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AGENDA JUNY
diumenge 5 de juny

diumenge 19 de juny

Passejada guiada
Els embassaments del cor del Montnegre

LV Campionat de Catalunya a l'Aire Lliure
Organitza: Arc Sant Celoni

A les 10 h

Sant Martí del Montnegre

Dia mundial del Medi Ambient
Tot el dia

Plaça de la Vila

Pista 1 del Camp Municipal d'Esports

dijous 9 de juny
Audició de final de curs de l'Escola Municipal de Música

A les 20 h

Pistes d'atletisme
I Torneig Internacional Feltor d'hoquei
Participació: Hoquei Sant Celoni, Selecció Catalana d'hoquei
i equip primera divisió francesa

Centre Municipal d'Expressió

dilluns 20 de juny
Audició de final de curs de l'Escola Municipal de Música

divendres 10 de juny

A les 20 h

Audició de final de curs de l'Escola Municipal de Música

A les 20 h

Centre Municipal d'Expressió

Els embassaments del cor del Montnegre

5 de juny, diumenge
Punt de trobada:
a les 10 h, a Sant Martí del Montnegre
Durada: 4 h
Amagats als baguenys del Montnegre, diferents
embassaments constitueixen excel·lents hàbitats
de la fauna aquàtica i estratègics punts
d’abeurament i relació per a la fauna del parc, així
com també un punt de emmagatzament per a les
èpoques de sequera.
Recorregut: Sant Martí del Montnegre - Pi de la
Jeia - pantà de la Brinxa - pantà de Crous - Can
Joan de l’Oms - Sant Martí del Montnegre.
Les sortides són gratuïtes i obertes a tothom.
No cal inscripció prèvia. Cal dur calçat còmode per
caminar i cantimplora amb aigua. El guiatge de les
sortides va a càrrec de l’Escola de Natura del
Corredor.

VI torneig futbol base Sant Celoni 2005
Memorial Llorenç Tarridas Planas
Organitza: Coordinadora de Futbol Base
Participació: Sant Celoni, RCD Espanyol, Europa,
Terrassa, Riells i Hostalric
De 9 a 17.30 h

Camp Municipal d'Esports

L'Hora del Conte: Sopa de pedra
A càrrec de Sole Palao
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
A les 11.30 h

Biblioteca l'Escorxador

Inauguració de l'exposició Manel Navarro
Dibuixos i pintures.
Exposició oberta fins el 17 de juliol
A les 19 h

La Rectoria Vella

Taller participatiu de dones a Sant Celoni
‘La teva veu és imprescindible’
De les 9.30 h a les 14 h

La Rectoria Vella

*Per confirmació i/o per rebre més informació:
Àrea de Comunitat (Tel. 93 864 12 12)
Presidència (Tel. 93 864 12 00)

diumenge 12 de juny

Farmàcies
de guàrdia
JUNY
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sancho
Chanut
Draper
Vigas - Cardona
Vigas - Cardona
Casas
Sancho
Chanut
Draper
Vigas - Cardona

Sancho
Chanut
Draper
Vigas - Cardona
Casas
Sancho

Centre Municipal d'Expressió

Audició de final de curs de l'Escola Municipal de Música

A les 20 h a les 21h

Centre Municipal d'Expressió

divendres, 17 de juny
Audició de final de curs de l'Escola Municipal de Música

Centre Municipal d'Expressió

Audició d’adults de l'Escola Municipal de Música

A les 21 h

Centre Municipal d'Expressió

Nit de Lletres.
Tertúlia literària sobre la novel·la de Raymond Carver,
De què parlem quan parlem de l'amor
Tertúlia conduïda per Jesús Pacheco
A les 21h

Al bar la Volta (plaça d'en Nicola)

dissabte 18 de juny

Draper
Vigas - Cardona

Torneig de Tennis Taula
Organitza: Club Amics tennis taula
Participació oberta a tothom
De 8 a 18 h

Pavelló Municipal d'Esports

Sancho
Chanut
Chanut
Draper
Vigas - Cardona
Casas
Sancho

C/ Comerç, 15
Avgda. de la Pau, 51
C/ Major, 115
C/ Major, 125
Ctra. Vella, 20

Mostra del treball dels programes sensorial i inicial
de l'Escola Municipal de Música
A les 19 h

Centre Municipal d'Expressió

Mostra del treball fet a la classe de cançó del
Programa bàsic de l'Escola Municipal de Música
A les 20 h

Centre Municipal d'Expressió

L’informatiu

CURSOS I TALLERS
Centre Municipal d’Expressió

Butlletí municipal - maig 2005

Curs de Titelles per a nens i nenes
A partir de 6 anys
Dies: 4, 11 i 18 juny Preu: 30 euros (3 sessions)
Fem Teatre
Per a nois i noies a partir de 10 anys
Dies: 4, 6, 8, 11, 13 i 15 de juliol
Horari: de 18.30 a 20 h
Preu: 35 euros
Informació i inscripcions al Centre Municipal d’Expressió
Sant Josep, 18 - Tel. 93 867 40 89

Muntatge i manteniment d’aquaris i terraris
Data d’inici: 8 de juny (5 sessions)
Horari: dimecres de 20 a 22 h
Preu: 56,98 euros

dijous 16 de juny

Sancho
Chanut

Casas

dimecres 22 de juny

Safareig

Audició de final de curs de l'Escola Municipal de Música

A les 20 h

A les 7 del vespre : Conjunts del Programa Bàsic
A les 9 del vespre: Conjunts del Programa Jove
Centre Municipal d'Expressió

Camp Municipal d'Esports

dilluns 13 de juny

A les 20 h

Casas
Casas

CASAS
CHANUT
DRAPER
SANCHO
CARDONA-VIGAS

Composición

VI torneig futbol base Sant Celoni 2005
Memorial Llorenç Tarridas Planas
Organitza: Coordinadora de Futbol Base
Participació: Sant Celoni, RCD Espanyol, Europa,
Terrassa, Riells i Hostalric
De 9 a 14.00 h

dimarts 21 de juny
Concert celebració dia internacional de la música
Amb la participació de tots els conjunts instrumentals de
l'Escola Municipal de música

dissabte 11 de juny
Passejada guiada

Centre Municipal d'Expressió

LV Campionat de Catalunya a l'Aire Lliure
Organitza: Arc Sant Celoni
Pistes d'atletisme

*Adults (a partir de 13 anys)
Dimarts i divendres, de 17 a 19h (8 sessions)
Data d'inici: 5 de juliol
Preu: 67 euros
Informàtica
Data d’inici: 4 de juliol (20 sessions)
Horari: de dilluns a divendres de 19 a 21 h
Preu: 116,60 euros
Iniciació a la fotografia digital
Data d’inici: 18 de juny (6 sessions)
Horari: dissabte de 10 a 12 h
Preu: 39,75 euros
Informació i inscripcions a l’antiga biblioteca
de La Caixa (al costat de l’església parroquial)
Tel. 93 867 47 80

Centre de Formació d’Adults Baix Montseny
Taller de pintura ràpida del natural

VII Torneig d'escoles d'hoquei
Organitza: Club Patí Sant Celoni - Hoquei
Durant tot el dia

Ceràmica
Horari:
*nens i nenes de 5 a 12 anys.
Dilluns i dijous de 17 a 19h (8 sessions)
Data d'inici: 4 de juliol

Pista 1 del Camp Municipal d'Esports

Durada: mes de juliol (2 sessions setmanals)
Horaris: grup de dilluns i dimecres de 17.30 a 20 h
grup de dimarts i dijous de 18 a 20.30 h
Matrícula: del 20 al 30 de juny, de 15 a 21 h

Edició, redacció i disseny: Ajuntament de Sant Celoni
Impressió: Gràfiques Arco Dipòsit legal: B-5131-05
Per a més informació pots conectar-te a www.santceloni.org

Paper reciclat

Complex esportiu Sot de les Granotes,
a punt a la tardor
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L’informatiu
El PSC, el partit de la majoria
Durant aquest any s’ha fet un llarg camí pel que fa als canvis i millores d’aquest país.
Una feina d’entesa entre el govern de l’Estat, de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya que permetran que en pocs anys es doni un tomb decisiu per a la
orientació de la nostra societat cap els objectius compartits de progrés, cohesió i
sostenibilitat.

Nou complex esportiu
del Sot de les Granotes
Joan Castaño

L'equipament obrirà al públic el mes d'octubre

Alcalde

Editorial
Quan tindreu aquest nou butlletí a
les mans, ens trobarem a mitja legislatura municipal. Durant aquests
dos anys, l’equip tripartit hem volgut
treballar més eficientment per a
Sant Celoni i per a la Batllòria, centrant-nos especialment en dues lín ies: la modernització de
l’administració i la planificació de
l’acció de govern. Els resultats
d’aquest treball us correspon a la
ciutadania valorar-los, però a tall de
referència podreu veure, en el resum
de l’enquesta sobre la percepció
ciutadana, recentment elaborada
per encàrrec de l’Ajuntament, que
els celonins i els batlloriencs, pensem que el municipi progressa prou
adequadament. Tingueu clar, tanmateix, que aquesta valoració positiva, lluny de fer-nos instal·lar en
l’autocomplaença, ens estimula a
posar més intensitat en el nostre
compromís polític. Per fer-ho ens
cal l’aportació continuada d’idees,
de crítica constructiva, de debat,
per part de tots els veïns, ja que
cada cop més som conscients del
valor del diàleg constant com a
veritable motor de progrés. Empreu,
si us plau, tots els canals que trobeu
per fer-nos arribar tota aquesta vitalitat cívica.
Les vostres aportacions són necessàries i també la vostra ajuda, per
això, i a punt d’arribar l’ estiu, cal
que us cridem l’atenció sobre un
fet que ens preocupa: el risc
d’incendis forestals associat a la
manca de pluja tant de l’ hivern
com de la primavera. Extremeu
l’atenció, seguiu els consells i les
bones pràctiques que us recomanin
per evitar l’encesa de foc, atès que,
enguany, l’estiu serà un període de
perill molt alt. No oblideu que la
prevenció és la millor acció.
Permeteu-nos per acabar una bona
notícia. D’aquí a pocs mesos tindreu a la vostra disposició el nou
equipament públic Complex Esportiu del Sot de les Granotes (1a fase),
que ens permetrà fer esport a gent
de totes les edats, en les millors
condicions i que, per tant, ens facilitarà l’accés a hàbits saludables
que, de ben segur, milloraran la
nostra qualitat de vida. Progressivament tindreu informació de com
accedir-hi, i de les jornades de portes obertes per conèixer les instal·lacions de primera mà.

Les obres del nou complex esportiu del Sot de les Granotes, que es van iniciar el
juny de 2003 amb la voluntat d’ampliar els diferents equipaments públics esportius
del municipi, estan a punt de finalitzar. El nou complex permetrà desenvolupar
més activitats esportives amb un ampli ventall de possibilitats: lleure, salut, esport
escolar, esport recreatiu... En un futur, a més de la piscina coberta i altres espais
complementaris, acollirà un pavelló.

Espais que s’han construït:
- Dues piscines
(una de 25 x 16,5 m i una de 16,5 x 8 m)
- Sales d’aigües
(2 hidromassatges, 2 saunes, 2 banys de vapor)
- Tres sales esportives
(una sala de musculació de 377 m2,
una sala de 221 m2 i una de 130 m2)
- Vestidors (2 per a abonats i 5 per a grups)
- Bar restaurant amb terrassa
- Centre d’estètica
- Centre de medicina esportiva
- Solàrium

Governem a la majoria de municipis de Catalunya, a la Generalitat i al govern de
l’Estat , fet que ens ha d’unir per impulsar els nostres valors socials.
A nivell estatal, el govern de Zapatero s’ha caracteritzat per una nova forma de fer
política i de governar, que significa un canvi sociològic, basat en una nova política
exterior, en un augment dels drets dels ciutadans, i fent més política social, més de
la meitat del pressupost del 2005 es destina a despesa social, un 9,5 % més que
l’any 2004.
A nivell de Catalunya, el govern de Maragall avança considerablement en el seu
compliment social, impulsant les mesures necessàries per aconseguir un país de
primera en matèria de benestar social, disminuint el nombre de pacients de les llistes
d’espera sanitàries, augmentant places de llar d’infants, invertint més de mil milions
en infrastructures de carreteres i transport, augmentant els ajuts assistencials a les
persones que cobren pensions de viduïtat més baixes... Tot això, sobre la base d’un
nou sistema de finançament, cap a un sistema federal, transparent, just i solidari,
que farà augmentar els recursos de l’administració catalana, potenciant la capacitat
normativa i corregint el dèficit en infrastructures.
A nivell local, estem a l’equador d’aquest mandat, ara fa justament dos anys que
es va constituir l’Ajuntament, i els resultats de la gestió municipal ha estat molt
positiva i satisfactòria., així ho corrobora l’enquesta realitzada per la Diputació de
Barcelona sobre la gestió municipal. El 90% dels enquestats es troben altament
satisfets de viure a Sant Celoni, i puntuen positivament la gestió de l’actual govern
local. Els serveis de recollida d’escombreries, neteja de carrers, seguretat ciutadana,
policia local, medi ambient i mercat setmanal, han estat els mes valorats pels celonins.
Però val a dir, que en els aspectes que més preocupen, com són l’aparcament o
la circulació, també la percepció dels ciutadans ha millorat respecte a anys enrera.
Per mantenir aquesta evolució positiva, tant el govern local, com el PSC continuarem
fent una política propera a la gent oferint serveis i infrastructures per fer de Sant
Celoni un reclam social.
El PSC, el partit de la majoria, d’esquerres, progressista i catalanista, vetlla perquè
tots aquests fruits creixin, liderant la transformació social del nostre país.

Grup Municipal del PSC
www.psc.santceloni.com

Eficiència i Eficàcia en l’Ajuntament pels veïns de Sant Celoni
i la Batllòria.
La tasca que ERC desenvolupa a l’Ajuntament de Sant Celoni està encarada cap a
dos eixos; l’intern, aquell que afecta el funcionament de l’Ajuntament, i l’extern,
tot el que està relacionat amb els veïns de Sant Celoni i la Batllòria.
En l’eix intern, volem informar-vos que després de més d’un any de negociacions
amb el comitè d’empresa de l’Ajuntament, hem arribat a l’acord de signar el conveni
col·lectiu que serà vigent per un període de 4 anys (2005-2008). Aquesta pau social
aconseguida és un gran avenç per a tots, ja que ens permet orientar els projectes
municipals, que tenim en marxa i que són vitals per al futur de Sant Celoni i la
Batllòria, amb els deures socials fets. Aquest acord ens permetrà donar un millor
servei al ciutadà (en l’enquesta d’avaluació de la satisfacció es valora amb una bona
nota l’atenció dels funcionaris respecte als ciutadans).
En l’eix extern, la feina feta en el Pla d’habitatge social ens permet dir que ja som
en la darrera recta per tenir enllestit tot el pla acordat per a aquest mandat. El passat
5 de maig es va fer l’acte de presentació de la nova promoció per a la construcció
en cooperativa de 24 habitatges HPO de compra, amb una assistència de 200
persones, de les quals més d’un centenar ja ha concretat per escrit la voluntat de
rebre’n més informació.
També hem continuat endavant per enllestir la construcció de 36 habitatges de
lloguer. Ja hem rebut l’autorització de la Generalitat, i el Ple de l’Ajuntament va
aprovar un conveni amb Caixa de Catalunya per a la construcció d’aquests habitatges,
que podrien estar acabats el 2007, si tot va com està previst.
A finals d’any tindrem en marxa l’Oficina d’Habitatge que ens permetrà localitzar
pisos deshabitats i oferir-los a la ciutadania després d’arribar a un acord amb els
propietaris.
Un altre punt vital que estem afrontant són les infraestructures. Un cop el Ple
Municipal ha aprovat els passos a nivell i l’Ajuntament ha enviat l’estudi a Madrid
per a la redacció del projecte definitiu (4 mesos), hem començat els contactes amb
el Ministeri de Foment per aconseguir que inclogui aquestes millores en la via del
ferrocarril en els propers pressupostos (2006) de l’ Estat, la batalla serà dura. En un
altre apartat tenim la carretera C-35, les entrades i enllaços de la qual s’han de fer
per Sant Celoni i la Batllòria per garantir el creixement dels nostres pobles. L’estudi
ja està fet ara ens cal treballar de valent amb el departament de carreteres de la
Generalitat i amb el conseller Sr. Joaquim Nadal per obtenir les partides pressupostàries
per poder tirar endavant, segons prioritats, aquestes obres que són el futur dels
nostres pobles per als propers quinze anys.
Des del Grup Municipal d’ERC ens plau informar-vos de la situació en què es
troben els projectes, i com a coordinadors també ens plau fer referència a
la potencialitat dels nostres equips de treball (directius, tècnics, funcionaris,
laborals, comitè i ponents), ja que sense la seva abnegació i professionalitat
difícilment podríem tirar endavant uns projectes tan necessaris per a Sant
Celoni i la Batllòria.

Grup Municipal d’ERC
josep.alsina@esquerra.org
ramon.segarra@esquerra.org

Oferta de serveis bàsics:
- Activitats dirigides de sala:
manteniment i aeròbic en les
diferents modalitats
- Natació per a totes les edats i col·lectius
(per a grups d’escolars, nadons, adults, infants...)
- Activitat física de rehabilitació
- Medicina esportiva
- Centre d’estètica

Aquí no canvia res.
El tripartit fa el mateix que feien els socialistes sols.
El 17 de març l’Ajuntament de Sant Celoni va celebrar un ple municipal amb 11
punts en l’ordre del dia, entre els quals constava l’aprovació dels pressupostos per
al 2005.
El grup municipal de CIU va presentar una esmena a la totalitat a aquests pressupostos
a causa de la pèssima planificació financera de l’equip de govern tripartit i la
previsió d’acabar l’any amb un endeutament de 10 milions d’euros. És molt
important no oblidar el perill imminent de col·lapse financer a l’Ajuntament,
que impossibilitaria la realització de les inversions necessàries per al municipi
i el seu creixement sostenible cap a la futura capitalitat del Baix Montseny.
CiU va instar els grups de l’equip de govern a fer un acte de responsabilitat acceptant
aquesta realitat financera i es va oferir per fer un front comú per encarar els projectes
de futur. En aquest sentit, CiU va plantejar la reformulació de l’actual pressupost
i la creació urgent d’una comissió de planificació econòmica per elaborar un
pla econòmic a curt i mitjà termini, integrada per tots els grups municipals i els
tècnics necessaris.
També va recordar que el mateix Ajuntament va encarregar un informe sobre la
situació economicofinancera a un grup d’experts independents a finals de 2003.
Aquest informe ja advertia sobre els riscos d’arribar a una situació similar a la que
es preveu que tindrà l’Ajuntament:
• L’endeutament de 10 milions d’euros per a l’any 2005
• La necessitat de refinançar anualment una part dels crèdits disposats
• La impossibilitat de dur a terme nous processos inversors previstos, sense demanar
nou finançament a tercers (subvencions, etc.) o a disposició de nous préstecs.
El grup municipal de CIU també va denunciar que no existeix cap programa
financer que clarifiqui el finançament per a diversos projectes d’extrema
necessitat per a Sant Celoni com la gestió de la futura piscina coberta i de l’escola
de música, l’execució de programes de desenvolupament econòmic, la planificació
i execució de l’escola bressol i de la residència geriàtrica, la formació d’una política
d’habitatge municipal a llarg termini, l’ampliació i el manteniment de la qualitat dels
cicles formatius de Sant Celoni, el foment a l’ocupació, i el manteniment i la creació
d’infraestructures de mobilitat.
L’equip de govern ha intentat ocultar aquesta situació, com en el seu debat
en el passat ple, mitjançant la no publicació de cap nota de premsa sobre l’aprovació
definitiva dels pressupostos ni l’esmena a la totalitat presentada. En els 25 anys
d’ajuntament democràtic, aquesta és la primera esmena a la totalitat que presenta
l’oposició de Sant Celoni a uns pressupostos.
La resposta a aquesta voluntat de col·laboració? Com si manessin els socialistes sols,
aquí no ha canviat res.

Objecció Fiscal a les despeses militars
Quants de vosaltres no defenseu una societat desmilitaritzada, més participativa,
capaç de regular els seus propis conflictes sense necessitat de recórrer a la violència?
Ens volen fer creure que els exèrcits s’han reconvertit en els actuals herois de tasques
humanitàries. Cal llegir però la lletra petita entre d’altres llocs, en la futura Constitució
europea, per veure que davant qualsevol conflicte tan sols es tenen en compte les
solucions militars.
Compartim aquesta lògica militarista, que provoca un gran nombre de víctimes entre
la població civil i potencia la fabricació i el comerç d’armes?
Potenciar la cultura per la pau, també vol dir, deixar clar que no estem d’acord amb
l’ús que es fa dels nostres impostos. Volem donar-vos a conèixer la campanya que
des de diferents col·lectius es fa sobre la objecció fiscal a les despeses militars. Enguany
us en oferim tant sols la informació; l’any vinent ens comprometem a oferir-vos des
del grup municipal d’Iniciativa Verds, el nostre suport, dotant-lo dels recursos necessaris.
“El pressupost espanyol de l’any 2005 per a mantenir l’estructura militar és de prop
de 19 mil milions d’euros (52 milions d’euros al dia).
L’objecció fiscal és la disposició a no col·laborar amb
l’Estat en les despeses de preparació de les guerres i
del manteniment de l’exèrcit. Es tracta tècnicament
de, en el moment de fer la declaració de la Renda
desviar una part d’aquest impost, que aniria al
finançament de la despesa militar, per destinar-la a
un projecte que tingui per objectiu la defensa d’un
projecte social solidari.
Així, al mateix temps que ajudem a engegar projectes
d’utilitat social, manifestem el nostre rebuig al
militarisme i contribuïm a reduir les despeses militars.
Aquesta acció, com ho és l’opció de donar diners a
l’església o no, correspon als drets individuals de cada
persona, i reclamem que es reculli aquesta opció en
la declaració de la Renda.”
Trobareu més informació a:
www.justiciaipau.org/siof
www.solidaries.org/ofiscal

Un altre món encara és possible!
Grup Municipal d’ICV
pasqualiaj@santceloni.org

Però cal tenir en compte que les mesures aprovades durant aquest últim mes pel
govern municipal avalen l’anàlisi feta per CiU de manca de projecte i de planificació:
s’ha creat una comissió per fer un estudi financer de les inversions a mitjà i llarg
termini, s’ha firmat un conveni d’assessorament econòmic amb la Diputació i se
subhastaran terrenys municipals per un valor inicial de més d’1,5 milions
d’euros!!!

Grup Municipal de CiU
ciu@santceloni.vilaweb.org
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TELÈFONS DE CONTACTE
Oficina d’Atenció Ciutadana
93 864 12 00
Casa de la Vila, plaça de la Vila, 1
oac@santceloni.org
Oficina d'Atenció Ciutadana de la Batllòria
93 847 21 19
C/ Major 15, la Batllòria
labatlloria@santceloni.org
Àrea d'Administració Genera
93 864 12 10
Casa de la Vila, plaça de la Vila, 1
administracio.general@santceloni.org
Àrea de Comunitat
93 864 12 12
C/ Santa Fe, 52
comunitat@santceloni.org
Àrea de Cultura
93 864 12 13
La Rectoria Vella, parc de la Rectoria Vella, s/n
cultura@santceloni.org
Àrea d'Economia
93 864 12 10
Casa de la Vila, plaça de la Vila, 1
economia@santceloni.org
Àrea d’Entorn
93 864 12 15
C/ Bruc, 26
entorn@santceloni.org
Àrea d’Espai públic
93 864 12 16
La Rectoria Vella, parc de la Rectoria Vella, s/n
espai.public@santceloni.org
Àrea de Presidència
93 864 12 10
Casa de la Vila, plaça de la Vila, 1
presidencia@santceloni.org
Àrea de Seguretat Ciutadana
93 864 12 17
C/ Santa Fe, 52 baix
seguretat.ciutadana@santceloni.org
Arxiu Municipal la Tèrmica
93 867 11 25
C/ Campins, 4
arxiu@santceloni.org
Biblioteca l'Escorxador
93 867 33 13
Passeig de la Rectoria Vella, 10
b.st.celoni@diba.es
Centre de Formació d’Adults
93 864 12 25
C/ Torras i Bages, 12, 1r
cfadults@santceloni.org
Centre Municipal d'Expressió
93 867 40 89
C/ Sant Josep, 18
centrexpressio@santceloni.org
Departament de Recursos Humans
93 864 12 26
Can Ramis , plaça de la Vila, 25
rrhh@santceloni.org
El Safareig
93 864 12 28
C/ Campins, 24
pij.safareig@santceloni.org
El Tritó del Baix Montseny
93 864 12 23
C/ Santa Fe, 52, 2n
eltrito@santceloni.org
OMIC
(Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)
93 864 12 24
C/ Santa Fe, 52, 1r
salut.comunitaria@santceloni.org
Pla de Transició al Treball
93 864 12 22
C/ Santa Fe, 52, 2n
ptt@santceloni.org
Ràdio municipal Punt 7 Ràdio
93 864 12 21
Can Ramis, plaça de la Vila, 25
radio@santceloni.org
Servei local de català
93 864 12 13
La Rectoria Vella, parc de la Rectoria Vella, s/n
santceloni@cpnl.org
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Grup Municipal del PSC
93 864 12 07

L’informatiu

Grup Municipal d'ICV
93 864 12 06
Grup Municipal d'ERC
93 864 12 05
Grup Municipal de Ciu
93 864 12 08

REGIDORS DE L’AJUNTAMENT
Joan Castaño i Augé
Alcalde - PSC
Tel. 93 864 12 10
alcalde@santceloni.org
Josep Maria Pasqual i Arenas
1r tinent d'alcalde. Regidor de
Sostenibilitat i Ciutadania - ICV
Tel. 93 864 12 10
pasqualiaj@santceloni.org
Josep Alsina i Lloreda
2n tinent d'alcalde. Regidor de Desenvolupament,
Joventut i Comunicació - ERC
Tel. 93 864 12 10
alsinalj@santceloni.org
Jordi Arenas Vilà
3r tinent d'alcalde Regidor d'Infància i Gent Gran - PSC
Tel. 93 864 12 10
arenasvj@santceloni.org
Josep Capote Martín
4rt tinent d'alcalde. Regidor d'Entorn - PSC
Tel. 93 864 12 15
capotemj@santceloni.org
Miquel Vega Vega
5è tinent d'alcalde. Regidor d'Espai Públic - PSC
Tel. 93 864 12 16
vegavm@santceloni.org

Es preveu que l’obra finalitzi en els propers mesos ja que la majoria de treballs de l’interior
de l’equipament ja s’han acabat i només queden pendents les actuacions següents:

El mes de setembre hi haurà el
període de matrícula i a l’octubre
l’obertura de l’equipament
(les dates concretes s’indicaran
properament)

- Acabats d’urbanització de la parcel·la: pavimentació i enllumenat exterior i zones verdes.
- Posada en marxa de tots els equips d’instal·lacions: climatització, il·luminació, tractament d’aigües
i energia solar.
L’Ajuntament ha previst que la gestió de l’equipament es faci a través d’una concessió adaptada
al projecte d’establiment del servei. Properament s’iniciarà el període durant el qual les empreses
interessades presentin les seves propostes.

Raül Casado Jiménez
Regidor de Cultura - PSC
Tel. 93 864 12 13
casadojr@santceloni.org
Francesc Garcia Mundet
Regidor d'Economia - PSC
Tel. 93 864 12 10
garciamf@santceloni.org
Ramon Segarra Montesó
Regidor d'Administració General - ERC
Tel. 93 864 12 10
segarramr@santceloni.org
Lourdes Donado Riera
Regidora de Comunitat - PSC
Tel. 93 864 12 12
donadorl@santceloni.org

L’informatiu: Un nou
mitjà de comunicació
local per a Sant Celoni i
la Batllòria

J. Manuel Bueno Martínez
Regidor de Seguretat Ciutadana - PSC
Tel. 93 864 12 17
buenomj@santceloni.org

Es repartirà a totes les cases i també es trobarà
als equipaments municipals i a 100
establiments comercials del municipi

Emili Bosch Oliveras
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
boschoe@santceloni.org

A partir d'aquest mes de juny, Sant Celoni i la Batllòria guanyen
un nou mitjà de comunicació mensual: L'informatiu. D'aquesta

Francesc Deulofeu Fontanillas
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
deulofeuff@santceloni.org

manera l'Ajuntament vol reforçar la comunicació amb la ciutadania.
La nova publicació recollirà totes aquelles informacions dels diferents
àmbits de treball de l'Ajuntament que puguin ser d'interès general
i avançarà l'agenda d'activitats culturals i esportives. Seccions

Carles Mas Lloveras
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
maslc@santceloni.org
Josefa Lechuga Garcia
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
lechugagj@santceloni.org

divulgatives fixes, espai per a les entitats, esports, i un
gran ventall de propostes s'aniran desplegant en els
pròxims números. A finals de cada mes arribarà a
totes les cases i es podrà trobar a diferents punts
del municipi: als equipaments municipals i a 100
establiments comercials.

Josep Alsina
2n tinent d’alcalde
Regidor de Comunicació

Teniu a les vostres mans una nova publicació municipal que neix
de la voluntat de potenciar la comunicació entre Ajuntament
i Ciutadania. Amb rigorosa periodicitat mensual, volem que
L'informatiu esdevingui punt de referència pel que fa a la informació
i als serveis de l'Ajuntament, i que alhora funcioni com un altaveu
de les iniciatives que sorgeixen del teixit social, cultural i esportiu
celoní. D'aquesta manera reforçarem el caràcter de servei al
ciutadà que estic convençut que ha de tenir tot mitjà de
comunicació públic.
Des de Punt 7 Ràdio, a qui vull felicitar pel nou reconeixement que
ha obtingut fa poques setmanes dins els premis de Ràdio Associació
de Catalunya, també treballem en aquesta línia des d'un
plantejament ferm d'emissora de proximitat.
Però un dels reptes més importants que tenim les administracions
públiques és el tecnològic, i, en concret, el repte de l'administració
electrònica. D'aquí a pocs dies presentarem el nou web de
l'Ajuntament preparat per aquests avenços i per una consulta més

Jordi Cuminal Roquet
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
cuminalrj@santceloni.org

còmoda i accessible.

Miquel Negre Sánchez
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
negresm@santceloni.org

esperant que us sigui entenedor, interessant i atractiu.

Com a primer pas en el camí de millora dels canals de comunicació
amb els celonins i celonines, us animo ara a llegir L'Informatiu
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El Safareig: nova etapa
Dóna corda al català,
campanya que promou l’ús
de la llengua

L’equipament, renovat i amb nous serveis, es tornarà a obrir pel setembre a la seu del carrer
Campins. Provisionalment s’ha traslladat a l’antiga biblioteca de la Caixa, a tocar de l’ església.
El mes d’abril es van iniciar les obres de remodelació del Safareig.
Amb aquesta intervenció l’equipament mantindrà els serveis adreçats
a la gent jove i acollirà, a més, l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i

La campanya Dóna corda al català, que segurament ja coneixeu, vol fomentar els usos

el Servei d’Orientació Laboral. La intervenció suposarà una posada

interpersonals i informals de la llengua catalana i mobilitzar amplis sectors de la societat.

al dia de les instal·lacions, que amb els anys s’havien anat deteriorant
(aire condicionat; millora de sortides d’emergència, canvi de sostre
fals, etc.).

L’eslògan de la campanya prové de la idea que tots hem de donar corda a la llengua, és

D’altra banda, el trasllat de l’àmbit d’Esports a la Rectoria Vella ha

perquè no passa res si ens equivoquem, perquè el que compta és la nostra voluntat,
“parla amb llibertat”, perquè cadascú decideix com expressar-se, i “per començar, parla

a dir, fer-la funcionar si no volem que s’aturi. I els tres lemes són “parla sense vergonya”,

permès alliberar espai en el primer pis de l’edifici del carrer Campins
per centrar-hi, en exclusiva, els serveis per a joves: accés a Internet;

amb català”, perquè és important que convidem els altres a parlar en català.

sala per a tallers, sala d’estudi, espai per a reunions, espai per a jocs,

Per això, Dóna corda al català pretén, a més de fer que l'ús de la llengua sigui un fet
natural, quotidià i no pas imposat, un seguit d'objectius, com ara potenciar els valors

Planta primera

Punt d’Informació Juvenil, viatgeteca... Els bucs d’assaigs per a grups
musicals, s’han habilitat al Centre Municipal d’Expressió-Escola de

L’apunt

d

La ruca: nova reina
d'amanides i pizzes
El nom d'aquesta herba s'ha introduït a casa
nostra a través de l'italià rucola i ha donat lloc
a l'extensió de la forma *rúcula, que cal
substituir per la forma ja existent en català ruca.
Darrerament se n'ha generalitzat molt l'ús
gastronòmic i es fa servir com a ingredient
sobretot d'amanides i pizzes. Es tracta d'una
planta herbàcia que correspon a les espècies
botàniques Eruca sativa o Eruca vesicaria, de
fulles arrodonides i de gust un punt picant i
amargant.

del català com a llengua que facilita les coses, que esborra etiquetes i que afavoreix

Podeu consultar la fitxa terminològica d'aquest
terme a través del Cercaterm.

Música, a l’Ateneu.La planta baixa l’ocuparan l’OAC, que podrà acollir

l'arrelament.

http://www.termcat.net

molt millor totes les persones que hagin de fer tràmits, gestions o,
senzillament, cerquin informació, un servei que no permetien donar
les reduïdes dimensions de l’edifici de la Casa de la Vila, i el Servei

De la mateixa manera, es pretén vincular més intensament els joves i adolescents amb
la llengua catalana i incrementar la seva percepció del català com a una llengua

d’Orientació Laboral, que fins ara era a la Rectoria Vella.

transgressora, que serveix per a les activitats d'oci i té una imatge moderna.

El canvi d’ubicació del Servei d’Orientació Laboral permetrà millorar
el suport que cal donar a totes les persones que necessiten accedir

En el cas dels nous ciutadans, es promou l'ús de la llengua com a forma d'integració en
una societat acollidora, i també que trobin fàcil i estimulant aprendre i parlar català, tant

a la formació i al treball, però fent especial atenció al col·lectiu jove.
En aquest sentit, el servei oferirà un espai de consulta per a la recerca
de feina i formació, on els usuaris treballaran el seu itinerari personal,

a través de cursos com de converses amb el programa ' Voluntaris per la llengua' .
Planta baixa

ja sigui amb suport dels tècnics municipals o de manera totalment
autònoma.

Urbanització de Can Sans
El Ple de l’Ajuntament del passat 28 d'abril va acordar
adjudicar les obres d’urbanització de Can Sans a la
unió temporal d’empreses Acsa Agbar Construcción
SA i Formsace, SL. Les obres començaran un cop
s'hagi formalitzat el contracte d’adjudicació i el del
tècnic director i el de coordinador de seguretat.

Josep Capote
Regidor d’Entorn

Nous carrers a la Batllòria
L’empresa ISTE, SL ha promogut el pla de millora urbana de la zona
industrial de transformació de la carretera Vella de la Batllòria que
requalifica aquest sòl industrial en sòl d’ús residencial amb la cessió
a l'Ajuntament d'espais destinats a zones verdes i a serveis viaris.
Aquest pla de millora ha comportat l’obertura de dos nous carrers:
un entre el carrer Bellavista fins a la carretera Vella, i un altre a la
banda oest, entre la carretera Vella i el carrer Lluís Companys.
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 28 d’abril de 2005 va
aprovar inicialment el nom d’aquests nous carrers: carrer dels
Horts i carrer de Can Pàmies, proposats pel Consell de Poble de
la Batllòria. L'expedient es troba actualment en període d'informació
pública perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les
observacions o suggeriments que consideri convenients.

Raül Casado
Regidor de Cultura

“ El programa
de les parelles
lingüístiques és
una iniciativa
d’allò més
enriquidora i
encertada que
cal estendre”

Dins el marc de la campanya Voluntaris
per la llengua, a Sant Celoni s'han creat 24

sempre se’ls adrecen en castellà. Aquesta
iniciativa del Consorci per a la Normalització

parelles lingüístiques que es troben durant
10 setmanes, com a mínim, 1 hora

Lingüística a més de facilitar a l’aprenent
un interlocutor per poder conversar en

setmanal per parlar en català. La primera
sessió es va fer el dia 11 d'abril en què les
parelles es van conèixer i se'ls va explicar

català, també vol incidir en els hàbits
lingüístics dels catalanoparlants i consolidar
la idea que el català és i ha de ser llengua

el funcionament. El programa de Voluntariat
lingüístic parteix de la constatació que el
coneixement –poc o molt- del català, sovint
no en comporta l’ús públic, perquè les
persones que l’aprenen no s’hi senten
segures i perquè molts catalanoparlants

d’acollida. A la campanya també s'hi han
adherit 23 entitats de Sant Celoni, la Unió
de Botiguers i Comerciants, els centres
escolars, L'IES Baix Montseny, les AMPA,
associacions d‘immigrants o el Centre de
Formació d'Adults.

T

La Secretaria de Política Lingüística ha posat
en marxa les oficines de garanties lingüístiques
que atenen les persones que volen formular
consultes, queixes o denúncies a l'entorn del
dret de viure en català a Catalunya, i en aranès
a la Vall d’Aran?
Per a més informació:
http://www6.gencat.net/llengcat/ogl/

En línia

B

Nou traductor
L'empresa Comprendium ha posat en
funcionament el servei de traducció de textos
TRANSLENDIUM, un servei de pagament que
permet traduir documents en format DOC,
ASCII, RTF i HTML.
Aquest servei s'afegeix al que Comprendium
ofereix gratuïtament, que només permet
traduir textos breus.
Per a més informació:
http://www.comprendium.es.
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“S’ha constituit la
comissió de veïns
per si alguna
persona més vol
formar-ne part i
poder aportar
suggeriments o
aclariments
durant el
seguiment de les
obres”

Recordem que l’any 2002, l’Ajuntament va acordar,
a petició dels propietaris de les unitats d’actuació en
sòl urbà de Can Sans, que contractaria els instruments
de gestió i d’urbanització per dotar aquest nucli dels
serveis i subministraments necessaris. Dins d’aquest
context l’Ajuntament va encarregar, entre altres
actuacions, la redacció del projecte d’urbanització
de tot l’àmbit, que es va sotmetre al tràmit d’aprovació
corresponent.

24 parelles lingüístiques
practiquen el català
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L’informatiu
Estudi sobre la
prevalença de l’obesitat
infantil a Sant Celoni

Subvencions a entitats per al 2005
El passat dia 12 d’abril, els regidors d’Economia i de Ciutadania de l’Ajuntament de
Sant Celoni van presentar les bases de les subvencinos a entitats pel 2005. L’acte va
comptar amb l’assistència d’una àmplia representació del món associatiu celoní. Les
principals novetats rauen en el fet que totes les modalitats s’apleguen en una convocatòria
conjunta, en la fixació de criteris manifestos d’atorgament i en la insistència d’arribar
efectivament a tothom.

Amb l’objecte de determinar la tendència
d’aquest fenomen que sembla augmentar
en la nostra societat, l’Ajuntament, el
Departament de Salut de la Generalitat i la
Universitat Autònoma de Barcelona, en
col·laboració amb els centres educatius,
elaboraran entre abril i juny un treball d’anàlisi
que ha de permetre determinar quina
evolució experimenta el municipi en relació
a aquesta problemàtica. Per dur a terme
aquest estudi, s’ha comptat amb professionals
del CAP de Sant Celoni, de l’Àrea de
Comunitat i de l’Hospital Materno Infantil de
la Vall d’Hebron de Barcelona.

Promoció de 24 habitatges protegits al sector les Torres
La xerrada informativa del 5 de maig va atreure un nombrós públic
El dia 5 de maig, la sala d’actes de la Biblioteca l'Escorxador es va
omplir de persones interessades en la promoció de 24 habitatges
protegits al sector les Torres. Durant la xerrada, el regidor ponent
d'Habitatge, Ramon Segarra, juntament amb tècnics de l’empresa
Ramon Segarra
Regidor d’Habitatge

“El Pla d’habitatge
de Sant Celoni posa
bases fermes per
millorar la situació
actual”

El passat dia 30 d'abril es
va fer la presentació
pública de l'Associació
d'Equatorians residents al
municipi i de la Junta
Directiva a la Biblioteca
l'Escorxador.

Jordi Julià guanya la Flor Natural dels
Jocs Florals de Barcelona
El celoní Jordi Julià, professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona, ha guanyat la Flor
Natural dels CXLVII Jocs Florals de Barcelona
per l'obra Hiverns suaus. Els premis es van
lliurar el passat 5 de maig al Saló de Cent de
l'Ajuntament de Barcelona.

RESIDÈNCIA: residència mínima continuada durant tres anys
a Sant Celoni.

dels habitatges, els requisits que calia complir per poder optar-hi i
el calendari que es preveu seguir fins al lliurament de les claus.

ALTRES PROPIETATS: no ser propietari o usufructuari d’un
habitatge en el municipi.
ALTRES PROMOCIONS: no haver estat adjudicatari d’altres
promocions.
TRIBUTS: no tenir cap deute amb l’Ajuntament.

Fem objecció fiscal:
cap dona, cap home, cap euro per a l’exèrcit!
Decidir-se per fer objecció fiscal és negar-se, per motius de consciència,
a pagar el percentatge dels nostres impostos que l’Estat dedica a
l’exèrcit. Si, per exemple, l’Estat espanyol dedica el 5,8% del pressupost
al Ministeri de Defensa, la persona objectora deixarà d’ingressar el
mateix percentatge que li toca pagar en la seva declaració de renda
i, en canvi, lliurarà la mateixa quantitat a una ONG per algun programa
de cooperació o de pau. Aquest és el resum de la filosofia de l’objecció
fiscal exercida per gent de molts països. No és, evidentment, una
posició admesa per la llei, tot i que la nostra experiència ens diu que,
sovint, l’Administració no veu (o no vol veure) l’objecció fiscal i no
reclama els diners no pagats. En tot cas és convenient que el primer
any que es fa objecció fiscal hom es deixi assessorar per altres
objectors o bé pels serveis que faciliten tant Justícia i Pau com la
Xarxa per la Pau.
Val la pena tant d’enrenou si, a la pràctica, tot segueix aparentment
igual i els diners que nosaltres no paguem arribaran d’una altra part?
Radicalment, sí. Es necessita un moviment d’objectors fiscals fort
i nombrós per fer-se sentir i aconseguir que, algun dia, puguem posar
una creueta en una casella de la nostra declaració de renda i evitar
que part dels nostres impostos serveixin per preparar la guerra. És
una utopia realitzable. No eren titllats d’utòpics, fa ben pocs anys, els
objectors al servei militar?

Més informació:

Destinats a persones amb minusvalidesa

TIPUS: ingressos provinents del treball.

8 HABITATGES
Per a Joves entre 18 i 35 anys

Obligacions

14 HABITATGES

RESIDÈNCIA HABITUAL: residència habitual i permanent.
No es pot llogar.

Per a la població en general

DRET DE TEMPTEIG: a favor de l’Ajuntament de Sant Celoni.

2 HABITATGES DESTINATS A
PERSONES AMB MINUSVALIDESA

CALENDARI

Indicadors de disminució

Conveni signat entre l’Ajuntament i UGT
Escriptura terreny

1 Família amb infant amb disminució
2 Superar el 70% de disminució
3 Superar els barems de mobilitat
4 Superar el barem de tercera persona
5 Barreres arquitectòniques a l’habitatge actual

3 punts

Projecte tècnic

3 punts

Inscripció sol·licituds

3 punts

Sorteig

3 punts

Constitució cooperativa

3 punts

Lliurament de claus

febrer de 2005
maig de 2005
juny de 2005

1a setmana de juliol de 2005
25-29 de juliol de 2005
setembre de 2005
mitjan 2005

Esquemàticament, el que cal fer és el següent:
1. Omplir els impresos de la declaració de renda fins a l'epígraf
"quota líquida total" (casella 103)
2. Calcular l'import que s'ha de descomptar. S'utilitzen dos
sistemes: descomptar (de la quota liquida total) el percentatge
dels PGE que es destina al Ministeri de Defensa, és a dir,
actualment, el 5,8%; o bé descomptar una quantitat fixa (84
euros = un euro per cada país empobrit pel deute extern).

JUNY - JULIOL
AGOST - SETEMBRE

3. Incloure aquest import en alguna de les caselles posteriors
de retencions, 114 o 115, tot ratllant el text d'aquella línia i
escrivint (a continuació o per sobre de la frase ratllada): "per
objecció fiscal ".

Ludoteca
Per a nens i nenes de 2,5 a 5 anys (P5).

Activitats de lleure
i esport

4. Adjuntar a la documentació el comprovant d'haver fet
l'ingrés de la quantitat objectada a una entitat de caràcter
social, solidaria, de pau (ONG, entitat benèfica, entitat de
promoció dels drets humans...).

Per a nens i nenes de 6 anys a 15 anys.

5. Adjuntar també a la documentació una carta per al delegat/a
de l'Administració d'Hisenda on ha d'anar a parar la declaració
(del barri o de la localitat corresponent), en què s'explica què
es fa i per què. (model de carta a la web de Justícia i Pau)

INSCRIPCIONS:
Del 6 al 30 de juny de 11 a 13 h
i de 18 a 20 h a l’Àrea de Comunitat

Per més informació:

Coordinadora d’entitats solidàries de Sant Celoni

Composición

INGRESSOS: ingressos familiars no superiors a 5,5 SMI i superiors
a 1/10 del preu de venda de l’habitatge.

2 HABITATGES

Justícia i Pau: 93 3176177 (www.justiciaipau.org/siof )
Xarxa per la Pau i la Solidaritat: 93 848 11 66

16

PATRIMONI: certificat negatiu de declaració de patrimoni.

Martí Boada, premi de Medi Ambient
de l'Institut d’Estudis Catalans
Martí Boada ha estat guardonat amb el premi
de Medi Ambient de l'Institut d'Estudis
Catalans (IEC) en reconeixença de la seva
trajectòria. L'entrega del premi es va fer
divendres 22 d'abril.

Requisits generals

promotora i de l’Ajuntament, va informar dels perfils dels destinataris

DESTINACIÓ

Presentació de
l'Associació
d' Equatorians

24 HABITATGES PROTEGITS

Col·labora:

ÀREA DE COMUNITAT
C/ Santa Fe, 52 1r
Tel. 93 867 35 42
salut.comunitaria@santceloni.org
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Es redueix en un 36 % el nombre d'accidents de trànsit
Les dades es van donar a conèixer a la Junta Local de Seguretat
El nombre d'accidents al terme municipal

d’alcoholèmia i de la presència policial al

de Sant Celoni es van reduir l'any passat
un 36%, els millors resultats dels darrers

carrer, modificacions en l’ordenació de la
circulació i millores urbanístiques. A la

11 anys. Segons dades de la Policia local

sessió de la Junta Local de Seguretat,

que es van donar a conèixer a la darrera
sessió de la Junta Local de Seguretat, el 14

formada per representants municipals,
Policia Local i Mossos d'Esquadra, es van

d'abril, no només s’ha mantingut la
tendència a la baixa registrada entre els

exposar les conclusions extretes de l’anàlisi
de les dades policials amb relació a fets

anys 1997 i 2002, ambdós inclosos, sinó

penals, il·lícits administratius relacionats

que la reducció del nombre d’accidents
ha estat la més important de tot aquest

amb la seguretat ciutadana i accidents de
trànsit en nucli urbà, en el període entre

període. Entre els factors que han pogut
incidir en la reducció de la sinistralitat

l’1 de gener de 2004 i el 31 de desembre
de 2004.

La secció de patinatge
artístic del Club Patí
Sant Celoni es
proclama campió
d'Europa

Nova imatge de la Policia Local de Sant Celoni
Des de mitjan d'abril, la Policia Local de Sant Celoni llueix nova imatge. Segons el
regidor de Seguretat Ciutadana, Manel Bueno, la Policia Local s'adhereix al projecte de

L'equip format per 12 patinadors i
patinadores de la secció de patinatge artístic

decret del Govern de la Generalitat i seguint la línia de la majoria d‘ajuntaments de
Catalunya "estrena una vestimenta que combina modernitat i millor identificació,
afavorint la imatge i la proximitat dels agents al ciutadà, pensant en transmetre

la Generalitat, les van rebre personalment els dos agents a l’acte de celebració del
Dia de les Esquadres, el passat 21 d'abril, que enguany es va fer a Cardedeu. L'alcalde
i el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Celoni també han
felicitat oficialment els dos agents.

6

Composición

El dissabte 4 de juny se celebrarà la jornada

Del 15 de juny al 20 de juliol a les instal·lacions

de cloenda dels jocs esportius escolars a les
pistes municipals d'atletisme. Uns 150

esportives del Pavelló Municipal d' Esports i
a les 3 pistes poliesportives del Camp

esportistes de les escoles Pallerola, l'Avet
Roig, la Salle, el Cor de Maria,i l'IES Baix

Municipal d'Esports es disputarà la XXIV Copa

dilluns a divendres de les 20 a les 24 h.

distribuïdes als diferents equipaments esportius

dividits en 8 divisions i 6 equips femenins.
La primera fase de la competició es

municipals i a les instal·lacions de les escoles
durant les quals s'ha practicat diversos esports
com el futbol sala, el bàsquet, l'handbol, el
tennis taula, els escacs, el tir amb arc i el futbol
americà de 7.

L’Ajuntament de Sant Celoni ja disposa de plans
de prevenció d’incendis forestals per a les
urbanitzacions de Cal Batlle, Can Coll i Boscos
del Montnegre. Es tracta d'uns documents
elaborats de forma conjunta amb l’Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona. A finals
del mes d'abril es van presentar oficialment
diversos plans de prevenció d'incendis de la
comarca en un acte a Centelles, al qual va assistir
el regidor de Seguretat Ciutadana de
l'Ajuntament de Sant Celoni, Manel Bueno. A
més d’indicar les mesures concretes que cal
dur a terme a cada urbanització, els plans de
prevenció d'incendis indiquen quines són les
persones físiques o jurídiques responsables i
contenen una guia de procediments administratius
que s’ha de seguir en cas d'emergència.

En total hi participaran 72 equips masculins

desenvolupa en forma de lliga i la segona fase
en eliminatòries fins arribar a la final que aquest
any es disputarà el 20 de juliol a les 22 h.

L'equip infantil de futbol sala
del Col·legi la Salle s’ha proclamat
campió de la fase comarcal.
L’equip sènior del Club Patí Sant
Celoni ha aconseguit l’ascens a 1a
catalana.

Darrere aquest triomf hi ha un gran esforç
i temps de dedicació de tots els esportistes
i components del club. En aquesta modalitat

Plans de
prevenció
d’incendis
forestals a les
urbanitzacions

Futbol Sala i la III Copa Futbol Sala Femení
Sant Celoni 2005. Els partits es jugaran de

als Jocs Esportius Escolars que s'han fet a Sant
Celoni. S'han organitzat un total de 8 jornades

del Club Patí Sant Celoni, amb edats
compreses entre els 14 i 37 anys, és el nou
campió d'Europa en la modalitat de show
de conjunts. El Campionat d'Europa es va
celebrar a Copenhaguen del 4 al 8 de maig.

major rigor professional".

El Departament d’Interior de la Generalitat ha felicitat, públicament i a títol individual,
dos agents de la Policia Local de Sant Celoni per haver impedit el suïcidi d’una
persona el mes de març de 2004. Les felicitacions, publicades al Diari Oficial de

Tornen les copes de
futbol sala amb gairebé
80 equips

Montseny han participat durant aquest curs

s'apunta l'augment dels controls

La Generalitat felicita dos
agents de la Policia Local

4 de juny: Cloenda
dels Jocs Esportius
Escolars 2005

L’equip sènior femení del Club
Bàsquet Sant Celoni ha assolit
l’ascens a 1a catalana.

de patinatge artístic en equip intervenen
molts factors que han d'estar ben coordinats,
com ara la música, la dansa, la coreografia,
la coordinació, el maquillatge i el vestuari.
Abans de viatjar a Europa, aquest grup de

L'equip infantil-A de la
Coordinadora de Futbol
Base de Sant Celoni ha
quedat campió del seu
grup. Aquest èxit els
permet pujar a primera
divisió.

patinadors i patinadores ja va aconseguir un
gran resultat: el primer lloc al campionat
d'Espanya celebrat a Múrcia.

303 ocells de cant competeixen a Sant Celoni pel campionat de Catalunya
Josep Manuel Bueno
Regidor de Seguretat
Ciutadana

“L’estiu
d’enguany
caldrà que tots
extremem
l’atenció
davant l’elevat
risc d’incendi
que es preveu”

Diumenge 1 de maig, Sant Celoni va acollir
per primera vegada una prova oficial
puntuable per al campionat de Catalunya
d’ocells de cant. Un total de 303 ocells (75
pinsans, 77 passerells, 72 verdums i 79
caderneres) van competir a la pista
coberta, al Camp Municipal d'Esports. El
certamen estava organitzat per la Societat
Ocellaire Sant Celoni juntament amb la
Societat Ocellaire El Nido de Montmeló i la
Societat Ocellaire de Cerdanyola.
La Societat Ocellaire Sant Celoni es va
constituir el dia 12 de juny de 2004 i
actualment ja té un total de 56 socis de

diferents poblacions: Sant Celoni, Sant Feliu
de Buixalleu, Hostalric, Santa Maria de
Palautordera, Breda, Riells i Viabrea, Granollers
i Barcelona. La seu social és al c/ Montnegre
núm. 6 de Sant Celoni, local social de la UD
PITRES.
Cada dissabte a les 4 de la tarda, la Societat
Ocellaire Sant Celoni organitza, al seu local,
proves puntuables per al campionat d’hivern
i per al campionat de primavera. Es tracta
d'una competició entre ocells de la mateixa
ploma (verdum, pinsà, cadernera i passerell),
de rapidesa, guanya el que triga menys a fer
una cantada completa.
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Empresa i treballadors de
DEFOR Sant Celoni arriben a un preacord

Neteja de solars i prevenció d’incendis
A l’època estival, especialment, cal la col·laboració de tots els ciutadans

Les indemnitzacions als treballadors arriben als 6 milions d'euros
El preacord signat el 29 d’abril entre empresa i treballadors de DEFOR
suposa un avenç molt important pel que fa a les quantitats concretes
que rebrà cada treballador com a compensació pel tancament de
l’empresa. En conjunt, s’han assolit 6 milions d’euros en
indemnitzacions per a 52 persones, amb escalat divers. El document
precedeix l’acord definitiu, que abastarà altres aspectes prou diversos

que implica aquest tipus de procés. Cal recordar que la situació es
va generar arran del conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Celoni
l’empresa que, amb els anys, havia anat quedant integrada en un
context de marcat caràcter residencial. Aquesta situació, agreujada
per l’alta sensibilitat ciutadana al voltant de les característiques d’una
activitat pertanyent al sector químic en un àmbit tan proper als

recol·locacions o el pla social, i que s'espera haver resolt en els

habitatges, havia propiciat un important moviment veïnal en demanda
del seu canvi d’ubicació. Amb el conveni, la parcel·la que actualment

Davant el primer resultat manifest de les negociacions, treballadors
i empresa s'han mostrat, en general, satisfets, malgrat la tensió òbvia

dels solars sol comportar una important proliferació de vegetació, sobretot,
herbàcia i arbustiva. Aquest fet, a banda de la manca d’endreça que
representen, suposen un risc notable d’incendi i, en conseqüència, un

i l’empresa DEFOR, per tal de possibilitar el trasllat o tancament de

i complexos, que inquieten els afectats, com ara el sistema de
propers mesos.

i ciutadanes per reduir el risc d'incendi. Una de les accions d’aquesta
prevenció és controlar la vegetació existent. La manca de manteniment

ocupa la indústria, esdevindrà estrictament residencial amb

Miquel Vega

perill per als veïns, així com per al medi natural proper. A més, són un

Regidor d’Espai Públic

punt d’incitació a l’abocament de residus.

“La col·laboració
ciutadana és
vital per al
manteniment
correcte de
l’espai públic”

Des de setembre de 2004, l’Ajuntament, mitjançant un equip de treball
del Taller Ocupacional 2004-2005 del Tritó del Baix Montseny (formació
en explotació forestal) està fent tasques de manteniment de la vegetació
en parcel·les municipals de la urbanització Royal Park i de les urbanitzacions
del Montnegre, així com la neteja de solars situats en el nucli urbà.

equipaments i zones verdes.

Obligacions dels particulars
L’Ordenança de Policia i Bon Govern de Sant Celoni indica que els solars sense edificar han d’estar necessàriament tancats i nets de runes i
matèria orgànica, responsabilitat que recau en el propietari del solar i que, en el que cas que no ho estiguin, l’Ajuntament pot fer les actuacions
a càrrec del propietari, i imposar-li les sancions que consideri oportunes.

PLENS
MUNICIPALS

Expansió del mosquit tigre
L'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per evitar-ne la possible arribada

Ple ordinari
31 de gener de 2005
Alienació directa d’un solar situat al sector Les
Torres en favor de Llar Unió Catalonia SCCL, als
efectes de la construcció d’una nova promoció
d’habitatges socials al municipi de Sant
Celoni. Aprovat per unanimitat.
Pressupost de la corporació per a l’exercici
de 2005, les seves bases d’execució i la plantilla
orgànica. Aprovació inicial amb 11 vots a favor
dels regidors del PSC, ERC i ICV i 5 en contra
de CiU.

Ple ordinari
17 de març de 2005
Acord de posada a disposició del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya d’una
parcel·la per a l’ampliació de l’escola
Montnegre de La Batllòria. Aprovat per
unanimitat.
Modificacions puntuals del Pla general
d’ordenació de Sant Celoni de cara a
incrementar de densitat en sis habitatges més
al sector P-2 Les Torres de Sant Celoni, i
concretament a la parcel·la A-12, per la
construcció d’un edifici plurifamiliar de
protecció pública en règim de lloguer
destinat a joves i a gent amb recursos baixos.
Aprovat inicialment per unanimitat.
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Conformitat a les propostes trameses pel
Ministeri de Foment per a la construcció de
tres passos soterrats per sota de la línia
fèrria (dos passos de vianants als carrers
Olzinelles i Sant Francesc més un pas de
vianants i vehicles en el carrer Roger de Flor).
Aprovat per unanimitat.

Acord de constitució d’un dret de superfície
sobre la parcel·la A-12 del sector P-2 Les Torres
a favor de Proviure SL, entitat depenent de la
Caixa de Catalunya, per a la construcció
d’habitatges de protecció oficial en règim
de lloguer, així com aprovació del conveni
regulador. Aprovat per unanimitat.

Membres que han de formar part de la
Comissió tècnica de seguiment del procés
de transformació de l’àmbit de Derivados
Forestales SA. Aprovat per unanimitat.

Modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana, promoguda per Coperfil Group SA,
relativa a la UASU 42. Aprovat per unanimitat.

Pla Local de Joventut de Sant Celoni. Aquest
pla es defineix com l’instrument de planificació,
per a l’aplicació i avaluació de les polítiques de
joventut de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Aprovat amb els vots a favor del PSC, ERC i ICV
i l'abstenció de CiU.
Pressupost de la corporació consolidat per
l’exercici de 2005. Aprovat amb els vots a favor
del PSC, ERC i ICV i els vots en contra de CiU.

Modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana promoguda per Landscape Proingru
SL relativa a la UASU 45. Aprovat per
unanimitat.
Nova nomenclatura de dos nous carrers de La
Batllòria: carrer Pàmies i carrer dels Horts.
Aprovat per unanimitat.

Davant una possible expansió del mosquit tigre, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de prevenció recordant,
sobretot, que cal evitar que l'aigua s'estanqui perquè és on es troben els ous i les larves. Per la seva banda, l'Ajuntament demana la
col·laboració de tots els ciutadans i ciutadanes en l'aplicació de les mesures preventives recomanades. Aquestes mateixes mesures
s’estan començant a aplicar en els espais i equipaments municipals com ara escoles, parcs i jardins.
El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic però ha arribat a
moltes altres zones del món viatjant enganxat en pneumàtics o dins
de plantes amb aigua. Ja fa uns anys que és present en països europeus
com Itàlia, Albània, Suïssa o Bèlgica i, des de l’estiu passat, se n’han
trobat exemplars en alguns municipis catalans, concretament a Sant
Cugat del Vallès. Així mateix se’n preveu una ràpida expansió als
municipis dels voltants (Barcelona, Cerdanyola, el Papiol, Rubí, Sant
Quirze i Molins de Rei), ja que la seva distribució és molt àmplia i
amb densitats elevades.
El seu hàbitat original de cria són els forats dels arbres, però actualment
podem trobar ous i larves en qualsevol massa d'aigua petita i estancada
com bidons, gerros, plats de testos, cubells o altres tipus de recipients.
Per distingir-lo:
• És de mida mitjana o baixa (al voltant d'1 cm o una mica més)

Ple extraordinari
28 d'abril de 2005
Modificacions puntuals del Pla general
d’ordenació urbana, l’una relativa a l’increment
de densitat al sector P-2 Les Torres (habitatges
de lloguer), i l’altra per a un ajust d’espais lliures
a l’entorn del cementiri (tanatori). Aprovació
provisional per unanimitat.

• Té ratlles blanques sobre fons negre a tot el cos, potes incloses.
• És de comportament agressiu (en el sentit d'insistent, no en el de
perillós) i pica de dia.
La picada del mosquit tigre no té cap característica que la diferenciï
de les picades d’altres mosquits, només que, a diferència dels mosquits
autòctons, és un mosquit que pica principalment de dia i produeix
molèsties a causa del gran nombre de picades que fa.
El mosquit tigre no és transmissor de malalties i, per tant, no comporta
cap risc.

Per prevenir-ne l'expansió és molt important eliminar tots els punts
d'aigua on puguin créixer les larves, per això es demana que la
població adopti mesures de senzilles, és a dir:
• Cal buidar o posar boca avall qualsevol recipient de l'exterior que
pugui acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats de
sota els testos, safareigs, pneumàtics, ornaments de jardí, etc.
• Cal tapar o cobrir amb tela mosquitera espessa els recipients d’aigua
que no es puguin treure.
• Cal buidar els safareigs exteriors i els receptacles d’aigua de pluja
setmanalment.
• Cal evitar les acumulacions d'aigua en zones de drenatge o canals
de desguàs, eliminant qualsevol obstrucció al flux d’aigua.
• Cal cobrir els petits forats i depressions del terreny que acumulin
aigua.
• Cal vigilar les basses petites: si és possible buidar-les setmanalment,
si no, tapar-les i col·locar-hi tela mosquitera.
• Cal mantenir cobertes les piscines mentre no
s'utilitzen.
• Les piscines de plàstic, inflables o similars
s'han de buidar periòdicament (cada 3
o 4 dies) i, si no s’han d’utilitzar, cal
retirar-les.
• També cal tapar els forats dels troncs
i les branques dels arbres amb sorra
• Cal canviar molt sovint l'aigua de les
plantes que viuen en aigua i la dels plats
dels animals domèstics.
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Modernització del mercat
municipal de Sant Martí
S'està elaborant un estudi per impulsar-ne la
millora com a centre modern i competitiu

Música a
les escoles
de Sant Celoni han assistit al
cicle d'audicions musicals

L’Ajuntament de Sant Celoni, conscient de la importància del mercat
municipal com a motor i pol d’atracció del comerç de la vila, ha iniciat
aquest mes de maig, en col·laboració amb els comerciants de l’equipament,

d'abril. Els alumnes van poder

de les infraestructures i del model funcional i de gestió, per tal de adequarlo a la nova realitat socioeconòmica. El treball es fa amb el suport de la
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, i estarà disponible

Curs 2005-2006

Tots els alumnes de les escoles

programat entre el 21 i el 29

un estudi per analitzar-ne la situació actual i formular propostes de millora

Xerrada informativa
Pla de transició al treball Sant Celoni

sentir peces musicals
interpretades per estudiants de música de la seva mateixa edat. El cicle estava

4 de juliol - 12 matí
Rectoria Vella
Auxiliar de comerç,
oficina i atenció al públic
Auxiliar d’electromecànica

organitzat per l’Ajuntament conjuntament amb l’Escola Municipal de Música i
l’Escola de Música Concepció Grau. L’experiència va ser molt gratificant tant per
als infants i joves que tocaven com per als centres educatius.

a principis de setembre.

Programa formatiu adreçat a joves que tinguin
entre 16 - 20 anys, que no hagin assolit l’ESO i
que estiguin a l’atur

Informació i preinscripcions

Visita a l'escola la Tordera

PTT Sant Celoni.
Juliol i setembre de 2005. Horari matins.
Tel. 93 864 12 22 / 93 864 12 13

Representants tècnics i polítics dels ajuntaments de Sant Celoni i de Santa Maria
de Palautordera i dels Serveis Territorials del Departament d’Educació, amb la
direcció de l’obra del nou edifici i representants de la direcció i dels pares i mares
del CEIP la Tordera van fer una visita al centre el passat 14 d'abril per conèixer

Premi a la restauració
del Pont Trencat

Ràdio Sant
Celoni rep una
menció de
qualitat

l’estat de les obres de l’escola. Actualment s'estan enllestint els treballs d'acabats
interiors de l'edifici (fusteria,
pintura, instal·lacions de llum,
aigua...), la tanca perimètrica
del pati i les diferents zones
verdes. L'obra estarà acabada
a finals de juny per garantir
que durant el mes juliol es pugui

El jurat del Premi Construmat 2005 d'Enginyeria Civil ha atorgat una menció
especial a l'obra de restauració del Pont Trencat "pel paper de punt de trobada

L'emissora municipal Punt 7 Ràdio ha rebut

entre la història i la modernitat, entre el general i el detall, entre el disseny i la
construcció, mostra d’una sensibilitat molt necessària per integrar dicotomies de

Associació de Catalunya pel programa La

equipar l'escola (mobiliari,
equips informàtics, cuina) i
poder iniciar-hi el curs escolar

diada, una necessitat? que es va emetre l'11

2005-2006.

gran risc". La restauració del Pont Trencat va ser escollida entre 16 obres més i
compatia al costat, per exemple, del Parc Oceanogràfic de València, que es va endur
el premi. Les obres seleccionades es van exposar al Saló Construmat de Barcelona
i el lliurament dels premis es va fer en un acte al Palau de Pedralbes, dijous 14
d'abril, en presència de l' alcalde Joan Castaño i el 2n tinent d'alcalde, Josep Alsina.

una menció de qualitat dels V Premis Ràdio

de setembre de 2004. D'aquesta manera,

Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

Oferta formativa curs 2005-06
A partir del dia 20 de juny us podeu informar
sobre l’oferta formativa i rebre assessorament
de l’itinerari formatiu.
La matrícula per al curs 2005-06 tindrà lloc
del 2 al 15 de setembre, de 15 a 21 h.
L’edat mínima per matricular-se als cursos
és de 18 anys complerts dins l’any 2005.
Secretaria del centre
C/ Torras i Bages, 12, 1r.
Tel. 93 864 12 25
a/e: cfadults@santceloni.org

l'emissora municipal de Sant Celoni es
converteix en la primera ràdio local que
aconsegueix dos guardons consecutius en
aquest certamen: l'any passat, el jurat va
guardonar el programa Dies de ràdio local.
El 28 d'abril, Enric Molla i Elisabet Arabia,
en representació de Punt 7 Ràdio, van recollir
el premi en un acte que es va celebrar a la
sala Blanquerna de la Universitat Ramon Llull
de Barcelona. El regidor de Comunicació,
Josep Alsina, va acompanyar els guardonats.
Entre els premiats als V Premis Ràdio
Associació destaquen la periodista Neus
Bonet, la sèrie de Televisió de Catalunya Porca
Misèria, el programa Sense Fronteres de
Catalunya Ràdio, Dones a l'ona de Ràdio
Pineda o Passejant per Menorca, està nevant,
de Ràdio Balear.

Dia mundial del Medi Ambient
a la plaça de la Vila

Diumenge 5 de juny
Durant tot el dia:

Exposició de la nova flota de vehicles per a la recollida de residus
i neteja viària de Sant Celoni

Tarda:

- Presentació de la campanya “Tu fas possible un Sant Celoni net”
- Tallers d'educació ambiental: creació de joguines reciclades,
taller de compostatge, joc de la compra...
- Cuina solar: Xocolata desfeta i pinxos variats
- Espectacle d'animació per a tots els públics
Sostenibilitat i Ciutadania
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Sant Jordi 2005
Cap a una comunitat general d’usuaris de la Tordera

Com ja acostuma a ser habitual, la celebració del dia de Sant
Jordi es va allargar durant força dies amb una programació
d'actes ben diversos. La tradicional venda de llibres i roses va
anar acompanyada de premis literaris, exposicions,
conferències, sardanes... que van omplir de contingut la diada
cultural per excel·lència al nostre país.

L’ alcalde, Joan Castaño, membre de la comissió gestora
El Govern de la Generalitat impulsa aquesta comunitat
amb la finalitat que la conca de la Tordera disposi d’un
ens que gestioni el cicle integral de l’aigua sobre la
base de criteris sostenibles (captació, proveïment,
distribució, depuració...) amb la participació expressa
dels habitants del territori. El primer pas per fer possible
aquest projecte ha estat la generació d’una comissió
gestora representativa dels diferents usuaris, composta
per 15 membres (9 de proveïments municipals, 3
d’industrials, 2 d’agrícoles i l’Agència Catalana de l’Aigua
del Departament de Medi ambient que s’ocuparà de
coordinar el procés). L’ alcalde, Joan Castaño, serà membre
d’aquesta comissió que haurà d’elaborar els estatuts i

Els celonins i les celonines redescobreixen l'església
Dissabte i diumenge a la tarda, els celonins i les celonines van poder
redescobrir l'església en la visita comentada que es va fer sota el títol
"L'església barroca, de la façana al campanar".

dinamitzar la posada en funcionament de la comunitat.

II Trobada d'Esbarts i ballada de sardanes
Diumenge al matí, la plaça de la Biblioteca va reunir infants i joves a la II
Trobada d'Esbarts. Dilluns es va fer la cloenda del curset de sardanes que
l’Ajuntament conjuntament amb l’Associació Sardanista Baix Montseny
ofereix a les escoles del municipi. Hi van participar l’escola Pallerola, l’escola
Montnegre, el Col·legi Cor de Maria, el Col·legi la Salle i l’escola l'Avet Roig.

El sector forestal del Montnegre s’obre al futur
L’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor, la Diputació de Barcelona, el Centre de la Propietat forestal i diversos ajuntaments,
entre els quals hi ha el de Sant Celoni, signen un conveni per impulsar la planificació de la gestió forestal al nostre territori.

Presentació del número 15 de la revista Suar tinta
El dia 22 d’abril es va presentar a la sala d’actes de la Biblioteca l’edició
número 15 de la revista Suar tinta del Centre de Formació d’Adults Baix
Montseny. L’acte va comptar amb la participació d’un grup d’alumnes del
centre que, amb motiu de la celebració del quart centenari de la publicació
d’El Quixot, van llegir una sèrie de fragments d’aquesta obra en diferents
idiomes.

Can Ramis s'omple d'exposicions
“Tornem a la Tordera, natura i muntanya” i “L'Aconcagua” han omplert
aquestes darreres setmanes les sales d'exposicions de Can Ramis. El 22
d'abril es van inaugurar al costat del lliurament de premis del X Concurs
Sant Jordi de fotografia i diapositives i de l'acte de reconeixement als
expedicionaris celonins que per cap d'any van fer el cim de l'Aconcagua.

La iniciativa possibilitarà la redacció d’un
pla marc, a 25 anys vista, de millora i
valorització de les finques forestals incloses

D’altra banda, també es farà un estudi de
viabilitat que prevegi la producció forestal,
altres possibles activitats econòmiques i els

pels límits que avui té la gestió individual de
les finques forestals. La planificació de la

en l’àmbit dels municipis signants, amb la
finalitat de definir els objectius econòmics,

serveis susceptibles de ser mancomunats,
per al territori corresponent a les finques dels

risc d’incendis, una bona qualitat ambiental

socials i ambientals per als diferents boscos
del territori; establirà els tractaments silvícoles

propietaris que manifestin el seu interès a
gestionar-les de forma conjunta. Aquest estudi

i formes d’aprofitament de cada bosc;
determinarà les modalitats de comercialització
dels diferents productes i serveis i recollirà
la informació necessària per a la redacció de
programes d’execució.

tindrà una perspectiva temporal de deu anys.
El conveni pretén atendre la problemàtica
del bosc, que d’uns anys ençà genera rendes
insuficients, situació que s’agreuja a causa
de la petita dimensió de moltes propietats i

gestió forestal garantirà, també, un menor
i una millor rendibilitat.
Els signants s’han mostrat convençuts que
establir i gestionar el projecte de manera
conjunta té més possibilitats de reeixir, amb
les actuals circumstàncies econòmiques i
socials, en un exercici de col·laboració lleial
entre les institucions públiques, les institucions
privades i la propietat particular.

Bona nota a la creació
literària

(Veure foto)

XVI Premis Jalpí i Julià
El jurat va donar el seu veredicte d’entre 6 obres de narrativa
i 10 de poesia que optaven al premi. Guanyador de poesia:
Josep Ferré i Calabuig amb El silenci es pinta de colors i
guanyador de narrativa: Jordi Buch i Olivé amb Els miasmes
de la calda.

12
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El pintor Perejaume parla de Verdaguer
El llibre dedicat a Verdaguer, Gaudí i Maragall, Els cims pensamenters, va
ser el motiu de la xerrada que va fer el pintor Perejaume el 21 d'abril davant
un públic que omplia la sala d'actes de la Rectoria Vella en què alumnes
dels Cursos de Català per a Adults van recitar poemes de Verdaguer. La
xerrada va acompanyar la inauguració de l'exposició “Desencís d'un paisatge.
Poesia i natura a través de Verdaguer”, que es pot visitar fins al 29 de maig
a la Rectoria Vella.

© Siqui Sánchez

Els III Premis Sant Celoni i XVI
Premis Jalpí i Julià han aconseguit
enguany un alt nivell de participació i, segons el jurat, de qualitat
literària. Una seixantena de per- III Premis Sant Celoni
sones van seguir l'acte que va
comptar amb la participació del El nombre de treballs presentats va superar àmpliament el
grup local de folk Mandràgora. de les edicions anteriors: 15 novel·les breus i 34 originals
de poesia. Guanyador de novel·la breu: Lluís Oliván i
Sibat amb El taxidermista i guanyador de poesia: Francesc
Josep Vélez i Vicente amb Cant de la devastació.

9
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Comencen els treballs d'elaboració
del Pla de participació de Sant Celoni

Aprovat amb bona nota
Una enquesta feta a 600 veïns constata una creixent satisfacció de viure al municipi
Per encàrrec de l'Ajuntament de Sant Celoni, la Diputació de Barcelona ha fet una avaluació de la satisfacció que té la ciutadania amb la gestió
municipal mitjançant una enquesta telefònica a 600 residents del municipi majors d'edat. Les persones entrevistades han opinat, entre altres temes,
sobre la visió de la ciutat, la gestió municipal, activitats i participació en la vida ciutadana o hàbits informatius i de comunicació. Per l'alcalde Joan
Castaño, l'informe "no ha desvetllat cap tema que no es tingués visualitzat i amb línies d'actuació previstes". Segons el 2n tinent d'alcalde
Josep Alsina, "els projectes que actualment està tirant endavant l'Ajuntament coincideixen amb les demandes dels ciutadans”.

Des de l'Ajuntament es vol promoure la participació activa
com a mecanisme de transformació
Perquè impulsar la participació a
Sant Celoni? Quins beneficis en
traurem?
Una de les línies prioritàries de l’equip de

Continua creixent la satisfacció de viure a Sant Celoni

Bon nivell de participació en la vida ciutadana

govern per aquesta legislatura és potenciar la
participació activa de la ciutadania, com a

La majoria de celonins i celonines (90%) es declaren molt o bastant
satisfets de viure a Sant Celoni i consideren que el municipi ha millorat
(60,4%) i que ho continuarà fent en el futur (55%). Aquesta percepció
satisfactòria ha augmentat respecte als resultats obtinguts el 2001. Entre
el principal problema del municipi, el 15% de la ciutadania menciona
la contaminació i el 14 % la manca de zones d'aparcament. Tot i això,
respecte a l'estudi fet el 2001, es registra un descens de les respostes
relacionades amb la contaminació i una lleu tendència a l'alça de la falta
d'aparcament.

A l'hora de fer activitats com ara fer esport, anar al metge, trobar-se
amb els amics, comprar roba o menjar, la majoria de celonins i celonines
es queden a Sant Celoni.

eina de transformació i de canvi per a un Sant

El nivell de participació a les activitats del municipi és elevat. Més del
80 % de les persones entrevistades participa habitualment o ha participat
puntualment en alguna d'aquestes activitats: Botigues al carrer, la Festa
Major, la Cavalcada de Reis i el Carnaval-Ball de gitanes.
L'oferta d'oci rep força crítiques amb el cinema com a mancança
principal. Els bars musicals són una excepció amb una valoració de
l'oferta del tot o bastant suficient.

Els mitjans de comunicació locals consoliden el seu lideratge
Gens
8,7 %

2,7 %

NS - NC
0,2 %

Bastant

Molt
61,2 %

27,2 %

La presència de Ràdio Sant Celoni ha augmentat respecte de fa tres anys.
Un 12 % de la població l'escolta habitualment, un 23 % de tant en tant
i un 15 % poc. Pel que fa a la valoració que en fan els que l'han escoltat,
la majoria es decanta per bona o molt bona.
En relació amb els mitjans de comunicació d’àmbit nacional, TV3 és
el canal que més miren les persones entrevistades (75%), seguit per
Tele 5 (55%), Antena 3 (43%), TV1 (42%), Canal 33 (33%) i TV2 (27%).
El diari El Periódico, sumant l'edició catalana i castellana, és el més
llegit amb un 46%, seguit de La Vanguardia amb un 33%, i El País i
l'Avui amb un 6%.

d’investigadors socials conjuntament amb
persones del municipi. Alhora, una comissió
plural, la Comissió de Seguiment, integrada

Josep M. Pasqual
1r tinent d’alcalde
Regidor de Sostenibilitat i Ciutadania

per representants de tots els partits polítics,

De ben segur que molts de vosaltres, que

entitats i per persones no adscrites que hi
vulguin participar, en fa el seguiment de tot

participeu activament en la vida local, veieu

el procés. La diagnosi proporcionarà
S’està convençut que el futur de Sant Celoni

Grau de satisfacció de viure a Sant Celoni
Poc

Celoni més igualitari, sostenible i democràtic.

ha començat. La Diagnosi és un treball de
recerca en la qual hi participa un equip

amb preocupació que hi ha massa gent
indiferent al que passa al nostre poble.

s’ha de poder treballar conjuntament entre

orientacions i propostes per determinar quin
tipus de participació volen els celonins i quines

l’Ajuntament i la ciutadania, per tal de decidir
i debatre plegats les estratègies educatives i

actuacions de millora cal implantar per tal

nostre municipi -una possible causa- ha de
ser considerat, com un valor positiu, si som

culturals, temes urbanístics, les polítiques

que l’organització municipal sigui més
permeable als processos participatius.

d’acolliment de la immigració, la gestió dels
equipaments esportius, etc...

IMPLICA’T! Com pots participar-hi?
En tot procés participatiu la representativitat
és més un repte que un punt de partida.

Entre tots hem de crear una identitat

Com es vol fer?
Per tal de fer realitat la democràcia
participativa es vol partir de l’elaboració d’un

Tanmateix per tal que el projecte funcioni, és
molt important que els ciutadans s’impliquin

saber què tenim, com ho veiem, i cap on

Pla de Participació, que s’impulsarà amb la
complicitat del teixit ciutadà. Es tracta d’un

en el seu desenvolupament. Es plategen
diferents formes d’implicar-se, amb
dedicacions de temps flexibles en funció de

espais i xarxes relacionals que ens facin

model basat en la concepció de la participació
com a fi- i no tan sols com a mitjà -, ja que
ha de permetre assolir un compromís d’una
base àmplia de la ciutadania en la gestió d’allò
públic.
El punt de partida d'aquest Pla és l'elaboració
d'una diagnosi participativa, que tot just ara

la disponibilitat de cadascú.

El mateix creixement complex i divers del

capaços de detectar-ne les mancances i
oportunitats.

positiva de Sant Celoni; per fer-ho hem de
volem anar?. Hem de ser inclusius i crear
sentir part de la nostra comunitat.
I tot això només ho farem si vosaltres
participeu des de bon començament en el
disseny d'aquest procés participatiu

A la butlleta d’inscripció que es detalla a
continuació es concreten les diferents formes

comunitari.

de participació.

Els darrers 3 anys ha millorat l'ús d'ordinador i l’accés a Internet dels
celonins i celonines. Un 62% de les persones entrevistades té ordinador
ja sigui a casa, a la feina o tots dos llocs. L'accés a Internet ha passat
d'un 29 % l'any 2001 a un 48%l’any 2005.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ EN LA DIAGNÒSI PARTICIPATIVA
Un 6,4 a la gestió municipal
El conjunt de les persones entrevistades valora positivament la gestió
global de l'actual Ajuntament. La seguretat ciutadana, la policia local i
el medi ambient són els àmbits de la gestió municipal en què es percep
una evolució més positiva i l'aparcament és l'únic àmbit que empitjora.
Un 75% de celonins i celonines valora bé i molt bé l'atenció que reben
del personal de l'Ajuntament. Només un 3% n’està descontent.
Des d’una visió general de la ciutat l'augment d'aparcaments és el
projecte més necessari que en opinió de les persones entrevistades s'ha
de realitzar en el futur a Sant Celoni. Des dels barris, el projecte més
necessari són les millores dels carrers.
Entre les actuacions positives recordades pels celonins i celonines hi ha,
amb molta diferència, les relacionades amb les places. Pel que fa al
coneixement de la ciutadania, els esgrafiats de l'església i l'actuació de
la plaça de la Vila són coneguts per la pràctica totalitat de les persones
entrevistades, i la futura piscina municipal, el Centre Municipal d'Expressió
i les reformes al Tanatori són coneguts per dues terceres parts.

Evolució de Sant Celoni els darrers dos anys

NOM i COGNOMS:
2001

70
60

2004

60,4 %

ADREÇA:
TELÈFON :

55,7 %

NOM de l'ENTITAT
A QUI REPRESENTA (si s'escau)

50
40

a/e:

29,3 %

30

25,9 %

20
12,2 % 11,2 %

10

2,8 %

2,4 %

0
Ha millorat

Està igual

Ha empitjorat

Tallers de reflexió i construcció
de propostes. Col·laboració puntual: 1 o 2 dies. Previsió sessions
octubre - novembre 2005.

Equip de recerca (buscant contactes per fer entrevistes, fer les entrevistes conjuntament amb l’equip
d’investigadors, processant i interpretant la informació, etc.)

Comissió de seguiment. Col·laboració periòdica: 1 cop cada dos
mesos aproximadament (de juny
a desembre 2005).

NS - NC

Cal fer arribar aquesta butlleta a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (Plaça de la Vila, 1) preferentment, abans del 15 de juny.
Per més informació: Tel. 93 864 12 00, a/e: sostenibilitat@santceloni.org.
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Comencen els treballs d'elaboració
del Pla de participació de Sant Celoni

Aprovat amb bona nota
Una enquesta feta a 600 veïns constata una creixent satisfacció de viure al municipi
Per encàrrec de l'Ajuntament de Sant Celoni, la Diputació de Barcelona ha fet una avaluació de la satisfacció que té la ciutadania amb la gestió
municipal mitjançant una enquesta telefònica a 600 residents del municipi majors d'edat. Les persones entrevistades han opinat, entre altres temes,
sobre la visió de la ciutat, la gestió municipal, activitats i participació en la vida ciutadana o hàbits informatius i de comunicació. Per l'alcalde Joan
Castaño, l'informe "no ha desvetllat cap tema que no es tingués visualitzat i amb línies d'actuació previstes". Segons el 2n tinent d'alcalde
Josep Alsina, "els projectes que actualment està tirant endavant l'Ajuntament coincideixen amb les demandes dels ciutadans”.

Des de l'Ajuntament es vol promoure la participació activa
com a mecanisme de transformació
Perquè impulsar la participació a
Sant Celoni? Quins beneficis en
traurem?
Una de les línies prioritàries de l’equip de

Continua creixent la satisfacció de viure a Sant Celoni

Bon nivell de participació en la vida ciutadana

govern per aquesta legislatura és potenciar la
participació activa de la ciutadania, com a

La majoria de celonins i celonines (90%) es declaren molt o bastant
satisfets de viure a Sant Celoni i consideren que el municipi ha millorat
(60,4%) i que ho continuarà fent en el futur (55%). Aquesta percepció
satisfactòria ha augmentat respecte als resultats obtinguts el 2001. Entre
el principal problema del municipi, el 15% de la ciutadania menciona
la contaminació i el 14 % la manca de zones d'aparcament. Tot i això,
respecte a l'estudi fet el 2001, es registra un descens de les respostes
relacionades amb la contaminació i una lleu tendència a l'alça de la falta
d'aparcament.

A l'hora de fer activitats com ara fer esport, anar al metge, trobar-se
amb els amics, comprar roba o menjar, la majoria de celonins i celonines
es queden a Sant Celoni.

eina de transformació i de canvi per a un Sant

El nivell de participació a les activitats del municipi és elevat. Més del
80 % de les persones entrevistades participa habitualment o ha participat
puntualment en alguna d'aquestes activitats: Botigues al carrer, la Festa
Major, la Cavalcada de Reis i el Carnaval-Ball de gitanes.
L'oferta d'oci rep força crítiques amb el cinema com a mancança
principal. Els bars musicals són una excepció amb una valoració de
l'oferta del tot o bastant suficient.

Els mitjans de comunicació locals consoliden el seu lideratge
Gens
8,7 %

2,7 %

NS - NC
0,2 %

Bastant

Molt
61,2 %

27,2 %

La presència de Ràdio Sant Celoni ha augmentat respecte de fa tres anys.
Un 12 % de la població l'escolta habitualment, un 23 % de tant en tant
i un 15 % poc. Pel que fa a la valoració que en fan els que l'han escoltat,
la majoria es decanta per bona o molt bona.
En relació amb els mitjans de comunicació d’àmbit nacional, TV3 és
el canal que més miren les persones entrevistades (75%), seguit per
Tele 5 (55%), Antena 3 (43%), TV1 (42%), Canal 33 (33%) i TV2 (27%).
El diari El Periódico, sumant l'edició catalana i castellana, és el més
llegit amb un 46%, seguit de La Vanguardia amb un 33%, i El País i
l'Avui amb un 6%.

d’investigadors socials conjuntament amb
persones del municipi. Alhora, una comissió
plural, la Comissió de Seguiment, integrada

Josep M. Pasqual
1r tinent d’alcalde
Regidor de Sostenibilitat i Ciutadania

per representants de tots els partits polítics,

De ben segur que molts de vosaltres, que

entitats i per persones no adscrites que hi
vulguin participar, en fa el seguiment de tot

participeu activament en la vida local, veieu

el procés. La diagnosi proporcionarà
S’està convençut que el futur de Sant Celoni

Grau de satisfacció de viure a Sant Celoni
Poc

Celoni més igualitari, sostenible i democràtic.

ha començat. La Diagnosi és un treball de
recerca en la qual hi participa un equip

amb preocupació que hi ha massa gent
indiferent al que passa al nostre poble.

s’ha de poder treballar conjuntament entre

orientacions i propostes per determinar quin
tipus de participació volen els celonins i quines

l’Ajuntament i la ciutadania, per tal de decidir
i debatre plegats les estratègies educatives i

actuacions de millora cal implantar per tal

nostre municipi -una possible causa- ha de
ser considerat, com un valor positiu, si som

culturals, temes urbanístics, les polítiques

que l’organització municipal sigui més
permeable als processos participatius.

d’acolliment de la immigració, la gestió dels
equipaments esportius, etc...

IMPLICA’T! Com pots participar-hi?
En tot procés participatiu la representativitat
és més un repte que un punt de partida.

Entre tots hem de crear una identitat

Com es vol fer?
Per tal de fer realitat la democràcia
participativa es vol partir de l’elaboració d’un

Tanmateix per tal que el projecte funcioni, és
molt important que els ciutadans s’impliquin

saber què tenim, com ho veiem, i cap on

Pla de Participació, que s’impulsarà amb la
complicitat del teixit ciutadà. Es tracta d’un

en el seu desenvolupament. Es plategen
diferents formes d’implicar-se, amb
dedicacions de temps flexibles en funció de

espais i xarxes relacionals que ens facin

model basat en la concepció de la participació
com a fi- i no tan sols com a mitjà -, ja que
ha de permetre assolir un compromís d’una
base àmplia de la ciutadania en la gestió d’allò
públic.
El punt de partida d'aquest Pla és l'elaboració
d'una diagnosi participativa, que tot just ara

la disponibilitat de cadascú.

El mateix creixement complex i divers del

capaços de detectar-ne les mancances i
oportunitats.

positiva de Sant Celoni; per fer-ho hem de
volem anar?. Hem de ser inclusius i crear
sentir part de la nostra comunitat.
I tot això només ho farem si vosaltres
participeu des de bon començament en el
disseny d'aquest procés participatiu

A la butlleta d’inscripció que es detalla a
continuació es concreten les diferents formes

comunitari.

de participació.

Els darrers 3 anys ha millorat l'ús d'ordinador i l’accés a Internet dels
celonins i celonines. Un 62% de les persones entrevistades té ordinador
ja sigui a casa, a la feina o tots dos llocs. L'accés a Internet ha passat
d'un 29 % l'any 2001 a un 48%l’any 2005.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ EN LA DIAGNÒSI PARTICIPATIVA
Un 6,4 a la gestió municipal
El conjunt de les persones entrevistades valora positivament la gestió
global de l'actual Ajuntament. La seguretat ciutadana, la policia local i
el medi ambient són els àmbits de la gestió municipal en què es percep
una evolució més positiva i l'aparcament és l'únic àmbit que empitjora.
Un 75% de celonins i celonines valora bé i molt bé l'atenció que reben
del personal de l'Ajuntament. Només un 3% n’està descontent.
Des d’una visió general de la ciutat l'augment d'aparcaments és el
projecte més necessari que en opinió de les persones entrevistades s'ha
de realitzar en el futur a Sant Celoni. Des dels barris, el projecte més
necessari són les millores dels carrers.
Entre les actuacions positives recordades pels celonins i celonines hi ha,
amb molta diferència, les relacionades amb les places. Pel que fa al
coneixement de la ciutadania, els esgrafiats de l'església i l'actuació de
la plaça de la Vila són coneguts per la pràctica totalitat de les persones
entrevistades, i la futura piscina municipal, el Centre Municipal d'Expressió
i les reformes al Tanatori són coneguts per dues terceres parts.

Evolució de Sant Celoni els darrers dos anys

NOM i COGNOMS:
2001

70
60

2004

60,4 %

ADREÇA:
TELÈFON :

55,7 %

NOM de l'ENTITAT
A QUI REPRESENTA (si s'escau)

50
40

a/e:

29,3 %

30

25,9 %

20
12,2 % 11,2 %

10

2,8 %

2,4 %

0
Ha millorat

Està igual

Ha empitjorat

Tallers de reflexió i construcció
de propostes. Col·laboració puntual: 1 o 2 dies. Previsió sessions
octubre - novembre 2005.

Equip de recerca (buscant contactes per fer entrevistes, fer les entrevistes conjuntament amb l’equip
d’investigadors, processant i interpretant la informació, etc.)

Comissió de seguiment. Col·laboració periòdica: 1 cop cada dos
mesos aproximadament (de juny
a desembre 2005).

NS - NC

Cal fer arribar aquesta butlleta a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (Plaça de la Vila, 1) preferentment, abans del 15 de juny.
Per més informació: Tel. 93 864 12 00, a/e: sostenibilitat@santceloni.org.
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Sant Jordi 2005
Cap a una comunitat general d’usuaris de la Tordera

Com ja acostuma a ser habitual, la celebració del dia de Sant
Jordi es va allargar durant força dies amb una programació
d'actes ben diversos. La tradicional venda de llibres i roses va
anar acompanyada de premis literaris, exposicions,
conferències, sardanes... que van omplir de contingut la diada
cultural per excel·lència al nostre país.

L’ alcalde, Joan Castaño, membre de la comissió gestora
El Govern de la Generalitat impulsa aquesta comunitat
amb la finalitat que la conca de la Tordera disposi d’un
ens que gestioni el cicle integral de l’aigua sobre la
base de criteris sostenibles (captació, proveïment,
distribució, depuració...) amb la participació expressa
dels habitants del territori. El primer pas per fer possible
aquest projecte ha estat la generació d’una comissió
gestora representativa dels diferents usuaris, composta
per 15 membres (9 de proveïments municipals, 3
d’industrials, 2 d’agrícoles i l’Agència Catalana de l’Aigua
del Departament de Medi ambient que s’ocuparà de
coordinar el procés). L’ alcalde, Joan Castaño, serà membre
d’aquesta comissió que haurà d’elaborar els estatuts i

Els celonins i les celonines redescobreixen l'església
Dissabte i diumenge a la tarda, els celonins i les celonines van poder
redescobrir l'església en la visita comentada que es va fer sota el títol
"L'església barroca, de la façana al campanar".

dinamitzar la posada en funcionament de la comunitat.

II Trobada d'Esbarts i ballada de sardanes
Diumenge al matí, la plaça de la Biblioteca va reunir infants i joves a la II
Trobada d'Esbarts. Dilluns es va fer la cloenda del curset de sardanes que
l’Ajuntament conjuntament amb l’Associació Sardanista Baix Montseny
ofereix a les escoles del municipi. Hi van participar l’escola Pallerola, l’escola
Montnegre, el Col·legi Cor de Maria, el Col·legi la Salle i l’escola l'Avet Roig.

El sector forestal del Montnegre s’obre al futur
L’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor, la Diputació de Barcelona, el Centre de la Propietat forestal i diversos ajuntaments,
entre els quals hi ha el de Sant Celoni, signen un conveni per impulsar la planificació de la gestió forestal al nostre territori.

Presentació del número 15 de la revista Suar tinta
El dia 22 d’abril es va presentar a la sala d’actes de la Biblioteca l’edició
número 15 de la revista Suar tinta del Centre de Formació d’Adults Baix
Montseny. L’acte va comptar amb la participació d’un grup d’alumnes del
centre que, amb motiu de la celebració del quart centenari de la publicació
d’El Quixot, van llegir una sèrie de fragments d’aquesta obra en diferents
idiomes.

Can Ramis s'omple d'exposicions
“Tornem a la Tordera, natura i muntanya” i “L'Aconcagua” han omplert
aquestes darreres setmanes les sales d'exposicions de Can Ramis. El 22
d'abril es van inaugurar al costat del lliurament de premis del X Concurs
Sant Jordi de fotografia i diapositives i de l'acte de reconeixement als
expedicionaris celonins que per cap d'any van fer el cim de l'Aconcagua.

La iniciativa possibilitarà la redacció d’un
pla marc, a 25 anys vista, de millora i
valorització de les finques forestals incloses

D’altra banda, també es farà un estudi de
viabilitat que prevegi la producció forestal,
altres possibles activitats econòmiques i els

pels límits que avui té la gestió individual de
les finques forestals. La planificació de la

en l’àmbit dels municipis signants, amb la
finalitat de definir els objectius econòmics,

serveis susceptibles de ser mancomunats,
per al territori corresponent a les finques dels

risc d’incendis, una bona qualitat ambiental

socials i ambientals per als diferents boscos
del territori; establirà els tractaments silvícoles

propietaris que manifestin el seu interès a
gestionar-les de forma conjunta. Aquest estudi

i formes d’aprofitament de cada bosc;
determinarà les modalitats de comercialització
dels diferents productes i serveis i recollirà
la informació necessària per a la redacció de
programes d’execució.

tindrà una perspectiva temporal de deu anys.
El conveni pretén atendre la problemàtica
del bosc, que d’uns anys ençà genera rendes
insuficients, situació que s’agreuja a causa
de la petita dimensió de moltes propietats i

gestió forestal garantirà, també, un menor
i una millor rendibilitat.
Els signants s’han mostrat convençuts que
establir i gestionar el projecte de manera
conjunta té més possibilitats de reeixir, amb
les actuals circumstàncies econòmiques i
socials, en un exercici de col·laboració lleial
entre les institucions públiques, les institucions
privades i la propietat particular.

Bona nota a la creació
literària

(Veure foto)

XVI Premis Jalpí i Julià
El jurat va donar el seu veredicte d’entre 6 obres de narrativa
i 10 de poesia que optaven al premi. Guanyador de poesia:
Josep Ferré i Calabuig amb El silenci es pinta de colors i
guanyador de narrativa: Jordi Buch i Olivé amb Els miasmes
de la calda.
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El pintor Perejaume parla de Verdaguer
El llibre dedicat a Verdaguer, Gaudí i Maragall, Els cims pensamenters, va
ser el motiu de la xerrada que va fer el pintor Perejaume el 21 d'abril davant
un públic que omplia la sala d'actes de la Rectoria Vella en què alumnes
dels Cursos de Català per a Adults van recitar poemes de Verdaguer. La
xerrada va acompanyar la inauguració de l'exposició “Desencís d'un paisatge.
Poesia i natura a través de Verdaguer”, que es pot visitar fins al 29 de maig
a la Rectoria Vella.

© Siqui Sánchez

Els III Premis Sant Celoni i XVI
Premis Jalpí i Julià han aconseguit
enguany un alt nivell de participació i, segons el jurat, de qualitat
literària. Una seixantena de per- III Premis Sant Celoni
sones van seguir l'acte que va
comptar amb la participació del El nombre de treballs presentats va superar àmpliament el
grup local de folk Mandràgora. de les edicions anteriors: 15 novel·les breus i 34 originals
de poesia. Guanyador de novel·la breu: Lluís Oliván i
Sibat amb El taxidermista i guanyador de poesia: Francesc
Josep Vélez i Vicente amb Cant de la devastació.
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Modernització del mercat
municipal de Sant Martí
S'està elaborant un estudi per impulsar-ne la
millora com a centre modern i competitiu

Música a
les escoles
de Sant Celoni han assistit al
cicle d'audicions musicals

L’Ajuntament de Sant Celoni, conscient de la importància del mercat
municipal com a motor i pol d’atracció del comerç de la vila, ha iniciat
aquest mes de maig, en col·laboració amb els comerciants de l’equipament,

d'abril. Els alumnes van poder

de les infraestructures i del model funcional i de gestió, per tal de adequarlo a la nova realitat socioeconòmica. El treball es fa amb el suport de la
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, i estarà disponible

Curs 2005-2006

Tots els alumnes de les escoles

programat entre el 21 i el 29

un estudi per analitzar-ne la situació actual i formular propostes de millora

Xerrada informativa
Pla de transició al treball Sant Celoni

sentir peces musicals
interpretades per estudiants de música de la seva mateixa edat. El cicle estava

4 de juliol - 12 matí
Rectoria Vella
Auxiliar de comerç,
oficina i atenció al públic
Auxiliar d’electromecànica

organitzat per l’Ajuntament conjuntament amb l’Escola Municipal de Música i
l’Escola de Música Concepció Grau. L’experiència va ser molt gratificant tant per
als infants i joves que tocaven com per als centres educatius.

a principis de setembre.

Programa formatiu adreçat a joves que tinguin
entre 16 - 20 anys, que no hagin assolit l’ESO i
que estiguin a l’atur

Informació i preinscripcions

Visita a l'escola la Tordera

PTT Sant Celoni.
Juliol i setembre de 2005. Horari matins.
Tel. 93 864 12 22 / 93 864 12 13

Representants tècnics i polítics dels ajuntaments de Sant Celoni i de Santa Maria
de Palautordera i dels Serveis Territorials del Departament d’Educació, amb la
direcció de l’obra del nou edifici i representants de la direcció i dels pares i mares
del CEIP la Tordera van fer una visita al centre el passat 14 d'abril per conèixer

Premi a la restauració
del Pont Trencat

Ràdio Sant
Celoni rep una
menció de
qualitat

l’estat de les obres de l’escola. Actualment s'estan enllestint els treballs d'acabats
interiors de l'edifici (fusteria,
pintura, instal·lacions de llum,
aigua...), la tanca perimètrica
del pati i les diferents zones
verdes. L'obra estarà acabada
a finals de juny per garantir
que durant el mes juliol es pugui

El jurat del Premi Construmat 2005 d'Enginyeria Civil ha atorgat una menció
especial a l'obra de restauració del Pont Trencat "pel paper de punt de trobada

L'emissora municipal Punt 7 Ràdio ha rebut

entre la història i la modernitat, entre el general i el detall, entre el disseny i la
construcció, mostra d’una sensibilitat molt necessària per integrar dicotomies de

Associació de Catalunya pel programa La

equipar l'escola (mobiliari,
equips informàtics, cuina) i
poder iniciar-hi el curs escolar

diada, una necessitat? que es va emetre l'11

2005-2006.

gran risc". La restauració del Pont Trencat va ser escollida entre 16 obres més i
compatia al costat, per exemple, del Parc Oceanogràfic de València, que es va endur
el premi. Les obres seleccionades es van exposar al Saló Construmat de Barcelona
i el lliurament dels premis es va fer en un acte al Palau de Pedralbes, dijous 14
d'abril, en presència de l' alcalde Joan Castaño i el 2n tinent d'alcalde, Josep Alsina.

una menció de qualitat dels V Premis Ràdio

de setembre de 2004. D'aquesta manera,

Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

Oferta formativa curs 2005-06
A partir del dia 20 de juny us podeu informar
sobre l’oferta formativa i rebre assessorament
de l’itinerari formatiu.
La matrícula per al curs 2005-06 tindrà lloc
del 2 al 15 de setembre, de 15 a 21 h.
L’edat mínima per matricular-se als cursos
és de 18 anys complerts dins l’any 2005.
Secretaria del centre
C/ Torras i Bages, 12, 1r.
Tel. 93 864 12 25
a/e: cfadults@santceloni.org

l'emissora municipal de Sant Celoni es
converteix en la primera ràdio local que
aconsegueix dos guardons consecutius en
aquest certamen: l'any passat, el jurat va
guardonar el programa Dies de ràdio local.
El 28 d'abril, Enric Molla i Elisabet Arabia,
en representació de Punt 7 Ràdio, van recollir
el premi en un acte que es va celebrar a la
sala Blanquerna de la Universitat Ramon Llull
de Barcelona. El regidor de Comunicació,
Josep Alsina, va acompanyar els guardonats.
Entre els premiats als V Premis Ràdio
Associació destaquen la periodista Neus
Bonet, la sèrie de Televisió de Catalunya Porca
Misèria, el programa Sense Fronteres de
Catalunya Ràdio, Dones a l'ona de Ràdio
Pineda o Passejant per Menorca, està nevant,
de Ràdio Balear.

Dia mundial del Medi Ambient
a la plaça de la Vila

Diumenge 5 de juny
Durant tot el dia:

Exposició de la nova flota de vehicles per a la recollida de residus
i neteja viària de Sant Celoni

Tarda:

- Presentació de la campanya “Tu fas possible un Sant Celoni net”
- Tallers d'educació ambiental: creació de joguines reciclades,
taller de compostatge, joc de la compra...
- Cuina solar: Xocolata desfeta i pinxos variats
- Espectacle d'animació per a tots els públics
Sostenibilitat i Ciutadania
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Empresa i treballadors de
DEFOR Sant Celoni arriben a un preacord

Neteja de solars i prevenció d’incendis
A l’època estival, especialment, cal la col·laboració de tots els ciutadans

Les indemnitzacions als treballadors arriben als 6 milions d'euros
El preacord signat el 29 d’abril entre empresa i treballadors de DEFOR
suposa un avenç molt important pel que fa a les quantitats concretes
que rebrà cada treballador com a compensació pel tancament de
l’empresa. En conjunt, s’han assolit 6 milions d’euros en
indemnitzacions per a 52 persones, amb escalat divers. El document
precedeix l’acord definitiu, que abastarà altres aspectes prou diversos

que implica aquest tipus de procés. Cal recordar que la situació es
va generar arran del conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Celoni
l’empresa que, amb els anys, havia anat quedant integrada en un
context de marcat caràcter residencial. Aquesta situació, agreujada
per l’alta sensibilitat ciutadana al voltant de les característiques d’una
activitat pertanyent al sector químic en un àmbit tan proper als

recol·locacions o el pla social, i que s'espera haver resolt en els

habitatges, havia propiciat un important moviment veïnal en demanda
del seu canvi d’ubicació. Amb el conveni, la parcel·la que actualment

Davant el primer resultat manifest de les negociacions, treballadors
i empresa s'han mostrat, en general, satisfets, malgrat la tensió òbvia

dels solars sol comportar una important proliferació de vegetació, sobretot,
herbàcia i arbustiva. Aquest fet, a banda de la manca d’endreça que
representen, suposen un risc notable d’incendi i, en conseqüència, un

i l’empresa DEFOR, per tal de possibilitar el trasllat o tancament de

i complexos, que inquieten els afectats, com ara el sistema de
propers mesos.

i ciutadanes per reduir el risc d'incendi. Una de les accions d’aquesta
prevenció és controlar la vegetació existent. La manca de manteniment

ocupa la indústria, esdevindrà estrictament residencial amb

Miquel Vega

perill per als veïns, així com per al medi natural proper. A més, són un

Regidor d’Espai Públic

punt d’incitació a l’abocament de residus.

“La col·laboració
ciutadana és
vital per al
manteniment
correcte de
l’espai públic”

Des de setembre de 2004, l’Ajuntament, mitjançant un equip de treball
del Taller Ocupacional 2004-2005 del Tritó del Baix Montseny (formació
en explotació forestal) està fent tasques de manteniment de la vegetació
en parcel·les municipals de la urbanització Royal Park i de les urbanitzacions
del Montnegre, així com la neteja de solars situats en el nucli urbà.

equipaments i zones verdes.

Obligacions dels particulars
L’Ordenança de Policia i Bon Govern de Sant Celoni indica que els solars sense edificar han d’estar necessàriament tancats i nets de runes i
matèria orgànica, responsabilitat que recau en el propietari del solar i que, en el que cas que no ho estiguin, l’Ajuntament pot fer les actuacions
a càrrec del propietari, i imposar-li les sancions que consideri oportunes.

PLENS
MUNICIPALS

Expansió del mosquit tigre
L'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per evitar-ne la possible arribada

Ple ordinari
31 de gener de 2005
Alienació directa d’un solar situat al sector Les
Torres en favor de Llar Unió Catalonia SCCL, als
efectes de la construcció d’una nova promoció
d’habitatges socials al municipi de Sant
Celoni. Aprovat per unanimitat.
Pressupost de la corporació per a l’exercici
de 2005, les seves bases d’execució i la plantilla
orgànica. Aprovació inicial amb 11 vots a favor
dels regidors del PSC, ERC i ICV i 5 en contra
de CiU.

Ple ordinari
17 de març de 2005
Acord de posada a disposició del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya d’una
parcel·la per a l’ampliació de l’escola
Montnegre de La Batllòria. Aprovat per
unanimitat.
Modificacions puntuals del Pla general
d’ordenació de Sant Celoni de cara a
incrementar de densitat en sis habitatges més
al sector P-2 Les Torres de Sant Celoni, i
concretament a la parcel·la A-12, per la
construcció d’un edifici plurifamiliar de
protecció pública en règim de lloguer
destinat a joves i a gent amb recursos baixos.
Aprovat inicialment per unanimitat.
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Conformitat a les propostes trameses pel
Ministeri de Foment per a la construcció de
tres passos soterrats per sota de la línia
fèrria (dos passos de vianants als carrers
Olzinelles i Sant Francesc més un pas de
vianants i vehicles en el carrer Roger de Flor).
Aprovat per unanimitat.

Acord de constitució d’un dret de superfície
sobre la parcel·la A-12 del sector P-2 Les Torres
a favor de Proviure SL, entitat depenent de la
Caixa de Catalunya, per a la construcció
d’habitatges de protecció oficial en règim
de lloguer, així com aprovació del conveni
regulador. Aprovat per unanimitat.

Membres que han de formar part de la
Comissió tècnica de seguiment del procés
de transformació de l’àmbit de Derivados
Forestales SA. Aprovat per unanimitat.

Modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana, promoguda per Coperfil Group SA,
relativa a la UASU 42. Aprovat per unanimitat.

Pla Local de Joventut de Sant Celoni. Aquest
pla es defineix com l’instrument de planificació,
per a l’aplicació i avaluació de les polítiques de
joventut de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Aprovat amb els vots a favor del PSC, ERC i ICV
i l'abstenció de CiU.
Pressupost de la corporació consolidat per
l’exercici de 2005. Aprovat amb els vots a favor
del PSC, ERC i ICV i els vots en contra de CiU.

Modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana promoguda per Landscape Proingru
SL relativa a la UASU 45. Aprovat per
unanimitat.
Nova nomenclatura de dos nous carrers de La
Batllòria: carrer Pàmies i carrer dels Horts.
Aprovat per unanimitat.

Davant una possible expansió del mosquit tigre, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de prevenció recordant,
sobretot, que cal evitar que l'aigua s'estanqui perquè és on es troben els ous i les larves. Per la seva banda, l'Ajuntament demana la
col·laboració de tots els ciutadans i ciutadanes en l'aplicació de les mesures preventives recomanades. Aquestes mateixes mesures
s’estan començant a aplicar en els espais i equipaments municipals com ara escoles, parcs i jardins.
El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic però ha arribat a
moltes altres zones del món viatjant enganxat en pneumàtics o dins
de plantes amb aigua. Ja fa uns anys que és present en països europeus
com Itàlia, Albània, Suïssa o Bèlgica i, des de l’estiu passat, se n’han
trobat exemplars en alguns municipis catalans, concretament a Sant
Cugat del Vallès. Així mateix se’n preveu una ràpida expansió als
municipis dels voltants (Barcelona, Cerdanyola, el Papiol, Rubí, Sant
Quirze i Molins de Rei), ja que la seva distribució és molt àmplia i
amb densitats elevades.
El seu hàbitat original de cria són els forats dels arbres, però actualment
podem trobar ous i larves en qualsevol massa d'aigua petita i estancada
com bidons, gerros, plats de testos, cubells o altres tipus de recipients.
Per distingir-lo:
• És de mida mitjana o baixa (al voltant d'1 cm o una mica més)

Ple extraordinari
28 d'abril de 2005
Modificacions puntuals del Pla general
d’ordenació urbana, l’una relativa a l’increment
de densitat al sector P-2 Les Torres (habitatges
de lloguer), i l’altra per a un ajust d’espais lliures
a l’entorn del cementiri (tanatori). Aprovació
provisional per unanimitat.

• Té ratlles blanques sobre fons negre a tot el cos, potes incloses.
• És de comportament agressiu (en el sentit d'insistent, no en el de
perillós) i pica de dia.
La picada del mosquit tigre no té cap característica que la diferenciï
de les picades d’altres mosquits, només que, a diferència dels mosquits
autòctons, és un mosquit que pica principalment de dia i produeix
molèsties a causa del gran nombre de picades que fa.
El mosquit tigre no és transmissor de malalties i, per tant, no comporta
cap risc.

Per prevenir-ne l'expansió és molt important eliminar tots els punts
d'aigua on puguin créixer les larves, per això es demana que la
població adopti mesures de senzilles, és a dir:
• Cal buidar o posar boca avall qualsevol recipient de l'exterior que
pugui acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats de
sota els testos, safareigs, pneumàtics, ornaments de jardí, etc.
• Cal tapar o cobrir amb tela mosquitera espessa els recipients d’aigua
que no es puguin treure.
• Cal buidar els safareigs exteriors i els receptacles d’aigua de pluja
setmanalment.
• Cal evitar les acumulacions d'aigua en zones de drenatge o canals
de desguàs, eliminant qualsevol obstrucció al flux d’aigua.
• Cal cobrir els petits forats i depressions del terreny que acumulin
aigua.
• Cal vigilar les basses petites: si és possible buidar-les setmanalment,
si no, tapar-les i col·locar-hi tela mosquitera.
• Cal mantenir cobertes les piscines mentre no
s'utilitzen.
• Les piscines de plàstic, inflables o similars
s'han de buidar periòdicament (cada 3
o 4 dies) i, si no s’han d’utilitzar, cal
retirar-les.
• També cal tapar els forats dels troncs
i les branques dels arbres amb sorra
• Cal canviar molt sovint l'aigua de les
plantes que viuen en aigua i la dels plats
dels animals domèstics.
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espor ts

Es redueix en un 36 % el nombre d'accidents de trànsit
Les dades es van donar a conèixer a la Junta Local de Seguretat
El nombre d'accidents al terme municipal

d’alcoholèmia i de la presència policial al

de Sant Celoni es van reduir l'any passat
un 36%, els millors resultats dels darrers

carrer, modificacions en l’ordenació de la
circulació i millores urbanístiques. A la

11 anys. Segons dades de la Policia local

sessió de la Junta Local de Seguretat,

que es van donar a conèixer a la darrera
sessió de la Junta Local de Seguretat, el 14

formada per representants municipals,
Policia Local i Mossos d'Esquadra, es van

d'abril, no només s’ha mantingut la
tendència a la baixa registrada entre els

exposar les conclusions extretes de l’anàlisi
de les dades policials amb relació a fets

anys 1997 i 2002, ambdós inclosos, sinó

penals, il·lícits administratius relacionats

que la reducció del nombre d’accidents
ha estat la més important de tot aquest

amb la seguretat ciutadana i accidents de
trànsit en nucli urbà, en el període entre

període. Entre els factors que han pogut
incidir en la reducció de la sinistralitat

l’1 de gener de 2004 i el 31 de desembre
de 2004.

La secció de patinatge
artístic del Club Patí
Sant Celoni es
proclama campió
d'Europa

Nova imatge de la Policia Local de Sant Celoni
Des de mitjan d'abril, la Policia Local de Sant Celoni llueix nova imatge. Segons el
regidor de Seguretat Ciutadana, Manel Bueno, la Policia Local s'adhereix al projecte de

L'equip format per 12 patinadors i
patinadores de la secció de patinatge artístic

decret del Govern de la Generalitat i seguint la línia de la majoria d‘ajuntaments de
Catalunya "estrena una vestimenta que combina modernitat i millor identificació,
afavorint la imatge i la proximitat dels agents al ciutadà, pensant en transmetre

la Generalitat, les van rebre personalment els dos agents a l’acte de celebració del
Dia de les Esquadres, el passat 21 d'abril, que enguany es va fer a Cardedeu. L'alcalde
i el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Celoni també han
felicitat oficialment els dos agents.

6

Composición

El dissabte 4 de juny se celebrarà la jornada

Del 15 de juny al 20 de juliol a les instal·lacions

de cloenda dels jocs esportius escolars a les
pistes municipals d'atletisme. Uns 150

esportives del Pavelló Municipal d' Esports i
a les 3 pistes poliesportives del Camp

esportistes de les escoles Pallerola, l'Avet
Roig, la Salle, el Cor de Maria,i l'IES Baix

Municipal d'Esports es disputarà la XXIV Copa

dilluns a divendres de les 20 a les 24 h.

distribuïdes als diferents equipaments esportius

dividits en 8 divisions i 6 equips femenins.
La primera fase de la competició es

municipals i a les instal·lacions de les escoles
durant les quals s'ha practicat diversos esports
com el futbol sala, el bàsquet, l'handbol, el
tennis taula, els escacs, el tir amb arc i el futbol
americà de 7.

L’Ajuntament de Sant Celoni ja disposa de plans
de prevenció d’incendis forestals per a les
urbanitzacions de Cal Batlle, Can Coll i Boscos
del Montnegre. Es tracta d'uns documents
elaborats de forma conjunta amb l’Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona. A finals
del mes d'abril es van presentar oficialment
diversos plans de prevenció d'incendis de la
comarca en un acte a Centelles, al qual va assistir
el regidor de Seguretat Ciutadana de
l'Ajuntament de Sant Celoni, Manel Bueno. A
més d’indicar les mesures concretes que cal
dur a terme a cada urbanització, els plans de
prevenció d'incendis indiquen quines són les
persones físiques o jurídiques responsables i
contenen una guia de procediments administratius
que s’ha de seguir en cas d'emergència.

En total hi participaran 72 equips masculins

desenvolupa en forma de lliga i la segona fase
en eliminatòries fins arribar a la final que aquest
any es disputarà el 20 de juliol a les 22 h.

L'equip infantil de futbol sala
del Col·legi la Salle s’ha proclamat
campió de la fase comarcal.
L’equip sènior del Club Patí Sant
Celoni ha aconseguit l’ascens a 1a
catalana.

Darrere aquest triomf hi ha un gran esforç
i temps de dedicació de tots els esportistes
i components del club. En aquesta modalitat

Plans de
prevenció
d’incendis
forestals a les
urbanitzacions

Futbol Sala i la III Copa Futbol Sala Femení
Sant Celoni 2005. Els partits es jugaran de

als Jocs Esportius Escolars que s'han fet a Sant
Celoni. S'han organitzat un total de 8 jornades

del Club Patí Sant Celoni, amb edats
compreses entre els 14 i 37 anys, és el nou
campió d'Europa en la modalitat de show
de conjunts. El Campionat d'Europa es va
celebrar a Copenhaguen del 4 al 8 de maig.

major rigor professional".

El Departament d’Interior de la Generalitat ha felicitat, públicament i a títol individual,
dos agents de la Policia Local de Sant Celoni per haver impedit el suïcidi d’una
persona el mes de març de 2004. Les felicitacions, publicades al Diari Oficial de

Tornen les copes de
futbol sala amb gairebé
80 equips

Montseny han participat durant aquest curs

s'apunta l'augment dels controls

La Generalitat felicita dos
agents de la Policia Local

4 de juny: Cloenda
dels Jocs Esportius
Escolars 2005

L’equip sènior femení del Club
Bàsquet Sant Celoni ha assolit
l’ascens a 1a catalana.

de patinatge artístic en equip intervenen
molts factors que han d'estar ben coordinats,
com ara la música, la dansa, la coreografia,
la coordinació, el maquillatge i el vestuari.
Abans de viatjar a Europa, aquest grup de

L'equip infantil-A de la
Coordinadora de Futbol
Base de Sant Celoni ha
quedat campió del seu
grup. Aquest èxit els
permet pujar a primera
divisió.

patinadors i patinadores ja va aconseguir un
gran resultat: el primer lloc al campionat
d'Espanya celebrat a Múrcia.

303 ocells de cant competeixen a Sant Celoni pel campionat de Catalunya
Josep Manuel Bueno
Regidor de Seguretat
Ciutadana

“L’estiu
d’enguany
caldrà que tots
extremem
l’atenció
davant l’elevat
risc d’incendi
que es preveu”

Diumenge 1 de maig, Sant Celoni va acollir
per primera vegada una prova oficial
puntuable per al campionat de Catalunya
d’ocells de cant. Un total de 303 ocells (75
pinsans, 77 passerells, 72 verdums i 79
caderneres) van competir a la pista
coberta, al Camp Municipal d'Esports. El
certamen estava organitzat per la Societat
Ocellaire Sant Celoni juntament amb la
Societat Ocellaire El Nido de Montmeló i la
Societat Ocellaire de Cerdanyola.
La Societat Ocellaire Sant Celoni es va
constituir el dia 12 de juny de 2004 i
actualment ja té un total de 56 socis de

diferents poblacions: Sant Celoni, Sant Feliu
de Buixalleu, Hostalric, Santa Maria de
Palautordera, Breda, Riells i Viabrea, Granollers
i Barcelona. La seu social és al c/ Montnegre
núm. 6 de Sant Celoni, local social de la UD
PITRES.
Cada dissabte a les 4 de la tarda, la Societat
Ocellaire Sant Celoni organitza, al seu local,
proves puntuables per al campionat d’hivern
i per al campionat de primavera. Es tracta
d'una competició entre ocells de la mateixa
ploma (verdum, pinsà, cadernera i passerell),
de rapidesa, guanya el que triga menys a fer
una cantada completa.
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Estudi sobre la
prevalença de l’obesitat
infantil a Sant Celoni

Subvencions a entitats per al 2005
El passat dia 12 d’abril, els regidors d’Economia i de Ciutadania de l’Ajuntament de
Sant Celoni van presentar les bases de les subvencinos a entitats pel 2005. L’acte va
comptar amb l’assistència d’una àmplia representació del món associatiu celoní. Les
principals novetats rauen en el fet que totes les modalitats s’apleguen en una convocatòria
conjunta, en la fixació de criteris manifestos d’atorgament i en la insistència d’arribar
efectivament a tothom.

Amb l’objecte de determinar la tendència
d’aquest fenomen que sembla augmentar
en la nostra societat, l’Ajuntament, el
Departament de Salut de la Generalitat i la
Universitat Autònoma de Barcelona, en
col·laboració amb els centres educatius,
elaboraran entre abril i juny un treball d’anàlisi
que ha de permetre determinar quina
evolució experimenta el municipi en relació
a aquesta problemàtica. Per dur a terme
aquest estudi, s’ha comptat amb professionals
del CAP de Sant Celoni, de l’Àrea de
Comunitat i de l’Hospital Materno Infantil de
la Vall d’Hebron de Barcelona.

Promoció de 24 habitatges protegits al sector les Torres
La xerrada informativa del 5 de maig va atreure un nombrós públic
El dia 5 de maig, la sala d’actes de la Biblioteca l'Escorxador es va
omplir de persones interessades en la promoció de 24 habitatges
protegits al sector les Torres. Durant la xerrada, el regidor ponent
d'Habitatge, Ramon Segarra, juntament amb tècnics de l’empresa
Ramon Segarra
Regidor d’Habitatge

“El Pla d’habitatge
de Sant Celoni posa
bases fermes per
millorar la situació
actual”

El passat dia 30 d'abril es
va fer la presentació
pública de l'Associació
d'Equatorians residents al
municipi i de la Junta
Directiva a la Biblioteca
l'Escorxador.

Jordi Julià guanya la Flor Natural dels
Jocs Florals de Barcelona
El celoní Jordi Julià, professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona, ha guanyat la Flor
Natural dels CXLVII Jocs Florals de Barcelona
per l'obra Hiverns suaus. Els premis es van
lliurar el passat 5 de maig al Saló de Cent de
l'Ajuntament de Barcelona.

RESIDÈNCIA: residència mínima continuada durant tres anys
a Sant Celoni.

dels habitatges, els requisits que calia complir per poder optar-hi i
el calendari que es preveu seguir fins al lliurament de les claus.

ALTRES PROPIETATS: no ser propietari o usufructuari d’un
habitatge en el municipi.
ALTRES PROMOCIONS: no haver estat adjudicatari d’altres
promocions.
TRIBUTS: no tenir cap deute amb l’Ajuntament.

Fem objecció fiscal:
cap dona, cap home, cap euro per a l’exèrcit!
Decidir-se per fer objecció fiscal és negar-se, per motius de consciència,
a pagar el percentatge dels nostres impostos que l’Estat dedica a
l’exèrcit. Si, per exemple, l’Estat espanyol dedica el 5,8% del pressupost
al Ministeri de Defensa, la persona objectora deixarà d’ingressar el
mateix percentatge que li toca pagar en la seva declaració de renda
i, en canvi, lliurarà la mateixa quantitat a una ONG per algun programa
de cooperació o de pau. Aquest és el resum de la filosofia de l’objecció
fiscal exercida per gent de molts països. No és, evidentment, una
posició admesa per la llei, tot i que la nostra experiència ens diu que,
sovint, l’Administració no veu (o no vol veure) l’objecció fiscal i no
reclama els diners no pagats. En tot cas és convenient que el primer
any que es fa objecció fiscal hom es deixi assessorar per altres
objectors o bé pels serveis que faciliten tant Justícia i Pau com la
Xarxa per la Pau.
Val la pena tant d’enrenou si, a la pràctica, tot segueix aparentment
igual i els diners que nosaltres no paguem arribaran d’una altra part?
Radicalment, sí. Es necessita un moviment d’objectors fiscals fort
i nombrós per fer-se sentir i aconseguir que, algun dia, puguem posar
una creueta en una casella de la nostra declaració de renda i evitar
que part dels nostres impostos serveixin per preparar la guerra. És
una utopia realitzable. No eren titllats d’utòpics, fa ben pocs anys, els
objectors al servei militar?

Més informació:

Destinats a persones amb minusvalidesa

TIPUS: ingressos provinents del treball.

8 HABITATGES
Per a Joves entre 18 i 35 anys

Obligacions

14 HABITATGES

RESIDÈNCIA HABITUAL: residència habitual i permanent.
No es pot llogar.

Per a la població en general

DRET DE TEMPTEIG: a favor de l’Ajuntament de Sant Celoni.

2 HABITATGES DESTINATS A
PERSONES AMB MINUSVALIDESA

CALENDARI

Indicadors de disminució

Conveni signat entre l’Ajuntament i UGT
Escriptura terreny

1 Família amb infant amb disminució
2 Superar el 70% de disminució
3 Superar els barems de mobilitat
4 Superar el barem de tercera persona
5 Barreres arquitectòniques a l’habitatge actual

3 punts

Projecte tècnic

3 punts

Inscripció sol·licituds

3 punts

Sorteig

3 punts

Constitució cooperativa

3 punts

Lliurament de claus

febrer de 2005
maig de 2005
juny de 2005

1a setmana de juliol de 2005
25-29 de juliol de 2005
setembre de 2005
mitjan 2005

Esquemàticament, el que cal fer és el següent:
1. Omplir els impresos de la declaració de renda fins a l'epígraf
"quota líquida total" (casella 103)
2. Calcular l'import que s'ha de descomptar. S'utilitzen dos
sistemes: descomptar (de la quota liquida total) el percentatge
dels PGE que es destina al Ministeri de Defensa, és a dir,
actualment, el 5,8%; o bé descomptar una quantitat fixa (84
euros = un euro per cada país empobrit pel deute extern).

JUNY - JULIOL
AGOST - SETEMBRE

3. Incloure aquest import en alguna de les caselles posteriors
de retencions, 114 o 115, tot ratllant el text d'aquella línia i
escrivint (a continuació o per sobre de la frase ratllada): "per
objecció fiscal ".

Ludoteca
Per a nens i nenes de 2,5 a 5 anys (P5).

Activitats de lleure
i esport

4. Adjuntar a la documentació el comprovant d'haver fet
l'ingrés de la quantitat objectada a una entitat de caràcter
social, solidaria, de pau (ONG, entitat benèfica, entitat de
promoció dels drets humans...).

Per a nens i nenes de 6 anys a 15 anys.

5. Adjuntar també a la documentació una carta per al delegat/a
de l'Administració d'Hisenda on ha d'anar a parar la declaració
(del barri o de la localitat corresponent), en què s'explica què
es fa i per què. (model de carta a la web de Justícia i Pau)

INSCRIPCIONS:
Del 6 al 30 de juny de 11 a 13 h
i de 18 a 20 h a l’Àrea de Comunitat

Per més informació:

Coordinadora d’entitats solidàries de Sant Celoni

Composición

INGRESSOS: ingressos familiars no superiors a 5,5 SMI i superiors
a 1/10 del preu de venda de l’habitatge.

2 HABITATGES

Justícia i Pau: 93 3176177 (www.justiciaipau.org/siof )
Xarxa per la Pau i la Solidaritat: 93 848 11 66

16

PATRIMONI: certificat negatiu de declaració de patrimoni.

Martí Boada, premi de Medi Ambient
de l'Institut d’Estudis Catalans
Martí Boada ha estat guardonat amb el premi
de Medi Ambient de l'Institut d'Estudis
Catalans (IEC) en reconeixença de la seva
trajectòria. L'entrega del premi es va fer
divendres 22 d'abril.

Requisits generals

promotora i de l’Ajuntament, va informar dels perfils dels destinataris

DESTINACIÓ

Presentació de
l'Associació
d' Equatorians

24 HABITATGES PROTEGITS

Col·labora:

ÀREA DE COMUNITAT
C/ Santa Fe, 52 1r
Tel. 93 867 35 42
salut.comunitaria@santceloni.org
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El Safareig: nova etapa
Dóna corda al català,
campanya que promou l’ús
de la llengua

L’equipament, renovat i amb nous serveis, es tornarà a obrir pel setembre a la seu del carrer
Campins. Provisionalment s’ha traslladat a l’antiga biblioteca de la Caixa, a tocar de l’ església.
El mes d’abril es van iniciar les obres de remodelació del Safareig.
Amb aquesta intervenció l’equipament mantindrà els serveis adreçats
a la gent jove i acollirà, a més, l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i

La campanya Dóna corda al català, que segurament ja coneixeu, vol fomentar els usos

el Servei d’Orientació Laboral. La intervenció suposarà una posada

interpersonals i informals de la llengua catalana i mobilitzar amplis sectors de la societat.

al dia de les instal·lacions, que amb els anys s’havien anat deteriorant
(aire condicionat; millora de sortides d’emergència, canvi de sostre
fals, etc.).

L’eslògan de la campanya prové de la idea que tots hem de donar corda a la llengua, és

D’altra banda, el trasllat de l’àmbit d’Esports a la Rectoria Vella ha

perquè no passa res si ens equivoquem, perquè el que compta és la nostra voluntat,
“parla amb llibertat”, perquè cadascú decideix com expressar-se, i “per començar, parla

a dir, fer-la funcionar si no volem que s’aturi. I els tres lemes són “parla sense vergonya”,

permès alliberar espai en el primer pis de l’edifici del carrer Campins
per centrar-hi, en exclusiva, els serveis per a joves: accés a Internet;

amb català”, perquè és important que convidem els altres a parlar en català.

sala per a tallers, sala d’estudi, espai per a reunions, espai per a jocs,

Per això, Dóna corda al català pretén, a més de fer que l'ús de la llengua sigui un fet
natural, quotidià i no pas imposat, un seguit d'objectius, com ara potenciar els valors

Planta primera

Punt d’Informació Juvenil, viatgeteca... Els bucs d’assaigs per a grups
musicals, s’han habilitat al Centre Municipal d’Expressió-Escola de

L’apunt

d

La ruca: nova reina
d'amanides i pizzes
El nom d'aquesta herba s'ha introduït a casa
nostra a través de l'italià rucola i ha donat lloc
a l'extensió de la forma *rúcula, que cal
substituir per la forma ja existent en català ruca.
Darrerament se n'ha generalitzat molt l'ús
gastronòmic i es fa servir com a ingredient
sobretot d'amanides i pizzes. Es tracta d'una
planta herbàcia que correspon a les espècies
botàniques Eruca sativa o Eruca vesicaria, de
fulles arrodonides i de gust un punt picant i
amargant.

del català com a llengua que facilita les coses, que esborra etiquetes i que afavoreix

Podeu consultar la fitxa terminològica d'aquest
terme a través del Cercaterm.

Música, a l’Ateneu.La planta baixa l’ocuparan l’OAC, que podrà acollir

l'arrelament.

http://www.termcat.net

molt millor totes les persones que hagin de fer tràmits, gestions o,
senzillament, cerquin informació, un servei que no permetien donar
les reduïdes dimensions de l’edifici de la Casa de la Vila, i el Servei

De la mateixa manera, es pretén vincular més intensament els joves i adolescents amb
la llengua catalana i incrementar la seva percepció del català com a una llengua

d’Orientació Laboral, que fins ara era a la Rectoria Vella.

transgressora, que serveix per a les activitats d'oci i té una imatge moderna.

El canvi d’ubicació del Servei d’Orientació Laboral permetrà millorar
el suport que cal donar a totes les persones que necessiten accedir

En el cas dels nous ciutadans, es promou l'ús de la llengua com a forma d'integració en
una societat acollidora, i també que trobin fàcil i estimulant aprendre i parlar català, tant

a la formació i al treball, però fent especial atenció al col·lectiu jove.
En aquest sentit, el servei oferirà un espai de consulta per a la recerca
de feina i formació, on els usuaris treballaran el seu itinerari personal,

a través de cursos com de converses amb el programa ' Voluntaris per la llengua' .
Planta baixa

ja sigui amb suport dels tècnics municipals o de manera totalment
autònoma.

Urbanització de Can Sans
El Ple de l’Ajuntament del passat 28 d'abril va acordar
adjudicar les obres d’urbanització de Can Sans a la
unió temporal d’empreses Acsa Agbar Construcción
SA i Formsace, SL. Les obres començaran un cop
s'hagi formalitzat el contracte d’adjudicació i el del
tècnic director i el de coordinador de seguretat.

Josep Capote
Regidor d’Entorn

Nous carrers a la Batllòria
L’empresa ISTE, SL ha promogut el pla de millora urbana de la zona
industrial de transformació de la carretera Vella de la Batllòria que
requalifica aquest sòl industrial en sòl d’ús residencial amb la cessió
a l'Ajuntament d'espais destinats a zones verdes i a serveis viaris.
Aquest pla de millora ha comportat l’obertura de dos nous carrers:
un entre el carrer Bellavista fins a la carretera Vella, i un altre a la
banda oest, entre la carretera Vella i el carrer Lluís Companys.
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 28 d’abril de 2005 va
aprovar inicialment el nom d’aquests nous carrers: carrer dels
Horts i carrer de Can Pàmies, proposats pel Consell de Poble de
la Batllòria. L'expedient es troba actualment en període d'informació
pública perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les
observacions o suggeriments que consideri convenients.

Raül Casado
Regidor de Cultura

“ El programa
de les parelles
lingüístiques és
una iniciativa
d’allò més
enriquidora i
encertada que
cal estendre”

Dins el marc de la campanya Voluntaris
per la llengua, a Sant Celoni s'han creat 24

sempre se’ls adrecen en castellà. Aquesta
iniciativa del Consorci per a la Normalització

parelles lingüístiques que es troben durant
10 setmanes, com a mínim, 1 hora

Lingüística a més de facilitar a l’aprenent
un interlocutor per poder conversar en

setmanal per parlar en català. La primera
sessió es va fer el dia 11 d'abril en què les
parelles es van conèixer i se'ls va explicar

català, també vol incidir en els hàbits
lingüístics dels catalanoparlants i consolidar
la idea que el català és i ha de ser llengua

el funcionament. El programa de Voluntariat
lingüístic parteix de la constatació que el
coneixement –poc o molt- del català, sovint
no en comporta l’ús públic, perquè les
persones que l’aprenen no s’hi senten
segures i perquè molts catalanoparlants

d’acollida. A la campanya també s'hi han
adherit 23 entitats de Sant Celoni, la Unió
de Botiguers i Comerciants, els centres
escolars, L'IES Baix Montseny, les AMPA,
associacions d‘immigrants o el Centre de
Formació d'Adults.

T

La Secretaria de Política Lingüística ha posat
en marxa les oficines de garanties lingüístiques
que atenen les persones que volen formular
consultes, queixes o denúncies a l'entorn del
dret de viure en català a Catalunya, i en aranès
a la Vall d’Aran?
Per a més informació:
http://www6.gencat.net/llengcat/ogl/

En línia

B

Nou traductor
L'empresa Comprendium ha posat en
funcionament el servei de traducció de textos
TRANSLENDIUM, un servei de pagament que
permet traduir documents en format DOC,
ASCII, RTF i HTML.
Aquest servei s'afegeix al que Comprendium
ofereix gratuïtament, que només permet
traduir textos breus.
Per a més informació:
http://www.comprendium.es.
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“S’ha constituit la
comissió de veïns
per si alguna
persona més vol
formar-ne part i
poder aportar
suggeriments o
aclariments
durant el
seguiment de les
obres”

Recordem que l’any 2002, l’Ajuntament va acordar,
a petició dels propietaris de les unitats d’actuació en
sòl urbà de Can Sans, que contractaria els instruments
de gestió i d’urbanització per dotar aquest nucli dels
serveis i subministraments necessaris. Dins d’aquest
context l’Ajuntament va encarregar, entre altres
actuacions, la redacció del projecte d’urbanització
de tot l’àmbit, que es va sotmetre al tràmit d’aprovació
corresponent.

24 parelles lingüístiques
practiquen el català

Sabíeu que...
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TELÈFONS DE CONTACTE
Oficina d’Atenció Ciutadana
93 864 12 00
Casa de la Vila, plaça de la Vila, 1
oac@santceloni.org
Oficina d'Atenció Ciutadana de la Batllòria
93 847 21 19
C/ Major 15, la Batllòria
labatlloria@santceloni.org
Àrea d'Administració Genera
93 864 12 10
Casa de la Vila, plaça de la Vila, 1
administracio.general@santceloni.org
Àrea de Comunitat
93 864 12 12
C/ Santa Fe, 52
comunitat@santceloni.org
Àrea de Cultura
93 864 12 13
La Rectoria Vella, parc de la Rectoria Vella, s/n
cultura@santceloni.org
Àrea d'Economia
93 864 12 10
Casa de la Vila, plaça de la Vila, 1
economia@santceloni.org
Àrea d’Entorn
93 864 12 15
C/ Bruc, 26
entorn@santceloni.org
Àrea d’Espai públic
93 864 12 16
La Rectoria Vella, parc de la Rectoria Vella, s/n
espai.public@santceloni.org
Àrea de Presidència
93 864 12 10
Casa de la Vila, plaça de la Vila, 1
presidencia@santceloni.org
Àrea de Seguretat Ciutadana
93 864 12 17
C/ Santa Fe, 52 baix
seguretat.ciutadana@santceloni.org
Arxiu Municipal la Tèrmica
93 867 11 25
C/ Campins, 4
arxiu@santceloni.org
Biblioteca l'Escorxador
93 867 33 13
Passeig de la Rectoria Vella, 10
b.st.celoni@diba.es
Centre de Formació d’Adults
93 864 12 25
C/ Torras i Bages, 12, 1r
cfadults@santceloni.org
Centre Municipal d'Expressió
93 867 40 89
C/ Sant Josep, 18
centrexpressio@santceloni.org
Departament de Recursos Humans
93 864 12 26
Can Ramis , plaça de la Vila, 25
rrhh@santceloni.org
El Safareig
93 864 12 28
C/ Campins, 24
pij.safareig@santceloni.org
El Tritó del Baix Montseny
93 864 12 23
C/ Santa Fe, 52, 2n
eltrito@santceloni.org
OMIC
(Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)
93 864 12 24
C/ Santa Fe, 52, 1r
salut.comunitaria@santceloni.org
Pla de Transició al Treball
93 864 12 22
C/ Santa Fe, 52, 2n
ptt@santceloni.org
Ràdio municipal Punt 7 Ràdio
93 864 12 21
Can Ramis, plaça de la Vila, 25
radio@santceloni.org
Servei local de català
93 864 12 13
La Rectoria Vella, parc de la Rectoria Vella, s/n
santceloni@cpnl.org
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Grup Municipal del PSC
93 864 12 07

L’informatiu

Grup Municipal d'ICV
93 864 12 06
Grup Municipal d'ERC
93 864 12 05
Grup Municipal de Ciu
93 864 12 08

REGIDORS DE L’AJUNTAMENT
Joan Castaño i Augé
Alcalde - PSC
Tel. 93 864 12 10
alcalde@santceloni.org
Josep Maria Pasqual i Arenas
1r tinent d'alcalde. Regidor de
Sostenibilitat i Ciutadania - ICV
Tel. 93 864 12 10
pasqualiaj@santceloni.org
Josep Alsina i Lloreda
2n tinent d'alcalde. Regidor de Desenvolupament,
Joventut i Comunicació - ERC
Tel. 93 864 12 10
alsinalj@santceloni.org
Jordi Arenas Vilà
3r tinent d'alcalde Regidor d'Infància i Gent Gran - PSC
Tel. 93 864 12 10
arenasvj@santceloni.org
Josep Capote Martín
4rt tinent d'alcalde. Regidor d'Entorn - PSC
Tel. 93 864 12 15
capotemj@santceloni.org
Miquel Vega Vega
5è tinent d'alcalde. Regidor d'Espai Públic - PSC
Tel. 93 864 12 16
vegavm@santceloni.org

Es preveu que l’obra finalitzi en els propers mesos ja que la majoria de treballs de l’interior
de l’equipament ja s’han acabat i només queden pendents les actuacions següents:

El mes de setembre hi haurà el
període de matrícula i a l’octubre
l’obertura de l’equipament
(les dates concretes s’indicaran
properament)

- Acabats d’urbanització de la parcel·la: pavimentació i enllumenat exterior i zones verdes.
- Posada en marxa de tots els equips d’instal·lacions: climatització, il·luminació, tractament d’aigües
i energia solar.
L’Ajuntament ha previst que la gestió de l’equipament es faci a través d’una concessió adaptada
al projecte d’establiment del servei. Properament s’iniciarà el període durant el qual les empreses
interessades presentin les seves propostes.

Raül Casado Jiménez
Regidor de Cultura - PSC
Tel. 93 864 12 13
casadojr@santceloni.org
Francesc Garcia Mundet
Regidor d'Economia - PSC
Tel. 93 864 12 10
garciamf@santceloni.org
Ramon Segarra Montesó
Regidor d'Administració General - ERC
Tel. 93 864 12 10
segarramr@santceloni.org
Lourdes Donado Riera
Regidora de Comunitat - PSC
Tel. 93 864 12 12
donadorl@santceloni.org

L’informatiu: Un nou
mitjà de comunicació
local per a Sant Celoni i
la Batllòria

J. Manuel Bueno Martínez
Regidor de Seguretat Ciutadana - PSC
Tel. 93 864 12 17
buenomj@santceloni.org

Es repartirà a totes les cases i també es trobarà
als equipaments municipals i a 100
establiments comercials del municipi

Emili Bosch Oliveras
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
boschoe@santceloni.org

A partir d'aquest mes de juny, Sant Celoni i la Batllòria guanyen
un nou mitjà de comunicació mensual: L'informatiu. D'aquesta

Francesc Deulofeu Fontanillas
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
deulofeuff@santceloni.org

manera l'Ajuntament vol reforçar la comunicació amb la ciutadania.
La nova publicació recollirà totes aquelles informacions dels diferents
àmbits de treball de l'Ajuntament que puguin ser d'interès general
i avançarà l'agenda d'activitats culturals i esportives. Seccions

Carles Mas Lloveras
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
maslc@santceloni.org
Josefa Lechuga Garcia
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
lechugagj@santceloni.org

divulgatives fixes, espai per a les entitats, esports, i un
gran ventall de propostes s'aniran desplegant en els
pròxims números. A finals de cada mes arribarà a
totes les cases i es podrà trobar a diferents punts
del municipi: als equipaments municipals i a 100
establiments comercials.

Josep Alsina
2n tinent d’alcalde
Regidor de Comunicació

Teniu a les vostres mans una nova publicació municipal que neix
de la voluntat de potenciar la comunicació entre Ajuntament
i Ciutadania. Amb rigorosa periodicitat mensual, volem que
L'informatiu esdevingui punt de referència pel que fa a la informació
i als serveis de l'Ajuntament, i que alhora funcioni com un altaveu
de les iniciatives que sorgeixen del teixit social, cultural i esportiu
celoní. D'aquesta manera reforçarem el caràcter de servei al
ciutadà que estic convençut que ha de tenir tot mitjà de
comunicació públic.
Des de Punt 7 Ràdio, a qui vull felicitar pel nou reconeixement que
ha obtingut fa poques setmanes dins els premis de Ràdio Associació
de Catalunya, també treballem en aquesta línia des d'un
plantejament ferm d'emissora de proximitat.
Però un dels reptes més importants que tenim les administracions
públiques és el tecnològic, i, en concret, el repte de l'administració
electrònica. D'aquí a pocs dies presentarem el nou web de
l'Ajuntament preparat per aquests avenços i per una consulta més

Jordi Cuminal Roquet
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
cuminalrj@santceloni.org

còmoda i accessible.

Miquel Negre Sánchez
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
negresm@santceloni.org

esperant que us sigui entenedor, interessant i atractiu.

Com a primer pas en el camí de millora dels canals de comunicació
amb els celonins i celonines, us animo ara a llegir L'Informatiu
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L’informatiu
El PSC, el partit de la majoria
Durant aquest any s’ha fet un llarg camí pel que fa als canvis i millores d’aquest país.
Una feina d’entesa entre el govern de l’Estat, de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya que permetran que en pocs anys es doni un tomb decisiu per a la
orientació de la nostra societat cap els objectius compartits de progrés, cohesió i
sostenibilitat.

Nou complex esportiu
del Sot de les Granotes
Joan Castaño

L'equipament obrirà al públic el mes d'octubre

Alcalde

Editorial
Quan tindreu aquest nou butlletí a
les mans, ens trobarem a mitja legislatura municipal. Durant aquests
dos anys, l’equip tripartit hem volgut
treballar més eficientment per a
Sant Celoni i per a la Batllòria, centrant-nos especialment en dues lín ies: la modernització de
l’administració i la planificació de
l’acció de govern. Els resultats
d’aquest treball us correspon a la
ciutadania valorar-los, però a tall de
referència podreu veure, en el resum
de l’enquesta sobre la percepció
ciutadana, recentment elaborada
per encàrrec de l’Ajuntament, que
els celonins i els batlloriencs, pensem que el municipi progressa prou
adequadament. Tingueu clar, tanmateix, que aquesta valoració positiva, lluny de fer-nos instal·lar en
l’autocomplaença, ens estimula a
posar més intensitat en el nostre
compromís polític. Per fer-ho ens
cal l’aportació continuada d’idees,
de crítica constructiva, de debat,
per part de tots els veïns, ja que
cada cop més som conscients del
valor del diàleg constant com a
veritable motor de progrés. Empreu,
si us plau, tots els canals que trobeu
per fer-nos arribar tota aquesta vitalitat cívica.
Les vostres aportacions són necessàries i també la vostra ajuda, per
això, i a punt d’arribar l’ estiu, cal
que us cridem l’atenció sobre un
fet que ens preocupa: el risc
d’incendis forestals associat a la
manca de pluja tant de l’ hivern
com de la primavera. Extremeu
l’atenció, seguiu els consells i les
bones pràctiques que us recomanin
per evitar l’encesa de foc, atès que,
enguany, l’estiu serà un període de
perill molt alt. No oblideu que la
prevenció és la millor acció.
Permeteu-nos per acabar una bona
notícia. D’aquí a pocs mesos tindreu a la vostra disposició el nou
equipament públic Complex Esportiu del Sot de les Granotes (1a fase),
que ens permetrà fer esport a gent
de totes les edats, en les millors
condicions i que, per tant, ens facilitarà l’accés a hàbits saludables
que, de ben segur, milloraran la
nostra qualitat de vida. Progressivament tindreu informació de com
accedir-hi, i de les jornades de portes obertes per conèixer les instal·lacions de primera mà.

Les obres del nou complex esportiu del Sot de les Granotes, que es van iniciar el
juny de 2003 amb la voluntat d’ampliar els diferents equipaments públics esportius
del municipi, estan a punt de finalitzar. El nou complex permetrà desenvolupar
més activitats esportives amb un ampli ventall de possibilitats: lleure, salut, esport
escolar, esport recreatiu... En un futur, a més de la piscina coberta i altres espais
complementaris, acollirà un pavelló.

Espais que s’han construït:
- Dues piscines
(una de 25 x 16,5 m i una de 16,5 x 8 m)
- Sales d’aigües
(2 hidromassatges, 2 saunes, 2 banys de vapor)
- Tres sales esportives
(una sala de musculació de 377 m2,
una sala de 221 m2 i una de 130 m2)
- Vestidors (2 per a abonats i 5 per a grups)
- Bar restaurant amb terrassa
- Centre d’estètica
- Centre de medicina esportiva
- Solàrium

Governem a la majoria de municipis de Catalunya, a la Generalitat i al govern de
l’Estat , fet que ens ha d’unir per impulsar els nostres valors socials.
A nivell estatal, el govern de Zapatero s’ha caracteritzat per una nova forma de fer
política i de governar, que significa un canvi sociològic, basat en una nova política
exterior, en un augment dels drets dels ciutadans, i fent més política social, més de
la meitat del pressupost del 2005 es destina a despesa social, un 9,5 % més que
l’any 2004.
A nivell de Catalunya, el govern de Maragall avança considerablement en el seu
compliment social, impulsant les mesures necessàries per aconseguir un país de
primera en matèria de benestar social, disminuint el nombre de pacients de les llistes
d’espera sanitàries, augmentant places de llar d’infants, invertint més de mil milions
en infrastructures de carreteres i transport, augmentant els ajuts assistencials a les
persones que cobren pensions de viduïtat més baixes... Tot això, sobre la base d’un
nou sistema de finançament, cap a un sistema federal, transparent, just i solidari,
que farà augmentar els recursos de l’administració catalana, potenciant la capacitat
normativa i corregint el dèficit en infrastructures.
A nivell local, estem a l’equador d’aquest mandat, ara fa justament dos anys que
es va constituir l’Ajuntament, i els resultats de la gestió municipal ha estat molt
positiva i satisfactòria., així ho corrobora l’enquesta realitzada per la Diputació de
Barcelona sobre la gestió municipal. El 90% dels enquestats es troben altament
satisfets de viure a Sant Celoni, i puntuen positivament la gestió de l’actual govern
local. Els serveis de recollida d’escombreries, neteja de carrers, seguretat ciutadana,
policia local, medi ambient i mercat setmanal, han estat els mes valorats pels celonins.
Però val a dir, que en els aspectes que més preocupen, com són l’aparcament o
la circulació, també la percepció dels ciutadans ha millorat respecte a anys enrera.
Per mantenir aquesta evolució positiva, tant el govern local, com el PSC continuarem
fent una política propera a la gent oferint serveis i infrastructures per fer de Sant
Celoni un reclam social.
El PSC, el partit de la majoria, d’esquerres, progressista i catalanista, vetlla perquè
tots aquests fruits creixin, liderant la transformació social del nostre país.

Grup Municipal del PSC
www.psc.santceloni.com

Eficiència i Eficàcia en l’Ajuntament pels veïns de Sant Celoni
i la Batllòria.
La tasca que ERC desenvolupa a l’Ajuntament de Sant Celoni està encarada cap a
dos eixos; l’intern, aquell que afecta el funcionament de l’Ajuntament, i l’extern,
tot el que està relacionat amb els veïns de Sant Celoni i la Batllòria.
En l’eix intern, volem informar-vos que després de més d’un any de negociacions
amb el comitè d’empresa de l’Ajuntament, hem arribat a l’acord de signar el conveni
col·lectiu que serà vigent per un període de 4 anys (2005-2008). Aquesta pau social
aconseguida és un gran avenç per a tots, ja que ens permet orientar els projectes
municipals, que tenim en marxa i que són vitals per al futur de Sant Celoni i la
Batllòria, amb els deures socials fets. Aquest acord ens permetrà donar un millor
servei al ciutadà (en l’enquesta d’avaluació de la satisfacció es valora amb una bona
nota l’atenció dels funcionaris respecte als ciutadans).
En l’eix extern, la feina feta en el Pla d’habitatge social ens permet dir que ja som
en la darrera recta per tenir enllestit tot el pla acordat per a aquest mandat. El passat
5 de maig es va fer l’acte de presentació de la nova promoció per a la construcció
en cooperativa de 24 habitatges HPO de compra, amb una assistència de 200
persones, de les quals més d’un centenar ja ha concretat per escrit la voluntat de
rebre’n més informació.
També hem continuat endavant per enllestir la construcció de 36 habitatges de
lloguer. Ja hem rebut l’autorització de la Generalitat, i el Ple de l’Ajuntament va
aprovar un conveni amb Caixa de Catalunya per a la construcció d’aquests habitatges,
que podrien estar acabats el 2007, si tot va com està previst.
A finals d’any tindrem en marxa l’Oficina d’Habitatge que ens permetrà localitzar
pisos deshabitats i oferir-los a la ciutadania després d’arribar a un acord amb els
propietaris.
Un altre punt vital que estem afrontant són les infraestructures. Un cop el Ple
Municipal ha aprovat els passos a nivell i l’Ajuntament ha enviat l’estudi a Madrid
per a la redacció del projecte definitiu (4 mesos), hem començat els contactes amb
el Ministeri de Foment per aconseguir que inclogui aquestes millores en la via del
ferrocarril en els propers pressupostos (2006) de l’ Estat, la batalla serà dura. En un
altre apartat tenim la carretera C-35, les entrades i enllaços de la qual s’han de fer
per Sant Celoni i la Batllòria per garantir el creixement dels nostres pobles. L’estudi
ja està fet ara ens cal treballar de valent amb el departament de carreteres de la
Generalitat i amb el conseller Sr. Joaquim Nadal per obtenir les partides pressupostàries
per poder tirar endavant, segons prioritats, aquestes obres que són el futur dels
nostres pobles per als propers quinze anys.
Des del Grup Municipal d’ERC ens plau informar-vos de la situació en què es
troben els projectes, i com a coordinadors també ens plau fer referència a
la potencialitat dels nostres equips de treball (directius, tècnics, funcionaris,
laborals, comitè i ponents), ja que sense la seva abnegació i professionalitat
difícilment podríem tirar endavant uns projectes tan necessaris per a Sant
Celoni i la Batllòria.

Grup Municipal d’ERC
josep.alsina@esquerra.org
ramon.segarra@esquerra.org

Oferta de serveis bàsics:
- Activitats dirigides de sala:
manteniment i aeròbic en les
diferents modalitats
- Natació per a totes les edats i col·lectius
(per a grups d’escolars, nadons, adults, infants...)
- Activitat física de rehabilitació
- Medicina esportiva
- Centre d’estètica

Aquí no canvia res.
El tripartit fa el mateix que feien els socialistes sols.
El 17 de març l’Ajuntament de Sant Celoni va celebrar un ple municipal amb 11
punts en l’ordre del dia, entre els quals constava l’aprovació dels pressupostos per
al 2005.
El grup municipal de CIU va presentar una esmena a la totalitat a aquests pressupostos
a causa de la pèssima planificació financera de l’equip de govern tripartit i la
previsió d’acabar l’any amb un endeutament de 10 milions d’euros. És molt
important no oblidar el perill imminent de col·lapse financer a l’Ajuntament,
que impossibilitaria la realització de les inversions necessàries per al municipi
i el seu creixement sostenible cap a la futura capitalitat del Baix Montseny.
CiU va instar els grups de l’equip de govern a fer un acte de responsabilitat acceptant
aquesta realitat financera i es va oferir per fer un front comú per encarar els projectes
de futur. En aquest sentit, CiU va plantejar la reformulació de l’actual pressupost
i la creació urgent d’una comissió de planificació econòmica per elaborar un
pla econòmic a curt i mitjà termini, integrada per tots els grups municipals i els
tècnics necessaris.
També va recordar que el mateix Ajuntament va encarregar un informe sobre la
situació economicofinancera a un grup d’experts independents a finals de 2003.
Aquest informe ja advertia sobre els riscos d’arribar a una situació similar a la que
es preveu que tindrà l’Ajuntament:
• L’endeutament de 10 milions d’euros per a l’any 2005
• La necessitat de refinançar anualment una part dels crèdits disposats
• La impossibilitat de dur a terme nous processos inversors previstos, sense demanar
nou finançament a tercers (subvencions, etc.) o a disposició de nous préstecs.
El grup municipal de CIU també va denunciar que no existeix cap programa
financer que clarifiqui el finançament per a diversos projectes d’extrema
necessitat per a Sant Celoni com la gestió de la futura piscina coberta i de l’escola
de música, l’execució de programes de desenvolupament econòmic, la planificació
i execució de l’escola bressol i de la residència geriàtrica, la formació d’una política
d’habitatge municipal a llarg termini, l’ampliació i el manteniment de la qualitat dels
cicles formatius de Sant Celoni, el foment a l’ocupació, i el manteniment i la creació
d’infraestructures de mobilitat.
L’equip de govern ha intentat ocultar aquesta situació, com en el seu debat
en el passat ple, mitjançant la no publicació de cap nota de premsa sobre l’aprovació
definitiva dels pressupostos ni l’esmena a la totalitat presentada. En els 25 anys
d’ajuntament democràtic, aquesta és la primera esmena a la totalitat que presenta
l’oposició de Sant Celoni a uns pressupostos.
La resposta a aquesta voluntat de col·laboració? Com si manessin els socialistes sols,
aquí no ha canviat res.

Objecció Fiscal a les despeses militars
Quants de vosaltres no defenseu una societat desmilitaritzada, més participativa,
capaç de regular els seus propis conflictes sense necessitat de recórrer a la violència?
Ens volen fer creure que els exèrcits s’han reconvertit en els actuals herois de tasques
humanitàries. Cal llegir però la lletra petita entre d’altres llocs, en la futura Constitució
europea, per veure que davant qualsevol conflicte tan sols es tenen en compte les
solucions militars.
Compartim aquesta lògica militarista, que provoca un gran nombre de víctimes entre
la població civil i potencia la fabricació i el comerç d’armes?
Potenciar la cultura per la pau, també vol dir, deixar clar que no estem d’acord amb
l’ús que es fa dels nostres impostos. Volem donar-vos a conèixer la campanya que
des de diferents col·lectius es fa sobre la objecció fiscal a les despeses militars. Enguany
us en oferim tant sols la informació; l’any vinent ens comprometem a oferir-vos des
del grup municipal d’Iniciativa Verds, el nostre suport, dotant-lo dels recursos necessaris.
“El pressupost espanyol de l’any 2005 per a mantenir l’estructura militar és de prop
de 19 mil milions d’euros (52 milions d’euros al dia).
L’objecció fiscal és la disposició a no col·laborar amb
l’Estat en les despeses de preparació de les guerres i
del manteniment de l’exèrcit. Es tracta tècnicament
de, en el moment de fer la declaració de la Renda
desviar una part d’aquest impost, que aniria al
finançament de la despesa militar, per destinar-la a
un projecte que tingui per objectiu la defensa d’un
projecte social solidari.
Així, al mateix temps que ajudem a engegar projectes
d’utilitat social, manifestem el nostre rebuig al
militarisme i contribuïm a reduir les despeses militars.
Aquesta acció, com ho és l’opció de donar diners a
l’església o no, correspon als drets individuals de cada
persona, i reclamem que es reculli aquesta opció en
la declaració de la Renda.”
Trobareu més informació a:
www.justiciaipau.org/siof
www.solidaries.org/ofiscal

Un altre món encara és possible!
Grup Municipal d’ICV
pasqualiaj@santceloni.org

Però cal tenir en compte que les mesures aprovades durant aquest últim mes pel
govern municipal avalen l’anàlisi feta per CiU de manca de projecte i de planificació:
s’ha creat una comissió per fer un estudi financer de les inversions a mitjà i llarg
termini, s’ha firmat un conveni d’assessorament econòmic amb la Diputació i se
subhastaran terrenys municipals per un valor inicial de més d’1,5 milions
d’euros!!!

Grup Municipal de CiU
ciu@santceloni.vilaweb.org
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AGENDA JUNY
diumenge 5 de juny

diumenge 19 de juny

Passejada guiada
Els embassaments del cor del Montnegre

LV Campionat de Catalunya a l'Aire Lliure
Organitza: Arc Sant Celoni

A les 10 h

Sant Martí del Montnegre

Dia mundial del Medi Ambient
Tot el dia

Plaça de la Vila

Pista 1 del Camp Municipal d'Esports

dijous 9 de juny
Audició de final de curs de l'Escola Municipal de Música

A les 20 h

Pistes d'atletisme
I Torneig Internacional Feltor d'hoquei
Participació: Hoquei Sant Celoni, Selecció Catalana d'hoquei
i equip primera divisió francesa

Centre Municipal d'Expressió

dilluns 20 de juny
Audició de final de curs de l'Escola Municipal de Música

divendres 10 de juny

A les 20 h

Audició de final de curs de l'Escola Municipal de Música

A les 20 h

Centre Municipal d'Expressió

Els embassaments del cor del Montnegre

5 de juny, diumenge
Punt de trobada:
a les 10 h, a Sant Martí del Montnegre
Durada: 4 h
Amagats als baguenys del Montnegre, diferents
embassaments constitueixen excel·lents hàbitats
de la fauna aquàtica i estratègics punts
d’abeurament i relació per a la fauna del parc, així
com també un punt de emmagatzament per a les
èpoques de sequera.
Recorregut: Sant Martí del Montnegre - Pi de la
Jeia - pantà de la Brinxa - pantà de Crous - Can
Joan de l’Oms - Sant Martí del Montnegre.
Les sortides són gratuïtes i obertes a tothom.
No cal inscripció prèvia. Cal dur calçat còmode per
caminar i cantimplora amb aigua. El guiatge de les
sortides va a càrrec de l’Escola de Natura del
Corredor.

VI torneig futbol base Sant Celoni 2005
Memorial Llorenç Tarridas Planas
Organitza: Coordinadora de Futbol Base
Participació: Sant Celoni, RCD Espanyol, Europa,
Terrassa, Riells i Hostalric
De 9 a 17.30 h

Camp Municipal d'Esports

L'Hora del Conte: Sopa de pedra
A càrrec de Sole Palao
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
A les 11.30 h

Biblioteca l'Escorxador

Inauguració de l'exposició Manel Navarro
Dibuixos i pintures.
Exposició oberta fins el 17 de juliol
A les 19 h

La Rectoria Vella

Taller participatiu de dones a Sant Celoni
‘La teva veu és imprescindible’
De les 9.30 h a les 14 h

La Rectoria Vella

*Per confirmació i/o per rebre més informació:
Àrea de Comunitat (Tel. 93 864 12 12)
Presidència (Tel. 93 864 12 00)

diumenge 12 de juny

Farmàcies
de guàrdia
JUNY
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sancho
Chanut
Draper
Vigas - Cardona
Vigas - Cardona
Casas
Sancho
Chanut
Draper
Vigas - Cardona

Sancho
Chanut
Draper
Vigas - Cardona
Casas
Sancho

Centre Municipal d'Expressió

Audició de final de curs de l'Escola Municipal de Música

A les 20 h a les 21h

Centre Municipal d'Expressió

divendres, 17 de juny
Audició de final de curs de l'Escola Municipal de Música

Centre Municipal d'Expressió

Audició d’adults de l'Escola Municipal de Música

A les 21 h

Centre Municipal d'Expressió

Nit de Lletres.
Tertúlia literària sobre la novel·la de Raymond Carver,
De què parlem quan parlem de l'amor
Tertúlia conduïda per Jesús Pacheco
A les 21h

Al bar la Volta (plaça d'en Nicola)

dissabte 18 de juny

Draper
Vigas - Cardona

Torneig de Tennis Taula
Organitza: Club Amics tennis taula
Participació oberta a tothom
De 8 a 18 h

Pavelló Municipal d'Esports

Sancho
Chanut
Chanut
Draper
Vigas - Cardona
Casas
Sancho

C/ Comerç, 15
Avgda. de la Pau, 51
C/ Major, 115
C/ Major, 125
Ctra. Vella, 20

Mostra del treball dels programes sensorial i inicial
de l'Escola Municipal de Música
A les 19 h

Centre Municipal d'Expressió

Mostra del treball fet a la classe de cançó del
Programa bàsic de l'Escola Municipal de Música
A les 20 h

Centre Municipal d'Expressió

L’informatiu

CURSOS I TALLERS
Centre Municipal d’Expressió

Butlletí municipal - maig 2005

Curs de Titelles per a nens i nenes
A partir de 6 anys
Dies: 4, 11 i 18 juny Preu: 30 euros (3 sessions)
Fem Teatre
Per a nois i noies a partir de 10 anys
Dies: 4, 6, 8, 11, 13 i 15 de juliol
Horari: de 18.30 a 20 h
Preu: 35 euros
Informació i inscripcions al Centre Municipal d’Expressió
Sant Josep, 18 - Tel. 93 867 40 89

Muntatge i manteniment d’aquaris i terraris
Data d’inici: 8 de juny (5 sessions)
Horari: dimecres de 20 a 22 h
Preu: 56,98 euros

dijous 16 de juny

Sancho
Chanut

Casas

dimecres 22 de juny

Safareig

Audició de final de curs de l'Escola Municipal de Música

A les 20 h

A les 7 del vespre : Conjunts del Programa Bàsic
A les 9 del vespre: Conjunts del Programa Jove
Centre Municipal d'Expressió

Camp Municipal d'Esports

dilluns 13 de juny

A les 20 h

Casas
Casas

CASAS
CHANUT
DRAPER
SANCHO
CARDONA-VIGAS

Composición

VI torneig futbol base Sant Celoni 2005
Memorial Llorenç Tarridas Planas
Organitza: Coordinadora de Futbol Base
Participació: Sant Celoni, RCD Espanyol, Europa,
Terrassa, Riells i Hostalric
De 9 a 14.00 h

dimarts 21 de juny
Concert celebració dia internacional de la música
Amb la participació de tots els conjunts instrumentals de
l'Escola Municipal de música

dissabte 11 de juny
Passejada guiada

Centre Municipal d'Expressió

LV Campionat de Catalunya a l'Aire Lliure
Organitza: Arc Sant Celoni
Pistes d'atletisme

*Adults (a partir de 13 anys)
Dimarts i divendres, de 17 a 19h (8 sessions)
Data d'inici: 5 de juliol
Preu: 67 euros
Informàtica
Data d’inici: 4 de juliol (20 sessions)
Horari: de dilluns a divendres de 19 a 21 h
Preu: 116,60 euros
Iniciació a la fotografia digital
Data d’inici: 18 de juny (6 sessions)
Horari: dissabte de 10 a 12 h
Preu: 39,75 euros
Informació i inscripcions a l’antiga biblioteca
de La Caixa (al costat de l’església parroquial)
Tel. 93 867 47 80

Centre de Formació d’Adults Baix Montseny
Taller de pintura ràpida del natural

VII Torneig d'escoles d'hoquei
Organitza: Club Patí Sant Celoni - Hoquei
Durant tot el dia

Ceràmica
Horari:
*nens i nenes de 5 a 12 anys.
Dilluns i dijous de 17 a 19h (8 sessions)
Data d'inici: 4 de juliol

Pista 1 del Camp Municipal d'Esports

Durada: mes de juliol (2 sessions setmanals)
Horaris: grup de dilluns i dimecres de 17.30 a 20 h
grup de dimarts i dijous de 18 a 20.30 h
Matrícula: del 20 al 30 de juny, de 15 a 21 h

Edició, redacció i disseny: Ajuntament de Sant Celoni
Impressió: Gràfiques Arco Dipòsit legal: B-5131-05
Per a més informació pots conectar-te a www.santceloni.org
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Complex esportiu Sot de les Granotes,
a punt a la tardor

