
4a Festa de la CUP 
10 de juny
17 h A la plaça de la Vila de Sant Celoni 
(si plou, al Pallerola)
Paradetes de col·lectius i lluites
Install Party Desconnecta’t del capitalisme, 
instal·la’t alternatives.

19 h Ciutats pel canvi i la ruptura
JOSÉ TÉLLEZ (tinent d’Alcalde, Guanyem Badalona CUP)
ARITZ ROMEO (tinent d’Alcalde, Bildu Iruña)
MARIONA PASCUAL (regidora CUP Sant Celoni)

20.30 h Música i balls · 21.15 h Sopar
22.30 h Concert

VILACUPELS BARRIS DE 
SANT CELONI I LA BATLLÒRIA
Per la CUP potenciar els barris de Sant 
Celoni i la Batllòria és un objectiu pen-
dent. És en aquests espais on hi ha 
més proximitat entre el veïnatge, on 
s’acumula coneixement i sentiment de 
pertinença. I és a través d’aquest marc 

urbà i humà que l’administració s’ha 
d’apropar a la gent i oferir més i mi-
llors serveis: acostar els centres de sa-
lut; treballar per una xarxa ciutadana 
de suport a les persones grans i amb 
necessitats temporals o una seguretat 

pública vinculada als barris, amb més 
carrer, coneixement i interrelació amb 
el veïnat. Per això potenciar els barris 
és potenciar Sant Celoni. I a partir del 
pròxim Vilacup, a cada número parla-
rem d’un barri de Sant Celoni. 

Tanquem files amb els 
nostres regidors investigats 

per l’Audiència Nacional
Manifestació a Barcelona el 

dissabte 7 de maig
17 h, pl. Universitat

www.santceloni.cup.cat • @cupsantceloni • facebook.com/infocup

LA PRIVATITZACIÓ ENCOBERTA DEL 
SISTEMA DE SALUT
L’Hospital de Sant Celoni és una fundació privada que té l’objectiu d’oferir serveis sanitaris i 
assistencials. Tot i això, com la resta de centres, també es veu afectat pel procés de privatització. 
Vegeu el reportatge a les pàg. 3 i 4.

QUÈ S’HI COU AL POBLE?
L’equip de govern tira endavant la nostra proposta de 
pas per la C-35
El projecte de la futura rotonda a la C-35 no preveia d’inici cap pas per a via-
nants, ni subterrani ni elevat, una mancança històrica d’accés a peu o en bici-
cleta a l’altra banda. Des de la CUP vam proposar dues opcions de via verda que 
ressegueix el curs natural de la riera del Pertegàs. I va ser un encert, si tenim 
en compte que l’alcalde Deulofeu va presentar una de les opcions nostres al 
conseller Josep Rull durant la visita d’aquest últim el març passat. Tantmateix, 
a les inversions aprovades per CiU i PSC aquest pas no està previst. Esperem que 
davant l’últim atropellament a la C-35 l’equip de govern s’hi repensi i aquest 
pas sigui una realitat ja aquest 2016.

El Patronat 
de l’Hospital 
no vol retirar les 
plaques de 
Jordi Pujol
El Ple del 28 de gener es va deci-
dir, a proposta d’una moció d’ICV, 
per majoria retirar les distincions i 
plaques a l’expresident Jordi Pujol 
amb els vots a favor de la CUP, ICV 
i el PSC, amb l’estranya abstenció 
d’ERC i el vot en contra de CDC, 
amb l’argument aquests últims 
que el que va fer Pujol encara no 
s’ha jutjat. Però, per a sorpresa de 
tothom, el Patronat de l’Hospital va 
decidir posteriorment no retirar les 
plaques de Pujol. 
L’alcalde Deulofeu (president del 
Patronat de l’Hospital) ja ha rumiat 
que amb aquesta decisió l’Hospital 
fa just el contrari del que demana 
la majoria del Ple? I recorda que 
l’Hospital, tot i ser una fundació 
privada, té vocació de servei pú-
blic? I que com a tal hauria de res-
pectar el que democràticament es 
decideixi al Ple? 

Cal que l’accés a l’escola 
bressol El Blauet es reguli 
segons la renda familiar

Tenint en compte l’augment de la po-
bresa i, sobretot, el risc més elevat de 
pobresa infantil, així com la impor-
tància demostrada de l’escolarització 
abans dels 6 anys, la CUP va presentar 
una moció al Ple del 31 de març per mo-
dificar el sistema d’accés d’alumnes a 
El Blauet, que caldria regular segons el 
criteri de renda de les famílies: que les 
famílies amb uns ingressos inferiors 
tinguin més punts a l’hora d’accedir-hi 
que aquelles que tenen uns ingressos 
molt més elevats. 
Malauradament, el debat i la votació 
d’aquesta moció es va posposar fins al 
següent ple, ja que alguns dels grups 
van dir que no n’havien acabat de 
comprendre el contingut. Creuem els 
dits perquè en el pròxim ple tothom ho 
pugui entendre.

El futbol com a eina 
socialitzadora, educativa i 
saludable
Davant del procés iniciat d’unificació 
dels dos clubs de futbol que coexistei-
xen a Sant Celoni –la Penya Blaugrana 
i el Sant Celoni-, la CUP mostrarà sem-
pre el seu suport a tot procés en què es 
prioritzin els joves davant d’interessos 
personals.
És un bon moment per aprofitar 
l’oportunitat que se’ns brinda davant 
aquest nou club, per millorar les man-
cances detectades en el passat i que 
funcioni com una eina de socialització 
i educació al servei de la integració 
d’infants i joves en risc d’exclusió, i en 
benefici dels més de 500 joves que el 
practiquen.
Diferenciant clarament el que suposa 
la pràctica esportiva amateur, en què 
es treballi el vessant educatiu (com-
petències, valors i gestió del fracàs) 
i el vessant socialitzador i d’hàbits 
saludables perquè siguin una prioritat 
davant l’estricta competitivitat, mar-
ques, rècords i valors comercials de 
l’esport en si mateix que busquen no-
més la victòria i penalitzen la derrota 
com a fracàs rotund.
Es tracta d’una oportunitat d’optimitzar 
els recursos i potenciar el nostre jo-
vent, en què l’èxit del futbol celoní no 
es basi a aconseguir que un esportista 
arribi a l’elit futbolística sinó en el fet 
de tenir 500 joves practicant futbol.
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Vols explicar-nos alguna cosa del teu?
Escriu-nos a santceloni@cup.cat



LA PRIVATITZACIÓ ENCOBERTA 
DE LA SANITAT PÚBLICA
EL PAS DEL CONSELLER BOI RUIZ
Encara que Boi Ruiz, l’anterior conse-
ller de Salut, hagi negat repetidament 
l’existència de cap  intent de privatitzar 
la sanitat pública catalana a conseqüèn-
cia (o aprofitant) les retallades en el fi-
nançament de les autonomies, el cert és 
que durant el seu mandat s’han pres me-
sures que van clarament en aquesta di-
recció. Efectivament, l’afavorir l’entrada 
de capitals privats en alguns dels prin-
cipals centres sanitaris del país i la de-
rivació d’usuaris de centres de la xarxa 
pública cap a centres amb finalitats lu-
cratives posen de relleu aquesta deriva.

Fins fa pocs anys, tal com es pot veure 
a l’esquema que figura en el quadre ad-
junt, els recursos públics anaven a parar 
a centres públics o a centres concertats 
pertanyents a entitats sense afany de lu-
cre, com és el cas de Sant Celoni. Amb la 

creació del SISCAT, el 2010, s’introdueix 
la possibilitat que formin part d’aquesta 
xarxa pública tot tipus de centres. Així, 
el 2014, a la ciutat de Barcelona 4.000 
pacients que haurien pogut ésser operats 
en hospitals de l’antiga xarxa d’utilització 
pública (Clínic, Hospital del Mar, Sant 
Pau, Vall d’Hebron...) van ser derivats a 
un hospital propietat de la multinacional 
IDC Salud, amb el consegüent pagament 
amb fons públics.

És per això que la CUP va introduir en 
les negociacions amb Junts pel Sí una 
mesura que preveia que “es prioritzarà 
l’assistència als centres del SISCAT de 
titularitat pública”, i és per això també 
que una de les primeres iniciatives del 
nou conseller de Salut ha estat excloure 
del SISCAT dos centres de l’esmentada 
multinacional.

La preocupant creació de 
consorcis de salut
Més preocupants encara, pel seu caràc-
ter estructural, són la conversió de cen-
tres públics en consorcis on pot entrar 
el capital privat i que compten entre 
els seus objectius amb el fet d’adequar 
l’activitat als criteris de rendibilitat, eco-
nomia i productivitat. A banda del biaix 
que introdueixen aquests conceptes, cal 
fer notar també la dificultat amb què la 
transparència i el control públics topen 
en aquest tipus d’ens. Només cal recor-
dar el cas Innova de Reus, amb vasos 
comunicants cap a l’ICS  i el CSSC (ve-
geu el quadre). La creació del Consorci 
Hospitalari de Lleida i la transformació 
de l’Hospital Clínic de Barcelona han es-
tat dos dels punts conflictius que han fet 
disparar totes les alarmes a la darrera 
legislatura.

A Sant Celoni i la Batllòria la CUP 
sempre ha liderat unes noves formes 
de fer política, amb centenars de pro-
postes transformadores per fer de la 
nostra vila un bon lloc on viure.
Les dues primeres legislatures, el 
2007 i el 2011, la CUP va tenir un 
paper molt complicat en la política 
municipal: haver de decidir si es de-
cantava per un govern del PSC o un de 
CiU, és a dir, entre un que no li agra-
dava o un altre que tampoc.
Les darreres eleccions municipals, les 
del 2015, van ser molt diferents. Amb 
el 20,72% dels vots, els veïns van 
convertir la CUP en un actor princi-
pal: ja no és aquell parell de regidors 
que es dedicaven a defensar apassio-
nadament el seu programa electoral 
ple rere ple, sinó que la CUP ara és 
el líder de l’oposició, l’únic que ara 
mateix qüestiona, per exemple en el 
darrer Ple, uns Pressupostos per al 
2016 que en cap cas inclouen el pla 
estratègic sobre el qual CiU va dir que 
basaria la legislatura: el Museu del 
Bosc i la comarca del Baix Montseny.
Fa 10 mesos de les darreres eleccions 
municipals i ben poca cosa ha can-
viat en aquests 300 dies de govern de 
CiU, amb el beneplàcit del PSC:
Taxes i impostos: cap proposta, ne-
gació del necessari debat ciutadà i 
impossibilitat del debat polític, al 

presentar la proposta fora de termini 
per ser aplicats al 2016.
Pressupost municipal: mesos i mesos 
d’espera per rebre la proposta feien 
preveure canvis significatius, però 
finalment el pressupost aprovat amb 
el PSC no inclou ni noves propostes ni 
noves idees. 
Polítiques socials: res ha canviat, se-
gueixen les mateixes polítiques assis-
tencials, sense recursos per elaborar 
una pla contra la pobresa, els serveis 
socials és limiten a ser la finestreta 
de les demandes.
Serveis públics: cap proposta de 
canvi de model, d’optimització dels 
recursos, de millores per a la ciuta-
dania, simplement qui dia passa any 
empeny. L’aposta propagandística 
pel Baix Montseny no es concreta a 
mancomunar serveis. Mentrestant, la 
majoria dels contractes de serveis ca-
ducats, pendents de ser renovats.

Sant Celoni i la Batllòria necessiten 
avançar, per això demanem als mem-
bres del govern que treballin amb 
empenta, que siguin valents, que 
aportin noves idees, que escoltin les 
dels altres. En definitiva, que treba-
llin per un Sant Celoni i una Batllòria 
millors. Ja hem perdut 10 mesos, no 
ens podem permetre perdre ni un sol 
dia més.

LA CUP ESDEVÉ L’ÚNICA 
ALTERNATIVA A SANT CELONI

Més d’una seixantena d’ajuntaments 
que han donat suport a la moció del 9N 
del Parlament han estat requerits per 
l’Audiència Nacional en el marc d’una 
campanya de persecució que podria 
afectar fins a 280 municipis catalans. 
També el de Sant Celoni. Aquest cop, en 
el centre de la diana hi ha els regidors, 
votats democràticament, per exercir 
d’altaveus de la ciutadania que els va 
escollir i expressar públicament el man-
dat sorgit de les urnes.
L’Estat espanyol fa bandera de la seva 
força a través de l’Audiència Nacional 
judicialitzant la qüestió independentista. 
En un país «normal» les diferències polí-
tiques, legítimes i democràtiques com és 
la qüestió independentista, no es resolen 
en un jutjat. Però l’Estat espanyol mai ha 
volgut dialogar. Ens diuen que hem d’obeir 
les lleis, com si les lleis fossin divines, 
com si no es poguessin canviar quan 
aquestes són injustes. Els mateixos que 
van votar en contra de la Constitució (una 
constitució redactada a les fosques d’un 
despatx, amb els militars al costat) ara 
fan que aquesta sigui intocable. Per això 
ens n’hem cansat. Tirem pel dret. Això es 
el que van expressar les urnes: tirem cap 
a la república catalana. I això es el que es 
va aprovar al Parlament de Catalunya amb 
la declaració del 9N. Una declaració històri-
ca, en termes nacionals i de rescat ciutadà.
Els requeriments només són el principi. 
Encara no hem vist les dents de l’Estat 
espanyol. Una fera ferotge davant la dis-
sidència, per altra banda tan necessària 
en democràcia. Per això és cabdal que 
ens mobilitzem de nou, plegats. Perquè 
davant la gent mobilitzada i amb un ob-
jectiu clar, no poden res. Sortim al ca-
rrer, al costat de les persones que hem 
escollit per representar-nos als nostres 
municipis, que davant l’intent de silen-
ciar l’expressió democràtica, no callen. 
Sense por.

I això tot just acaba de 
començar.

SISTEMA PÚBLIC SANITARI A CATALUNYA

SISCAT

Atenció primària 
ICS - 80% 
Altres - 20%

Atenció hospitalària 
ICS (8 hospitals públics) - 30% 
Hospitals concertats (17 públics 39 privats) - 70%

(+Atenció sanitari i de salut mental)

Assegura la cobertura i la qualitat dels serveis
Ciutadans

GENERALITAT
Acredita i avalua els centres 

(aprox. cada 3 anys)

Servei català de la salut 
CATSALUT
· “Compra” els serveis 
· Controla 
· Gestiona usuaris

Qui presta 
el servei?

ICS = Institut català de la Salut: Agrupa 287 CAP (Centre d’Assitencia Primària)i 8 grans hospitals públics.

SISCAT = Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya

CSSC = Consorci de Salut i Social de Catalunya = Associació pública de caràcter local que agrupa 100 entitats 
 titulars de centres sanitaris (públiques o no lucratives). 
 Importants funcions de contractació de serveis, patronal etc. 

SOBRE LA NATURALESA DE L’HOSPITAL DE SANT CELONI: 
PREGUNTES I RESPOSTES

Les urgències pediàtriques a l’Hospital
“Si els adults tenim dret al servei 
d’urgències a l’Hospital de Sant Celoni, 
per què els nostres fills no?”. Aquesta és 
la pregunta que es fan molts veïns i que 
ara un grup de mares han decidit posar 
sobre la taula. “L’Hospital de Sant Celoni 
atén actualment 20 municipis, amb una 

població infantil de 17.000 persones”. 
Una xifra que es considera suficient per-
què es creï una unitat de pediatria, tenint 
en compte que a les nits i els caps de se-
tmana si es té una urgència s’ha d’anar 
a Granollers. Des de la CUP ens hi vam 
reunir el 16 de febrer i els vam traslladar 
tot el nostre suport, així com la nostra 

intenció d’anar més enllà en la defensa 
de la salut com a servei públic: segui-
rem treballant per millorar l’Hospital i 
evitar que els usuaris es vegin abocats 
al sistema privat de salut a causa de les 
retallades. 

És una institució pública o privada?
Jurídicament és una fundació privada. Això vol dir que pot pren-
dre les seves decisions per ella mateixa, sense dependre de cap 
administració pública.
Vol dir, per tant, que no ha de donar comptes a ningú?
No, no vol dir això. En primer lloc, perquè la funció principal de 
l’Hospital és ser el centre sanitari de referència del Baix Montseny 
de la xarxa pública de salut de Catalunya. És en aquesta condi-
ció que desenvolupa la major part de la seva activitat i que rep 
els fons públics necessaris per portar-la a terme. Activitat i fons 
dels quals ha de retre comptes a la Generalitat de Catalunya. En 
segon lloc, perquè pels seus orígens i missió, es deu a la població 
de Sant Celoni i a la seva comarca.
Però si és privat és el mateix que una clínica privada? 
És com una empresa?
No, perquè una clínica privada és una activitat empresarial diri-
gida a l’obtenció de beneficis, i l’Hospital és una institució sense 
afany de lucre la finalitat de la qual és prestar serveis sanitaris i 
assistencials a la població de Sant Celoni i del Baix Montseny.
No pot tenir, doncs, activitat remunerada?
Sí que en pot tenir, però només com una activitat paral·lela que 
ha d’estar subordinada a les finalitats esmentades. L’Hospital 
va crear la marca “Baix Montseny Salut” per agrupar tota 
l’activitat exclusivament privada, que en cap cas pot anar en 
detriment de la qualitat de la resta de serveis.
Com va néixer?
El precedent immediat de l’hospital tal com el coneixem avui és 
l’Hospital Comarcal, format a partir d’una iniciativa popular de la 
gent de Sant Celoni als inicis dels anys seixanta del segle passat.
Abans no existia?
Sí, els seus orígens són medievals, i de caràcter benèfic, però el 
projecte de transformar-lo en una institució sanitària moderna 
i d’àmbit comarcal és de fa poc més de cinquanta anys.
Com es regeix?
A través d’un Patronat del qual en són membres nats l’alcalde 
de la vila, que n’ocupa la presidència, i el jutge de pau. El vi-
cepresident és nomenat pel bisbat de Terrassa. A més hi ha 
8 altres membres, 3 nomenats per l’alcalde, 3 nomenats pel 
bisbat i 2 representants d’entitats socials de Sant Celoni,que 
són escollides pel ple del Patronat. Actualment són Creu Roja i 
l’Associació Neurològica.

Això vol dir que l’alcalde hi continua fent d’alcalde?
No, l’alcalde quan actua com a president de l’Hospital s’ha de 
situar en la lògica de la institució, però precisament com que 
n’és president en tant que alcalde, seria absurd i contradictori 
pensar que pot exercir el càrrec d’esquena a l’Ajuntament o 
prescindint del bé general dels ciutadans.
L’Ajuntament no hi té res a dir, doncs?
Directament, no. Però no és anecdòtic que l’alcalde en sigui 
president i que nomeni 3 dels vocals del Patronat. 
Com és que hi ha tanta presència de l’Església?
Històricament sempre hi havia estat present, però a més la Pa-
rròquia és qui liderà la iniciativa popular a què ens hem referit.
Es pot ser soci de l’Hospital?
No. Quan es parla dels socis, es fa referència als socis d’una 
mútua local, la “Germandat de Sant Joan Baptista”, que té un 
conveni amb l’Hospital.
El CAP depèn de l’Hospital?
No. El Centre d’Assistència Primària depèn directament de 
l’Institut Català de la Salut, encara que té concertades amb 
l’Hospital l’atenció continuada i determinades especialitats.


