
15

D’un hospital 
de luxe a un 
ambulatori  
“arregladet” 

Ara no fa pas més de quatre anys, a Sant Celoni el 
debat versava sobre quan començarien les obres d’un 
nou i modern hospital. Tothom ho donava per fet. Fins 
i tot CiU va justificar l’execució d’un pla urbanístic es-
bojarrat perquè garantia disposar dels terrenys neces-
saris per construir l’hospital. Era una veritat absoluta 
que no admetia, no només cap oposició, sinó tampoc 
un mer interrogant innocent. Qüestionar l’hospital era 
anar contra Sant Celoni. D’aquella veritat sagrada, i 

com aquell qui no vol la cosa, hem passat a discutir 
quina és la millora opció per impedir que l’hospital 
de “sempre” no quedi reduït a un simple ambulatori. 
Ara, aquest és el debat. Des de la CUP no l’obviarem 
pas, però també volem subratllar que el “problema de 
l’hospital” va més enllà d’un simple conflicte laboral, 
perquè l’incertesa que plana sobre el seu futur no és 
res més que un efecte col·lateral de l’anomenat “mo-
del d’excel·lència de la sanitat catalana”. Un model en 
què l’aposta per la gestió mixta, pública i privada, ha 
assaonat el terreny perquè ara CiU, de la mà d’ERC, 
privatitzi (subliminalment)  la sanitat, entesa com 
un servei públic i universal. Per tant, des de la CUP 
considerem que el debat obert (una altra vegada) al 
voltant del futur de l’hospital de Sant Celoni és una 

oportunitat per aclarir què hi passa (model de gestió, 
destí dels beneficis, usos privats, etc.) amb l’objectiu, 
primer, de garantir una sanitat pública i universal a tot 
el veïnat beneficiari i, segon, de debatre i qüestionar el 
model de gestió de la sanitat a Catalunya. 

CUP Sant Celoni

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

Partits polítics

Nou sistema de 
pensions del  
govern del PP
El passat 13 de setembre el go-
vern va aprovar l’Avantprojecte 
de Llei reguladora del Factor de 

Sostenibilitat i de l’Índex de Revaloració del Sistema de 
Pensions de la Seguretat Social. Els efectes d’aquesta 
reforma seran una reducció significativa de pensió dels 
futurs pensionistes i la pèrdua de poder adquisitiu per 
als actuals pensionistes. 

El disseny del factor de sostenibilitat proposat lliga 
l’evolució de les pensions a criteris demogràfics, sense 
contemplar altres millores en l’equilibri financer del 
sistema. Amb l’objectiu d’ocultar els efectes reals de 
la seva reforma, el govern espanyol insisteix a explicar 

que les pensions pujaran sempre com a mínim un 0,25 
per 100. 

La pensió mitjana és de 800 euros mensuals . Més del 
cinquanta per cent no sobrepassa els 700 euros i el 
25 % de les pensions contributives –així com el total 
de les no contributives– estan per sota del límit de la 
pobresa. La reforma que proposa el govern agreujaria 
notablement aquesta situació, fins a condemnar a la 
misèria a una bona part de les i els pensionistes.

El Govern justifica la seva reforma basant-se en la invi-
abilitat del sistema a causa del suposat augment de la 
població jubilada, al pretès creixement de l’esperança 
de vida, al descens de la població activa i a la baixada 
contínua de la natalitat. El dèficit actual de la Seguretat 
Social no obeeix a aquestes causes sinó a la recessió 
econòmica actual que ha provocat l’augment de l’atur 
i les retallades dels salaris, així com a les exempcions 
empresarials en matèria de cotització.

Tot això en honor de la privatització dels serveis i de l’es-
talvi de la despesa per destinar-ho al pagament del deute 
contret per salvar als bancs i a les grans empreses. 

ICV reclama una altra política econòmica que tingui 
com a base la potenciació de l’ocupació, la producti-
vitat, la participació dels salaris en els ingressos totals, 
l’eradicació de l’economia submergida, la reforma 
del sistema fiscal i la potenciació de la lluita contra el 
frau fiscal. I per descomptat instar al Govern que es 
mantingui, ara i en el futur, el poder adquisitiu de les 
pensions d’acord amb l’IPC.

Grup municipal ICV Sant Celoni i  
La Batllòria

icvsantceloni@ymail.com

Pots anomenar 
alguna cosa 
que hagi fet el 
govern Castaño 
aquests darrers 
2 anys?

Any 1979: Joan Castaño s’incorpora a l’ajuntament 

de Sant Celoni com a regidor. 4 regidors del consis-

tori actual encara no havien nascut. Després de 34 

anys, 23 dels quals com a alcalde, és comprensible, que 

no admissible, que no hi hagi esperit, si és que mai n’hi 

ha hagut. Pots anomenar alguna cosa que hagi fet durant 

aquest mandat? 

Nosaltres en recordem moltes de l’anterior, potser perquè 

les vam viure en primera persona. Però segurament et serà 

més fàcil anomenar-ne alguna perquè la llista és llarga: 

centre de dia i local per l’Associació Neurològica, escola 

bressol, tanatori, oficina de turisme, centre de formació 

i ocupació Sax-Sala, l’Oficina d’habitatge, la sala Bernat 

Martorell, l’escola municipal de teatre, el túnel d’entrada 

del municipi, l’impuls el projecte del Museu del Bosc, la 

pista d’skate del Pertegàs i el nou pavelló del Sot de les 

Granotes, l’escola Montnegre i el pas sota la C-35 a la Bat-

llòria, el servei de queixes, reclamacions i suggeriments, el 

bus urbà i un llarg etcètera amb altres ‘petits’ detalls com 

multiplicar gairebé per 4 les teleassistències i per 2,5 les 

ajudes socials i rebaixar un 44% la remuneració als càrrecs 

electes (amb 340.000 euros d’estalvi) i un 87% la despesa 

en telefonia dels regidors (de 14.565 euros l’any 2006 a 

1.963 euros al 2010). Com llavors, la gent de CiU seguim 

treballant honestament i obstinadament amb la il·lusió de 

poder seguir contribuint a fer millor el municipi. 

En aquests temps difícils i transcendents que vivim és 

molt necessari que els lideratges polítics siguin ener-

gètics, competents, treballadors i visionaris i ens sap 

greu no poder reconèixer cap d’aquestes qualitats al 

govern de qui fa 34 anys que volta per la Casa Gran. 

Com també hem de lamentar que tombin el cap a una altra 

banda quan se’ls demana que el nostre ajuntament estigui 

al costat de la transició nacional que ens ha de portar a un 

país més just i més pròsper. 

Grup Municipal de CiU

www.ciu.cat/santceloni
santceloni@ciu.info

Suport a l’activitat 
econòmica de la 
Vila

Ara, més que mai, és moment 
d’innovar per tirar endavant 

iniciatives i compromisos que ajudin a millorar la 
competitivitat de la nostra vila i ajudar a la creació 
d’ocupació. No ens podem quedar amb els braços 
creuats. 

Per això en aquest context estem implementant un 
innovador projecte que ha de portar a Sant Celoni, 
per primer cop, formació especialitzada en la in-

dústria química-farmacèutica, donant resposta a 
una demanda història d’un sector clau en l’eco-
nomia del nostre país que està creant nous llocs de 
treball. Volem estar al costat de la indústria. 

Seguim apostant per un sector clau, com és el de 
l’hostaleria. És així com aquest any consolidem la 3a 
edició d’una Tardor Gastronòmica que vam encetar 
l’any 2011 conjuntament amb el sector hostaler de la 
vila. Volem estar al costat de la restauració. 

Sota el principi de la col·laboració, l’Ajuntament tre-
balla conjuntament amb la patronal catalana CECOT 
i la Diputació de Barcelona per evitar el tancament 
de negocis viables a través d’un innovador projecte 

Reempresa, amb oficina al Sax Sala. Volem estar al 
costat del comerç. 

Som conscients de la importància del moment i de la 
necessitat de trobar noves eines des del món local. Per 
això continuem innovant, buscant valor afegit i tirant 
endavant, entre tots i totes, amb la col·laboració dels 
diferents sectors, els nostre municipi i el nostre país. 

Grup Municipal del PSC

gmpsc@santceloni.cat




