
Grups municipals

El Pla integral sobre addiccions del Baix Montseny, conegut 
com El Tritó, és una de les línies estratègiques de l’Àrea 
de Comunitat de l’Ajuntament de Sant Celoni. Aquest pro-
grama treballa des de 1999 en la prevenció de les drogues 
i d’altres addiccions, principalment entre la gent jove. Però 
què fa el Tritó, exactament? Doncs organitza activitats i xer-
rades i facilita l’accés a tractaments per superar les addic-
cions, activant, si cal, l’accés a un recurs d’inserció. És un 
programa fonamental per conèixer i tractar des de la proxi-
mitat municipal una problemàtica social que existeix i que 
convé afrontar amb tota la valentia per facilitar que tothom 

pugui gaudir d’una vida amb plena llibertat.
El Tritó, a més, posa de manifest una altra realitat: que el 
Baix Montseny no és una invenció artificial sinó un territori 
amb unes sinèrgies evidents i naturals. És un exemple de 
com es poden mancomunar serveis entre ajuntaments d’un 
mateix territori que es troba a cavall de dues comarques i 
dues demarcacions provincials que divideixen una realitat 
social, cultural i econòmica com és el Baix Montseny. 
Per això en aquest article volíem explicar-vos que des de 
l’Ajuntament de Sant Celoni hem apostat molt fort perquè 
el Tritó el proper mes de gener es renovi novament fins el 
2020 i es reforci amb una major dotació pressupostària. I 
estem molt satisfets que tots els municipis que en formen 
part hi hagin estat d’acord i que d’altres hagin decidit afe-
gir-s’hi.
El Tritó és també una prova de que la inversió en polítiques 
de prevenció és de les millors polítiques socials i econòmi-

ques que hi ha, perquè treballar en la prevenció d’addic-
cions avui vol dir que reduïm complicacions de salut de 
demà, les quals tindran un cost social i econòmic molt més 
gran per al nostre estat del benestar.

I així és com des d’ERC seguim posant maons a la República 
que estem construint, contribuint a fer un municipi més co-
hesionat i socialment més just i, al mateix temps, enfortint 
els lligams amb els pobles veïns amb qui conformem el Baix 
Montseny. 

Molt bones Festes.
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No més pobresa 
energètica

Les últimes dades sobre els indicadors de pobresa a Ca-
talunya ens diuen que el risc de pobresa a disminuït l’any 
2015 i afecta al 19% de la població, 1,9 punts menys que 
l’any anterior. Aparentment ha baixat la taxa de pobresa 
però la realitat es que han augmentat les desigualtats i 
l’empobriment de la societat perquè la mitjana amb qui es 
calcula la taxa també ha baixat. La societat s’ha empobrit i 
la pobresa és més extensa i més profunda. 
Aquesta pobresa te moltes cares. Una d’aquestes cares és 
l’anomenada pobresa energètica. Aquest tipus de pobresa 

és un fenomen d’aparició recent al nostre país. Una llar es 
troba en situació de pobresa energètica quan és incapaç de 
pagar una quantitat de serveis de la energia suficient per la 
satisfacció de les seves necessitats domèstiques o quan es 
veu obligada a destinar una part excessiva dels seus ingres-
sos a pagar la factura energètica de la seva llar. 
La mort de la Rosa a Reus, una dona de 81 anys,  ens ha fet 
veure la cara mes dramàtica d’aquesta pobresa que afecta 
de manera directa al col·lectiu de gent gran amb ingressos 
baixos, que han de decidir reduir les despeses del consum 
energètic a la llar per poder arribar a final de mes. El cas 
de Reus demostra que les grans multinacionals del sector 
energètic estan protegides per la legislació actual enfront 
del ciutadà que veu vulnerat els seus drets de manera sis-
temàtica. El dret a un habitatge digne i adequat contempla 
l’accés als subministraments bàsics, l’aigua, la llum i el gas 

són condicions indispensables per tenir un nivell de vida 
adequat, d’acord amb el que s’estableix en matèria de drets 
humans a nivell internacional.
Les solucions han de ser diverses, des de denunciar la in-
visibilitat de la pobresa energètica,  l’ immobilisme de les 
administracions públiques i les multinacionals o millorar la 
eficiència energètica de les nostres llars. Però també ens 
hem de plantejar anar un pas mes enllà i  apostar per un 
nou model energètic i contribuir a una nova cultura ener-
gètica. Aquest nou model ha d’estar basat en l’estalvi i la 
lluita contra el malbaratament, l’ús de tecnologies renova-
bles i la sobirania per fugir del model actual centralitzat i 
oligopolístic.

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

Aprovada la moció de la CUP per garantir el transport esco-
lar al nou edifici de l’escola.
El Ple municipal del 24 de novembre va aprovar la moció pre-
sentada per la CUP en què es demanava que l’ajuntament 
garanteixi el transport escolar municipal a l’escola Soler de 
Vilardell a causa de la ubicació del nou edifici, al costat de 
l’Institut Baix Montseny. PSC, ICV i CUP hi vam votar a favor, 
i l’equip de govern format per CiU i ERC es va abstenir.
Des de la CUP es va explicar que les raons que han fet que 
presentéssim aquesta moció és perquè “volem una esco-

la de proximitat i una escola heterogènia. La ubicació de 
l’escola a la zona de l’Institut ens dificulta, estructuralment, 
assolir aquests dos objectius”. Com que “les famílies més 
humils necessiten escoles gratuïtes, d’una banda, i prope-
res, de l’altra” “ens temem que una escola no accessible 
[com es preveu que arribi a ser el Soler amb la nova ubica-
ció], malgrat ser pública i gratuïta, tendeixi a ser poc atrac-
tiva per a aquells sectors abocats a no poder exercir, en 
igualtat de condicions, la llibertat de tria escolar”. 
La possibilitat, doncs, que si no es garanteix un transport 
escolar gratuït per als sectors més vulnerables pugui con-
vertir el Soler de Vilardell en una escola exclusiva per a qui 
hi pugui anar en cotxe particular, fa del tot necessari posar 
fil a l’agulla per assegurar que tothom hi pugui accedir. I 
la implementació del transport s’hauria de fer amb molta 

celeritat, abans del març vinent, quan s’inicien les preins-
cripcions per al curs 2017-18.
L’any 2010, quan es va aprovar la nova ubicació de l’escola, 
l’equip de govern es va comprometre verbalment a “estu-
diar” el tema del transport escolar pel greuge que signifi-
cava emportar-se una altra escola pública fora del centre (a 
partir del curs vinent, les escoles del centre de la vila seran 
totes tres concertades). 
Per això esperem que l’equip de govern, malgrat abstenir-se 
en la votació de la moció, iniciï el procés d’implementació 
d’aquest servei.

CUP SANT CELONI
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Volem un servei 
de bus per al 
Soler de Vilardell

Reforcem i reno-
vem el Tritó del 
Baix Montseny

Benvolguts celonins i celonines,
des d’ ICV-EUiA Sant Celoni i la 
Batllòria volem aprofitar aquest espai en 
primer lloc per felicitar-vos les  
festes i desitjar-vos una bona entrada 
d’any.

D’altra banda ens agradaria, ja que és l’última edició de 
l’any fer un resum de com ha esdevingut aquest any i 
presentar-vos els nostres propòsits.
En primer lloc sembla que hem aconseguit sobreviure a un 
any bastant tèrbol a nivell polític, tot i que per les informa-
cions que ens arriben, tant des del Parlament de Catalunya 
com el d’Espanya, l’any que ve no sembla distar molt al 
d’aquest. Tot i això no tot és negatiu, també trobem flors 
dins el jardí de la nostra societat, com per exemple que 
els pressupostos (si s’aproven) tindran un fort component 
social, o bé que el PP ja no compta amb majoria absoluta.

Tot i això no tot és política, sinó que també hem viscut 
altres moments importants aquest any com els jocs de Rio, 
una major visibilitat de les arts i cultures catalanes a nivell 
mundial, el creixement de moviments socials i de conscièn- 
cia social en diversos àmbits (Síria, pobresa energètica...). 
Referent a aquestes últimes qüestions, des d’ ICV-EUiA 
estem especialment contents ja que són temes d’especial 
importància dels quals cal estar conscienciats, tot i que 
també volem recalcar l’importància d’altres fets que ens 
afecten a tots com és el del canvi climàtic i com cadascú 
de nosaltres a nivell local pot actuar per reduir-lo, un 
exemple molt clar del seu efecte és com s’han allargat les 
temperatures de l’estiu aquest any.
Per últim volem proposar-vos un llistat de propòsits que 
des d’ ICV-EUiA volem dur a terme i volem convidar-vos a 
participar:
-Conscienciar-nos del canvi climàtic i quines accions puc

fer per lluitar contra ell
-Prendre consciència política i demanar més responsabi-
litats als representants tant locals, autonòmics, estatals i
supra-estatals car ens representen i estan al nostre servei.
-Participar de diferents accions col·lectives com ONG,
cooperatives, etc.
-Intentar millorar Sant Celoni i la Batllòria a través de
canals formals com informals.
En resum, des d’el grup local d’ICV-EUiA Sant Celoni
i la Batllòria us desitgem bones festes i que les passeu
acompanyats de qui més us estimeu.També us animem a
participar més política i socialment l’any que ve.
Coordialment el grup local d’ICV-EUiA Sant Celoni i la
Batllòria.
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Junts som més 
forts

Vivim moments polítics excepcionals. Tenim a les nostres 
mans l’encàrrec democràtic de donar sortida als anhels 
de molta gent d’aquest país que somia en un país millor. I 
conscients d’aquest deure cal que actuem amb més respon-
sabilitat, coratge, compromís i intel·ligència que mai. 
 Per això des de tot aquell sector de gent que representa el 

Partit Demòcrata hem sortit de la nostra zona de confort i 
hem assumit els riscos que la gent ens demanava. Hem po-
sat urnes quan ha calgut. Hem entès que calia fer renúncies 
per sumar a més gent. Hem entès que calia anar junts per 
assolir l’objectiu comú.
 Per això també a nivell local hem sumat sempre sinèrgies 
amb aquells sectors de la societat civil i altres partits amb 
qui compartíem objectiu. Per això també avui formem part 
de la plataforma “Som del Sí”,  un punt de trobada amb 

tots aquells que diem sí a un país amb totes les eines i po-
tencialitats al servei del seu progrés i de la seva gent. Un 
bon exemple de tot plegat és el mural que tenim a l’entrada 
del Doctor Trueta. Un mural fet per mans molt diverses però 
amb un objectiu comú. Quan som capaços de fer aquest 
esforç el resultat, com en aquest cas, és espectacular. 
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