
super vilamajor
Noves instal·lacions
Servei a domicili
Producte fresc
Carnisseria i xarcuteria
Pa i brioixeria
Congelats
Fruita i verdura

Enric Granados, 5
Sant Antoni de Vilamajor
Tel. 93 845 22 83

Coaliment

TAPISSERIA
CORTINES
CATIFES
EDREDONS
NÒRDICS
ROBA I
COMPLEMENTS
DE LA LLAR

C. Sant Josep, 62 - Tel. 93 867 08 79 - 08470 SANT CELONI



Venda i reparació de bicicletes
Accessoris

Av. de la Pau, 31 - Sant Celoni
Tel./Fax 93 867 03 39 - Mòbil 667 454 099

info@dondabikes.com  -  www.dondabikes.com

Tot per a l’infant
• Xecs regal
• Llistes de naixement
• Entrega de cistelles a:

- domicili
- clíniques - hospitals

Tel. Fax 93 845 29 78 - 635 982 161
C. d’Alfou, 3, bis - 08459 Sant Antoni de Vilamajor

totperlinfant@gmail.com
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La responsable de Salut respon al Parlament sobre les mancances del servei

La consellera Geli dóna per bona 
l’atenció pediàtrica al Baix Montseny
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L’ambulatori de Santa Maria de Palautordera forma part de la xarxa del Govern Territorial de Salut del Baix Montseny

sant Celoni

Joan B. Mauri

La consellera de Salut, 

Marina Geli, ha afirmat que 
“l’atenció pediàtrica al Baix 
Montseny ja es dóna de 
manera adequada i segueix 

els criteris del Pla d’Orde-
nació d’Atenció Pediàtrica”. 
Aquesta és la resposta de la 
consellera a la pregunta que 

li va formular el grup parla-
mentari de CiU.

Geli també assenyala 
que “l’atenció pediàtrica al 
Govern Territorial de Salut 
(GTS) del Baix Montseny és 
suficient per a les necessitats 
detectades”. El GTS del Baix 
Montseny està format per 
dues Àrees Bàsiques de Salut 
(ABS), la de Sant Celoni i 
la de l’Alt Mogent, amb seu 
a Llinars, amb un total de 
12 municipis. L’Hospital de 
Sant Celoni és l’hospital de 
referència del GTS del Baix 
Montseny.

Geli explica que aquest 
hospital “disposa d’un ser-
vei d’atenció continuada i 
d’urgències hospitalàries” on 
s’atenen les patologies més 
freqüents “que no reque-
reixen la participació d’un 
especialista en pediatria”. 
Les urgències pediàtriques 
s’atenen les 24 hores del dia 
a l’Hospital de Granollers.

La pregunta parlamen-
tària és conseqüència de la 
denúncia veïnal de primers 
d’any sobre les mancances 
de servei pediàtric. Segons 
les dades d’aquelles dates, el 
servei de pediatria només el 
cobrien dos dels cinc profes-
sionals, que són la dotació 
òptima a la zona.

La població del GTS del 
Baix Montseny és de 49.447 
habitants segons els regis-
tres centrals d’assegurats 
de 2008, dels que 8.625 són 
menors de 14 anys. Aquests 
nens i nenes “són atesos pels 
facultatius responsables 
d’atenció pediàtrica dels 
equips d’atenció primària 
dintre de l’horari laboral del 
centre”, afirma Geli, i que 
estan atesos per “cinc pedia-
tres i dos metges de família 
amb formació pediàtrica”.

El nucli de 
Mosqueroles, 
a Fogars, 
prepara la 
festa major

Fogars de Montclús
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El nucli urbà de Mosqueroles 
comença a escalfar motors 
de cara a les festes del Roser, 
que tindran lloc del dijous 
1 al diumenge 4 de maig. La 
novetat d’aquest any és la 
primera baixada d’andròmi-
nes, una cursa de vehicles de 
construcció pròpia. A més, 
com cada any, hi haurà torne-
jos de futbolí, teatre i sopars 
populars.

Dijous, el grup de teatre 
Tramoia, de Sant Celoni, 
animarà la nit amb l’obra 
Pel davant i pel darrere, de 
Michale Fryn. L’endemà i 
dissabte el protagonisme 
serà el ball, ja que després 
dels sopars populars hi hau-
rà una exhibició de dansa 
del ventre a càrrec de Sílvia 
Carbonell divendres, i ball de 
nit amb Els màgics dissabte. 
La representació de l’obra de 
teatre Boeing Boeing, de Marc 
Camoletti, tancarà el progra-
ma de la festa.


