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Grups municipals

Serà realitat  
algun dia les  
urgències  
pediàtriques?

A principis de l’any passat el grup municipal del PSC a l’Ajunta-
ment de Sant Celoni es va reunir amb el col·lectiu Mares Baix 
Montseny per donar suport a la seva demanda de tenir un servei 
d’urgències de pediatria a l’hospital de Sant Celoni.

El col·lectiu Mares Baix Montseny feia ja un any que havien 
iniciat diferents accions per fer visibles la seva reivindicació: que 
l’Hospital de Sant Celoni disposés d’urgències amb recurs 
pediàtric. Aquest col·lectiu va començar les seves reivindicacions 
amb una recollida de signatures, van fer manifestacions, van acon-

seguir aprovacions de suport en els plens de tots els ajuntaments 
del Baix Montseny i van fer arribar la problemàtica al Síndic de 
Greuges de Catalunya. 

La demanda pel servei d’urgències pediàtriques va culminar amb 
l’aprovació per unanimitat d’una proposta de resolució a 
la Comissió de Salut perquè l’Hospital de Sant Celoni tingués 
aquest recurs pediàtric a proposta del diputat del PSC al Parla-
ment de Catalunya, Jordi Terrades, que va ser l’impulsor de 
la proposta de resolució. La Comissió del Parlament va aprovar 
per unanimitat de tots els Grups Parlamentaris la proposta de reso-
lució impulsada pel PSC amb el suport de Junts pel Si i la CUP per 
l’habilitació d’aquest servei.

Després d’un any de lluita les urgències de pediatria ja eren molt 
a prop de ser una realitat. Però el que semblava una gran noticia, 
aquesta resolució aprovada al Parlament, s’ha quedat en una 

bona intenció i no serà una realitat aquest any 2017, perquè 
en l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat no ha prospe-
rat una esmena presentada pel grup parlamentari socialis-
ta que, precisament, havia de preveure la creació del servei 
d’urgència pediàtrica en aquest centre hospitalari tots els 
dies de l’any. L’esmena presentada en la Comissió d’Economia 
va tenir els vots en contra de JxSi, per tant ara mateix no hi ha cap 
partida per posar en marxa les urgències pediàtriques. 

Esperem que, malgrat aquest llarg camí, el servei d’urgències pe-
diàtriques sigui una realitat  properament  i des de el govern actual 
de la Generalitat se’l doti de partida pressupostària, tal i com havia 
demanat el PSC al Parlament, per fer possible aquest servei.

PSC de Sant Celoni i la Batllòria
gmpsc@santceloni.cat

Sant Celoni,  
compromès  
amb la  
democràcia
 
El passat 29 de març es va cons-
tituir a Sant Celoni el Pacte Local 

pel Referèndum, una manifestació d’adhesió del territori 
al Pacte Nacional. 

El Pacte Nacional pel Referèndum va néixer el 23 de desem-
bre del passat any a proposta del Parlament de Catalunya 
i amb l’impuls del Govern del país. Aquest aplega milers 
d’entitats socials, culturals, polítiques... amb el propòsit 

d’impulsar un pacte entre els governs de l’Estat i de la Ge-
neralitat que permeti la celebració d’un Referèndum 
eficaç i vinculant, perquè la ciutadania catalana pugui 
votar sobre el seu futur polític com a nació.

Les entitats de Sant Celoni i del Baix Montseny sem-
pre heu demostrat el vostre compromís amb el país i 
la seva gent en iniciatives de caràcter molt diferent però 
que han tingut en comú els drets col·lectius, la solidaritat, 
l’estima pel territori... En la situació política que viu Catalu-
nya heu tornat un cop més a posicionar-vos i a reivindicar 
drets tan bàsics com el diàleg, el respecte i la democràcia.

Són moltes les fotografies i imatges de moments on hem 
demostrat la qualitat humana i de compromís de la gent de 

Sant Celoni. Un cop més podem estar molt orgullosos 
com a vila perquè som prop de vuitanta entitats les 
que ens hem adherit al Pacte pel Referèndum. Moltes 
gràcies per compartir avui aquest compromís amb tots no-
saltres. Gràcies per la bona feina que feu dia rere dia.

Però encara queda feina a fer. Cal recollir moltes adhesions 
d’entitats però també a nivell individual per fer un clam 
a favor de la democràcia. Votar mai pot ser un problema. 
Votar pot ser la solució. Fem-ho possible entre tots i ad-
heriu-vos a pactepelreferendum.cat!

Grup Municipal del PDeCAT
santceloni@partitdemocrata.cat

Volem un govern 
celoní valent!
Els Pressupostos del 2017  
no són els del canvi

Des de la CUP no hem donat suport als Pressupostos del 2017, 
aprovats un cop més amb els vots de CiU i el PSC. Una negativa 
conseqüència de la manca de projecte i per les seves formes de li-
derar, marcades per la falta de valentia a l’hora de construir un Sant 
Celoni i una Batllòria al servei de la gent, i també per una manca de 
confiança en l’equip de govern.

El govern de CiU no ens genera confiança
Els resultats de les eleccions del 2015 es van traduir en un equip de 

govern en minoria. Aquesta minoria la celebràvem entenent que hi 
hauria la necessitat constant no només de parlar, sinó també d’es-
coltar.

Però el que ens hem trobat és un equip de govern amb dues cares. 
De cara enfora tot són cants a la participació i al treball conjunt. 
Però de cara endins costa molt arribar a acords, sobretot si són 
transformadors o la calculadora electoral no acompanya. 

La CUP, l’única alternativa
Des de la CUP, malgrat tot, seguim i seguirem presentant propostes 
que millorin el dia a dia, com aquestes que s’han tirat endavant 
gràcies a les mocions que hem presentat al Ple:
- Accelerar el procés construcció de la piscina municipal descoberta
- Buscar solucions per al problema de pas per a vianants i bici-

cletes a la C-35.

- Impulsar el bus del Soler de Vilardell.
- Treballar per augmentar la recollida selectiva d’escombraries.
- Promoure la municipalització de serveis bàsics, com l’aigua o la 

gestió de la neteja dels edifics municipals.

Per un canvi real, cal un govern valent!
Després de 13 anys fent política a Sant Celoni i la Batllòria, conei-
xem els límits del municipalisme. Però aquest govern, com l’anterior, 
el trobem mancat d’idees. Sant Celoni i la Batllòria no es poden 
permetre quedar enrere, perquè entre els marges cal saber buscar 
les escletxes, aprofitar-les i tenir esperit d’arriscar-se. I sabem del 
cert que aquestes escletxes hi són. 

CUP SANT CELONI
www.santceloni.cup.cat

Benvolguts celonins i celonines

Des del grup municipal ICV-EUiA Sant 
Celoni i la Batllòria volem en primer 
lloc comunicar-vos la creació del nou 
subjecte polític conformat per diversos 
partits d’esquerres i que intenta ser un 
espai integrador i plural, aquest nou 

subjecte s’anomena Un País en Comú i es obert per  tothom 
que hi vulgui participar. Per aquesta raó des del nostre grup 
municipal us encoratgem a participar i empoderar-vos per  
aconseguir un espai més fort i que estigui més en contacte 
amb la realitat ciutadana.

D’altra banda volem aprofitar aquest espai per donar 
compte que si bé per fi s’han aprovat els pressupostos i 
suposen un increment de la despesa social de 1.170 

milions d’euros, el qual suposa un bon punt d’inici, no 
s’ha d’oblidar que l’important és mantenir aquesta voluntat 
i l’interès per fer les coses el millor possible per a tal d’aju-
dar els ciutadans, és a dir, em refereixo per exemple a portar 
les urgències pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni, a no 
intentar privatitzar el centre d’acollida de menors de Girona 
o bé aplicar el promès clivatge de càncer de Colon (que 
segons dades de l’AEC és dels que tenen més incidències i 
presenten un 64% de possibilitats de supervivència), entre 
d’altres de tants exemples. 

En línia amb l’anterior el que volem recordar enllaçant així 
també amb el primer paràgraf és que qui realment és im-
portant, no són els representant polítics, sinó el ciutadans 
i que no hauríem d’estar parlant de les voluntats d’aquests 
representants sinó de la voluntat de les persones i que 
l’única manera que tenim d’aconseguir una millor societat 

i unes millors condiciones és participar i fer-nos sentir, per-
què aquesta és l’única manera efectiva que tenim de fer 
front a les injustícies així com alguns grups de poder de la 
societat que pretenen augmentar la seva influència a costa 
del ciutadà.

En resum des d’ICV-EUiA Sant Celoni i la Batllòria volem fer 
patent la importància que suposa la participació ciutadana 
a la societat i en la política per a avançar cap a un futur més 
prometedor. D’altra banda us animem a participar en el nou 
espai polític per a acostar-lo a la realitat del nostre poble i 
del nostre dia a dia.

Grup municipal ICV Sant Celoni i La Batllòria 

icvsantceloni@ymail.com

Seguim empenyent 
pel Baix Montseny
En l’últim dissabte de març, ERC va 
reunir a Breda una representació de 
totes les candidatures i seccions locals 
del partit al Baix Montseny. En aques-
ta trobada, on hi van participar els al-

caldes de Breda, Campins i Cardedeu, va servir per posar fil 
a l’agulla en una sèrie d’accions que requereixen una unitat 
d’acció de tots els municipis d’aquest territori, per defensar 
de forma coordinada els problemes, les necessitats i les as-
piracions del Baix Montseny.

En l’últim Informatiu de 2016, des d’ERC us parlàvem de 
la importància estratègica del Baix Montseny a partir de 

l’exemple d’un projecte concret: el Tritó, impulsat des de 
l’Àrea de Comunitat de l’Ajuntament Sant Celoni amb la 
participació de molts municipis veïns. Com comentàvem en 
aquell article, el Baix Montseny no és una invenció artificial, 
sinó un territori amb unes sinergies evidents i naturals.

El Baix Montseny és una realitat social, cultural i econòmica 
que es troba a cavall de dues comarques i dues demarca-
cions provincials que el divideixen. I tenim uns problemes 
comuns, com l’ús de la C35, una infraestructura que travessa 
aquest territori de punta a punta i que malgrat les millores 
que ha tingut a Sant Celoni en els darrers mesos, segueix sent 
una carretera que es col·lapsa massa sovint. 

Els representants d’ERC d’aquests municipis ens esmercem 
cada dia per fer que la vida dels veïns i les veïnes dels nos-
tres pobles sigui una mica millor, i justament per això, no 
perdem de vista que hi ha moltes coses que ens uneixen. 

Per això, en la trobada de Breda vam acordar seguir-nos 
trobant periòdicament per fer un seguiment de les reivindi-
cacions que tenim en comú.

Nosaltres seguirem treballant per estructurar-nos cada dia 
més i millor per donar respostes conjuntes a les necessitats 
d’aquest territori, al mateix temps que teixirem complicitats 
amb les entitats i la resta de forces polítiques per seguir 
empenyent per fer que la comarca del Baix Montseny pugui 
ser una realitat ben aviat.

Grup municipal d’ERC-AM
www.esquerra.cat/santceloni
facebook.com/erc.santceloni
@ERC_SantCeloni




