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El treball conjunt de les tres 
CUP del Baix Montseny ja
és una realitat

La CUP de Sant Celoni inicia 
aquest gener una campanya 
sobre la crisi
Amb el títol “El desmantellament de la salut pú-
blica”, a Sant Celoni s’engegarà una campanya 
que inclourà la projecció de les pel·lícules Sicko, 
de Michael Moore, i La cuadrilla, de Ken Loach, xer-
rades sobre el model econòmic vigent i sobre la 
situació de la salut pública. Pàgina 10.

Palau lluita contra 
la variant de 
Moixerigues
La CUP de Palau  treballa per evitar que la variant 
de Moixerigues, que l’anterior equip de Govern va 
enretirar per la forta pressió popular, es materi-
alitzi en forma de variant “no oficial’ omplint els 
barris de trànsit. Pàgina 9.

La CUP de Sant Esteve 
denuncia la prepotència de 
CiU i es planta a l’ajuntament
Els quatre regidors de la CUP de Sant Esteve fa 
dos plens que no s’asseuen a la seva cadira sinó 
que ho fan a les cadires del públic. El motiu és 
denunciar la prepotència que mostra el grup de 
CiU, que mai escolta la resta de partits ni intenta 
tampoc arribar a cap acord amb ells. Pàgina 8.

Aquest és el primer Vilacup conjunt que fem entre Palau, Sant Esteve i Sant Celoni
Cal que els tres municipis iniciïn ja un treball seriós amb l’objectiu de mancomunar serveis
Des de la CUP considerem prioritari, i més encara en el context de crisi severa, que es constitueixi un espai polític de coordinació estable 
entre Palau, Sant Celoni i Sant Esteve. Un espai que permeti abordar diverses polítiques públiques des de la perspectiva de l’àmbit 
geogràfic que delimiten aquest tres municipis. Editorial.
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La CUP de Sant Celoni, tot 
fent una valoració dels resul-
tats electorals del 22 de maig 
passat, va comprovar que, tot 
i repetir el nombre de regidors 
del 2007, havia experimentat 
un augment de vots que ens va 
acostar, i molt, al tercer regidor. 
I això ni era casualitat ni era un 
fet aïllat, al contrari. La CUP a 
nivell de tot el territori va expe-
rimentar un creixement impor-
tant fins a arribar a un centenar 
d’electes, i fins i tot va obtenir 
quatre alcaldies, gràcies al seu 

treball constant, de base, com-
promès, defensant els interes-
sos de les classes populars, 
defensant la independència 
dels Països Catalans.  

A dia d’avui, doncs, i fruit 
d’aquest creixement social i 
polític, traduït en vots, hem 
vist la necessitat d’encarar un 
nou debat. Aquest debat, que 
s’emmarca en la ponència es-
tratègica L’Alternativa necessària, 
aprovada a l’Assemblea nacio-
nal del 2009 i presentada, en-

tre d’altres, per la CUP de Sant 
Celoni, inclourà diversos as-
pectes, com són l’organitzatiu, 
l’estratègic i el tàctic. I és que a 
causa del fort creixement, sem-
bla necessari treballar aspec-
tes organitzatius, tot potenciant 
òrgans fins ara no del tot explo-
tats, com l’Assemblea Territo-
rial (formada per totes les as-
semblees locals de la CUP de 
la comarca). I tot plegat amb el 
rerefons, i la constant qüestió 
i debat més mediàtic, de si la 
CUP ha de concórrer a les pro-

peres eleccions autonòmiques 
del 2014.

Les altres maneres de fer poli-
tica, que sempre van ímplicites 
en el nostre discurs, es tornen 
a veure reflectides en el si de 
la CUP en una cosa tan sim-
ple com l’estructura mateixa 
del debat, intentant implicar 
al màxim totes les candidatu-
res i tots els seus militants en 
el procés. En aquesta línia, el 
debat sorgeix a partir d’un guió 
amb una sèrie de preguntes 
que cada assemblea territorial 
(les CUP que es reuneixen per 
proximitat geogràfica) ha treba-
llat i de les quals ha sorgit un 
document, amb propostes que 
inclouen els diversos aspectes 

abans esmentats.

Un cop recollides totes les 
propostes, es crea una comis-
sió formada per representants 
de cada territorial (de fet és el 
punt en què ens trobem ara) 
que s’encarregarà de refondre 
els aspectes comuns i asse-
nyalar les possibles divergènci-
es entre documents, i el debat 
tornarà a arribar a les respecti-
ves territorials. Un cop enlles-
tit el document, es presentarà 
a l’Assemblea Nacional de la 
CUP, en principi a finals de la 
primavera del 2012, on el mà-
xim òrgan debatrà i votarà per 
tal decidir quin camí seguirà 
la CUP els propers anys. Us 
n’anirem informant.

Un riu, que cada vegada ho és més; un carril bici, 
que sembla impossible que existeixi (algú es va 
equivocar); una carretera, que fa anys que va 
deixar de ser un camí de terra clandestí; una vall 
compartida; i una riada de gent que puja i baixa: 
múltiples i variats cordons umbilicals que uneixen 
indefectiblement tres municipis; Sant Esteve, Pa-
lau i Sant Celoni. Malgrat la consistència d’aques-
ta argamassa que els uneix, políticament viuen 
d’esquena, perquè les fronteres que delimiten els 
termes municipals dels tres pobles s’han erigit en 
murs polítics (per alguns) infranquejables. 

No és cap sorpresa (al contrari) que els polítics 
convencionals no hi vulguin veure més enllà dels 
límits territorials del seu municipi. S’hi han erigit en 
petits napoleons estarrufats i renuncien traspas-
sar-los, perquè (estan convençuts) el viver de vots 

el tenen a casa. S’imaginen que aventurar-se a 
dialogar i treballar amb el veí no els reportarà 
ni un vot més. Per tant, la millor solució: que tot 
continuï com fins ara, encara que aquesta opció 
(perjudicial per als interessos col·lectius) s’opo-
si al comportament dels habitants d’aquests tres 
municipis: gent de Sant Esteve i Palau que va 
comprar a Sant Celoni; celonins que pugen a 
Sant Esteve a sopar, a la festa major o a passe-
jar; santestevencs que utilitzen la biblioteca de 
Palau i gent d’aquest municipi que assisteix a 
una obra de teatre a Sant Esteve. Per no esmen-
tar el flux de gent que va a treballar a cadascun 
d’aquests pobles. Ningú no se sorprèn d’aques-
ta relació i vinculació “humana”. Al contrari. Per 
contra, en l’àmbit polític no es produeix. Els par-
tits polítics convencionals no ho volen; s’oposen 
a enfortir, consolidar i regularitzar les relacions 

entre Palau, Sant Celoni i Sant Esteve per un 
mer càlcul electoralista. 

Des de la CUP considerem prioritari, i més enca-
ra en el context de crisi severa en què ens han 
abocat els trinxeraires de sempre, que es cons-
titueixi un espai polític de coordinació estable 
entre Palau, Sant Celoni i Sant Esteve. Un espai 
que permeti abordar diverses polítiques públi-
ques des de la perspectiva de l’àmbit geogràfic 
que delimiten aquest tres municipis. Quin sentit 
té que cada poble encari la planificació territorial 
(o la política d’habitatge) per separat? I les po-
lítiques de mobilitat, culturals, d’immigració, so-
cials, educatives, etc.? Cap ni un. La CUP ho té 
clar: el futur d’aquest espai territorial habitat per 
quasi 35.000 persones passa per enfortir Velau-
loni; la ciutat amagada del Baix Montseny.

CUP NACIONAL

EDITORIAL

La CUP segueix treballant sobre el seu futur

Velauloni, la ciutat amagada del Baix Montseny

VILACUP
CUP (Candidatura d’Unitat Popular)
www.santceloni.cup.cat
santceloni@cup.cat
palautordera@cup.cat
cupsantesteve@gmail.com
c/ Sant Josep, 31, baixos
Dipòsit legal: GI-389-2008
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Democràcia o govern dels bancs? 
Plantem cara a les retallades socials

ROVELL DE L’OU

Les Corts generals espanyoles van aprovar el se-
tembre d’aquest any 2011 una reforma de l’article 
135 de la Constitució. Aquesta reforma, impulsada i 
aprovada pel PSOE i el PP, amb la complicitat, en-
tre d’altres, de CiU que no s’hi va oposar, afecta, 
de manera important, els pressupostos de les dife-
rents comunitats autònomes. També els d’aquelles 
en què es divideix el territori dels Països Catalans.

El caràcter antidemocràtic de 
la reforma
Tot i que la mateixa Constitució estableix la possibi-
litat que si 35 diputats o 27 senadors ho sol·liciten 
la reforma s’hagi de sotmetre a referèndum entre la 
ciutadania, tant el PP com el PSOE es van negar 
que els ciutadans poguéssim manifestar si estàvem 
o no d’acord amb la reforma, iniciant la reforma du-
rant el mes d’agost per causar el menor rebombori 
possible i aprovant-la d’esquena als ciutadans. 

En què consisteix la reforma? 
>>La limitació del deute pú-
blic en benefici dels bancs
La reforma ha introduït al text constitucional l’ano-
menat principi d’estabilitat pressupostària. Aquest princi-
pi significa que ni l’Estat ni les comunitats autòno-
mes no podran tenir un dèficit públic superior al % 
del PIB que estableixi una llei orgànica a aprovar 
abans del juliol del 2012. Es preveu que la xifra 
serà del 0,3% del PIB.

Què és el dèficit públic? A l’hora d’establir el Pressu-
post, l’Estat o una Comunitat Autònoma ha d’equi-
librar les seves despeses i els seus ingressos. No 
obstant, l’Administració disposa d’un instrument 
suplementari per finançar un excés de despesa so-
bre els ingressos, que és la possibilitat de demanar 
crèdits als bancs i, per tant, d’adquirir dèficit públic. 
De fet, sempre ha estat molt normal que qualsevol 
Estat o Comunitat Autònoma demanés crèdits per 
poder fer despesa pública social i, per tant, que tin-
gués dèficit pressupostari i deute públic.

Es tracta d’una 
reforma destinada 
únicament a salvar 

i mantenir
els beneficis dels 

bancs

La reforma de l’article 135, al limitar el dèficit públic 
que pot tenir el govern, implica que a partir d’ara:
- L’administració estatal i autonòmica ja no pot 

demanar més crèdits o endeutar-se més. Per 

tant, en el futur ja no pot disposar de més di-
ners per fer més inversió i sufragar serveis pú-
blics i drets socials, un sector que al no poder 
ser cobert per l’administració pública s’obre a la 
inversió de les empreses privades.

- Que els pocs recursos econòmics que queden 
en mans de l’Estat i les Comunitats Autòno-
mes, més tots aquells nous recursos que pugui 
aconseguir de manera immediata, han d’anar 
destinats, prioritàriament, no a garantir drets 
socials dels ciutadans, sinó a pagar els crèdits 
als bancs privats. (nou article 135. 3 CE).

Es tracta d’una reforma destinada únicament i 
exclusivament a salvar i mantenir els beneficis 
dels bancs. No n’hi ha prou que des de l’inici de 
la crisi fins avui, el govern espanyol hagi regalat 
als bancs 130.000 milions d’euros dels nostres 
diners, sinó que ara implementa aquesta refor-
ma constitucional.

De quina manera l’Estat i el go-
vern de la Generalitat han deci-
dit pagar el seu deute amb els 
bancs? 
>>Amb les retallades socials
La manera en què tant el Govern espanyol, primer 
del PSOE i ara del PP, com el de CiU a la Genera-
litat han optat per aconseguir reunir els diners amb 
els quals poder pagar als bancs ha estat retallant 
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Impostos alts o baixos?
Molts tenim la impressió que en 
aquest país els rics no paguen, 
o paguen pocs impostos. També 
hem sentit moltes opinions en-
frontades sobre si els impostos 
són alts, o baixos, i sobre la pos-
sibilitat que un nivell excessiu 
d’impostos faci que les empre-
ses no puguin funcionar. Anem 
a veure unes xifres per aclarir la 
situació. 

Primer hem de distingir entre els 
impostos que paguen les em-
preses per la seva activitat (im-
postos indirectes) i els que pa-
guen les persones, i les empre-
ses, pels seus guanys (impostos 
directes).

Impostos
indirectes
Els impostos indirectes (im-
postos sobre la producció i 
les importacions) es basen 
fonamentalment en l’IVA, tot 
i que n’hi ha d’altres d’impor-
tants, com és el d’hidrocar-
burs. Com que les empreses 
reben també subvencions de 
les administracions, convé 
veure quin és el balanç net. 
Doncs bé, d’aquest balanç en 
resulta que els impostos que 
ingressen les empreses es-
panyoles, expressats com a 
percentatge del Producte In-

les despeses fins ara destinades a finançar els ser-
veis públics bàsics i drets socials, i destinar aquest 
excedent a pagar els bancs. Per tant, la via per la 
qual han optat ha estat que siguem les classes po-
pulars les que paguem la crisi dels bancs.

Tots estem essent testimonis d’aquest procés. 
Hem assistit per part del Govern espanyol del 
PSOE a una congelació de les pensions de jubi-
lació a partir del 2012, una reducció d’una mitjana 
del 5% dels salaris dels treballadors públics durant 
el 2011, una reforma laboral, la reducció de les aju-
des de la llei de dependència, l’eliminació del txec 
nadó, etc. I, per part del govern català de CiU, a 
fortes retallades que afecten les universitats, la sa-
lut --l’hospital de Sant Celoni se n’ha vist afectat--, 
una nova disminució del sou dels treballadors pú-
blics catalans, el copagament de la salut disfraçat 
amb l’eufemisme de tiquet moderador, etc.

En els plans de reequilibri pressupostari pre-
sentats pels governs del PP al País Valencià i a 
les Illes Balears per al nou any s’estableix que 
els diners amb què es pagarà el deute als bancs 
provindran, en el cas del País Valencià, 429,7 
milions d’euros de privatitzacions i 1.949,4 mili-
ons de retallades socials. I, en el cas de les Illes 
Balears, 857,9 milions d’euros de retallades so-
cials. En canvi, no hi ha cap intenció de cobrir 
ni un sol euro del que es deu als bancs amb 
un augment dels ingressos estatals mitjançant 
impostos o reducció del frau fiscal a les grans 
fortunes.

Quina és la proposta de la CUP 
per pagar el deute amb els 
bancs? >>Incrementar els in-
gressos del govern amb l’aug-
ment dels impostos als rics i 
la disminució del frau fiscal de 
les grans fortunes

Des de la CUP proposem que els diners amb els 
quals reduir el deute públic amb els bancs no han 
de venir de retallar les despeses socials de l’Admi-
nistració, sinó d’un augment dels ingressos del go-
vern per diferents vies, com la persecució del frau 
fiscal, l’augment dels impostos a les rendes més 
altes, l’establiment d’un impost sobre les transac-
cions financeres especulatives internacionals, etc.

La nostra proposta 
passa no per carregar 
aquesta crisi dels 
bancs sobre les 
classes populars, 
sinó sobre les grans 
fortunes

En l’actualitat es calcula que es defrauden a hisen-
da, a tot l’Estat, al voltant de 80.000 milions d’euros 
anuals. Amb aquesta quantitat es podrien doblar 
les pensions de tots els jubilats. La lluita contra les 
grans fortunes amagades en paradisos fiscals és 
un altre objectiu; el mateix Banco Santander obté 
una mitjana anual del 4% dels seus beneficis en 
paradisos fiscals i és propietari de desenes de so-
cietats en aquests paradisos on desvia una gran 
quantitat de diners lliures d’impostos. No obstant, 
no sembla que aquesta sigui una prioritat ni del go-
vern espanyol ni català. El premi Nobel d’economia 
Joseph Stiglitz va calcular que si s’establís l’ano-
menada taxa Tobin, un impost sobre les transacci-
ons especulatives financeres internacionals, cada 
país ingressaria 20.000 milions d’euros anuals. 

ROVELL DE L’OU
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terior Brut (PIB), són els segons 
més baixos de la Unió Europea, 
immediatament per sobre d’Eslo-
vàquia. Podeu veure dades com-
paratives en el primer gràfic. Les 
dades s’han obtingut del servei 
estadístic de la UE (Eurostat).

Impostos directes
Es tracta dels impostos sobre 
els guanys i la propietat. Aquí és 
important aclarir quins concep-
tes es consideren, ja que quan 
ens parlen de xifres poden es-
tar-hi incloent, o no, els paga-
ments a la seguretat social. A 
més d’aquests pagaments, els 
impostos directes estan formats 
bàsicament per l’impost de soci-
etats, que grava el guany de les 
empreses, i l’IRPF, que grava 
els guanys de les persones.

Com podeu veure al mateix grà-
fic, pel que fa a pagaments a la 
seguretat social, estem lleugera-
ment per sota de la mitjana eu-
ropea. Respecte als impostos di-
rectes, estem clarament per sota 
de la mitjana de la Unió Europea, 
superats en impostos baixos ex-
clusivament pels països excomu-
nistes. El resultat és que els im-
postos totals són, en conjunt, molt 
inferiors a la mitjana de la Unió.

Tenim uns impostos 
clarament baixos,

que ens apropen més als 
països en desenvolupa-

ment que a la Unió

El segon gràfic mostra una com-
parativa d’impostos directes. Po-
dem veure que tant l’impost de 
societats, com el de la renda de 
les persones físiques, són apro-
ximadament un 80% de la mit-
jana dels països desenvolupats 
(OCDE). Dins de l’impost de la 
renda, convé també aclarir qui-
na part correspon a rendes del 
treball i quina a rendes del capi-
tal. Les rendes dels assalariats 
paguen a Espanya una mitjana 
del 15,2% dels ingressos bruts, 
segons dades de l’OCDE per al 
2010. Si tenim en compte que el 
pagament mitjà sobre ingressos 
bruts a l’IRPF és del 9,7%, se-

gons dades de l’agència tribu-
tària podem veure que el gruix 
dels impostos directes es dóna 
sobre les rendes dels treballa-
dors assalariats. I són molt mes 
baixos els percentatges que gra-
ven les rendes del capital.

En resum, tenim uns impostos 
clarament baixos, que ens apro-
pen més als països en desenvo-
lupament que a la Unió Europea.

Els impostos els paguem fona-
mentalment per dos motius: per 
rebre serveis públics i per redis-
tribuir la renda. Les conseqüèn-
cies d’uns impostos baixos són 
dues: impossibilitat de les admi-
nistracions per donar serveis pú-
blics i distribució més desigual 
de la renda.

Una pujada d’im-
postos aturarà en-
cara més l’econo-
mia?
Aquesta és la reflexió totalment 
capciosa que ens fan els econo-
mistes liberals. S’ha de dir que 
l’Estat no crema els diners que 
rep com a impostos, sinó que els 
gasta. Pot gastar-los en ajudes, 
sous de funcionaris o serveis. I 
aquí sí que hem de jutjar si aques-
ta despesa és l’adequada, i si es 
realitza en els llocs i serveis ne-
cessaris, i de forma eficient. En 
tots els casos produirà una acti-
vitat, que serà superior a la que 
s’hauria produït per ella mateixa. 
L’explicació és ben senzilla, una 
persona rica probablement acu-
mularà una part dels guanys, re-
tirant-los del circuit de consum, 
mentre que un pobre no gastarà 
més per impossibilitat material. 
En una situació com l’actual, de 
brusca baixada de l’activitat, el 
fet de transferir diners de rics a 
pobres, o el simple fet que l’Estat 
gasti aquests diners, ajuda a res-
tablir el nivell d’activitat.

El 71% del frau fiscal el fan 
les grans fortunes, les em-

preses que facturen més de 
150 milions d’euros a l’any, 

i la banca

L’últim punt és: quins impostos 
hem de tocar? S’ha de dir que el 
primer que cal fer és combatre 
el frau fiscal. Segons l’Agència 
Tributària de l’Estat espanyol, el 
71% del frau fiscal el realitzen 
les grans fortunes, les grans em-
preses que facturen més de 150 
milions d’euros a l’any i la banca. 
Aquest frau assoleix la xifra d’uns 
44.000 milions d’euros l’any que 
en cas de recaptar-se reduirien 
considerablement el dèficit públic. 

En segon lloc, caldria recuperar 
en la seva totalitat l’impost de pa-
trimoni –-aquest impost significa 
una recaptació aproximada d’uns 
2.100 milions d’euros--, evitar la 
reducció de l’impost de succes-
sions -–permetria la recaptació 
d’uns 2.552 milions d’euros--, 
eliminar la rebaixa de l’impost de 
les persones que ingressen més 
de 120.000 euros a l’any -–això 
implicaria l’obtenció d’uns 2.500 
milions d’euros-- i anul·lar la bai-
xada de l’Impost de Societat de 
les grans empreses que facturen 

més de 150 milions d’euros a 
l’any –-en aquest cas, es podria 
arribar a recaptar uns 5.300 mili-
ons d’euros. 

La implementació real de 
certs impostos sobre les 

rendes superiors 
eixugaria el dèficit públic 

i evitaria les retallades 
socials

La implementació real d’aquests 
impostos sobre les rendes supe-
riors, juntament amb l’eradicació 
del frau, eixugaria el dèficit públic 
i evitaria les retallades socials 
(sanitat, educació, serveis soci-
als, etc.) que s’estan produint.   

Finalment, caldria assegurar 
que l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques no es 
basi de forma gairebé exclusi-
va a castigar els assalariats. Els 
autènticament rics també han 
de pagar!
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El desmantellament de la salut pública

CATALUNYA
Les retallades al sistema pú-
blic de salut 
Des de fa anys el nostre sistema sanitari públic està 
patint greus modificacions que l’aboquen a un em-
pitjorament de l’assistència mèdica més bàsica. La 
irrupció dels valors del “mercat” en la gestió i la di-
recció dels centres posa les primes i els beneficis 
d’alguns pocs per sobre de la salut de la població en 
general. Aquest sistema de mercat provoca que els 
grans proveïdors de serveis privats marquin les pau-
tes i ens porta a una progressiva privatització enco-
berta de la sanitat pública. 

Després d’anys amb mesures poc visibles, però im-
portants, en els darrers mesos la sanitat pública està 
patint un atac en al seva línia de flotació. No està de 
més, doncs, recordar el programa electoral de l’actu-
al govern de la Generalitat.

Promeses electorals de CiU en 
les darreres eleccions al Par-
lament de Catalunya
-Millorarem la salut i la qualitat de vida dels ciutadans.

-Apostem per un sistema de salut basat en la univer-
salitat, l’accés a una assistència de qualitat, l’equitat 
i la solidaritat.

-Mantindrem i garantirem els recursos econòmics de-
dicats al sistema sanitari.

-Es reduiran les llistes d’espera per a intervencions 
quirúrgiques, per a l’atenció especialitzada i per a les 
proves diagnostico-terapèutiques.

-Millorarem la puntualitat en la realització de les visi-
tes i en la pràctica de proves.

La realitat postelectoral 
El Departament de Salut tindrà el 2011 uns 900 mi-
lions d’euros menys per gastar que l’any passat, la 
qual cosa suposa una retallada del 10%. El total per 
gastar: 9.188,6 milions d’euros. Amb aquests núme-
ros, el pressupost queda a nivells del 2007, amb una 
inversió de 1.206 euros per habitant (a la UE la mitja-
na de 2010 va ser de 2.102 euros).

Les conseqüències
1. La reducció d’un 10% del personal sanitari actual 
en la sanitat pública. 

2. Una retallada de la despesa pública en Sanitat 
d’un 6,5% (621 milions d’euros).

3. El tancament de múltiples quiròfans i el retard 

d’operacions en els hospitals públics, així com el tan-
cament dels serveis d’urgències que, juntament amb 
la privatització de moment de part dels seus serveis i 
equipaments, és un atac a la sanitat pública que su-
posarà un empitjorament de la salut de la població i 
es veurà reduïda l’esperança de vida dels ciutadans 
sense accés a la sanitat privada.

4. L’eliminació de centenars de llits de manera per-
manent en els hospitals públics.

5. Allargament del temps de les llistes d’espera.

ENFILEM L’AGULLA
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BAIX MONTSENY
La situació de la salut 
pública al Baix Montseny
La nostra comarca ja pateix un dèficit històric en 
nombre de llits hospitalaris i en especialistes. Fa 
anys que la població del Baix Montseny reclama mi-
llores en el servei d’urgències de l’Hospital de Sant 
Celoni i que s’hi incloguin els serveis d’atenció d’ur-
gències de ginecologia, pediatria i oftalmologia. 

A aquest dèficit històric, caldrà afegir-hi els efectes 
que tindrà sobre la població usuària de la sanitat pú-
blica les mesures resultants dels plans de reducció 
de despeses, a què obliga la retallada de recursos 
procedents del Servei Català de la Salut.

També a la comarca han estat anys de promeses 
polítiques. Fa dues legislatures vam veure diverses 
fotografies de la consellera de Salut d’aleshores 
amb l’alcalde de Sant Celoni firmant convenis en què 
s’afirmava la construcció imminent d’un nou hospi-
tal del Baix Montseny. En la passada legislatura, 
l’equip de Govern de Sant Celoni va intentar vincular 
la construcció del nou hospital a la futura Àrea Re-
sidencial Estratègica (ARE), per simples interessos 
polítics. Després de tot, ara ens volen fer creure que l’hospital de Sant Celoni 
està sobredimensionat i dóna massa serveis.

Les retallades arriben a Sant Celoni 
En l’últim any l’Hospital de Sant Celoni s’ha ajustat el cinturó i ha anat redu-
int diferents aspectes que han malmès la qualitat del servei.

-Passar de tres quiròfans a disposició de la sanitat pública al matí i a la 
tarda a només al matí.
-Reduir a la meitat l’atenció domiciliària.
-Tancar unitats hospitalàries.
-Disminuir les primeres visites per a intervencions i altres serveis. 
-A més, cal afegir-hi la retallada que volen aplicar als serveis 
de transport sanitari públic, amb una reducció de 40 hores en 
el sector de Granollers i Sant Celoni. Això significarà que hi 
hagi només dues ambulàncies de servei a les nits i suposarà 
també que s’allargui el temps de resposta de la cobertura 
de serveis d’urgència. 

Totes aquestes actuacions estan suposant un augment 
de les llistes d’espera.

El gerent de l’Hospital de Sant Celoni, escollit pel president del Patronat de 
l’Hospital, càrrec que ocupa l’alcalde de Sant Celoni, va amenaçar fa mesos 
el comitè d’empresa amb la possibilitat d’eliminar 80 llocs de treball més si 
no s’acceptaven un seguit de mesures que atemptaven clarament contra la 

línia de flotació dels seus drets com a treballadors, exigint un augment 
d’hores a treballar i una rebaixa del salari. Aquest ERO de 80 llocs de 

treball hauria situat l’Hospital de Sant Celoni molt per sota dels ser-
veis mínims necessaris, posant en risc fins i tot el seu futur. Els 

treballadors de l’hospital, forçats per la situació, van acceptar 
finalment les mesures ofertes pel gerent de l’hospital.

La CUP presenta una moció a favor de 
l’Hospital

Les CUP de Palau, Sant Esteve i Sant Celoni vam 
presentar el setembre passat una moció als ajun-

taments respectius per aturar el pla de xoc que 
el Patronat de l’Hospital de Sant Celoni esta-

va preparant per retallar despeses. A la mo-
ció instàvem el president del Patronat de 

l’Hospital, l’actual alcalde Joan Castaño, 
a vetllar pels serveis que ofereix el cen-
tre i pels drets dels seus treballadors.

Les CUP del Baix Montseny vam presentar una moció conjunta a favor  de l’hospital.

ENFILEM L’AGULLA
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Què passa a 
l’Ajuntament?
A Sant Esteve, les darreres eleccions municipals van 
tornar a donar la majoria absoluta (en nombre de re-
gidors) a CiU, que n’obté 6 per 4 la CUP i 1 Inde-
pendents de Sant Esteve. Aquets resultats suposen 
que una mateixa persona i un mateix partit ocupen 
l’alcaldia 16 anys de manera consecutiva. La campa-
nya de la CUP que feia incidència en la manca d’ini-
ciativa i de regeneració política que suposava aquest 
fet, potser no va reeixir però va resultar, certament, 
profètica.

Una victòria que els mateixos candidats de CiU po-
saven en dubte ha portat alguns membres de l’actu-
al govern a iniciar la legislatura des d’una posició de 
prepotència, si més no superior a la de la legislatura 
passada.

L’anàlisi de la conjuntura política ens va portar a re-
flexionar, regidors i assemblea local de la CUP, sobre 
quina havia de ser la nostra estratègia per, en primer 
lloc, fer palesa aquesta situació de prepotència del 
govern municipal i, en segon lloc, per mirar de revertir 
una relació govern-oposició que en cap cas beneficia 
el poble de Sant Esteve.

La conclusió final va ser utilitzar un gest polític, com 
ara l’abandonament del Ple de manera indefinida (as-
sistint-hi com a públic) que pogués fer de revulsiu i 
catalitzador d’un canvi en la manera de governar. 

Us n’hem explicat la conclusió. Ara us relacionem les 
actituds i fets que ens van portar a prendre aquesta 
mesura i que vam posar de manifest en el Ple del no-
vembre, just abans d’abandonar els nostres seients 
de regidors. 

En primer lloc denunciàvem la nul·la voluntat de 
l’equip de govern per consensuar polítiques i, fins 
i tot, per debatre els diferents posicionaments. La 
CUP, com abans la Plataforma, s’ha ofert sempre per 
consensuar les polítiques públiques del nostre ajun-
tament. CiU mai busca cap altre acord que no sigui 
l’aprovació de les seves accions de govern i rebutja 
sistemàticament les propostes (i el debat) amb argu-
ments com ara “nosaltres pensem així” o “nosaltres 
ho veiem així”. D’aquesta manera, no hi ha espai per 
al debat ni per a un diàleg enriquidor en benefici de 
tota la ciutadania. 

I aquesta negativa a atendre d’altres idees s’ha repe-
tit també en l’àmbit de la gestió pressupostària i finan-
cera de l’Ajuntament: les propostes de la Plataforma 
durant els darrers anys han estat sistemàticament 
desateses fins a arribar a la situació actual de quasi 
fallida econòmica del consistori. I és que la gestió 
econòmica de l’Ajuntament es basa en la total i 
absoluta improvisació: CiU presenta la liquidació 
dels comptes del 2010 el mes de novembre del 2011 i 
sistemàticament aprova els pressupostos fora de ter-
mini i sense saber de quins diners es disposa en re-
alitat. Recordem que la situació és prou greu perquè 
el govern de l’Estat hagi sancionat Sant Esteve re-
tenint  les subvencions que li concedeix (uns 25.000 
€ mensuals). És inacceptable (i còmic) que l’alcalde 
atribueixi el desori econòmic que pateix l’Ajuntament 
a l’anterior equip de govern del 1999, segons decla-
racions seves al diari El 9 nou. 

En un altre ordre de coses, denunciàvem que CiU 
actua amb una manca de respecte pel poble, la 
institució i la tasca de l’oposició. Així s’ha d’en-
tendre quan CiU aprova la liquidació dels comptes 
del 2010 passant per alt l’obligació de concedir els 
20 dies legals establerts d’exposició pública per tal 

que el veïnat hi pugui presentar les al·legacions que 
cregui convenients, o quan convoca la comissió de 
comptes que ha d’informar l’oposició sobre la liqui-
dació del pressupost del 2010 el 9 de novembre i el 
Ple que l’ha d’aprovar l’endemà. I, com a símptoma 
d’aquesta confusió entre CiU i Ajuntament derivada 
de tants anys de poder, l’ús partidista que l’alcalde va 
fer del programa oficial de la festa major de l’ajunta-
ment en què agraïa el suport als seus electors, igno-
rant la meitat del poble que no el va votar.

El posicionament 
de la CUP
Davant d’aquesta situació, la CUP de Sant Esteve es 
referma en una acció política que creu que el projec-
te de transformació nacional i social que proposa 
comença a cada poble. Un projecte que també pas-
sa per modificar el paper de les institucions per fer 
que realment contribueixin a la construcció de la justí-
cia social. Només així té sentit la nostra acció política.

No deixa de sorprendre que des de l’oposició s’hagi 
de recordar a CiU que governar un poble és més 
que aprovar les propostes presentades pel mateix 
equip de govern, sense modificar-ne ni una coma. 
Perquè tenir la majoria absoluta no vol dir tenir 
la veritat absoluta. Governar és, també, cercar el 
diàleg i fer partícip l’oposició de la marxa de l’Ajunta-
ment. Des de la diferència i sense desqualificacions 
personals. 

Tanmateix, i com a conclusió, la CUP continua i con-
tinuarà treballant per la transformació de Sant Es-
teve, des de la institució i des del carrer, malgrat 
l’actitud de piconadora de l’equip de govern basada 
en la majoria absoluta.

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

CiU usa la majoria absoluta per negar el diàleg i el debat 

La CUP denuncia la prepotència de CiU i ha seguit els dos 
darrers Plens des de les cadires del públic

En primer terme, les cadires buides dels regidors de la CUP. Foto: Laia Coll / El 9 Nou



9 / VILACUP • número 17

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

Del procés participatiu del POUM, 
se’n poden extreure dues conclusi-
ons: va ser pur tràmit i va evidenciar 
que a Palau no volem més creixe-
ment urbanístic. Les 1.600 signa-
tures que donaren suport a les al-
legacions contra la variant de Moixe-
rigues que preveu travessar la zona 
del Riu Sec demostren la sensibilitat 
del poble per conservar la zona ru-
ral tal com és. Molts d’aquests ve-
ïns no són residents, però entenen 
que és un tresor important a prote-
gir. Aquesta solidaritat s’ha traduït 
en el fet de demanar als governants 
que aturin el creixement urbanístic. 
Aquesta sensibilitat tampoc perme-
trà que el trànsit per aquests barris 
augmenti 1.000 vegades l’actual. De 
les jornades participatives de l’agen-
da 21 se n’extreu la mateixa conclu-
sió: “No urbanitzar més”.

L’anterior equip de govern, compost 
per PSC, Iniciativa-Verds i GdP, va 
reconèixer que es van veure obli-
gats a retirar la variant proposada 
per Moixerigues - Riu Sec per la for-
ta pressió popular. Solució: la van 
presentar en forma de suggeriment 
al Pla Territorial Metropolità de Bar-
celona, d’esquena a la població i 
creant indefensió entre els afectats, 
ja que la incorporació queda exemp-
ta de cap possibilitat d’al·legació. La 
carretera Moixerigues – El Temple 
ha estat incorporada al POUM pel 
mateix mètode. In extremis i fora de 
tot període d’al·legacions, excepte 
per la potestat del consistori de pre-
sentar un requeriment, possibilitat 
que va rebutjar l’actual govern lide-
rat per CiU quan va votar contra la 
moció presentada per la CUP al Ple 
del 24 de novembre. 

Tot indica que els fets ens 
condemnaran,si no hi fem res, a 
ser un poble dormitori i de pas 

cap al Montseny

Aquest obscurantisme i les irregula-
ritats de tot el procés són un símpto-
ma dels temps que corren. Els polí-
tics professionals no poden assumir 
el canvi de consciència en l’escala 
de valors de molta gent. L’ecologia 
i la qualitat de vida és quelcom més 
que un anunci. Per això fan ús de 
la desinformació i la confusió. Si la 
tendència és que disminuirà el vo-
lum de trànsit, si a això hi sumem 
el tancament de l’abocador i que no 

té cap sentit una segona fase del 
polígon industrial, havent-hi tantes 
naus industrials buides... per què 
volem més carreteres? Tot indica 
que els fets ens condemnaran, si no 
hi fem alguna cosa, a ser un poble 
dormitori i de pas cap al parc temà-
tic del Montseny, trinxat per un fo-
timer d’infraestructures de servitud 
de pas envers d’altres interessos. 

Podeu imaginar la meitat del trànsit 
(10.000 vehicles diaris) que va en 
direcció al Montseny, a l’abocador, 
a Palau i a Sant Celoni, passant per 
Moixerigues i El Temple? Els prin-
cipals interessats són els construc-
tors, que no es volen adonar que 
se’ls ha acabat la bicoca a tot arreu. 
Bé, potser excepte en llocs rurals a 
prop de grans poblacions i a prop 
del Montseny, en una situació privi-
legiada, amb terreny rural barat per 
requalificar. Però a nosaltres ens 
agrada el poble que tenim, tal com 
és i tal com serà quan l’abocador 
estigui clausurat.

Els principals interessats són els 
constructors, que no es volen 
adonar que se’ls ha acabat la 

bicoca a tot arreu

Les fotos que acompanyen aquest 
article demostren que l’asfalt cri-
da l’asfalt. Com podem observar, 
l’entorn de les carreteres triga uns 
10 anys a urbanitzar-se. Ara tenim 
l’oportunitat de protegir l’entorn que 
ens agrada. En aquest sentit hem 
engegat una campanya  per tal d’in-
formar els palauencs de la necessi-
tat d’aturar les infraestructures inne-
cessàries del POUM. 

Els veïns acorden estudiar cons-
tituir-se en associació d’afectats
 
Més de 50 persones van assistir 
a la reunió  informativa convoca-
da el 4 de desembre al local social 
de Moixerigues – Pont Trencat. En 
nom del veïnat del Riu Sec, es van 
destacar els aspectes ambientals 
i econòmics de la zona afectada. 
Recordant que els usos agrícola, 
ramader, d’esbarjo i de passeig, a 
més del de corredor biològic i pul-
mó verd de Palau i Sant Celoni, no 
s’han tingut en compte a l’hora de 
dissenyar el planejament urbanístic. 
Considerem que no es pot pertor-
bar la tranquil·litat d’aquests barris 

convertint-los en camí de pas cap 
a l’autopista, el polígon industrial, 
l’abocador i el Montseny.

La carretera només respon a cri-
teris  econòmics que en vinculen 
la construcció al creixement ur-

banístic de Moixerigues

El representant de Món amb 
Seny va fer un recorregut pel que 
van ser les protestes ciutadanes al 
POUM, i com el Pla es va anar re-
definint en funció d’interessos elec-
toralistes i de les prescripcions de 
la Comissió d’Urbanisme de Bar-
celona. Partint d’estudis tècnics, 
ambientals i de mobilitat, va sen-
tenciar que la carretera és total-
ment innecessària i només respon 
a criteris econòmics que vinculen 
la construcció d’aquesta carretera 
al creixement urbanístic previst a 
Moixerigues. La seva intervenció 
va concloure denunciant el pa-
per de CiU, criticant que un cop 
al govern es mantingui de braços 
plegats, mentre que va concórrer 
a les eleccions amb el compro-
mís d’excloure aquesta carretera 
del POUM. 

CiU es manté de braços plegats, 
mentre que en campanya electo-
ral es va comprometre a exclou-

re la carretera del POUM

El portaveu de la CUP va exposar 
que a l’informe dels Serveis Tècnics 
Municipals, elaborat arran de la mo-
ció que reclamava que l’Ajuntament 
emprengués les accions necessàri-
es per suprimir del POUM la via que 
passa pel Temple i Moixerigues, es 
descriu aquesta carretera com una 
possible variant “no oficial”, amb 
més possibilitats de finançament 
que l’oficial recollida en el POUM 
com a infraestructura.  

La reunió va acabar amb un torn 
obert de paraules en què diverses 
veïnes i veïns van exposar la seva 
preocupació per la carretera planifi-
cada, el seu desacord per com s’ha 
gestat el planejament urbanístic i la 
seva decepció amb el paper de l’ac-
tual govern municipal.  Es va acor-
dar fer una nova reunió informativa 
al Temple i estudiar en assemblea 
la possibilitat de constituir una asso-
ciació d’afectats per aturar la infra-
estructura prevista al POUM.

L’asfalt crida l’asfalt
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Treball en grup: la nostra força
Resum de les actuacions realitzades per la CUP de Palau els 6 primers mesos de legislatura

4 de juny
Assemblea d’Unitat Popular. 
Valorats els resultats electorals i analitzada la 
proposta de la comissió negociadora, acordem 
situar-nos a l’oposició.
 
Ple 28 de juliol
Presentem una moció per declarar Palau mo-
ralment exclòs de la Constitució Espanyola 
rebutjant la sentència del Tribunal Constitucional 
contra l’Estatut. S’aprova amb vots favorables de 
CiU i GdP-ERC.

Ple 14 d’agost  
Proposem que es publiquin les Resolucions 
d’alcaldia al web per tal de facilitar l’accés a la 
informació i millorar la transparència.
Proposem l’esmena dels estatuts del Consell 
Escolar Municipal per tal que els grups puguin 
designar una persona com a vocal, que no per 
força hagi de ser regidor/a, per tal d’afavorir la 
participació ciutadana.

17 d’agost
Presentem al·legacions al Projecte bàsic i 
executiu de l’obra Urbanització d’un tram 
del carrer Torrent del Virgili, amb un pres-
supost total de 500.685,56 €. Entenem que 
no és prioritari, en aquest context econòmic, 
un projecte d’urbanització que suposa una 
gran despesa per al municipi. Proposem que 
es debati, amb la participació de la ciutada-
nia, quines han de ser les prioritats.

Commemoració diada
11 de Setembre.
Celebrem una sèrie d’actes que conclouen 
amb un dinar al Remei, amb el suport de l’asso-
ciació de senegalesos Missirah-Yakali.

21 de setembre Comissió de 
seguiment de l’abocador. 
Demanem quina serà la data definitiva de tanca-
ment de l’abocador. No obtenim resposta.

Ple 29 de setembre
Presentem una moció contra les retallades a 
l’hospital de Sant Celoni i en defensa de la 
sanitat pública. S’aprova amb el vot favorable 
del PSC i l’abstenció de la resta.
Presentem una moció en defensa del català a 
l’escola, refonem la moció en un text consensu-
at que és aprovat per totes les forces polítiques 
excepte pel PP i CenB. S’acorda manifestar el 
suport al model d’escola catalana, així com en-
coratjar a la legítima desobediència contra la 
sentència del Tribunal Suprem.
Presentem una moció en contra de l’allarga-
ment de la llicència de funcionament de la 
Central Nuclear d’Ascó i de la instal·lació 
d’un Magatzem Temporal Centralitzat de re-
sidus nuclears. La moció és aprovada amb els 
vots favorables de CiU i GdP-ERC.

Consell Escolar 2 de novembre   
Proposem que l’ajuntament defineixi i faci 
públic un catàleg de drets d’alumnes amb 
discapacitats o necessitats especials i de les 
seves famílies perquè tothom tingui coneixement 
de la cobertura i les condicions d’accés. 

Proposem a l’ajuntament que tingui en comp-
te la temàtica de gènere en la concessió de lli-
cències educatives i de lleure.
Ple d’Ordenances Fiscals 
3 de novembre  
Proposem un reglament municipal que determi-
ni la condició d’habitatges desocupats i poder 
així incrementar un 50% l’IBI als habitatges buits
Proposem que s’apliquin beneficis fiscals a 
les famílies amb menys ingressos. 

12 de novembre. 
Presentació del llibre 
“Sang, dolor i esperança” a la biblioteca.

Ple 24 de novembre
Presentem una moció reclamant que des de 
l’ajuntament es formuli requeriment previ con-
tra l’acord de conformitat d’Urbanisme amb el 
Text refós del POUM. Reclamem que el con-
sistori emprengui les accions necessàries 
per aturar la carretera pel Temple i Moixeri-
gues i la variant per Can Pagà. No s’aprova 
la moció pels vots contraris de: CiU, PSC, PP 
i GdP-ERC.

25 de novembre. 
Acte de rebuig a la violència de gènere a la 
plaça Major.

4 de desembre. 
Xerrada informativa sobre la carretera apro-
vada al POUM pel Temple i Moixerigues, al lo-
cal social del Pont Trencat. Amb el suport de la 
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny 
i de Món amb Seny. 

DIVENDRES 27 DE GENER
20.00. Projecció de La cuadrilla, 
de Ken Loach.
Denúncia de les privatitzacions dels ferrocarrils que es van portar 
a terme a Anglaterra a mitjans de la dècada dels anys 90. 
Ateneu, Sala Petita.

DISSABTE 28 GENER
12.00. Xerrada “Anàlisi global del capitalisme”, 
amb el professor Andrés Piqueras
(Universitat Jaume I).
Sala Bernat Martorell

DIVENDRES 10 FEBRER
20.00. Projecció de Sicko, de Michael Moore.
Pel·lícula que ofereix un punt de vista molt crític sobre el sistema 
de salut dels Estats Units, en què destaquen especialment les 
grans companyies de serveis de salut nord-americanes.
Ateneu. Sala Petita.

DISSABTE 11 FEBRER
17.30 h. Xerrada “L’àmbit sanitari català”, amb el 
Dr. Rei (Hospital de Sant Celoni), un representant de Dem-
peus per la Salut Pública i un membre del CAP de Breda, que 
ens parlarà de la seva protesta.
Sala Bernat Martorell.
19.00. Performance contra la crisi. 
Plaça de la Vila.
20.30. Sopar a Can Ramis.

DISSABTE 18 DE FEBRER
17.30 h. Xerrada “Les retallades i el desmantella-
ment de l’Estat social”, amb Marco Aparicio (Uni-
versitat de Girona).
Sala Bernat Martorell.

EL DESMANTELLAMENT DE LA SANITAT PÚBLICA
Campanya contra la crisi i les retallades

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

SANT CELONI
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Reorganització interna de la CUP de Sant Celoni

Ara més que mai és necessari autoorganitzar un moviment ciu-
tadà que esdevingui protagonista i reivindiqui un replantejament 
de les polítiques que s’estan adoptant, i la defensa dels drets 
socials. La gent de la Candidatura d’Unitat Popular fa molts 
anys que treballem des de les associacions i moviments soci-
als del poble, ajudant a construir aquest moviment. No obstant, 
aquest és un projecte que hem de fer entre tothom. 

Amb tot el que està passant, no pots quedar-te a casa plegat de 
braços! Vine i participa a les assemblees i mobilitzacions de la 
CUP. Ara més que mai cal mobilitzar-se!
................................................................................................

Butlleta de col·laboració
Nom i cognoms:        
Adreça:        
Telèfon de contacte: 
Correu electrònic: 

Col·laboració econòmica: 
 No puc/no vull col·laborar econòmicament 
 4 € mensuals (24 € semestrals) 
 8 € mensuals (48 € semestrals)    
Compte bancari (si el tens a mà) 

_ _ _ _ -_ _ _ _-_ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Entitat  -  Oficina – DC - Núm. de compte

Col·laboració en treball: 
Vull rebre informació de les convocatòries per participar a: 

·L’Assemblea d’Unitat Popular (AUP)
·Òrgans permanents de treball (permanent, institucional, co-
municació, tresoreria)
·Grups de treball puntuals
·Col·laboració puntual per muntar diferents actes, reparti-
ment d’informació, etc. 

* Autoritzo la CUP de Sant Celoni a enviar-me informació sobre les seves activitats i altres 
d’interès per correu electrònic, per via postal o per telèfon mòbil. 
* En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protec-
ció de dades de caràcter personal, quedo assabentat/da que les meves dades de filiació 
juntament amb les dades obtingudes durant la meva militància, estan emmagatzemades 
en fitxers automatitzats titularitat de la CUP de Sant Celoni i que per exercir els drets 
d’accés, rectificació i cancel·lació que em reconeix la Llei esmentada cal que dirigeixi 
un escrit a CUP Sant Celoni, C/ Sant Josep, núm. 31, 08740 Sant Celoni o a l’adreça 
electrònica santceloni@cup.cat.
* Em comprometo a actualitzar les meves dades personals si canvien. 

Sant Celoni, a ____ de/d’______________________ de 20___,

Signatura: 

CUP SANT CELONI
www.santceloni.cup.cat
wwww.facebook.com/infocup 
Sant Celoni i la Batllòria

En la 12a Assemblea d’Unitat Popular que vam celebrar el 26 de novembre passat 
vam acordar una reorganització interna de la CUP. A partir d’ara la CUP funcionarà 
d’acord amb aquest organigrama:

Assemblea d’Unitat Popular (AUP)
És el màxim òrgan de decisió i representatiu de les voluntàries de la CUP. Es reuneix se-
mestralment. S’hi defineixen les línies estratègiques, el model organitzatiu, s’hi aprova la 
llista i el programa polític, etc.
De l’AUP en pengen dues grans comissions: la Institucional i la Permanent.

Institucional
Es reuneix en principi cada dijous, però varia en funció de les necessitats. Treballa els 
plens municipals i tota la tasca institucional, es reuneix amb la resta de partits polítics, etc. 

Permanent
Es reuneix setmanalment, cada dimarts a les 20.00 h. Executa els acords de l’AUP, les 
campanyes de treball, les relacions amb la CUP Nacional, altres assemblees locals, mo-
viments socials, etc.

De la Permanent en pengen cinc subcomissions:
Secretaria 
Tresoreria 
Comunicació 
Territorial 
Grups de Treball Per Objectius (GTPO)

 
L’objectiu dels GTPO és que no s’allarguin gaire en el temps (per exemple, sis mesos) 
i estan oberts als voluntaris de la CUP que no participen a la Permanent. És un model 
organitzatiu més flexible que les antigues comissions sectorials. L’objectiu d’aquest 
model organitzatiu és que la CUP pugui decidir la seva pròpia agenda més enllà de 
les “patates calentes” (com en el passat van ser l’ARE, la Ferreria, la consulta sobre 
la independència, l’escola Soler de Vilardell, etc.), per poder seguir fent difusió del 
nostre discurs i fer formació.

SANT CELONI



En quin punt es troba la situació 
dels treballadors de l’Hospital?
Després que la direcció amenacés 
amb l’ERO, els treballadors van vo-
tar a favor de signar l’acord propo-
sat per l’empresa: supeditació del 
complement per objectius a resul-
tats econòmics, retirada de la de-
manda per la reducció del 5% del 
sou que es va fer el juny del 2010 
al ficar-nos en el mateix sac que els 
empleats públics, i la fixació o desa-
parició dels dies de lliure disposició. 
Ara mateix estem acabant de redac-
tar-lo i no ens posem d’acord que 
l’incompliment per part de l’empre-
sa d’allò que s’ha pactat permeti als 
treballadors reclamar el pagament 
de les deduccions realitzades. L’em-
presa afirma que no cal especificar-
ho, però nosaltres considerem que 
sí que cal. 

Quina és la relació amb la direc-
ció de l’Hospital?
És una relació de poca confiança. 
Malgrat que el comitè d’empresa 
té voluntat de signar, ara l’empresa 
torna a amenaçar dient que, si no 

es tanca la signatura d’aquest acord 
abans de final d’any, l’ERO es porta-
rà a terme. Conseqüentment la gent 
agafa por.

I amb el president, l’alcalde Joan 
Castaño?
Pràcticament no hi ha relació; no 
obstant, totes les converses que 
s’han tingut amb ell han estat polí-
ticament correctes. Continua dient 
que cal un Hospital nou mentre dóna 
suport al gerent amb les retallades.

Però l’empresa, tot i haver reta-
llat, té pèrdues?
Fins al 2010 no hi ha hagut pèrdu-
es i s’han cobert les necessitats del 
servei que presta i s’han fet inversi-
ons per millorar-lo. L’Hospital és una 
fundació privada sense ànim de lu-
cre, i sabem que sempre hi ha hagut 
recursos propis. 

Quin motiu hauria de tenir el Pa-
tronat per retallar als treballadors 
tot i tenir beneficis?
Creiem que es tracta d’una decisió 
política que els ve imposada des de 

la Generalitat i des de la patronal, ja 
que en tots els hospitals de la XHUP 
s’han presentat les mateixes pro-
postes.

Quina reducció de personal s’ha 
fet últimament?
La reducció ha afectat més d’una 
seixantena de treballadors eventu-
als. Com a conseqüència d’aquesta 
reducció de personal, ara els emple-
ats fixos ens cobrim entre nosaltres. 

I això s’ha notat?
Als serveis sociosanitaris potser no 
s’ha notat tant perquè les necessi-
tats assistencials són més limitades. 
Però als serveis d’aguts, sí que s’ha 
notat més, i això afecta els usuaris, 
que pateixen retards en l’assistèn-
cia. S’ha de dir que tots els treballa-
dors estem fent un esforç molt im-
portant perquè no es vegi minvada 
la qualitat assistencial.

S’ha reduït en algun altre aspecte?
S’han fet reajustaments en compres 
farmacèutiques; s’han canviat, per 
exemple, molts proveïdors per d’al-

tres que venen productes més ba-
rats. D’alguna manera, s’ha reorga-
nitzat l’interior de l’Hospital i això ha 
estat positiu, perquè ha permès es-
talviar i fer un ús més racional dels 
recursos. 

O sigui que podríem dir que és 
possible reduir despeses sense 
afectar el personal?
Pensem que sí, i per això no ente-
nem que ens retallin si els treballa-
dors fem bé la feina i tenim bons 
resultats. 

S’han incrementat les llistes 
d’espera per a operacions no ur-
gents?
Sí. Ara no hi ha intervencions a 
la tarda i les llistes d’espera han 
augmentat. Això fa que hi hagi 
usuaris que s’operen de forma pri-
vada. També s’ha incrementat la 
llista d’espera en altres serveis: 
abans una radiografia te la podien 
fer l’endemà, ara poden passar 15 
dies. Hi ha els mateixos especia-
listes que abans, però alguns han 
disminuït els dies de consulta i, 
per exemple, en consultes exter-
nes d’oftalmologia hi ha una de-
mora d’un any. Estem parlant de 
les visites ordinàries, les urgents o 
preferents es van afegint a la con-
sulta diària a més a més de les ci-
tes ja programades.

Creieu que s’abusa de la salut 
pública?
Creiem que si se n’abusa és per 
una manca d’educació sanitària de 
la població. Potser cal invertir més 
en educació sobre l’ús dels recursos 
sanitaris.

Com veieu el futur de l’Hospital 
de Sant Celoni?
Pensem que l’hospital és viable i la 
situació del personal no ha de peri-
llar. Ara bé, ens agradaria poder te-
nir un major nivell de confiança en la 
seva la direcció. Aquest és un hos-
pital petit i forma part de la gent que 
hi treballem, la majoria som fills del 
poble i dels voltants o fa anys que 
vivim aquí. Ara estem passant per 
moments de crisi. Entre tots conti-
nuarem endavant.

Maite Gagias i Imma Pujol són representants del comitè d’empresa de l’Hospital de Sant Celoni Fundació Privada. Afirmen que el 

Patronat que gestiona l’Hospital té recursos propis, i no comparteixen, en la seva totalitat, els ajustos econòmics que han implantat. 

Consideren que els motius que hi ha al darrere són de tipus polític. Ara mateix estan acabant de negociar un document que els 

treballadors van acordar signar després que l’empresa els amenacés amb un ERO que preveia acomiadar 80 persones.

L’ENTREVISTA

“L’hospital de Sant Celoni es 
retalla per motius polítics” 


