és  un  programa  actiu  i  viu.  I  estem  convençuts  que  són  propostes
necessàries per una millor qualitat de vida col·lectiva i individual. Algunes són
propostes que no es poden dur a terme en només 4 anys, però creiem que per
millorar el nostre dia a dia cal mirar més enllà d’un període electoral. Potser
som agosarats i ambiciosos, però com hem dit en un principi volem el millor pel
nostre  poble  perquè  l’estimem.  Volem decidir  com serà el  Sant  Celoni  i  La
Batllòria del futur, per dignificar el nostre municipi, la nostra comarca, el Baix
Montseny, i construir entre tots i totes la República que ens mereixem.

Aquest programa electoral ha estat elaborat amb la col·laboració, durant molt
de temps i desinteressadament per molts actors diferents del nostre municipi,
agents socials, entitats culturals i esportives, associacions, col·lectius educatius,
promotors econòmics, comerciants, etc., però principalment per  persones de
tots els àmbits que, des del seu anonimat, generosament han aportat el seu
punt de vista per millorar el nostre poble, la nostra comunitat, el nostre entorn i
sobretot per millorar la vida dels nostres conciutadans.

És per això que els hi volem agrair sincerament el seu ajut i esperem seguir
rebent les seves inquietuds i les seves aportacions. 

Moltes gràcies a totes i tots.

© 2019    L’equip de Sant Celoni i La Batllòria 
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