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polí  ca

Veïns del Baix Montseny es concentren a Sant 
Celoni per defensar el model d’escola catalana
L’acte l’ha convocat la Plataforma Som Escola per expressar el suport a la immersió lingüís  ca

BAIX MONTSENY.- Més d’un 
centenar de persones en re-
presentació d’ajuntaments i 
de la comunitat educa  va de 
diversos municipis del Baix 
Montseny es van concentrar el 
7 de març a la plaça de la Vila 
de Sant Celoni en resposta a la 
convocatòria de l’acte de la pla-
taforma Som Escola en defensa 
del model educa  u català. En 
el decurs de l’acte es va llegir 
un manifest en el que, entre 
altres consideracions, sdefensa 
el model d’immersió lingüís  ca 
que compta amb el consens 
de la comunitat educa  va i del 
conjunt de  la societat catalana.

En aquest sen  t, l’amenaça 
d’incloure una  casella on els 
pares i mares puguin triar en  
quina llengua volen escolaritzar 
els fi lls és té el convenciment 
que és un atemptat directe 
contra el model d’immersió 
lingüís  ca reconegut interna-
cionalment, “garan  a de la co-
hesió social al nostre país i de 
la igualtat d’oportunitats de 
l’alumnat”, diu el manifest.

 Amb la inclusió d’aquesta ca-
sella a la prescripció escolar el 
govern espanyol vol trencar la 
cohesió social i dividir la socie-
tat catalana. Des de Som Escola 
consideren intolerable l’ús de 
l’escola com a instrument polí-
 c i que es posi en perill un dels 

grans èxits socials del país.
Durant l’acte hi va haver una 

ballada dels gegants de les es-
coles La Salle i Cor de Maria de 
Sant Celoni i també es van or-
ganitzat ac  vitats per als més 
pe  ts que van poder pintar a 
terra quin és el lloc de l’escola 
que els agrada més.

També es destaca que en el  
context històric i social en el 
que vivim fa encara més im-
portant garan  r que el model 
educa  u català es consolidi i 
millori, per a donar resposta als 
reptes i les necessitats dels   in-
fants i de la societat. 

Es posa en valor que els mes-  

tres i professionals del sistema 
educa  u català garanteixen i 
fan possible el model educa  u, 
i són els qui han fet els esfor-
ços gràcies als quals l’escola ha 
man  ngut tothora la funció de 
cohesió social i de convivència 
democrà  ca en un context de 
tensions vinculades a la crisi 
econòmica.

En un altre apartat es desta-
ca que l’escola catalana i el seu 
model d’integració lingüís  ca 
ha fet un gran esforç en la da-
rrera dècada per a acollir, des 
d’una perspec  va inclusiva, 
infants i joves vinguts de dife-
rents cultures del món.

Els plantejaments que pro-
pugnen públicament una invo-
lució educa  va uniformitzado-
ra, l’adoctrinament ideològic, la 
generació de sospites i denún-
cies i la segregació lingüís  ca 
volen posar en risc aquest mo-
del educa  u català compromès 
amb la igualtat d’oportunitat 
dels infants i amb els valors cí-
vics i democrà  cs de convivèn-
cia de la nostra societat
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La delegació de Mans Unides del Vallès Oriental presenta el projecte 2018
Es des  narà a la reconstrucció d’una escola d’un barri perifèric de Madagascar

BAIX MONTSENY.- La de-
legació del Vallès Oriental de 
Mans Unides ja ha decidit que 
enguany el projecte que vol 
 rar endavant és per fi nançar 

una escola d’un barri perifèric 
d’Antananarivo, capital de Ma-
dagascar.  L’objec  u general és 
lluitar contra l’analfabe  sme, 
amb la millora de les 
instal·lacions educa  ves.

Es tracta de l’escola parro-
quial Sant Joan Bap  sta de La-
salle amb 142 anys i es va cons-
truir amb materials de mala 
qualitat. La quan  tat que cal 
recollir per fer realitat el projec-
te és de 57.793 euros per

enderrocar un dels quatre edi-
fi cis de l’escola que té un alt 
risc d’esfondrament, construir-
ne un de nou de planta baixa i 
un pis amb quatre classes per 
planta.

Els benefi cis directes són de 
400 alumnes cada curs. (50 
alumnes per cada classe) i els 
indirectes 2.000 alumnes.

Les famílies aportaran la mà 
d’obra, es responsabilitzen del 
cost de l’enderroc i de la reno-
vació total de l’equipament: 
taules i cadires per als alum-
nes i professors (12% del cost). 
Mans Unides aporta 88% del 
cost del projecte.

El projecte el van presentar Elisenda García, Eduardo Mendoza, Iván 
Oropeza i Joan Quintana. FOTO: Mans Unides.

El 155 i la ges  ó quo  diana d’un hospital comarcal. On veuen la normalitat?
ment també a poblacions del 
límit amb la província de Gi-
rona. L’abast assistencial dona 
prestació a uns 60.000 habi-
tants.

En l’actual procés de revisió 
de la seva viabilitat i de comú 
acord amb el CatSalut, objec  -
vant-ne l’infrafi nançament i la 
necessitat d’ar  cular una pla-
nifi cació assistencial orientada 
als malalts fràgils amb eleva-
des necessitats assistencials, 
s’estableixen determinades 
mesures lligades a increments 
de pressupost que de mo-
mentno podran veure la llum. 
Les noves unitats de suport 
als pacients complexes en una 
comarca amb elevada disper-
sió territorial, que necessita 
estructures sòlides que per-
me  n un engranatge efi cient 
de l’entorn hospitalari amb 
l’atenció primària esdevenen 
imprescindibles.

Que el malalt rebi pres-
tacions sanitàries de proxi-
mitat, fi ables i d’elevada 
qualitat assistencial, un cop 
l’administració ha valorat do-
tar un territori d’un servei 
després d’objec  var-ne la ne-
cessitat, no pot dependre d’un 
ar  cle que en bloquegi la seva 
execució.

Ja fa 4 mesos d’ençà de 
l’aplicació de l’ar  cle 155 i, 
al marge de la mul  tud de 
derivades polí  ques adscri-
tes a aquesta mesura, poc a 
poc anem veient els diferents 
graus d’interferència que su-
posa en els afers quo  dians 
d’un país.

Diversos càrrecs de 
l’administració sanitària ca-
talana ja han fet incís en la 
complexitat que representa 
que qualsevol mesura opera-
 va corrent sigui fi scalitzada 

des de Madrid. Més de 25 mi-
lions d’euros que calia ar  cular 
dins els pressupostos del 2017 
n’han quedat fora pel bloqueig 
opera  u del 155, despeses del 

tot imprescindibles que 
s’han hagut d’habilitar i que 
hauran de restar-se del pres-
supost prorrogat del 2018. 
La paràlisi de la Llei catalana 
d’accés universal a l’assistència 
sanitària, el bloqueig pres-
supostari adreçat a diverses 
ins  tucions de recerca, són 
d’altres exemples derivats de 
l’aplicació de l’ar  cle.

La remor del riu queda so-
morta per la presa i els afl uents 
que fi ns ara passaven desaper-
cebuts ara comencen a pa  r la 
falta d’aigua...

El pressupost sanitari cata-
là pel 2018 s’alimentarà de la 
pròrroga del 2017. D’aquest 
caldrà restar-hi els 25 milions 
disposats per accions de 2017, 
56 milions corresponents al 
pla de xoc per a la reducció 
de llistes d’espera i d’altres 
despeses recurrents que l’any 
2017 calia implementar com 
a estructurals i que anaven 
des  nades a la xarxa de salut 
mental i a l’atenció primària 
per tal d’equilibrar iniquitats 
sociodemogràfi ques.

El pressupost per al 2018 
neix amb una pròrroga coixa.

L’Hospital de Sant Celoni 
dona cobertura als habitants 
del Baix Montseny, i eventual-

Hi ha estructures sanitàries 
que son tan fràgils com alguns 
dels pacients als que cal que 
donin suport. Molts dels hos-
pitals comarcals de Catalunya 
ja van superar la crisi econò-
mica fregant el precipici, la 
majoria no hi van caure gràcies 
a l’esforç dels professionals sa-
nitaris. Si algú tenia la sensació 
que començàvem a aixecar el 
cap, l’aplicació de l’ar  cle ha 
tornat a instal·lar la misèria a 
serveis essencials que haurien 
d’estar per sobre del bé i del 
mal...

El nostre hospital va perdre 
1,5 milions d’euros en el camí 
del 2009 al 2016 com a conse-
qüència de la crisi econòmica 
i els ajustos que se’n van deri-
var. Professionals i serveis va-
ren haver de fer malabarismes 
per suportar-ho, res segur que 
no fessin també altres hospi-
tals comarcals. Ara tocava pas-
sar pàgina, retornar un xic la 
dignitat al sector i per extensió 
als pacients que en depenen.
Si això és normalitat que vingui 
algú i m’ho expliqui.

La sanitat i l’educació mai 
haurien de ser moneda de 
canvi de res, la llibertat per als 
presos polí  cs tampoc hauria 
de ser negociable...

OPINIÓ

Jordi Roca
Director gerent, Fundació 

Hospital de Sant Celoni
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ha deixat de respirar o de la 
qual el cor ha parat de bate-
gar. Serveix per mantenir el 
reg sanguini als òrgans vitals 
(cor i cervell) fi ns que la víc-
 ma el recuperi espontània-

ment o ar  fi cial. Augmenta 
notablement la supervivència 
i disminueix la possibilitat de 
dany neurològic. Un 90% de 
les morts sobtades esdevenen 
en entorn extrahospitalari. No-
més en un 10% dels casos es 
fan maniobres d’RCP abans de 
l’arribada del SEM.

“A l’escola, aprenem RCP” 
és un projecte sense ànim de 
lucre, que neix de la inicia  va

L’Hospital de Sant Celoni fa formació en RCP a les escoles
Sanitaris experts i en ac  u fan formació sobre maniobres de Ressuscitació Cardiopulmonar (RCP) als alumnes de primària 

SANT CELONI.- L’Hospital de 
Sant Celoni ha posat en mar-
xa el mes de febrer el projec-
te “A l’escola, aprenem RCP”, 
realitzant els primers tallers 
de maniobres de reanimació 
cardiopulmonar entre els nens 
i nenes de 1r de Primària de 
diverses escoles de Sant Celoni 
que s’han adherit al projecte. 
Això ha estat possible gràcies 
a l’Ajuntament de Sant Celo-
ni que ha permès introduir el 
projecte dins l’oferta educa  -
va.

L’RCP és un procediment 
d’emergència u  litzat per sal-
var la vida d’una persona que 

Pretén, també, l’acostament 
dels professionals sanitaris 
a la població de referència 
i, concretament, en l’entorn 
natural dels més pe  ts. Els 
con  nguts són estrictament 
ajustats als protocols interna-
cionals ‘’RCP i desenvolupats 
gradualment i progressiva, per 
tal d’aconseguir que els nens 
siguin capaços d’actuar de ma-
nera efec  va davant una situa-
ció de risc vital al fi nalitzar 6è 
de primària.

d’un grup mul  disciplinar de 
professionals de l’Hospital de 
Sant Celoni i que té com a 
objec  u principal formar en 
Suport Vital Bàsic a la pobla-
ció escolar celonina, perquè 
es considera que la capacitat 
d’aprenentatge i mo  vació en 
els nens i les nenes és alta, 
que la par  cipació en grup po-
tencia l’aprenentatge i que els 
con  nguts també arriben als 
educadors així com a l’àmbit 
familiar de l’alumnat.

Alguns dels alumnes par  cipants en una sessió de “A l’escola, aprenem 
RCP. FOTO: HSC

de Barcelona, que està integrat 
per 37 enginyers amb el que 
es demostra la viva imatge del 
projecte de disseny, construcció, 
testeig i compe  ció d’un vehicle 
elèctric que accelera de a 100 en 
menys de quatre segons i tot fet 
per estudiants d’enginyeria.

SANT CELONI.- Jordi Clos, 
un jove enginyer de Sant Ce-
loni, ha par  cipat recentment 
en la compe  ció internacional 
Formula Student en la qual hi 
prenen part universitats de tot 
el món. Clos ha format part de 
l’equip e-Tech Racing de la UPC

El celoní Jordi Clos integrant d’un equip 
d’enginyers que han construït un cotxe de 
compe  ció elèctric
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Nou medalles per al Karate Club Just de 
Sant Celoni en el Campionat de Catalunya

SANT CELONI.- Excel·lent 
par  cipació dels compe  dors 
i les compe  dores del Karate 
Club Just de Sant Celoni en el 
Campionat de Catalunya ce-
lebrat a Lloret de Mar el pas-
sat 24 de febrer aconseguint 
penjar-se nou medalles en di-
ferents categories i modalitats.

D’aquesta manera en la mo-
dalitat de Kata, Chloé Ortega 
ha aconseguit la medalla d’or 
en categoria aleví femení  i 
Oriol Pons la de bronze en ale-
ví masculí.

En la modalitat de Kumite 
infan  l femení  de -42 kg. Júlia 
Just campiona i Irene Valderas 
tercera. En la categoria infan  l 
femení de -36 Kg. Soraya Gu-
 érrez va penjar-se la medalla 

de plata. Pel que fa a la catego-
ria infan  l masculina de -30 kg. 
Samuel Serrano ha aconseguit 
la medalla d’or i Ferran Muñoz 
va ser segon.

En categoria juvenil femeni-
na de -47Kg també hi va haver 

premi per Abril Muñoz que va 
ser segona i en juvenil masculí 
de -36 kg. Daniel Garrido tam-
bé va ser segon.

A destacar el bon debut  de 
Samuel Serrano, Soraya Gu  é-
rrez i Oriol Pons en un Cam-
pionat de Catalunya que des 
del club estan convençuts que 
amb el seu caràcter i ac  tud 
donaran moltes alegries en 
pròxims campionats. Assenya-
lar també que Júlia Just i Chloé 
Ortega per segon any consecu-
 u s’han proclamat campiones 

de Kata i Kumite respec  va-
ment.

Els compe  dors i compe  -
dores que s’han penjat me-
dalla  ndran l’oportunitat de 
par  cipar en els entrenaments 
de la Federació Catalana de 
Karate a les instal·lacions del 
CAR de Sant Cugat per prepa-
rar el Campionat d’Espanya 
que se celebrarà  els dies 13, 
14 i 15 d’abril a Benidorm (Ma-
rina Baixa).

Els balladors de Vallgorguina Juan Jesús 
Adán i Anabel Terrón campions europeus i 
subcampions estatals de ball retro

El pòdium del campionat ha 
estat completat per José Ma-
ría Orbegozo i Amaya Gonzá-
lez, d’Azpei  a i Rafael Ropero 
i Antonia Nieto, de Terrassa. 
Precisament els mateixos 
guardonats en l’estatal d’ahir 
però amb la primera i segona 
posició intercanviades. Aquest 
campionat l’han aconseguit 
l’endemà mateix que par  ci-
pessin en la fi nal del Campio-
nat d’Espanya de l’especialitat 
i aconseguissin el subcampio-
nat.

VALLGORGUINA.- Juan Jesús 
Adán i Anabel Terrón, es van 
proclamar el passat 4 de març 
campions d’Europa de Ball Re-
tro després de ser els més valo-
rats pel jurat en la compe  ció 
celebrada al pavelló La Paz de 
Fuengirola (Málaga). La parella 
de Vallgorguina per arribar a la 
fi nal han hagut de superar di-
verses fases ballant tango, vals 
i pas doble. Adán i Terrón han 
par  cipat en la categoria resrr-
vada per a balladors de 40 a 50 
anys.

Compe  dors de KCJ de Sant Celoni. FOTO: KCJ

Juan Jesús Adán i Anabel Terrón, campions d’Europa. 
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nifesta Enric Pousa, regidor de 
Voluntariat de l’Ajuntament de 
Santa Maria de Palautordera. 
Aviat se’n posaran en marxa 
tres més. De mobilitat i dan-
sa, de manualitats i una sessió 
de primers auxilis a la llar. De 
fet, el Centre de Suport So-
cial està pensat com un espai 
d’envelliment ac  u ja que “en-
vellir és créixer i prevenir és 
viure” i, d’aquesta manera do-
nar l’oportunitat a aquest sec-
tor de persones que es puguin 
conèixer entre elles, compar-
 r, riure, passar-ho bé i també 

aprendre.

sicament es des  narà a gent 
gran però també a totes aque-
lles que són inherents a la prò-
pia Creu Roja com campanyes 
de joguines, cessió de mate-
rial, formació o ges  ó de re-
par  ment d’aliments”.

En aquests moments ja dis-
posa de mig centenar d’usuaris 
i una quinzena de voluntaris, 
tots veïns de Santa Maria de 
Palautordera. L’alcalde de Pa-
lau també ha destacat el fet

que la presència efec  va de 
Creu Roja al municipi era “una 
necessitat per poder oferir ser-
veis a la gent gran”. En aquest 
sen  t, Josep Quitet, president 
provincial de Creu Roja, ha re-
marcat que la idea és tenir una 
seu del Baix Montseny i ara 
mateix amb dos llocs  sics, un 
a Sant Celoni i l’altre a Palau.

Al Centre de Suport Social, 
que va obrir portes el passat 
mes de desembre, en aquest 
moments ja s’hi estant por-
tant a terme dos tallers de me-
mòria que tenen un gran èxit 
“i ja hi ha llista d’espera”, ma-

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- L’Ajuntament de 
Santa Maria de Palautordera i 
Creu Roja Baix Montseny han 
signat el conveni de cessió d’ús 
del Centre de Suport Social 
que s’ha acabat de posar en 
marxa fa molt poques setma-
nes perquè Creu Roja hi pugui 
desenvolupar les ac  vitats que 
aquesta ins  tució té pensades 
per al municipi. L’alcalde Jordi 
Xena ha manifestat que “bà-

El Centre de Suport Social de Santa Maria de Palautordera també és
un punt  sic de Creu Roja Baix Montseny
En poques setmanes de funcion ament ja hi ha una vuitantena de persones que par  cipen en els tallers

Molta ac  vitat en els tallers que  impulsa Creu Roja Baix 
Montseny en el centre de Suport Social de Palau




