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L’informatiu
Tots els establiments comercials interessats a disposar d'un expenedor del butlletí municipal, al
seu local, poden demanar-lo a l'Ajuntament  (Tel. 93 864 12 10 o comunicacio@santceloni.org).

Gràcies per la col·laboració.

divendres 1 de juliol

24 hores de futbol 7

 De les 21 h a les 21 h   Camp Municipal d’Esports

Organitza: Club Esportiu Sant Celoni

dissabte 2 de juliol

12 hores de bàsquet

 De les 13 h a la 1 h   Pavelló Municipal d’Esports

Organitza: Club Bàsquet Sant Celoni

dijous 7 de juliol

Dijous a la Fresca
Serveis a domicili de Circ Pànic

 A les 22 h   Plaça de la Biblioteca

divendres 8 de juliol

Hore del Conte: Contes de la mar salada
A càrrec de Joan de Boer

 A les 18 h   Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador

dissabte 9 de juliol

12 hores de futbol 7 per a menors de 16 anys

 De les 9 h a les 21 h   Camp Municipal d’Esports

Organitza: Club Esportiu Sant Celoni

La Coral Briançó del Baix Montseny presenta
l’espectacle d’arrel tradicional

Cor, música i dansa

 A les 22 h   Sala petita Teatre Municipal Ateneu

Entrada: 3 euros

dijous 14 de juliol

Dijous a al fresca

Ovidi Montllor: deu catalans i un rus

Toti Soler: veu i guitarra
Ester Formosa: veu
Carles Rabassa: poeta

 A les 22 h   Jardins de la Rectoria Vella

Acampada Jove
Ska-P, Dept., Mesclat, SU TA GAR, La Carrau

divendres 15 de juliol

Tertúlia literària: Nit de Lletres
Comentem Seda, d’Alessandro Baricco

 A les 21 h   Bar la Volta

Acampada Jove
The Toy Dolls, New York Ska Jazz Ensemble, Lluís
Llach i Feliu Ventura, Habeas Corpus, La Gossa Sorda

dissabte 16 de juliol

XLI Aplec de la Sardana

Cobla Lluïsos
 A les 19 h   Camp d’esports

Sopar popular i ball amb Pere Vilà Grup
 A les 21:30 h   Camp d’esports

Acampada Jove
Rosendo, Obrint Pas, Ismael Serrano, Skatalà,
Antònia Font

diumenge 17 de juliol

XLI Aplec de la Sardana

Cobla Combo Gili
 A les 11:30 h   Jardins de la Rectoria Vella

Aplec - cobles: Combo Gili,
Principal d’Amsterdam i Bisbal Jove

 A les 16:30 h   Jardins de la Rectoria Vella

dilluns 18 de juliol

Fase final de la XXIV
Copa Futbol sala Sant Celoni 2005

 A partir de les 20 h   Camp Municipal d’Esports

dimarts 19 de juliol

Fase final de la XXIV
Copa Futbol sala Sant Celoni 2005

 A partir de les 20 h   Camp Municipal d’Esports

dimecres 20 de juliol

Fase final de la XXIV
Copa Futbol sala Sant Celoni 2005

 A partir de les 20 h   Camp Municipal d’Esports

dijous 21 de juliol

Dijous a la fresca
Giulietta de Pepa Plana

 A les 22 h   Plaça de la Biblioteca

dilluns 25 de juliol

Exposició dels llibres viatgers del CEIP La Tordera,
acompanyats dels seus gegants

 Del 25 de juliol al 31 d’agost
 Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador

dijous 28 de juliol

Dijous a la fresca:
Infinito de nos dois d’Euclydes Mattos

Euclydes Mattos: guitarra i veu
Daniel Levy: bateria
Toni Terre: baix

 A les 22 h   Jardins de la Rectoria Vella

Festes de les associacions de veïns

AV Molí Paperer: 23 de juliol
AV Sant Llorenç de Vilardell: 5, 6 i 7 d’agost
AV Major de Dalt: 23 de setembre

Dibuixos i pintures

Fins al 17 de juliol del 2005
 La Rectoria Vella

Parc de la Rectoria Vella s/n. Sant Celoni
Horari: dissabtes i feiners de 5 a 8 de la tarda

Dilluns tancat. Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2 del
migdia i de 5 a 8 del vespre

Manel Navarro (Barcelona, 1933) es comença
a donar a conèixer a Barcelona a final dels anys
seixanta amb les seves obres d' humor tràgic,
amb figures o grups grotescos en què capta
irònicament les actituds i situacions més diverses.
Els personatges de Navarro ens mostren la
condició humana, amb les seves misèries. El
pintor ens els presenta amb un expressionisme
ple de sarcasme i ironia, però també amb una
mirada de comprensiva tendresa i complicitat.

Manel Navarro va néixer a Barcelona el 1933,
però té fortes vinculacions familiars a Gualba, on
va néixer la seva mare i on també té
la segona residència.

AV Baix Montseny: 8, 9 i 10 de juliol
AV El Virgili: 15, 16 i 17 de juliol
AV Illes Belles: 15, 16 i 17 de juliol
AV Sant Ponç: 22, 23 i 24 de juliol
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 Acampada  Jove 2005,
Sant Celoni, 14, 15 i 16 de Juliol
El festival jove més important de Catalunya celebra
els 10 anys a la nova seu celonina

Joan Castaño
Alcalde

Editorial

2

L’informatiu

El 14 de juny va fer dos anys de la constitució
del nou Govern municipal. L’equador de la
legislatura pot passar inadvertit per a bona part
de la ciutadania, i per això, sense afany de fer
balanç, vull fer palès, en nom de tot l’equip de
govern, el convenciment que la feina que s’està
fent aporta molt i, aportarà encara més, en els
propers dos anys, a la millora de Sant Celoni i
de la Batllòria. Hem centrat l’acció en els temes
que, de manera general, ens arriben com a
prioritaris de part de la ciutadania: habitatge,
infrastructures, serveis a les persones,
manteniment de l’espai públic, promoció de
l’activitat econòmica i de la creació de llocs
de treball... En aquest context, per bé que des
de L’Informatiu rebreu dades concretes de tot el
que es va bastint, permeteu-me recordar alguns
dels projectes més significatius del govern que
són en ple procés: accés amb nou túnel de la
porta de Llevant; rotonda elevada d’accés a les
Torres i al Polígon Molí de les Planes; vials
paral·lels de la C-35; nou Centre d’Assistència
Primària; nou dipòsit d’aigua potable al Turó de
la Mare de Déu del Puig; eliminació de tots els
passos a nivell de ferrocarril i nous passos de
vianants; nou pas de vehicles sota la via del tren
a les Torres; Pla per a noves empreses a la
parcel·la de can Pàmies; nova zona lúdico-
comercial a la parcel·la de la Sila; ampliació de
l’Hospital i reconversió de la Residència geriàtrica
del Puig; nova Oficina d’Atenció Ciutadana; nou
centre esportiu del Sot de les Granotes;
urbanització de la zona del Virgili; urbanització
de can Sans; urbanització del Turó de la Mare
de Déu del Puig; construcció de l’Escola Bressol
a la zona de la Rectoria Vella; ampliació i
rehabilitació de l’IES Baix Montseny; obertura
del carrer Breda; Pla d’equipaments municipals;
Pla d’Habitatge; Pla de centre de Sant Celoni i
de la Batllòria; aparcament subterrani de plaça
Comtes del Montseny... Fet i fet, un munt de
fronts oberts que anem treballant per empènyer
una evolució rotunda del municipi, la majoria
dels quals estaran enllestits o a punt, el 2007.
Des d’una òptica més immediata, voldria
remarcar l’arribada a la nostra vila, de
l’Acampada Jove 2005. Aquest esdeveniment
cívic i cultural de primer ordre, suposarà una
sacsejada important en la nostra capacitat
d’acollida. Des de l’Ajuntament us animem a
prendre-hi part però, sobretot, a mostrar el
tarannà obert dels celonins, i rebre amb il·lusió
i energia l’allau de gent jove, disposada a fer país
de manera compromesa i festiva alhora. No
oblideu però, que el juliol a la vila és ric en
manifestacions culturals: l’Aplec de la sardana;
els Dijous a la fresca, les festes dels barris...
Tindrem doncs un estiu calent, tant, que atès
l’elevat risc d’incendi, us crido novament l’atenció
sobre la importància d'estar molt alerta amb tot
allò que pugui generar foc. Si us plau, extremeu
la prudència. En sentit similar us demano que
féu un ús responsable de l’aigua. Sabeu que
l’any ha estat molt sec i, per tant, cal emprar
aquest bé de manera extremadament curosa.
Seguiu els consells que us donem en aquesta
edició de L’Informatiu.

Bon estiu!

Els dies 14, 15 i 16 de juliol Sant Celoni acollirà l’Acampada Jove 2005. A la tardor,

l’Ajuntament de Sant Celoni va rebre la proposta de les Joventuts d’Esquerra Republicana

de Catalunya (JERC)de portar a la vila un dels esdeveniments cívics i culturals més

importants del país: l’Acampada Jove. Després de la impossibilitat física de continuar a

Arbúcies, l’elecció de Sant Celoni no ha estat un fet casual, sinó que ha vingut donat pels

nombrosos avantatges de la nova ubicació: facilitat de transport; espai i instal·lacions

apropiades; paratge de gran bellesa i, especialment, la calidesa i l‘empenta del municipi

a l’hora de decidir-se per acollir l’esdeveniment. La proposta és una oportunitat excepcional

de dinamització, puntual però ferma, d’un projecte de vila que té una voluntat inequívoca

d’evolució i enriquiment en matèria d’acollida.

L’Acampada Jove és, sobretot, punt de trobada. La seva immensa capacitat de convocatòria

-l’any 2004 hi van assistir al voltant de 30.000 persones- és deguda a l’alta qualitat

de l’oferta cultural i formativa, estimuladora de compromís cívic. És un espai de

reflexió sobre valors com la solidaritat, el respecte, l’ecologisme, la democràcia, la

participació política, etc.

Enguany, s’està treballant en un concepte ambiciós, més ben preparat per a la gran

quantitat de públic que hi participa: un cartell musical d’excepció, millors infraestructures

per fer el més còmode possible la participació, més i millors activitats lúdiques i de

formació cultural, una zona d'acampada àmplia, atenció sanitària i seguretat ben

dimensionades, recollida selectiva de residus, reforç important dels serveis de neteja

viària, ampliació dels serveis de transport públic, etc.

L’Acampada Jove es desenvoluparà del 14 al 16 de juliol, a la zona de can Sans, emprant,

per una banda, les Pistes Municipals d’Atletisme i el Camp Municipal de Futbol –per a

la celebració de concerts– i per l’altra, els camps de can Reberter i de cal Poll –per a

zona d’acampada- i l’IES Baix Montseny com a equipament de serveis i seu de l’organització.

Totes les empreses i
entitats que vulguin
instal·lar alguna parada
de venda al municipi
durant els dies de
l'Acampada cal que
consultin el BAN
d'ALCALDIA de data 20
de juny que trobaran a
disposició a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà
(plaça de la Vila, 1) o al
web santceloni.org.

*

Si voleu informació sobre l’esdeveniment
consulteu el web http://www.acampadajove.com

Camps de can Reberter i de cal Poll, on hi haurà la zona d’acampada
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LA BATLLÒRIA PRESENT I FUTUR

La Batllòria forma part del municipi de Sant Celoni des de l’any 1927. Aquesta
relació, com la de qualsevol parella (i ja ens perdonareu la comparació), ha
tingut de tot: moments bons i no tan bons a la vegada i, un cop recuperada
la democràcia, han aparegut els moviments veïnals per aconseguir una millora
de la situació, que hi han estat presents aquests darrers anys. Per aquestes raons
i veient la realitat del dia a dia, la secció local d’ERC va presentar, la tardor del
2002 en el local de la Unió Batllorienca i amb la participació del diputat al
congrés Joan Puigcercós (ERC), el projecte de fer de la Batllòria una EMD (Entitat
Municipal Descentralitzada). Poc després, ERC va presentar una moció en el ple
de l’Ajuntament per iniciar el camí per crear una EMD, que va ser aprovada per
unanimitat.

És més, en el nostre programa electoral de les eleccions passades (2003), aquesta
proposta hi anava com a punt important en el cas d’arribar en el govern
municipal, cosa que vam aconseguir gràcies als vots dels ciutadans de Sant Celoni
i de la Batllòria.

Aquelles eleccions van ser caracteritzades per un bipartidisme que es donava
llavors a la Batllòria com a conseqüència de la figura del regidor únic, figura
que des d’ERC anomenàvem “virrei“, i que tal com es presentava el panorama
s’esperava ara una “virreina”.

La nostra arribada al govern municipal i l’acord municipal que vam pactar amb
la resta de components del “tripartit”, ens va portar a fer desaparèixer aquella
figura de “virrei o virreina “ que no aportava cap valor afegit al present i futur
de la Batllòria.

La situació actual és molt diferent, ja que tenim la creació del Consell de Poble
(com a pas previ a l’EMD), que és molt més plural i participatiu que abans i
permet, als ciutadans de tota la vida i als nouvinguts, treballar per planificar el
futur de la Batllòria. La feina feta ha estat molt important, tot i que encara
queden per resoldre molts problemes i sabem que no serà un camí de roses,
(el creixement que està tenint la Batllòria en aquests darrers anys, els personalismes,
els partidismes, etc.), tot fruit d’una planificació de curta volada dels anteriors
governs i que hauria continuat de la mateixa manera, encara que amb diferent
color, si hagués prosperat la proposta del partit més votat a la Batllòria a les
eleccions municipals passades.

Des d’ERC estem convençuts que la proposta d’una EMD és el millor camí per
al futur i per a la gestió de la Batllòria i, fins i tot, per poder arribar també a la
independència si els batlloriencs i les batllorienques ho volen, d’acord amb
legislació vigent.

ERC continuarà empenyent i respectant la voluntat del que s’acordi per majoria,
sempre que es respectin les minories, fent les coses bé, democràticament i sense
demagògia.

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

Grup Municipal d’ICV
pasqualiaj@santceloni.orgGrup Municipal de CiU

boschoe@santceloni.org

Grup Municipal del PSC
www.psc.santceloni.com

UN SERVEI D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE MÀXIMA QUALITAT
PRIORITAT DEL PSC

Un dels valors que el PSC ha prioritzat sempre, des que governa a l’Ajuntament
de Sant Celoni (any 1989), ha estat, sense cap mena de dubte, oferir un
bon servei d’atenció a la ciutadania per tal de donar respostes a totes les
necessitats i inquietuds del veïnatge celoní i batllorienc.

Per poder oferir  aquest bon servei a la nostra població és necessari dotar-
se de bones infraestructures i equipaments públics, com és l’exemple de
l’Edifici Bruc (on s’ubica l’Àrea d’Entorn) que permet un accés i una atenció
molt més directa als vilatans. O el mateix Centre Cívic de la Batllòria, que
aglutina tota una sèrie de serveis (biblioteca, OAC, centre mèdic, ...) que
facilita de forma uniforme la resposta al ciutadà.

El PSC continuarà en aquesta línia, dotant Sant Celoni i la Batllòria
d’equipaments  municipals que facilitin de forma àgil les tasques administratives
i tècniques. Un clar exemple d’aquest afer són les obres de remodelació del
Safareig, per adequar els baixos com a nova seu de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà –OAC- ubicada actualment a l’Ajuntament, per millorar el servei
amb nous espais més amples i adequats a les necessitats requerides, i
l’ampliació horària de l’OAC, que des del gener ha ampliat el servei  en tres
tardes més a la setmana per donar major diversitat d’horaris als ciutadans
i ciutadanes per fer els  tràmits i les gestions administratives.

Però  no podem oblidar que per donar un bon servei d’atenció a la ciutadania,
és necessari i imprescindible comptar amb un equip de treballadors amb
qualitat humana  que, des de la seva professionalitat i rigor, donen, dia a
dia, respostes a moltes de les inquietuds i necessitats dels nostres ciutadans.

Des del PSC estem molt satisfets per la labor que diàriament fa  el personal
de l’Ajuntament, cal assenyalar que l’atenció dispensada pels treballadors
municipals ha estat valorada per la gent de Sant Celoni i la Batllòria de forma
molt positiva, segons l’enquesta de finals del 2004, gairebé el 97% mostren
la seva satisfacció pel tracte rebut. I això fa que la relació entre ciutadania i
Ajuntament sigui àgil, cordial, ràpida i eficient, donant un servei d’atenció
al ciutadà de màxima qualitat.

GESTIONAR EL DIA A DIA, O PENSAR EN EL FUTUR
El Ple del dia 2 de juny  va aprovar l’adjudicació de 8 parcel·les procedents de
l’  última subhasta de patrimoni de l’Ajuntament. Aquest és el darrer tràmit de
la venda d’un conjunt de 16 terrenys municipals, que va ser una de les primeres
decisions que va prendre l’actual  Equip de Govern (PSOE-ERC-ICV). En el seu
moment, fa un any, el Grup Municipal de CiU es va manifestar clarament en
contra d’aquesta decisió. El principal motiu que s’exposà aleshores va ser la
manca d’explicació de la destinació final dels recursos obtinguts en aquestes
subhastes. Una cosa tan òbvia com justificar per a què s’utilitzarien aquests
diners va tenir el silenci com a única resposta. Un any després, l’Equip de Govern
continua incapaç de justificar la destinació dels més de 2 milions d’euros
(2.075.006,11) que ingressarà de l’última subhasta, mig milió més del previst
inicialment.

Es constata, altre cop, que l’actual Equip de Govern només mira el dia a dia i
no li interessa ni planificar el futur ni gestionar eficientment els diners de tots
els ciutadans de Sant Celoni. Prefereix més fer caixa i deixar passar el temps,
que impulsar les inversions pendents. Vol dir que la prioritat és inaugurar les
obres (o posar-hi la primera pedra) l’any 2007, perquè és un any electoral, i no
pas  l’any 2005 o 2006, no fos cas que la llista d’inversions fos massa curta i
la gent se n’oblidés massa aviat.

En aquest desgavell, el grup de CiU va optar pel  diàleg i no per la confrontació,
pel consens i pel bé del poble i no per la crispació, en definitiva, va optar per
oferir propostes per fer progressar Sant Celoni. CiU va demanar la convocatòria
d’una reunió de la ponència de planificació financera, que ja està inactiva tan
sols dos mesos després de crear-se, per arribar a un consens sobre com invertir
els 1,5 milions d’euros d’ingressos previstos inicialment en la subhasta. El Grup
de CiU planteja que es destinin a la construcció d’una escola bressol pública.
La resta, més de mig milió d’euros, va fer la proposta d’assignar els majors
ingressos obtinguts per la venda dels terrenys de la Batllòria (188.417,77 euros)
a incrementar el pressupost del Consell de poble de la Batllòria i la resta
(330.305,37 euros), assignar-los a la política d’habitatge i a les polítiques de
joventut. La resposta, simplement, un no; és una llàstima que en privat  facin
un reconeixement de  les nostres propostes que no fan en públic... els interessos
de partit primer!

En aquest context, no podem estar més d’acord amb unes declaracions del
portaveu del sindicat UGT a Catalunya en què  mostra la seva decepció per la
“política nadalenca”, que es tradueix en una activitat mediàtica “per promocionar
petits plans” en lloc de “donar el cop de timó necessari”. No parlava de Sant
Celoni, sinó de l’increment de 92 barracons previstos pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat per a l’any 2005...però és similar al que passa
aquí, no trobeu?  L’informatiu que teniu a les mans n’és un exemple.

Que lluny queda el ple extraordinari convocat per tota l’oposició el març de l’any
2003 demanant la reprovació de la regidora de comunicació per la manca de
transparència i objectivitat dels mitjans públics locals. N’hi ha que ara corren a
fer-se la foto, oi Alsina?, quan abans ho criticaven. CiU ja té redactat un esborrany
de model de Consell de Comunicació i d’Estatuts per començar a debatre sobre
coses concretes. Comencem?

"Sempre tot està per fer i tot és possible. I, precisament, perquè tot està per
fer... tot és possible". MIQUEL MARTÍ I POL

PER SANT CELONI... PARTICIPEM I DECIDIM!

La participació ciutadana que ens demanen en aquest projecte per a Sant
Celoni pretén incidir en la realitat, diagnosticant col·lectivament els problemes,
prioritzant quins volem transformar i de quina manera els volem modificar.

Amb aquest tipus de participació, ni substituïm ni facilitem que
l’Ajuntament ens traspassi les seves responsabilitats. Ben al contrari,
aquest procés ha de promoure que s’inverteixin diners públics en allò que
la ciutadania consideri que fa falta, i que es cobreixin pressupostàriament
les necessitats i mancances existents en el nostre municipi.

No ens hem de deixar intimidar pel coneixement expert que tècnics i polítics
tenen de determinats temes. Hem de fer valer el que sabem nosaltres, per
tal que reconeguin i valorin el nostre coneixement sobre el poble. Podem
descobrir així, conjuntament, el potencial transformador i educatiu de tot
aquest procés.

Parlem d’un Ajuntament que “administri” la voluntat popular. No
creiem en un Ajuntament que implanti  polítiques que –sense comptar
amb ningú més- trobin oportunes durant quatre anys. Ens involucrarem
en aquest projecte perquè hauran de considerar la nostra opinió, propostes
i interessos, i invertir recursos i esforços en la seva implantació.

Des de la nostra responsabilitat en el govern, i com a veïns de Sant Celoni,
hi participarem, garantint 4 principis:

- Accedirem als espais de presa de decisions, en funció de la nostra
disponibilitat i de les nostres ganes d’implicar-nos-hi.

- Participarem en les diferents activitats que es derivin del procés i, sobretot,
podrem prendre decisions polítiques  i de gestió.

- Les decisions que es prenguin seran conseqüència de la deliberació i de
l’argumentació; el funcionament, per tant, serà igualitari. No més poder
pel fet d’ostentar un càrrec determinat.

- La desigualtat en l’accés a la informació pot pervertir aquest procés.
És un principi bàsic i una tasca clau garantir que tots nosaltres tinguem
la mateixa informació per tal de poder participar en igualtat de condicions.

Aquest és el nostre compromís.

Ha arribat l’hora de fer sentir la teva veu!

Un altre món encara és possible!
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l’Ateneu

MATRICULACIÓ
Del 27 de juny a l’1 de juliol
Matriculació dels alumnes que ja  estudien en el Centre
Del 4 al 8 de juliol
Matriculació de nous alumnes
Horari de matrícula: de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda

Qui pot venir?
L’Escola de Música és oberta per a tothom, a partir dels 4 anys.

Programa Sensorial 4 i 5 anys

Programa Inicial 6 anys

Programa Bàsic de 7 a 13 anys

Programa Jove de 14 a 25 anys

Programa Adult a partir de 26 anys

Programa Lliure de 7 a 25 anys

De quins conjunts instrumentals
o vocals vols formar part?

A partir dels 7 anys, l’alumne pot formar
part d’algun d’aquests conjunts segons
l’instrument i la tria que hagi fet:

- Combo
- Cor
- Corda
- Guitarra
- Jazz-Band
- Orquestra de Cambra
- Pianobec
- Percussió
- Variat
- Vent

Quins instruments pots tocar?

Els instruments els comencem a tocar
a partir dels 7 anys:

- Baix elèctric
- Bateria
- Cant
- Clarinet
- Flauta travessera
- Gralla
- Guitarra
- Guitarra elèctrica
- Piano
- Saxofon
- Trompeta
- Viola
- Violí
- Violoncel

Quines activitats fem durant el curs?
- Celebracions de Santa Cecília, Nadal, St Jordi, Dia

Internacional de la Música, etc.

- Audicions mensuals d’alumnes Dimecres de 8 a 9

- Participació a diferents actes organitzats per altres
entitats del poble

- Trobades/intercanvis amb altres escoles de música

- Participació a la JOCVO (Jove Orquestra i Cor del
Vallès Oriental)

- Classes obertes als pares:  2 vegades durant el curs

- Audicions per als escolars del municipi

- Audicions, concerts i mostres de final de curs

Beques
Hi ha  la possibilitat de demanar una beca per
aquelles famílies que compleixin els requisits.

Centre Municipal d’Expressió - Escola de Música - Sant Celoni

El Pla de transició al treball és un programa de formació pensat per
proporcionar recursos personals i professionals per a:

- Accedir a un lloc de treball en l’ofici per al qual t’has preparat.

- Continuar la teva formació en cicles formatius si has superat la
prova d’accés.

L’Ajuntament de Sant Celoni conjuntament amb el Departament
d’Educació ofereix 2 modalitats:

- Auxiliar de comerç, oficina i atenció al públic

- Auxiliar d’electromecànica

El programa s’adreça a joves de 16 a 20 anys que no hagin assolit
el títol de graduat en ESO i que estiguin a l’atur.

Informació i  inscripcions:

PTT Sant Celoni (mesos de juliol i setembre)

Horari: de 9 h a 14 h

Tel. 93 864 12 22 / 93 864 12 13

  Xerrada informativa del PTT
El dilluns 4 de juliol de 2005 tindrà lloc, a les 12 h del migdia, a la Rectoria Vella de Sant Celoni,
una xerrada informativa sobre el Pla de transició al treball – Curs 2005 – 2006.

L’informatiu
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Des dels àmbits de les regidories de Desenvolupament, Comunicació i Joventut, veiem
l'Acampada Jove 2005 com una gran possibilitat de potenciar la imatge de Sant Celoni més
enllà de la vessant industrial, orientant-la cap a ser vila d'acollida, d'acord amb les possibilitats
que ens aporten els celonins, el paisatge, els serveis, el comerç, i la xarxa d'infrastructures
de què disposem.

L'Acampada dinamitzarà i crearà activitat juvenil, comportarà un compromís més alt dels
joves pel seu poble, facilitarà l’accés a la cultura, el coneixement de diferents formes
d’expressió juvenil, intercanvi d'experiències...

Que Sant Celoni aculli al voltant de 30.000 persones és un fet més que remarcable de cara
al sector comercial i de la restauració, que ha de contribuir especialment en el
desenvolupament econòmic del nostre poble.

L’Acampada Jove 2005 suposarà per Sant Celoni una oportunitat tant d’imatge externa,
cultural, social i de desenvolupament econòmic, que hem de saber aprofitar i entendre com
un repte de futur pel nostre poble.

Durant tot el dia la nova flota de vehicles per a la recollida de residus

i neteja viària del municipi va ocupar la plaça i els ciutadans van

poder conduir l'escombradora i el vehicle elèctric per un circuit

tancat.  A la tarda, es van fer tallers d'educació ambiental:

creació de joguines reciclades, taller de compostatge,

joc de la compra... es va poder assaborir xocolata

desfeta i pinxos elaborats a la cuina solar, tot amenitzat

per un animador.

Tu fas possible un Sant Celoni net
La campanya vol incidir en les bones actituds ciutadanes

de cara a millorar l’estat de neteja de la vila i el respecte

al medi ambient mitjançant diferents elements que s’aniran

dirigint a diversos sectors de la població. De manera inicial

s’ha editat i distribuït casa per casa un fulletó desplegable on es

detalla les diverses fraccions dels residus domiciliaris (matèria orgànica,

paper i cartró, envasos lleugers, vidre, etc.) i com fer un ús adequat

dels serveis que les recullen (que s’hi pot deixar i què no, on s’ha de

col·locar i quan es recull). Aquest fulletó es reforça mitjançant una

exposició itinerant de format reduït.

La campanya Tu fas possible un Sant Celoni net arriba el segon any

d’iniciar-se una nova concessió dels serveis municipals de recollida

de residus i neteja viària a Sant Celoni i a la Batllòria on s’ha fet una

aposta decisiva per aconseguir un salt qualitatiu important en l’endreça

de l’entorn urbà, amb una millora notable en maquinària, personal

i serveis.

Tanmateix, no podem oblidar que els ciutadans i ciutadanes som

claus en l’estat de neteja de la vila i del medi ambient. Sense

respecte a la convivència, ni els millors serveis serien suficients.

 Celebració del dia Mundial del Medi Ambient a Sant Celoni
Inici de la campanya Tu fas possible un Sant Celoni net

Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, el dia 5 de juny la plaça de la Vila va ser escenari d'un seguit d'activitats adreçades
a tots els públics. La jornada va servir també per donar el tret de sortida a la campanya d’informació i sensibilització ciutadanes respecte
els serveis de recollida de residus i de neteja viària que es presten al municipi, sota el lema Tu fas possible un Sant Celoni net.

Josep Alsina
2n tinent d’alcalde
Regidor de Comunicació
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 La gent gran de Sant
Celoni i de la Batllòria,
de festa

L’Ajuntament de Sant Celoni està portant a terme polítiques per
promoure la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
Des de la ponència d’Igualtat, que es coordina des de l’Àrea de
Comunitat amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’està
elaborant una Auditoria de Gènere que permetrà identificar
les necessitats i problemàtiques socials i conèixer les respostes
i els recursos existents al municipi de Sant Celoni per
posteriorment elaborar el Pla per la igualtat d’oportunitats entre
les dones i els homes.

Una de les activitats previstes a l’Auditoria de Gènere ha estat
un taller participatiu per a dones que es va fer  el dissabte 11
de juny a la Rectoria Vella amb el títol de “La mirada de les
dones a Sant Celoni”. El  taller el van dinamitzar agents d’Igualtat
de l’Associació Espais per a la Igualtat i van assistir-hi 10 dones
de Sant Celoni.

L’objectiu del taller era identificar les necessitats de les dones
de Sant Celoni en la seva vida quotidiana, conèixer quins usos
del temps i de l’espai fan per poder incorporar la seva mirada
en el disseny del Pla per la igualtat d’oportunitats entre les
dones i els homes.

Joan Giol,  Neus Terrades i Esteve Xamaní,
els més grans del poble de la Batllòria

  L'Ajuntament promou
polítiques d'igualtat
d'oportunitats home-dona

L’IMSERSO i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies han posat en marxa un servei de teleassistència mòbil per a les víctimes
de violència de gènere. El servei està gestionat per Creu Roja. L’Ajuntament de Sant Celoni i els altres municipis del Baix Montseny
s’han adherit a aquest servei mitjançant el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Les víctimes de violència de gènere podran
disposar d’un telèfon mòbil especial per avisar
la Central d’Atenció de la Teleassistència de
Creu Roja perquè contactin amb la Policia
Local o els Mossos d’Esquadra davant la
proximitat de l’agressor, de la immediatesa
d’una agressió, d’una necessitat d’atenció

mèdica o simplement de la necessitat de
comunicació per situacions de crisi, angoixa
o soledat. El dispositiu incorpora un GPS i
GSM amb els quals es pot localitzar
ràpidament  la possible víctima. El servei és
gratuït i està adreçat a les persones que ja
no conviuen amb l’agressor i que disposen

d’una ordre de protecció judicial. Les persones
interessades a accedir al servei han de fer
la sol·licitud als Serveis Socials d’Atenció
Primària de l’Ajuntament de Sant Celoni.
(Ubicats a l’Àrea de Comunitat, carrer de
Santa Fe, 52 1r. Tel. 93 864 12 12).

 Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere

El bon humor i la calidesa  emmarquen les
vetllades

El Patronat de la Vellesa de la Batllòria amb el suport de
l’Ajuntament de Sant Celoni  va organitzar el passat dia 22 de
maig, la 54a  edició de l’Homenatge a la Vellesa. L’acte festiu,
que va comptar amb una nodrida presència d’  homenatjats (20
en total), va transcórrer amb cordialitat i calidesa.

Per la seva banda, el Casal de Gent Gran l’Esplai de Sant Celoni
va celebrar la seva festa anyal el dia 5 de juny, comptant també
amb suport municipal. Les diverses activitats (exposicions,
concerts, etc.) es van cloure amb un dinar de germanor que
tingué lloc a la  pista coberta del Camp Municipal d’Esports.

“Treballem per
dotar al municipi
d’un Pla per la
Igualtat
d’Oportunitats
entre les dones i els
homes”

Lourdes Donado
Regidora de
Comunitat
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L’apunt

El Tour
Com cada mes de juliol, els aficionats al

ciclisme tenen aquests dies la cita més

important de la temporada: la volta ciclista a

França, el famós Tour.

L’extraordinari desgast de forces que exigeixen

aquestes curses per etapes ha afavorit que

els ciclistes corrin entre la sospita constant del

dopatge i les gestes esportives més èpiques.

Sotmesos a controls antidopatge continuats,

els corredors hi busquen el seu moment de

glòria. Els esprintadors persegueixen alguna

victòria d’etapa i, si pot ser, liderar la

classificació de regularitat. Els escaladors

esperen amb deler les temibles etapes de

muntanya per culminar amb èxit alguna de

les innombrables escapades que hi tenen

lloc. I els caps de files que vagin més justets

de forces, si tenen cap defalliment a l’etapa

reina, hauran de mirar de posar-se a roda

d’algun gregari per mantenir el ritme del pilot

o gran grup. Els companys d’equip, però, de

ben poc serveixen a les etapes amb curses

contrarellotge individuals i, especialment, a

les cronoescalades.

En tot cas, la glòria més gran està reservada

al ciclista que llueixi el mallot de líder als

Camps Elisis de París.

Si voleu familiaritzar-vos amb tota aquesta

terminologia ciclista, la podeu trobar al

Cercaterm. http://www.termcat.net

Sabíeu que...
Podeu tenir la Queta al vostre mòbil.

Podeu descarregar-vos gratuïtament la

melodia de la cançó i el fons de pantalla a:

http://www.smscatala.com/sms_politicaling

uistica/sms.htm

En línia

Curs de català comercial en línia

El curs, gratuït, és fruit del projecte europeu

ALLES, en el qual han participat alguns

professors i estudiants del Departament de

Traducció i Filologia de la Universitat Pompeu

Fabra. Actualment conté cinc lliçons. Els nivells

del curs corresponen a estudiants de nivell

intermedi i avançat.

http://alles.iai-sb.de

d
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 Festa de cloenda de la 2a edició del
voluntariat lingüístic de Sant Celoni

Oferta formativa curs 2005-06
- Formació instrumental
- Graduat en educació secundària
- Preparació de proves d’accés
- Aprenentatge de la llengua
- Anglès
- Dibuix i pintura
- Informàtica

Matrícula:
- Període reservat a la gent del municipi: 2, 5, 6 i 7 de setembre
- Període obert a tothom: 8, 9, 13, 14 i 15 de setembre

Us podeu informar sobre l’oferta formativa i rebre
assessorament de l’itinerari formatiu.

L’edat mínima per matricular-se als cursos és de 18 anys
complerts dins l’any 2005.

Secretaria del centre
Horari d’atenció al públic: de 15 a 21 h
C/ Torras i Bages, 12, 1r.
Tel. 93 864 12 25
a/e: cfadults@santceloni.org

Centre de Formació d’Adults
Baix Montseny

VOLUNTARIS PER LA LLENGUA

El dilluns 13 de juny, a dos quarts de vuit del
vespre, a l’edifici Puigdollers, va tenir lloc la
cloenda de la segona edició de la campanya
Voluntaris per la llengua de Sant Celoni.
La celebració va consistir en un refrigeri,
preparat per les persones que han participat
en aquesta segona tanda de voluntariat, que
va permetre que la vintena de parelles
participants es retrobessin per intercanviar i
explicar les vivències, les situacions i les
impressions viscudes al llarg d’aquestes deu
setmanes que ha durat la campanya. Alhora,
també va servir perquè fessin suggeriments
per a millorar noves edicions.

L’acte comptà amb la presència del segon
tinent d’alcalde i regidor de Comunicació Josep
Alsina que va agrair, tant a voluntaris com a
aprenents, la seva participació a la campanya
i l’esforç i la col·laboració de tots perquè el
català sigui la llengua de comunicació del
nostre poble.

En aquesta segona edició, igual que en la
primera en què només hi van participar
alumnes dels Cursos de Català, s’han
aconseguit els objectius bàsics: que els nous
aprenents puguin posar en pràctica els
coneixements lingüístics que van adquirint,
que coneguin altres elements que configuren
la cultura catalana i que entrin en contacte
amb persones o col·lectius catalanoparlants.

A més de millorar el coneixement i el domini
oral de la llengua catalana per part dels
aprenents, el programa també pretén
consolidar el català com a llengua d’acollida
i fomentar la relació entre celonins i celonines
d’orígens diversos, així com promoure la
interculturalitat.

Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13
a/e santceloni@cpnl.org
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Us informem que la biblioteca no
obre els dissabtes d’estiu i que
estarà tancada per vacances de
l’1 al 15 d’agost.

Disculpeu les molèsties que us
puguem ocasionar.

Programa Turisme

L’any 2000, la biblioteca va agafar el
compromís –dins la Xarxa de Biblioteques
Municipals-d’especialitzar-se en turisme.
Aquest fet  ha implicat tenir un fons més
ampli en aquest tema que en d’altres
apartats. Fruit d’aquesta decisió, podeu
consultar 17 títols de revistes de turisme i
el fons de guies de viatge d’uns 650
exemplars.
Aquesta especialització és un bon suport
a l’hora de preparar unes vacances: bones
guies de viatges, mapes, rutes a peu o en
BTT, etc.
Cal recordar que el Safareig ofereix el servei
de viatgeteca, des d'on us poden ajudar a
preparar els vostres viatges amb informació
turística d'aquí i d'arreu del món o podeu
consultar les diferents ofertes  de turisme
actiu i juvenil existents. A banda de tot això,
també podeu aconseguir carnets per viatjar
a molt bon preu: el carnet d'alberguista
juvenil, el d'adult, el de grup, el familiar,  el
d’estrangers, el d'estudiant internacional,
el GO<25 o l'ITIC.

Ja han sortit publicades les bases dels Premis de les  Lletres 2006. Podeu presentar
els  treballs  a la Biblioteca fins al 31 de desembre de 2005. Us oferim un extracte de
les bases que podeu consultar completes al web de l’Ajuntament.

IV Premi Sant Celoni de  Novel·la  Breu: entre 75 i 125 pàgines
IV Premi Sant Celoni de  Poesia: extensió habitual d’un llibre de poesia
Premi: 1.000 euros per a cada modalitat i publicació de l'obra a Viena Edicions

XVI Premi Jalpí i Julià de poesia: entre 3 i 7 poemes
XVI Premi Jalpí i Julià de narrativa: narracions o contes d’entre 3 i 7 pàgines
Premi: un premi per a cada modalitat (valorat en 100 euros), a més de la publicació
de l'obra en una separata dins del butlletí municipal.

!
- Informació de les obres del TGV a la zona de l’IES Baix Montseny i
acord per convocar la Comissió de Seguiment de les obres del TGV,
formada per membres de l’Ajuntament i representants dels centres
educatius implicats, per tal de fer noves propostes en el traçat del
nou camí que faran servir els alumnes de l’IES per anar caminant a
l’institut.

- Aprovació de l’esborrany de la memòria del Pla per a la prevenció
i tractament de l’absentisme escolar del curs 2003–2004.

- Informació de les festes locals per al proper curs, que són el dilluns
12 de setembre (Mare de Déu del Puig) i el dilluns 7 de novembre
(Sant Martí) i tria dels dies de lliure disposició per a tots els centres:
el dilluns 31 d’octubre de 2005, el dilluns 5 de desembre de 2005 i
el dilluns 27 de febrer de 2006.

- Informació de l’acord pres pel Ple Municipal de cedir el terreny per
a l’ampliació del CEIP Montnegre de la Batllòria.

- Informació de l’inici del curs escolar 2005-2006 del CEIP la Tordera
a l’edifici nou.

- Informació de la redacció del projecte d’ampliació de l’IES Baix
Montseny durant el proper any 2006.

- Informació de la redacció de l’Ajuntament d’una  memòria valorada
per condicionar l’edifici del CEIP Josep Pallerola i Roca, i de l’exposició
d’aquesta memòria, el setembre, als Serveis Territorials del
Departament d’Educació per tal de signar un conveni de 4 anys per
dur a terme l’adequació de l’edifici.

 Prop de 40 obres es
presenten al  certamen literari
per a joves
Una quarantena de nois i noies de 12 a 18 anys dels centres de
secundària del municipi, col·legi Cor de Maria, col·legi La Salle, escola
l’Avet Roig i IES Baix Montseny, van participar al certamen literari per
a joves, Jocs Florals Escolars.
Divendres 20 de maig es va dur a terme al Centre Municipal d’Expressió
de Sant Celoni  l’Ateneu l’acte de lliurament de premis organitzat per
l’Ajuntament. Hi havia 3 grups de participació (grup A -1r cicle d’ESO,
grup B- 2n  cicle d’ESO, grup C- batxillerat i cicles formatius) en la
modalitat de prosa i poesia.
Durant l’acte de lliurament dels premis, joves de l’Escola Municipal de
Música conjuntament amb l’Escola de Música Concepció Grau van
interpretar algunes peces musicals.

CERTAMEN  L I T ERAR I  P ER  A  JOVES

JOCS  F LORA L S  E SCOLAR S  2004

�

 Reunió del Consell Escolar Municipal
Acords i informacions més significatius
Dijous 19 de maig es va reunir el plenari del Consell Escolar Municipal que, entre d’altres, va tractar els temes següents:

Els guanyadors van ser:

Narrativa, grup A:
La caixa dels somnis, de Ruth Monforte

Narrativa, grup B:
Lets gou xoping!, d’Arnau Biosca

Narrativa, grup C:
Foscor, el final, de Carla Boada

Poesia, grup A:
La nit, de Sílvia Pons

Poesia, grup B:
Per tot i per no res, de Carme Pérez

Poesia, grup C:
El corredor de la mort, de Marçal Canadell
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 L'Ajuntament destina prop de 190.000
euros a subvencions a entitats

Sant Celoni es mou, perquè les entitats amb molts
noms i cognoms darrere treballen desinteressadament
perquè s’estimen el seu poble. I mai us ho agrairem
prou.
Heu de saber, però, que les exigències que ens imposen
des d’ara, a l’hora de justificar com es gasta el diner
públic són cada vegada més altes. Des de l’Ajuntament
 -prou que ho sabeu-, estem amb vosaltres per resoldre
qualsevol dubte sobre aquest tema i ajudar-vos en el
que calgui.
Si  fem però una lectura més optimista, veure-ho que,
des d’ara, les noves bases de subvencions garantiran
igualtat d’oportunitats per a tothom, transparència
per saber que es dóna a cadascú, i criteris basats en
valors cívics i relacionals. Tan sols ens caldrà poder
oferir-vos aquestes bases pel mes de gener, enlloc de
fer-ho el mes de juny com enguany. Haver d’adequar-
nos a aquesta nova llei, també ens ha complicat
l’existència.
Com que coincidim amb la il·lusió i amb les ganes de
treballar pel nostre poble, confieu també que des de
l’Ajuntament el suport a les entitats és la prioritat més
absoluta.

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

Les noves Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions de

l’Ajuntament de Sant Celoni, per a activitats i programes d’interès públic local de

les entitats, durant l’any 2005, garanteixen d’una banda, el compliment de la nova

legislació general sobre subvencions, i aconsegueixen, de l’altra, que la convocatòria

de totes les modalitats s’aplegui en un mateix document, que els criteris d’atorgament

siguin assimilables i, sobretot, que la seva difusió sigui més palesa per a tothom.

Enguany, les entitats hauran pogut presentar les sol·licituds fins  al 30 de juny, i en

el cas de la modalitat activitats extraordinàries, el termini restarà obert fins al 30 de

novembre de 2005.

Les modalitats que figuren a les bases i els  imports són els següents:

- Activitats de centres educatius i d’associacions de pares i mares d’alumnes: 23.500 euros

- Activitats de conservació i millora del medi ambient:  6.000 euros

- Activitats culturals: 15.500 euros

- Activitats de dinamització cívica dels barris i del municipi: 20.500 euros

- Activitats extraordinàries: 5.500 euros

- Activitats d’entitats de gent gran: 2.100 euros

- Activitats d’entitats de gent jove: 6.300 euros

- Activitats esportives: 98.500 euros

- Activitats de sensibilització i cooperació al desenvolupament: 12.000 euros

 Visita del  director
general de Sostenibilitat
de la Generalitat
L’entrevista amb membres del govern municipal va
servir per definir línies de suport del Departament
de Medi Ambient i Habitatge a les polítiques
ambientals municipals.

La sessió de treball del 6 de juny entre el  director

general de Sostenibilitat del Departament de Medi

Ambient i Habitatge de la Generalitat, Jordi Cañas, i

representants polítics i tècnics de l'Ajuntament, es va

centrar especialment  en les problemàtiques derivades

de l’elevada concentració d’infraestructures generals

(carreteres, autopista, ferrocarril convencional,

oleoductes, gasoductes, TGV, etc.)  en el corredor de la

Tordera, al seu pas estret per Sant Celoni.  En aquest

sentit, es va assolir el compromís de disposar de

recursos per fer els treballs previs a la revisió del Pla

general d’ ordenació  urbana  -que enguany s’han

iniciat-, fent èmfasi singular en els aspectes de qualitat

de l’entorn. L’objectiu és garantir un planejament

equilibrat, respectuós amb el medi i d’alta qualitat

urbanística.

 Quina participació volem
per Sant Celoni ?
La Diagnosi Participativa avança

Dijous 16 de juny s'ha constituït la Comissió de seguiment per al projecte

de Diagnosi Participativa, prèvia a l’elaboració del Pla de participació ciutadana

de Sant Celoni. Conformen aquesta comissió una trentena de persones:

entitats, col·lectius i veïns/es no associats/des, representants dels grups polítics,

i resta obert a la participació dels ciutadans que ho destigin.

Per participació s'entén des de la consulta, on merament es recullen opinions

i es legitimitzen processos, fins a nivells on el ciutadà pot intervenir en el

disseny, l’execució i el seguiment de les actuacions municipals. És per això

que cal que ens qüestionem:

- Quin nivell de participació volem els celonins/nes?

- Tenim ja propostes concretes. Quines? Sobre quins temes?

Unes noves bases regulen l’atorgament

Feu arribar les vostres

respostes al telèfon

93 864 12 10, o bé,

per correu electrònic a

sostenibilitat@santceloni.org

5
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 Actuacions urbanístiques a les Borrelles
L'Ajuntament ja disposa del projecte tècnic
d’urbanització dels carrers de Joan Maragall,
i de Joan XXIII, del barri de les Borrelles. El
projecte recull l’eixamplament de voreres, la
dotació de noves xarxes de subministrament
de serveis i la millora i adaptació de les ja
existents.

Conjuntament amb aquestes obres, es tirarà
endavant el projecte d'enllumenat públic dels
carrers perpendiculars al carrer Joan Maragall
(vegeu plànol). Amb aquestes actuacions,
la xarxa urbana al nord-est del nucli de
Sant Celoni resta totalment connectada
entre el sector les Torres, de nova
urbanització i les Borrelles.

Pel que fa a la connexió de les Borrelles amb
Sant Ponç, caldrà esperar l'execució de les
obres incloses al projecte d’adequació del
recorregut de vianants, Porta de Llevant.

La urbanització d’un tram de la carretera de
Gualba és una altra actuació que s’ha portat
a terme a prop de les Borrelles.

1 2

3

4

1

2

3
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Adequació
vianants Porta
de Llevant

Urbanització
c/ Joan Maragall
i Joan XXII

Enllumenat
àmbit Les
Borrelles  Nord-Est

Urbanització
Carretera de
Gualba

 Projectes de bon
veïnatge
L’Ajuntament de Sant Celoni i el de Santa Maria
de Palautordera cooperen en temes d’interès per
ambdues viles.

Els governs municipals de Sant Celoni i de Santa
Maria de Palautordera mantenen contactes periòdics
per parlar sobre qüestions que, tractades
conjuntament, poden millorar. Després de la reeixida
experiència de la mancomunació de l’Escola la
Tordera, fa poc temps  s’ha constituït una comunitat
referida a la gestió del servei de grua que permet
l'optimització del recurs i l’estalvi econòmic.  D’altra
banda, a iniciativa de Sant Celoni, s’ha començat
a treballar en la definició (propostes de traçat) de
la futura via de connexió de la rotonda de la C-35,
a l’altura  de la carretera d’Arenys  -que properament
es començarà a construir (vegeu  pàgina
http:www.gisa.es, posant al cercador Sant Celoni)-
amb el camí Vell de Palau. Un altre aspecte concretat
és la instal·lació de plaques d’energia solar
fotovoltaica, a l’Escola la Tordera. En l'àmbit de la
cultura, hi ha sobre la taula possibles col·laboracions
com la programació d’arts escèniques i en temes
d’espai públic, el manteniment de partions.

PLENS
MUNICIPALS

Ple ordinari
2 de juny de 2005

Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions Can Coll,
Cal Batlle i Boscos del Montnegre, que inclou el plànol de delimitació
de les zones afectades per la Llei 5/2003, de 2 d'abril. Aprovat
inicialment per unanimitat.

Projecte d’implantació del servei esportiu municipal de piscina
coberta i sala polivalent. Expedient de contractació i del plec de
clàusules administratives particulars per a la contractació de la gestió
del Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta
i sales annexes. Aprovat per unanimitat

Adjudicació de diverses parcel·les patrimonials subhastades per
l'Ajuntament de Sant Celoni. Aprovat per unanimitat.

Delagacions conferides en favor del 1r tinent d’alcalde Josep Maria
Pasqual: Llicències d’activitats amb incidència ambiental i gestió de
demandes i queixes relacionades amb aquestes activitats.

Horari d’estiu OAC Del 4 de juliol al 2 de setembre
Matins de 2/4 de 9 a 2/4 de 3Oficina d’Atenció al Ciutadà

Plaça de la Vila, 1

e s p o r t s

 L’Inacsa frega l’ascens a 2a  regional
L’Inacsa Club Esportiu ha acabat temporada fregant l’ascens a 2a regional. Després de fer una bona lliga i
acabar en segona posició, es va guanyar la possibilitat de jugar la promoció contra el Llavaneres. El partit
d’anada jugat a camp contrari es va perdre per 3 a 1 i en el partit de tornada, quan faltaven 10 minuts i
l’equip de la Batllòria dominava 1 a 0, un penal en contra va acabar amb totes les il·lusions.

Un any més Sant ji ha participat en el programa de
passejades per a la gent gran que organitza la Diputació
de Barcelona. La cloenda d'aquest any es va fer l'1 de
juny a Lliçà d’Amunt amb la presència d'unes 900
persones de 23 municipis de la província de Barcelona,
entre elles, uns 30 celonins. La jornada va començar amb
la benvinguda i l’esmorzar al parc de Can Godanya per
seguir amb una excursió d’unes 2 hores de durada per
diferents itineraris al voltant del poble de Lliçà. Una sessió
de Tai-txi i un taller de danses van acabar d'omplir la
jornada que va acabar amb el repartiment dels diplomes
de participació.

Aquí tens deu consells
senzills i pràctics que pots
aplicar a la teva llar.
Et convidem a seguir-los
per sumar esforços.

 L’equip sènior femení
del Club Bàsquet Sant
Celoni campió de
Catalunya
Les noies de l'equip sènior del Club Bàsquet Sant Celoni,
entrenat per Marc Seuma, han completat una gran
temporada. Després de consolidar l’ascens a 1a  catalana,
a finals de maig es van proclamar campiones de Catalunya.

 Cloenda de les passejades per a la gent gran

 XV Open
 tennis taula
El passat 12 de juny el Club Amics
Tennis Taula va organitzar el seu
Open anual amb els següents
resultats:

Infantil:
1er Arnau Puget
2on Jaume Oms
3er Pol Güell

Amateur:
1er Ramon Puig
2on Josep Puigdefàbregas
3er Francisco Arqué

Absoluta:
1er Josep Antón
2on Juan Ortega
3er Ferran Huguet
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Cada any, i dins el pressupost del 0,7% de

l’àmbit de cooperació i solidaritat, l’Àrea de

Comunitat de l’Ajuntament acorda una

quantitat destinada als projectes de

cooperació al desenvolupament de les ONGD

locals que treballen de manera permanent

a països del sud amb projectes de

desenvolupament.

Enguany la quantitat destinada ha estat de

12.000,00 euros. Les entitats de la

Coordinadora d'Entitats Solidàries han

establert unes bases internes d’atorgament

de les quantitats i un sistema de seguiment

i control dels projectes de les pròpies ONG.

ONGD: PROIDE
Projecte: Millora del nivell d’escolarització de noies
adolescents a l’escola de St. Athanase de Dapaong
País: TOGO
Quantitat sol·licitada: 6.000,00 €
Quantitat atorgada: 2.931,25 €

ONGD: Creu Roja
Projecte: Campesino a Campesino
País: Bolivia
Quantitat sol·licitada: 2.500,00 €
Quantitat atorgada: 1.637,50 €

ONGD: Cor de Maria
Projecte: Organització colònies criatures
del Parc de Santa Cruz
País: Brasil
Quantitat sol·licitada: 5.000,00 €
Quantitat atorgada: 3.125,00 €

ONGD: Trup de Nassos
Projecte: Beca escolar de la Martita,
el Pedrito i el Gilberto
País: Guatemala
Quantitat sol·licitada: 457,00 €
Quantitat atorgada: 347,25 €

Projecte: Expedició del Grup
País: Sarajevo
Quantitat sol·licitada: 10.960,00 €
Quantitat atorgada: 3.959,00 €

 Projectes de cooperació al desenvolupament de les ONG locals

El col·legi Cor de Maria ha aconseguit un premi del Consell de

l’Audiovisual de Catalunya (CAC) que atorga   a centres educatius de

Catalunya que hagin elaborat treballs que aportin  una lectura crítica

i creativa dels mitjans audiovisuals. Els alumnes de primer cicle d'ESO

del Cor de Maria van investigar quins programes de televisió miren

els nens i nenes de 3 a 5 anys de l’escola i van fer arribar els resultats

de la investigació als pares, mares i tutors perquè adeqüin el consum

televisiu dels seus fills mitjançant les recomanacions que els donen

algunes entitats, com el Fòrum d’entitats de persones usuàries de

l’audiovisual. Els premis es van lliurar divendres 3 de juny.

Premi del CAC al Cor de Maria

Primer CD de Twisted Nails
El grup local de música Twisted
Nails acaba de treure el seu
primer llarg treball  Midriasi  amb
la discogràfica asturiana Arindelle
Records.

Rostres del  Tercer Món
El proppassat 19 de febrer, la delegació de Mans Unides del Vallès
Oriental i l'equip de voluntaris de Sant Celoni  vàrem presentar
l'exposició de 50 fotografies, sota el títol de "Rostres del Tercer
Món - Àsia", cedides molt amablement pel senyor Antoni García
Biel, de Llinars del Vallès. A més a més de la bona disposició de
l'Antoni, també va col·laborar en aquesta tasca l'Ajuntament, en
facilitar el magnífic espai de Can Ramis i els tècnics de les regidories
de Comunitat i Cultura.  L’alcalde i  president del Consell Comarcal,
la  regidora de Comunitat i l’autor  varen presidir la inauguració.

Vàrem dur a terme l’exposició amb dos objectius: atansar, al Primer
Món, la realitat i la bellesa  d'una petita part del Tercer Món i a
l'hora col·laborar en la recentment iniciada campanya "Tsunami,
Sant Celoni respon!”, pensada per ajudar des d'ara  els damnificats
del tsunami.

Com es va fer?  Doncs posant a la venda còpies de totes les
fotografies a un preu raonable. Mans Unides, des del primer
moment, ha  ajudat   els damnificats amb els seus propis recursos,
mitjançant les contraparts que treballen a la zona, i s'ha compromès
a seguir fent-ho durant molt de temps.

Tots plegats  estem satisfets de  la qualitat de l’exposició, del suport
de les autoritats i del  públic  i dels recursos recaptats per una bona
finalitat.

Francesc Quesada

Mans Unides Sant Celoni

Signatura  dels
convenis de

col·laboració entre
l’Ajuntament de Sant

Celoni i  les entitats
locals,  Càrites

Parroquial i la secció
local de la Creu Roja
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  Obres de reforma interior al local
municipal del carrer Miquel Mateu
de la Batllòria
Per resolució d'Alcaldia de data 30 de maig de 2005 s'ha aprovat el  projecte
d'obres de reforma interior de l’equipament municipal situat al carrer de
Miquel Mateu, 4-6 de la Batllòria. Aquest projecte preveu l’adequació de la
planta baixa per allotjar-hi les activitats de diverses entitats. Una sala per
al casal d’avis,  una sala per a joves aficionats a l’slot, una altra per al grup
de ceràmica, una oficina per a totes les entitats, una sala polivalent i dos
lavabos. Les obres no suposen modificacions en els tancaments exteriors,
però sí, l'enderrocament d'un envà per crear la sala polivalent i adaptar el
bany. El projecte que és a exposició pública el podeu consultar a l’Àrea d’Entorn
(carrer Bruc, 26).

 Signatura de convenis per
habitatges de protecció
El dia 31 de maig de 2005 l'Ajuntament i la cooperativa d’habitatges Llars
Catalònia, SCCL d’UGT van signar, a la notaria de Sant Celoni, l’escriptura de
terreny per a la promoció de 24 habitatges protegits al sector les Torres en
règim de compra venda, a partir d’un conveni. Una setmana més tard, el 6 de
juny de 2005, en aquesta ocasió amb Proviure, SL, entitat depenent de la Caixa de
Catalunya, l’Ajuntament va signar el conveni per a la construcció i gestió d’un edifici
plurifamiliar de 36 habitatges de protecció al sector les Torres, en règim de lloguer.

1 2
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L’Alcalde i el Regidor ponent
d’Habitatge signant una de
les promocions d’habitatge
protegit

 Obres d’urbanització
de l’àmbit del carrer
Fogars
Les obres d’urbanització del carrer de Fogars, un
tram del passatge de Sant Guillem i un carrer sense
nom s’estan acabant. L’actuació que s’hi ha portat a
terme ha abastat clavegueram, aigua, telefonia,
enllumenat públic, asfaltat, voreres i arbrat.

  Inici de les obres a la
placeta de la Batllòria
L’Ajuntament està portant a terme els treballs per
arreglar part de la placeta de la Batllòria. L’actuació
consisteix a pavimentar una part amb panot de color
vermell i deixar la part que dóna al carrer de les
Escoles amb el mateix tractament que la placeta del
costat. L’arbre existent es conservarà.

El carrer de Fogars des del carrer de la Diputació,
abans i després de l’obra

Un nou espai de trobada
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CASAL D’AVIS

SALA D’SLOT

OFICINA D’ENTITATS

SALA DE CERÀMICA

SALA POLIVALENT

BANYS

1
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 Subvencions de la
Diputació de Barcelona

  Adhesió a la Xarxa de
Mercats Municipals
El 14 de juny, l'alcalde Joan Castaño, el president delegat de l’Àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, Teodor
Romero, i el diputat delegat de Comerç, Jaume Vives, conjuntament
amb 65 municipis més de la província de Barcelona, van signar el
conveni d’adhesió a la Xarxa de Mercats Municipals. Aquesta organització
té com a objectiu donar suport a la gestió integral dels mercats i
promoure actuacions conjuntes entre tots els mercats de la província.

 Botigues al
carrer 2005
Diumenge 29 de maig es va celebrar la
vuitena edició de les Botigues al carrer,
organitzada per Sant Celoni Comerç amb
la col·laboració de l’Ajuntament. Aquest
esdeveniment festiu, que ha anat
consolidant-se any rere any al nostre
municipi, va aplegar uns 13.000 visitants
que van poder passejar pels estants de 76
comerços i entitats de Sant Celoni. Els
estants de l'Ajuntament, del Centre de
Formació d'Adults i de Punt 7 Ràdio van
ocupar la façana de Can Ramis.

L’informatiu

El President de la Diputació de Barcelona, Celestino Corbacho i
l'Alcalde Joan Castaño, han signat aquests darrers dies l'atorgament
de dues subenvions per Sant Celoni: 265.000 euros per la construcció
del Centre Municipal d'Expressió-Escola de Música (24 de febrer
de 2005) i 132.500 euros per la piscina coberta (4 d'abril de 2005).

L’informatiu
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 Tinença responsable d’animals de companyia

La tinença d'animals de companyia està
regulada mitjançant normativa específica i a
Sant Celoni des de l’any 1995 es disposa d’una
ordenança pròpia, que es va actualitzar l’any
2001 (Ordenança reguladora dels animals de
companyia). Aquesta ordenança regula la
tinença, el comerç i la recollida d'animals
domèstics de Sant Celoni i concreta les
infraccions i sancions aplicables. Es troba
disponible a l’OAC i al web de l'Ajuntament.
Per a més informació adreceu-vos a l’Àrea
d'Espai Públic (Rectoria Vella, de 8 a 15 h; 93
864 12 13).

Abandonament d’animals

A Sant Celoni, l'any  2004, es varen recollir
63 animals abandonats a la via pública, amb
un cost aproximat del servei de 17.600 euros.

Deposicions de gossos a la via pública

A l’Oficina d'Atenció al Ciutadà es lliuren
gratuïtament bosses per a la recollida
d’excrements. Hi ha papereres específiques
per a deixar aquests excrements o sinó es
poden deixar dins els contenidors per a rebuig.

Molèsties veïnals

A causa de condicions higienicosanitàries no
adequades alguns animals de companyia
poden ocasionar molèsties als veïns, molèsties
per lladrucs, etc.

Animals a la via pública

- Els gossos han d’anar lligats amb corretja o
cadena i collar i amb la xapa censal del Cens
Municipal d’Animals Domèstics.

- Els animals de perillositat raonablement
previsible, siguin o no catalogats com a
potencialment perillosos, han de circular amb
morrió.

- No es permet rentar animals a la via pública,
fonts i estanys, ni fer-los beure aigua amorrats
als sortidors de les fonts públiques.

- Està prohibit la presència d’animals domèstics
en parcs infantils i zones de joc.

- Està prohibit alimentar els animals en la via
pública, parcs, solars o altres espais, incloses
les aus urbanes.

Tenir un animal de companyia (un gos, un gat...) implica assumir unes responsabilitats, tant pel que fa a la cura de l’animal com
pel que fa a la convivència ciutadana. Durant l'època estiuenca acostuma a augmentar el nombre d'animals abandonats. A Sant
Celoni disposem d'una ordenança que regula aquest tipus de comportament incívic.

Una història per pensar

El passat 17 de maig, al costat dels
contenidors d’escombraries situats a la
carretera Vella número 47, un veí de Sant
Celoni hi va trobar una gosseta de raça
yorkshire terrier. Havien deixat l'animal
dins d’una caixa de cartró, on va passar
tota la nit - la del dia 17 va ser
especialment plujosa. La pobra gosseta,
ja vella, tenia uns 11 anys, estava cega,
sorda i tenia diversos tumors.

Per poca estona i gràcies a aquest ciutadà,
la gosseta no va morir aixafada per la
premsa del camió d’escombraries.

 Educació viària per als escolars
365 escolars de Sant Celoni i la Batllòria van assistir a principis
de juny a una classe pràctica d'educació viària en bicicleta
pels carrers del municipi que els va fer la Policia Local. L'activitat
va comptar amb alumnes de totes les escoles de Sant Celoni
(de 5è i 6è d’educació primària i també de 4t de primària de
l’escola Montnegre). L’activitat tenia  dues parts: una de teòrica
i una altra de pràctica. La part teòrica consistia a conèixer les
normes bàsiques de circulació així com els diferents tipus de
senyalització existents i, la part pràctica, a aplicar aquestes
normes en circular amb bicicleta pels carrers de Sant Celoni.
D’altra banda, 76 alumnes de l’escola Montnegre (d’educació
infantil i de 1r, 2n i 3r d’educació primària) van fer una sortida
a peu pel centre urbà de la Batllòria per aprendre a caminar pel
carrer i per aprendre a traspassar.

 Primers resultats de la
campanya de control del soroll
Durant els mesos d’estiu som més sensibles a les molèsties
que origina la contaminació acústica. És per això que des de
l’Àrea de Seguretat Ciutadana s’ha engegat una campanya de
control de nivell de sorolls en els vehicles. La campanya ha
tingut una primera part els dies 25, 26 i 27 de maig, i s'acabarà
amb una segona part prevista per als dies 27, 28 i 29 de juny.
De moment la unitat mòbil ha  fet un total de 67 proves (14
ciclomotors, 4 motocicletes i 49 turismes) i ha denunciat 8
vehicles (2 turismes, 1 motocicleta  i 5 ciclomotors).

 La Policia Local es
connecta al Sistema
d’Informació Policial
El Director general de Seguretat
Ciutadana del Departament de Justícia
i Interior de la Generalitat, Jordi Samsó,
i l'Alcalde Joan Castaño van signar el 7
de Juny un conveni per mitjà del qual
s'autoritza la Policia Local de Sant Celoni
perquè es connecti al Sistema
d’Informació Policial (SIP) i li cedeix
l’accés a les dades de caràcter personal
de determinats fitxers policials que són
de titularitat del Departament, de cara
a fer consultes, diligències i altres tràmits
en execució dels serveis policials propis.

 Constituïda la ponència de Pla Estratègic i Financer
Els treballs que se’n derivin permetran una correcta planificació de les finances municipals

L’Ajuntament promou, des de la ponència, l’elaboració del Pla estratègic
i financer municipal, amb una perspectiva d’entre 6 i 8 anys, amb
l’objecte de disposar d’un instrument harmonitzador del procés
d’inversions durant aquest període. El Pla tindrà com a base el Pla
d’Equipaments públics de Sant Celoni i la Batllòria, que s’elaborarà durant
el darrer trimestre de 2005, amb el suport de la Diputació de Barcelona
i amb la participació de la gent d’ambdós pobles. Aquest darrer document
aportarà el coneixement necessari sobre les despeses més rellevants
que caldrà encarar a mig termini i portarà a definir les prioritats i les
fonts de finançament.

Els ajuntaments compten, bàsicament, amb quatre línies d’ingressos
molt concretes: els recursos provinents del possible estalvi en la despesa

corrent, majoritàriament coberta pels impostos; les subvencions d’altres
administracions (Generalitat, Diputació, bàsicament; Govern de Madrid
i Unió Europea, en menor mesura), la venda de finques obtingudes a
partir d’allò que preveu la llei d’Urbanisme i, en darrer terme,
l’endeutament mitjançant crèdits bancaris. La combinació encertada
d’aquestes fonts i la seva aplicació planificada permet encarar els reptes
de la gestió municipal.

En aquest context, no cal obviar la importància en matèria d’Economia
municipal, del procés de definició del nou Estatut de Catalunya. D’aquest
dependrà en bona mesura la revisió millorada del model de finançament
dels ajuntaments de Catalunya i per això, és tant important fer-ne un
seguiment, també des del món local.

“L’Ajuntament
afronta les
inversions des
d’una posició
financera molt
favorable. L’estalvi
net de l’exercici
2004  ha permès
engegar noves
actuacions.”
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Francesc Garcia
Regidor d’Economia

 Subvencions de la
Diputació de Barcelona

  Adhesió a la Xarxa de
Mercats Municipals
El 14 de juny, l'alcalde Joan Castaño, el president delegat de l’Àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, Teodor
Romero, i el diputat delegat de Comerç, Jaume Vives, conjuntament
amb 65 municipis més de la província de Barcelona, van signar el
conveni d’adhesió a la Xarxa de Mercats Municipals. Aquesta organització
té com a objectiu donar suport a la gestió integral dels mercats i
promoure actuacions conjuntes entre tots els mercats de la província.

 Botigues al
carrer 2005
Diumenge 29 de maig es va celebrar la
vuitena edició de les Botigues al carrer,
organitzada per Sant Celoni Comerç amb
la col·laboració de l’Ajuntament. Aquest
esdeveniment festiu, que ha anat
consolidant-se any rere any al nostre
municipi, va aplegar uns 13.000 visitants
que van poder passejar pels estants de 76
comerços i entitats de Sant Celoni. Els
estants de l'Ajuntament, del Centre de
Formació d'Adults i de Punt 7 Ràdio van
ocupar la façana de Can Ramis.

L’informatiu

El President de la Diputació de Barcelona, Celestino Corbacho i
l'Alcalde Joan Castaño, han signat aquests darrers dies l'atorgament
de dues subenvions per Sant Celoni: 265.000 euros per la construcció
del Centre Municipal d'Expressió-Escola de Música (24 de febrer
de 2005) i 132.500 euros per la piscina coberta (4 d'abril de 2005).

L’informatiu
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 Tinença responsable d’animals de companyia

La tinença d'animals de companyia està
regulada mitjançant normativa específica i a
Sant Celoni des de l’any 1995 es disposa d’una
ordenança pròpia, que es va actualitzar l’any
2001 (Ordenança reguladora dels animals de
companyia). Aquesta ordenança regula la
tinença, el comerç i la recollida d'animals
domèstics de Sant Celoni i concreta les
infraccions i sancions aplicables. Es troba
disponible a l’OAC i al web de l'Ajuntament.
Per a més informació adreceu-vos a l’Àrea
d'Espai Públic (Rectoria Vella, de 8 a 15 h; 93
864 12 13).

Abandonament d’animals

A Sant Celoni, l'any  2004, es varen recollir
63 animals abandonats a la via pública, amb
un cost aproximat del servei de 17.600 euros.

Deposicions de gossos a la via pública

A l’Oficina d'Atenció al Ciutadà es lliuren
gratuïtament bosses per a la recollida
d’excrements. Hi ha papereres específiques
per a deixar aquests excrements o sinó es
poden deixar dins els contenidors per a rebuig.

Molèsties veïnals

A causa de condicions higienicosanitàries no
adequades alguns animals de companyia
poden ocasionar molèsties als veïns, molèsties
per lladrucs, etc.

Animals a la via pública

- Els gossos han d’anar lligats amb corretja o
cadena i collar i amb la xapa censal del Cens
Municipal d’Animals Domèstics.

- Els animals de perillositat raonablement
previsible, siguin o no catalogats com a
potencialment perillosos, han de circular amb
morrió.

- No es permet rentar animals a la via pública,
fonts i estanys, ni fer-los beure aigua amorrats
als sortidors de les fonts públiques.

- Està prohibit la presència d’animals domèstics
en parcs infantils i zones de joc.

- Està prohibit alimentar els animals en la via
pública, parcs, solars o altres espais, incloses
les aus urbanes.

Tenir un animal de companyia (un gos, un gat...) implica assumir unes responsabilitats, tant pel que fa a la cura de l’animal com
pel que fa a la convivència ciutadana. Durant l'època estiuenca acostuma a augmentar el nombre d'animals abandonats. A Sant
Celoni disposem d'una ordenança que regula aquest tipus de comportament incívic.

Una història per pensar

El passat 17 de maig, al costat dels
contenidors d’escombraries situats a la
carretera Vella número 47, un veí de Sant
Celoni hi va trobar una gosseta de raça
yorkshire terrier. Havien deixat l'animal
dins d’una caixa de cartró, on va passar
tota la nit - la del dia 17 va ser
especialment plujosa. La pobra gosseta,
ja vella, tenia uns 11 anys, estava cega,
sorda i tenia diversos tumors.

Per poca estona i gràcies a aquest ciutadà,
la gosseta no va morir aixafada per la
premsa del camió d’escombraries.

 Educació viària per als escolars
365 escolars de Sant Celoni i la Batllòria van assistir a principis
de juny a una classe pràctica d'educació viària en bicicleta
pels carrers del municipi que els va fer la Policia Local. L'activitat
va comptar amb alumnes de totes les escoles de Sant Celoni
(de 5è i 6è d’educació primària i també de 4t de primària de
l’escola Montnegre). L’activitat tenia  dues parts: una de teòrica
i una altra de pràctica. La part teòrica consistia a conèixer les
normes bàsiques de circulació així com els diferents tipus de
senyalització existents i, la part pràctica, a aplicar aquestes
normes en circular amb bicicleta pels carrers de Sant Celoni.
D’altra banda, 76 alumnes de l’escola Montnegre (d’educació
infantil i de 1r, 2n i 3r d’educació primària) van fer una sortida
a peu pel centre urbà de la Batllòria per aprendre a caminar pel
carrer i per aprendre a traspassar.

 Primers resultats de la
campanya de control del soroll
Durant els mesos d’estiu som més sensibles a les molèsties
que origina la contaminació acústica. És per això que des de
l’Àrea de Seguretat Ciutadana s’ha engegat una campanya de
control de nivell de sorolls en els vehicles. La campanya ha
tingut una primera part els dies 25, 26 i 27 de maig, i s'acabarà
amb una segona part prevista per als dies 27, 28 i 29 de juny.
De moment la unitat mòbil ha  fet un total de 67 proves (14
ciclomotors, 4 motocicletes i 49 turismes) i ha denunciat 8
vehicles (2 turismes, 1 motocicleta  i 5 ciclomotors).

 La Policia Local es
connecta al Sistema
d’Informació Policial
El Director general de Seguretat
Ciutadana del Departament de Justícia
i Interior de la Generalitat, Jordi Samsó,
i l'Alcalde Joan Castaño van signar el 7
de Juny un conveni per mitjà del qual
s'autoritza la Policia Local de Sant Celoni
perquè es connecti al Sistema
d’Informació Policial (SIP) i li cedeix
l’accés a les dades de caràcter personal
de determinats fitxers policials que són
de titularitat del Departament, de cara
a fer consultes, diligències i altres tràmits
en execució dels serveis policials propis.

 Constituïda la ponència de Pla Estratègic i Financer
Els treballs que se’n derivin permetran una correcta planificació de les finances municipals

L’Ajuntament promou, des de la ponència, l’elaboració del Pla estratègic
i financer municipal, amb una perspectiva d’entre 6 i 8 anys, amb
l’objecte de disposar d’un instrument harmonitzador del procés
d’inversions durant aquest període. El Pla tindrà com a base el Pla
d’Equipaments públics de Sant Celoni i la Batllòria, que s’elaborarà durant
el darrer trimestre de 2005, amb el suport de la Diputació de Barcelona
i amb la participació de la gent d’ambdós pobles. Aquest darrer document
aportarà el coneixement necessari sobre les despeses més rellevants
que caldrà encarar a mig termini i portarà a definir les prioritats i les
fonts de finançament.

Els ajuntaments compten, bàsicament, amb quatre línies d’ingressos
molt concretes: els recursos provinents del possible estalvi en la despesa

corrent, majoritàriament coberta pels impostos; les subvencions d’altres
administracions (Generalitat, Diputació, bàsicament; Govern de Madrid
i Unió Europea, en menor mesura), la venda de finques obtingudes a
partir d’allò que preveu la llei d’Urbanisme i, en darrer terme,
l’endeutament mitjançant crèdits bancaris. La combinació encertada
d’aquestes fonts i la seva aplicació planificada permet encarar els reptes
de la gestió municipal.

En aquest context, no cal obviar la importància en matèria d’Economia
municipal, del procés de definició del nou Estatut de Catalunya. D’aquest
dependrà en bona mesura la revisió millorada del model de finançament
dels ajuntaments de Catalunya i per això, és tant important fer-ne un
seguiment, també des del món local.

“L’Ajuntament
afronta les
inversions des
d’una posició
financera molt
favorable. L’estalvi
net de l’exercici
2004  ha permès
engegar noves
actuacions.”
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Cada any, i dins el pressupost del 0,7% de

l’àmbit de cooperació i solidaritat, l’Àrea de

Comunitat de l’Ajuntament acorda una

quantitat destinada als projectes de

cooperació al desenvolupament de les ONGD

locals que treballen de manera permanent

a països del sud amb projectes de

desenvolupament.

Enguany la quantitat destinada ha estat de

12.000,00 euros. Les entitats de la

Coordinadora d'Entitats Solidàries han

establert unes bases internes d’atorgament

de les quantitats i un sistema de seguiment

i control dels projectes de les pròpies ONG.

ONGD: PROIDE
Projecte: Millora del nivell d’escolarització de noies
adolescents a l’escola de St. Athanase de Dapaong
País: TOGO
Quantitat sol·licitada: 6.000,00 €
Quantitat atorgada: 2.931,25 €

ONGD: Creu Roja
Projecte: Campesino a Campesino
País: Bolivia
Quantitat sol·licitada: 2.500,00 €
Quantitat atorgada: 1.637,50 €

ONGD: Cor de Maria
Projecte: Organització colònies criatures
del Parc de Santa Cruz
País: Brasil
Quantitat sol·licitada: 5.000,00 €
Quantitat atorgada: 3.125,00 €

ONGD: Trup de Nassos
Projecte: Beca escolar de la Martita,
el Pedrito i el Gilberto
País: Guatemala
Quantitat sol·licitada: 457,00 €
Quantitat atorgada: 347,25 €

Projecte: Expedició del Grup
País: Sarajevo
Quantitat sol·licitada: 10.960,00 €
Quantitat atorgada: 3.959,00 €

 Projectes de cooperació al desenvolupament de les ONG locals

El col·legi Cor de Maria ha aconseguit un premi del Consell de

l’Audiovisual de Catalunya (CAC) que atorga   a centres educatius de

Catalunya que hagin elaborat treballs que aportin  una lectura crítica

i creativa dels mitjans audiovisuals. Els alumnes de primer cicle d'ESO

del Cor de Maria van investigar quins programes de televisió miren

els nens i nenes de 3 a 5 anys de l’escola i van fer arribar els resultats

de la investigació als pares, mares i tutors perquè adeqüin el consum

televisiu dels seus fills mitjançant les recomanacions que els donen

algunes entitats, com el Fòrum d’entitats de persones usuàries de

l’audiovisual. Els premis es van lliurar divendres 3 de juny.

Premi del CAC al Cor de Maria

Primer CD de Twisted Nails
El grup local de música Twisted
Nails acaba de treure el seu
primer llarg treball  Midriasi  amb
la discogràfica asturiana Arindelle
Records.

Rostres del  Tercer Món
El proppassat 19 de febrer, la delegació de Mans Unides del Vallès
Oriental i l'equip de voluntaris de Sant Celoni  vàrem presentar
l'exposició de 50 fotografies, sota el títol de "Rostres del Tercer
Món - Àsia", cedides molt amablement pel senyor Antoni García
Biel, de Llinars del Vallès. A més a més de la bona disposició de
l'Antoni, també va col·laborar en aquesta tasca l'Ajuntament, en
facilitar el magnífic espai de Can Ramis i els tècnics de les regidories
de Comunitat i Cultura.  L’alcalde i  president del Consell Comarcal,
la  regidora de Comunitat i l’autor  varen presidir la inauguració.

Vàrem dur a terme l’exposició amb dos objectius: atansar, al Primer
Món, la realitat i la bellesa  d'una petita part del Tercer Món i a
l'hora col·laborar en la recentment iniciada campanya "Tsunami,
Sant Celoni respon!”, pensada per ajudar des d'ara  els damnificats
del tsunami.

Com es va fer?  Doncs posant a la venda còpies de totes les
fotografies a un preu raonable. Mans Unides, des del primer
moment, ha  ajudat   els damnificats amb els seus propis recursos,
mitjançant les contraparts que treballen a la zona, i s'ha compromès
a seguir fent-ho durant molt de temps.

Tots plegats  estem satisfets de  la qualitat de l’exposició, del suport
de les autoritats i del  públic  i dels recursos recaptats per una bona
finalitat.

Francesc Quesada

Mans Unides Sant Celoni

Signatura  dels
convenis de

col·laboració entre
l’Ajuntament de Sant

Celoni i  les entitats
locals,  Càrites

Parroquial i la secció
local de la Creu Roja
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  Obres de reforma interior al local
municipal del carrer Miquel Mateu
de la Batllòria
Per resolució d'Alcaldia de data 30 de maig de 2005 s'ha aprovat el  projecte
d'obres de reforma interior de l’equipament municipal situat al carrer de
Miquel Mateu, 4-6 de la Batllòria. Aquest projecte preveu l’adequació de la
planta baixa per allotjar-hi les activitats de diverses entitats. Una sala per
al casal d’avis,  una sala per a joves aficionats a l’slot, una altra per al grup
de ceràmica, una oficina per a totes les entitats, una sala polivalent i dos
lavabos. Les obres no suposen modificacions en els tancaments exteriors,
però sí, l'enderrocament d'un envà per crear la sala polivalent i adaptar el
bany. El projecte que és a exposició pública el podeu consultar a l’Àrea d’Entorn
(carrer Bruc, 26).

 Signatura de convenis per
habitatges de protecció
El dia 31 de maig de 2005 l'Ajuntament i la cooperativa d’habitatges Llars
Catalònia, SCCL d’UGT van signar, a la notaria de Sant Celoni, l’escriptura de
terreny per a la promoció de 24 habitatges protegits al sector les Torres en
règim de compra venda, a partir d’un conveni. Una setmana més tard, el 6 de
juny de 2005, en aquesta ocasió amb Proviure, SL, entitat depenent de la Caixa de
Catalunya, l’Ajuntament va signar el conveni per a la construcció i gestió d’un edifici
plurifamiliar de 36 habitatges de protecció al sector les Torres, en règim de lloguer.

1 2

3
4

5

6

L’Alcalde i el Regidor ponent
d’Habitatge signant una de
les promocions d’habitatge
protegit

 Obres d’urbanització
de l’àmbit del carrer
Fogars
Les obres d’urbanització del carrer de Fogars, un
tram del passatge de Sant Guillem i un carrer sense
nom s’estan acabant. L’actuació que s’hi ha portat a
terme ha abastat clavegueram, aigua, telefonia,
enllumenat públic, asfaltat, voreres i arbrat.

  Inici de les obres a la
placeta de la Batllòria
L’Ajuntament està portant a terme els treballs per
arreglar part de la placeta de la Batllòria. L’actuació
consisteix a pavimentar una part amb panot de color
vermell i deixar la part que dóna al carrer de les
Escoles amb el mateix tractament que la placeta del
costat. L’arbre existent es conservarà.

El carrer de Fogars des del carrer de la Diputació,
abans i després de l’obra

Un nou espai de trobada

2

3

4

5

6

CASAL D’AVIS

SALA D’SLOT

OFICINA D’ENTITATS

SALA DE CERÀMICA

SALA POLIVALENT

BANYS

1
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 Actuacions urbanístiques a les Borrelles
L'Ajuntament ja disposa del projecte tècnic
d’urbanització dels carrers de Joan Maragall,
i de Joan XXIII, del barri de les Borrelles. El
projecte recull l’eixamplament de voreres, la
dotació de noves xarxes de subministrament
de serveis i la millora i adaptació de les ja
existents.

Conjuntament amb aquestes obres, es tirarà
endavant el projecte d'enllumenat públic dels
carrers perpendiculars al carrer Joan Maragall
(vegeu plànol). Amb aquestes actuacions,
la xarxa urbana al nord-est del nucli de
Sant Celoni resta totalment connectada
entre el sector les Torres, de nova
urbanització i les Borrelles.

Pel que fa a la connexió de les Borrelles amb
Sant Ponç, caldrà esperar l'execució de les
obres incloses al projecte d’adequació del
recorregut de vianants, Porta de Llevant.

La urbanització d’un tram de la carretera de
Gualba és una altra actuació que s’ha portat
a terme a prop de les Borrelles.

1 2

3

4

1

2

3

4

Adequació
vianants Porta
de Llevant

Urbanització
c/ Joan Maragall
i Joan XXII

Enllumenat
àmbit Les
Borrelles  Nord-Est

Urbanització
Carretera de
Gualba

 Projectes de bon
veïnatge
L’Ajuntament de Sant Celoni i el de Santa Maria
de Palautordera cooperen en temes d’interès per
ambdues viles.

Els governs municipals de Sant Celoni i de Santa
Maria de Palautordera mantenen contactes periòdics
per parlar sobre qüestions que, tractades
conjuntament, poden millorar. Després de la reeixida
experiència de la mancomunació de l’Escola la
Tordera, fa poc temps  s’ha constituït una comunitat
referida a la gestió del servei de grua que permet
l'optimització del recurs i l’estalvi econòmic.  D’altra
banda, a iniciativa de Sant Celoni, s’ha començat
a treballar en la definició (propostes de traçat) de
la futura via de connexió de la rotonda de la C-35,
a l’altura  de la carretera d’Arenys  -que properament
es començarà a construir (vegeu  pàgina
http:www.gisa.es, posant al cercador Sant Celoni)-
amb el camí Vell de Palau. Un altre aspecte concretat
és la instal·lació de plaques d’energia solar
fotovoltaica, a l’Escola la Tordera. En l'àmbit de la
cultura, hi ha sobre la taula possibles col·laboracions
com la programació d’arts escèniques i en temes
d’espai públic, el manteniment de partions.

PLENS
MUNICIPALS

Ple ordinari
2 de juny de 2005

Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions Can Coll,
Cal Batlle i Boscos del Montnegre, que inclou el plànol de delimitació
de les zones afectades per la Llei 5/2003, de 2 d'abril. Aprovat
inicialment per unanimitat.

Projecte d’implantació del servei esportiu municipal de piscina
coberta i sala polivalent. Expedient de contractació i del plec de
clàusules administratives particulars per a la contractació de la gestió
del Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta
i sales annexes. Aprovat per unanimitat

Adjudicació de diverses parcel·les patrimonials subhastades per
l'Ajuntament de Sant Celoni. Aprovat per unanimitat.

Delagacions conferides en favor del 1r tinent d’alcalde Josep Maria
Pasqual: Llicències d’activitats amb incidència ambiental i gestió de
demandes i queixes relacionades amb aquestes activitats.

Horari d’estiu OAC Del 4 de juliol al 2 de setembre
Matins de 2/4 de 9 a 2/4 de 3Oficina d’Atenció al Ciutadà

Plaça de la Vila, 1

e s p o r t s

 L’Inacsa frega l’ascens a 2a  regional
L’Inacsa Club Esportiu ha acabat temporada fregant l’ascens a 2a regional. Després de fer una bona lliga i
acabar en segona posició, es va guanyar la possibilitat de jugar la promoció contra el Llavaneres. El partit
d’anada jugat a camp contrari es va perdre per 3 a 1 i en el partit de tornada, quan faltaven 10 minuts i
l’equip de la Batllòria dominava 1 a 0, un penal en contra va acabar amb totes les il·lusions.

Un any més Sant ji ha participat en el programa de
passejades per a la gent gran que organitza la Diputació
de Barcelona. La cloenda d'aquest any es va fer l'1 de
juny a Lliçà d’Amunt amb la presència d'unes 900
persones de 23 municipis de la província de Barcelona,
entre elles, uns 30 celonins. La jornada va començar amb
la benvinguda i l’esmorzar al parc de Can Godanya per
seguir amb una excursió d’unes 2 hores de durada per
diferents itineraris al voltant del poble de Lliçà. Una sessió
de Tai-txi i un taller de danses van acabar d'omplir la
jornada que va acabar amb el repartiment dels diplomes
de participació.

Aquí tens deu consells
senzills i pràctics que pots
aplicar a la teva llar.
Et convidem a seguir-los
per sumar esforços.

 L’equip sènior femení
del Club Bàsquet Sant
Celoni campió de
Catalunya
Les noies de l'equip sènior del Club Bàsquet Sant Celoni,
entrenat per Marc Seuma, han completat una gran
temporada. Després de consolidar l’ascens a 1a  catalana,
a finals de maig es van proclamar campiones de Catalunya.

 Cloenda de les passejades per a la gent gran

 XV Open
 tennis taula
El passat 12 de juny el Club Amics
Tennis Taula va organitzar el seu
Open anual amb els següents
resultats:

Infantil:
1er Arnau Puget
2on Jaume Oms
3er Pol Güell

Amateur:
1er Ramon Puig
2on Josep Puigdefàbregas
3er Francisco Arqué

Absoluta:
1er Josep Antón
2on Juan Ortega
3er Ferran Huguet
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Us informem que la biblioteca no
obre els dissabtes d’estiu i que
estarà tancada per vacances de
l’1 al 15 d’agost.

Disculpeu les molèsties que us
puguem ocasionar.

Programa Turisme

L’any 2000, la biblioteca va agafar el
compromís –dins la Xarxa de Biblioteques
Municipals-d’especialitzar-se en turisme.
Aquest fet  ha implicat tenir un fons més
ampli en aquest tema que en d’altres
apartats. Fruit d’aquesta decisió, podeu
consultar 17 títols de revistes de turisme i
el fons de guies de viatge d’uns 650
exemplars.
Aquesta especialització és un bon suport
a l’hora de preparar unes vacances: bones
guies de viatges, mapes, rutes a peu o en
BTT, etc.
Cal recordar que el Safareig ofereix el servei
de viatgeteca, des d'on us poden ajudar a
preparar els vostres viatges amb informació
turística d'aquí i d'arreu del món o podeu
consultar les diferents ofertes  de turisme
actiu i juvenil existents. A banda de tot això,
també podeu aconseguir carnets per viatjar
a molt bon preu: el carnet d'alberguista
juvenil, el d'adult, el de grup, el familiar,  el
d’estrangers, el d'estudiant internacional,
el GO<25 o l'ITIC.

Ja han sortit publicades les bases dels Premis de les  Lletres 2006. Podeu presentar
els  treballs  a la Biblioteca fins al 31 de desembre de 2005. Us oferim un extracte de
les bases que podeu consultar completes al web de l’Ajuntament.

IV Premi Sant Celoni de  Novel·la  Breu: entre 75 i 125 pàgines
IV Premi Sant Celoni de  Poesia: extensió habitual d’un llibre de poesia
Premi: 1.000 euros per a cada modalitat i publicació de l'obra a Viena Edicions

XVI Premi Jalpí i Julià de poesia: entre 3 i 7 poemes
XVI Premi Jalpí i Julià de narrativa: narracions o contes d’entre 3 i 7 pàgines
Premi: un premi per a cada modalitat (valorat en 100 euros), a més de la publicació
de l'obra en una separata dins del butlletí municipal.

!
- Informació de les obres del TGV a la zona de l’IES Baix Montseny i
acord per convocar la Comissió de Seguiment de les obres del TGV,
formada per membres de l’Ajuntament i representants dels centres
educatius implicats, per tal de fer noves propostes en el traçat del
nou camí que faran servir els alumnes de l’IES per anar caminant a
l’institut.

- Aprovació de l’esborrany de la memòria del Pla per a la prevenció
i tractament de l’absentisme escolar del curs 2003–2004.

- Informació de les festes locals per al proper curs, que són el dilluns
12 de setembre (Mare de Déu del Puig) i el dilluns 7 de novembre
(Sant Martí) i tria dels dies de lliure disposició per a tots els centres:
el dilluns 31 d’octubre de 2005, el dilluns 5 de desembre de 2005 i
el dilluns 27 de febrer de 2006.

- Informació de l’acord pres pel Ple Municipal de cedir el terreny per
a l’ampliació del CEIP Montnegre de la Batllòria.

- Informació de l’inici del curs escolar 2005-2006 del CEIP la Tordera
a l’edifici nou.

- Informació de la redacció del projecte d’ampliació de l’IES Baix
Montseny durant el proper any 2006.

- Informació de la redacció de l’Ajuntament d’una  memòria valorada
per condicionar l’edifici del CEIP Josep Pallerola i Roca, i de l’exposició
d’aquesta memòria, el setembre, als Serveis Territorials del
Departament d’Educació per tal de signar un conveni de 4 anys per
dur a terme l’adequació de l’edifici.

 Prop de 40 obres es
presenten al  certamen literari
per a joves
Una quarantena de nois i noies de 12 a 18 anys dels centres de
secundària del municipi, col·legi Cor de Maria, col·legi La Salle, escola
l’Avet Roig i IES Baix Montseny, van participar al certamen literari per
a joves, Jocs Florals Escolars.
Divendres 20 de maig es va dur a terme al Centre Municipal d’Expressió
de Sant Celoni  l’Ateneu l’acte de lliurament de premis organitzat per
l’Ajuntament. Hi havia 3 grups de participació (grup A -1r cicle d’ESO,
grup B- 2n  cicle d’ESO, grup C- batxillerat i cicles formatius) en la
modalitat de prosa i poesia.
Durant l’acte de lliurament dels premis, joves de l’Escola Municipal de
Música conjuntament amb l’Escola de Música Concepció Grau van
interpretar algunes peces musicals.

CERTAMEN  L I T ERAR I  P ER  A  JOVES

JOCS  F LORA L S  E SCOLAR S  2004

�

 Reunió del Consell Escolar Municipal
Acords i informacions més significatius
Dijous 19 de maig es va reunir el plenari del Consell Escolar Municipal que, entre d’altres, va tractar els temes següents:

Els guanyadors van ser:

Narrativa, grup A:
La caixa dels somnis, de Ruth Monforte

Narrativa, grup B:
Lets gou xoping!, d’Arnau Biosca

Narrativa, grup C:
Foscor, el final, de Carla Boada

Poesia, grup A:
La nit, de Sílvia Pons

Poesia, grup B:
Per tot i per no res, de Carme Pérez

Poesia, grup C:
El corredor de la mort, de Marçal Canadell
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 L'Ajuntament destina prop de 190.000
euros a subvencions a entitats

Sant Celoni es mou, perquè les entitats amb molts
noms i cognoms darrere treballen desinteressadament
perquè s’estimen el seu poble. I mai us ho agrairem
prou.
Heu de saber, però, que les exigències que ens imposen
des d’ara, a l’hora de justificar com es gasta el diner
públic són cada vegada més altes. Des de l’Ajuntament
 -prou que ho sabeu-, estem amb vosaltres per resoldre
qualsevol dubte sobre aquest tema i ajudar-vos en el
que calgui.
Si  fem però una lectura més optimista, veure-ho que,
des d’ara, les noves bases de subvencions garantiran
igualtat d’oportunitats per a tothom, transparència
per saber que es dóna a cadascú, i criteris basats en
valors cívics i relacionals. Tan sols ens caldrà poder
oferir-vos aquestes bases pel mes de gener, enlloc de
fer-ho el mes de juny com enguany. Haver d’adequar-
nos a aquesta nova llei, també ens ha complicat
l’existència.
Com que coincidim amb la il·lusió i amb les ganes de
treballar pel nostre poble, confieu també que des de
l’Ajuntament el suport a les entitats és la prioritat més
absoluta.

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

Les noves Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions de

l’Ajuntament de Sant Celoni, per a activitats i programes d’interès públic local de

les entitats, durant l’any 2005, garanteixen d’una banda, el compliment de la nova

legislació general sobre subvencions, i aconsegueixen, de l’altra, que la convocatòria

de totes les modalitats s’aplegui en un mateix document, que els criteris d’atorgament

siguin assimilables i, sobretot, que la seva difusió sigui més palesa per a tothom.

Enguany, les entitats hauran pogut presentar les sol·licituds fins  al 30 de juny, i en

el cas de la modalitat activitats extraordinàries, el termini restarà obert fins al 30 de

novembre de 2005.

Les modalitats que figuren a les bases i els  imports són els següents:

- Activitats de centres educatius i d’associacions de pares i mares d’alumnes: 23.500 euros

- Activitats de conservació i millora del medi ambient:  6.000 euros

- Activitats culturals: 15.500 euros

- Activitats de dinamització cívica dels barris i del municipi: 20.500 euros

- Activitats extraordinàries: 5.500 euros

- Activitats d’entitats de gent gran: 2.100 euros

- Activitats d’entitats de gent jove: 6.300 euros

- Activitats esportives: 98.500 euros

- Activitats de sensibilització i cooperació al desenvolupament: 12.000 euros

 Visita del  director
general de Sostenibilitat
de la Generalitat
L’entrevista amb membres del govern municipal va
servir per definir línies de suport del Departament
de Medi Ambient i Habitatge a les polítiques
ambientals municipals.

La sessió de treball del 6 de juny entre el  director

general de Sostenibilitat del Departament de Medi

Ambient i Habitatge de la Generalitat, Jordi Cañas, i

representants polítics i tècnics de l'Ajuntament, es va

centrar especialment  en les problemàtiques derivades

de l’elevada concentració d’infraestructures generals

(carreteres, autopista, ferrocarril convencional,

oleoductes, gasoductes, TGV, etc.)  en el corredor de la

Tordera, al seu pas estret per Sant Celoni.  En aquest

sentit, es va assolir el compromís de disposar de

recursos per fer els treballs previs a la revisió del Pla

general d’ ordenació  urbana  -que enguany s’han

iniciat-, fent èmfasi singular en els aspectes de qualitat

de l’entorn. L’objectiu és garantir un planejament

equilibrat, respectuós amb el medi i d’alta qualitat

urbanística.

 Quina participació volem
per Sant Celoni ?
La Diagnosi Participativa avança

Dijous 16 de juny s'ha constituït la Comissió de seguiment per al projecte

de Diagnosi Participativa, prèvia a l’elaboració del Pla de participació ciutadana

de Sant Celoni. Conformen aquesta comissió una trentena de persones:

entitats, col·lectius i veïns/es no associats/des, representants dels grups polítics,

i resta obert a la participació dels ciutadans que ho destigin.

Per participació s'entén des de la consulta, on merament es recullen opinions

i es legitimitzen processos, fins a nivells on el ciutadà pot intervenir en el

disseny, l’execució i el seguiment de les actuacions municipals. És per això

que cal que ens qüestionem:

- Quin nivell de participació volem els celonins/nes?

- Tenim ja propostes concretes. Quines? Sobre quins temes?

Unes noves bases regulen l’atorgament

Feu arribar les vostres

respostes al telèfon

93 864 12 10, o bé,

per correu electrònic a

sostenibilitat@santceloni.org
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 La gent gran de Sant
Celoni i de la Batllòria,
de festa

L’Ajuntament de Sant Celoni està portant a terme polítiques per
promoure la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
Des de la ponència d’Igualtat, que es coordina des de l’Àrea de
Comunitat amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’està
elaborant una Auditoria de Gènere que permetrà identificar
les necessitats i problemàtiques socials i conèixer les respostes
i els recursos existents al municipi de Sant Celoni per
posteriorment elaborar el Pla per la igualtat d’oportunitats entre
les dones i els homes.

Una de les activitats previstes a l’Auditoria de Gènere ha estat
un taller participatiu per a dones que es va fer  el dissabte 11
de juny a la Rectoria Vella amb el títol de “La mirada de les
dones a Sant Celoni”. El  taller el van dinamitzar agents d’Igualtat
de l’Associació Espais per a la Igualtat i van assistir-hi 10 dones
de Sant Celoni.

L’objectiu del taller era identificar les necessitats de les dones
de Sant Celoni en la seva vida quotidiana, conèixer quins usos
del temps i de l’espai fan per poder incorporar la seva mirada
en el disseny del Pla per la igualtat d’oportunitats entre les
dones i els homes.

Joan Giol,  Neus Terrades i Esteve Xamaní,
els més grans del poble de la Batllòria

  L'Ajuntament promou
polítiques d'igualtat
d'oportunitats home-dona

L’IMSERSO i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies han posat en marxa un servei de teleassistència mòbil per a les víctimes
de violència de gènere. El servei està gestionat per Creu Roja. L’Ajuntament de Sant Celoni i els altres municipis del Baix Montseny
s’han adherit a aquest servei mitjançant el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Les víctimes de violència de gènere podran
disposar d’un telèfon mòbil especial per avisar
la Central d’Atenció de la Teleassistència de
Creu Roja perquè contactin amb la Policia
Local o els Mossos d’Esquadra davant la
proximitat de l’agressor, de la immediatesa
d’una agressió, d’una necessitat d’atenció

mèdica o simplement de la necessitat de
comunicació per situacions de crisi, angoixa
o soledat. El dispositiu incorpora un GPS i
GSM amb els quals es pot localitzar
ràpidament  la possible víctima. El servei és
gratuït i està adreçat a les persones que ja
no conviuen amb l’agressor i que disposen

d’una ordre de protecció judicial. Les persones
interessades a accedir al servei han de fer
la sol·licitud als Serveis Socials d’Atenció
Primària de l’Ajuntament de Sant Celoni.
(Ubicats a l’Àrea de Comunitat, carrer de
Santa Fe, 52 1r. Tel. 93 864 12 12).

 Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere

El bon humor i la calidesa  emmarquen les
vetllades

El Patronat de la Vellesa de la Batllòria amb el suport de
l’Ajuntament de Sant Celoni  va organitzar el passat dia 22 de
maig, la 54a  edició de l’Homenatge a la Vellesa. L’acte festiu,
que va comptar amb una nodrida presència d’  homenatjats (20
en total), va transcórrer amb cordialitat i calidesa.

Per la seva banda, el Casal de Gent Gran l’Esplai de Sant Celoni
va celebrar la seva festa anyal el dia 5 de juny, comptant també
amb suport municipal. Les diverses activitats (exposicions,
concerts, etc.) es van cloure amb un dinar de germanor que
tingué lloc a la  pista coberta del Camp Municipal d’Esports.

“Treballem per
dotar al municipi
d’un Pla per la
Igualtat
d’Oportunitats
entre les dones i els
homes”

Lourdes Donado
Regidora de
Comunitat

L’informatiu
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L’apunt

El Tour
Com cada mes de juliol, els aficionats al

ciclisme tenen aquests dies la cita més

important de la temporada: la volta ciclista a

França, el famós Tour.

L’extraordinari desgast de forces que exigeixen

aquestes curses per etapes ha afavorit que

els ciclistes corrin entre la sospita constant del

dopatge i les gestes esportives més èpiques.

Sotmesos a controls antidopatge continuats,

els corredors hi busquen el seu moment de

glòria. Els esprintadors persegueixen alguna

victòria d’etapa i, si pot ser, liderar la

classificació de regularitat. Els escaladors

esperen amb deler les temibles etapes de

muntanya per culminar amb èxit alguna de

les innombrables escapades que hi tenen

lloc. I els caps de files que vagin més justets

de forces, si tenen cap defalliment a l’etapa

reina, hauran de mirar de posar-se a roda

d’algun gregari per mantenir el ritme del pilot

o gran grup. Els companys d’equip, però, de

ben poc serveixen a les etapes amb curses

contrarellotge individuals i, especialment, a

les cronoescalades.

En tot cas, la glòria més gran està reservada

al ciclista que llueixi el mallot de líder als

Camps Elisis de París.

Si voleu familiaritzar-vos amb tota aquesta

terminologia ciclista, la podeu trobar al

Cercaterm. http://www.termcat.net

Sabíeu que...
Podeu tenir la Queta al vostre mòbil.

Podeu descarregar-vos gratuïtament la

melodia de la cançó i el fons de pantalla a:

http://www.smscatala.com/sms_politicaling

uistica/sms.htm

En línia

Curs de català comercial en línia

El curs, gratuït, és fruit del projecte europeu

ALLES, en el qual han participat alguns

professors i estudiants del Departament de

Traducció i Filologia de la Universitat Pompeu

Fabra. Actualment conté cinc lliçons. Els nivells

del curs corresponen a estudiants de nivell

intermedi i avançat.

http://alles.iai-sb.de

d
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 Festa de cloenda de la 2a edició del
voluntariat lingüístic de Sant Celoni

Oferta formativa curs 2005-06
- Formació instrumental
- Graduat en educació secundària
- Preparació de proves d’accés
- Aprenentatge de la llengua
- Anglès
- Dibuix i pintura
- Informàtica

Matrícula:
- Període reservat a la gent del municipi: 2, 5, 6 i 7 de setembre
- Període obert a tothom: 8, 9, 13, 14 i 15 de setembre

Us podeu informar sobre l’oferta formativa i rebre
assessorament de l’itinerari formatiu.

L’edat mínima per matricular-se als cursos és de 18 anys
complerts dins l’any 2005.

Secretaria del centre
Horari d’atenció al públic: de 15 a 21 h
C/ Torras i Bages, 12, 1r.
Tel. 93 864 12 25
a/e: cfadults@santceloni.org

Centre de Formació d’Adults
Baix Montseny

VOLUNTARIS PER LA LLENGUA

El dilluns 13 de juny, a dos quarts de vuit del
vespre, a l’edifici Puigdollers, va tenir lloc la
cloenda de la segona edició de la campanya
Voluntaris per la llengua de Sant Celoni.
La celebració va consistir en un refrigeri,
preparat per les persones que han participat
en aquesta segona tanda de voluntariat, que
va permetre que la vintena de parelles
participants es retrobessin per intercanviar i
explicar les vivències, les situacions i les
impressions viscudes al llarg d’aquestes deu
setmanes que ha durat la campanya. Alhora,
també va servir perquè fessin suggeriments
per a millorar noves edicions.

L’acte comptà amb la presència del segon
tinent d’alcalde i regidor de Comunicació Josep
Alsina que va agrair, tant a voluntaris com a
aprenents, la seva participació a la campanya
i l’esforç i la col·laboració de tots perquè el
català sigui la llengua de comunicació del
nostre poble.

En aquesta segona edició, igual que en la
primera en què només hi van participar
alumnes dels Cursos de Català, s’han
aconseguit els objectius bàsics: que els nous
aprenents puguin posar en pràctica els
coneixements lingüístics que van adquirint,
que coneguin altres elements que configuren
la cultura catalana i que entrin en contacte
amb persones o col·lectius catalanoparlants.

A més de millorar el coneixement i el domini
oral de la llengua catalana per part dels
aprenents, el programa també pretén
consolidar el català com a llengua d’acollida
i fomentar la relació entre celonins i celonines
d’orígens diversos, així com promoure la
interculturalitat.

Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13
a/e santceloni@cpnl.org
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l’Ateneu

MATRICULACIÓ
Del 27 de juny a l’1 de juliol
Matriculació dels alumnes que ja  estudien en el Centre
Del 4 al 8 de juliol
Matriculació de nous alumnes
Horari de matrícula: de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda

Qui pot venir?
L’Escola de Música és oberta per a tothom, a partir dels 4 anys.

Programa Sensorial 4 i 5 anys

Programa Inicial 6 anys

Programa Bàsic de 7 a 13 anys

Programa Jove de 14 a 25 anys

Programa Adult a partir de 26 anys

Programa Lliure de 7 a 25 anys

De quins conjunts instrumentals
o vocals vols formar part?

A partir dels 7 anys, l’alumne pot formar
part d’algun d’aquests conjunts segons
l’instrument i la tria que hagi fet:

- Combo
- Cor
- Corda
- Guitarra
- Jazz-Band
- Orquestra de Cambra
- Pianobec
- Percussió
- Variat
- Vent

Quins instruments pots tocar?

Els instruments els comencem a tocar
a partir dels 7 anys:

- Baix elèctric
- Bateria
- Cant
- Clarinet
- Flauta travessera
- Gralla
- Guitarra
- Guitarra elèctrica
- Piano
- Saxofon
- Trompeta
- Viola
- Violí
- Violoncel

Quines activitats fem durant el curs?
- Celebracions de Santa Cecília, Nadal, St Jordi, Dia

Internacional de la Música, etc.

- Audicions mensuals d’alumnes Dimecres de 8 a 9

- Participació a diferents actes organitzats per altres
entitats del poble

- Trobades/intercanvis amb altres escoles de música

- Participació a la JOCVO (Jove Orquestra i Cor del
Vallès Oriental)

- Classes obertes als pares:  2 vegades durant el curs

- Audicions per als escolars del municipi

- Audicions, concerts i mostres de final de curs

Beques
Hi ha  la possibilitat de demanar una beca per
aquelles famílies que compleixin els requisits.

Centre Municipal d’Expressió - Escola de Música - Sant Celoni

El Pla de transició al treball és un programa de formació pensat per
proporcionar recursos personals i professionals per a:

- Accedir a un lloc de treball en l’ofici per al qual t’has preparat.

- Continuar la teva formació en cicles formatius si has superat la
prova d’accés.

L’Ajuntament de Sant Celoni conjuntament amb el Departament
d’Educació ofereix 2 modalitats:

- Auxiliar de comerç, oficina i atenció al públic

- Auxiliar d’electromecànica

El programa s’adreça a joves de 16 a 20 anys que no hagin assolit
el títol de graduat en ESO i que estiguin a l’atur.

Informació i  inscripcions:

PTT Sant Celoni (mesos de juliol i setembre)

Horari: de 9 h a 14 h

Tel. 93 864 12 22 / 93 864 12 13

  Xerrada informativa del PTT
El dilluns 4 de juliol de 2005 tindrà lloc, a les 12 h del migdia, a la Rectoria Vella de Sant Celoni,
una xerrada informativa sobre el Pla de transició al treball – Curs 2005 – 2006.
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Des dels àmbits de les regidories de Desenvolupament, Comunicació i Joventut, veiem
l'Acampada Jove 2005 com una gran possibilitat de potenciar la imatge de Sant Celoni més
enllà de la vessant industrial, orientant-la cap a ser vila d'acollida, d'acord amb les possibilitats
que ens aporten els celonins, el paisatge, els serveis, el comerç, i la xarxa d'infrastructures
de què disposem.

L'Acampada dinamitzarà i crearà activitat juvenil, comportarà un compromís més alt dels
joves pel seu poble, facilitarà l’accés a la cultura, el coneixement de diferents formes
d’expressió juvenil, intercanvi d'experiències...

Que Sant Celoni aculli al voltant de 30.000 persones és un fet més que remarcable de cara
al sector comercial i de la restauració, que ha de contribuir especialment en el
desenvolupament econòmic del nostre poble.

L’Acampada Jove 2005 suposarà per Sant Celoni una oportunitat tant d’imatge externa,
cultural, social i de desenvolupament econòmic, que hem de saber aprofitar i entendre com
un repte de futur pel nostre poble.

Durant tot el dia la nova flota de vehicles per a la recollida de residus

i neteja viària del municipi va ocupar la plaça i els ciutadans van

poder conduir l'escombradora i el vehicle elèctric per un circuit

tancat.  A la tarda, es van fer tallers d'educació ambiental:

creació de joguines reciclades, taller de compostatge,

joc de la compra... es va poder assaborir xocolata

desfeta i pinxos elaborats a la cuina solar, tot amenitzat

per un animador.

Tu fas possible un Sant Celoni net
La campanya vol incidir en les bones actituds ciutadanes

de cara a millorar l’estat de neteja de la vila i el respecte

al medi ambient mitjançant diferents elements que s’aniran

dirigint a diversos sectors de la població. De manera inicial

s’ha editat i distribuït casa per casa un fulletó desplegable on es

detalla les diverses fraccions dels residus domiciliaris (matèria orgànica,

paper i cartró, envasos lleugers, vidre, etc.) i com fer un ús adequat

dels serveis que les recullen (que s’hi pot deixar i què no, on s’ha de

col·locar i quan es recull). Aquest fulletó es reforça mitjançant una

exposició itinerant de format reduït.

La campanya Tu fas possible un Sant Celoni net arriba el segon any

d’iniciar-se una nova concessió dels serveis municipals de recollida

de residus i neteja viària a Sant Celoni i a la Batllòria on s’ha fet una

aposta decisiva per aconseguir un salt qualitatiu important en l’endreça

de l’entorn urbà, amb una millora notable en maquinària, personal

i serveis.

Tanmateix, no podem oblidar que els ciutadans i ciutadanes som

claus en l’estat de neteja de la vila i del medi ambient. Sense

respecte a la convivència, ni els millors serveis serien suficients.

 Celebració del dia Mundial del Medi Ambient a Sant Celoni
Inici de la campanya Tu fas possible un Sant Celoni net

Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, el dia 5 de juny la plaça de la Vila va ser escenari d'un seguit d'activitats adreçades
a tots els públics. La jornada va servir també per donar el tret de sortida a la campanya d’informació i sensibilització ciutadanes respecte
els serveis de recollida de residus i de neteja viària que es presten al municipi, sota el lema Tu fas possible un Sant Celoni net.

Josep Alsina
2n tinent d’alcalde
Regidor de Comunicació
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 Acampada  Jove 2005,
Sant Celoni, 14, 15 i 16 de Juliol
El festival jove més important de Catalunya celebra
els 10 anys a la nova seu celonina

Joan Castaño
Alcalde

Editorial

2

L’informatiu

El 14 de juny va fer dos anys de la constitució
del nou Govern municipal. L’equador de la
legislatura pot passar inadvertit per a bona part
de la ciutadania, i per això, sense afany de fer
balanç, vull fer palès, en nom de tot l’equip de
govern, el convenciment que la feina que s’està
fent aporta molt i, aportarà encara més, en els
propers dos anys, a la millora de Sant Celoni i
de la Batllòria. Hem centrat l’acció en els temes
que, de manera general, ens arriben com a
prioritaris de part de la ciutadania: habitatge,
infrastructures, serveis a les persones,
manteniment de l’espai públic, promoció de
l’activitat econòmica i de la creació de llocs
de treball... En aquest context, per bé que des
de L’Informatiu rebreu dades concretes de tot el
que es va bastint, permeteu-me recordar alguns
dels projectes més significatius del govern que
són en ple procés: accés amb nou túnel de la
porta de Llevant; rotonda elevada d’accés a les
Torres i al Polígon Molí de les Planes; vials
paral·lels de la C-35; nou Centre d’Assistència
Primària; nou dipòsit d’aigua potable al Turó de
la Mare de Déu del Puig; eliminació de tots els
passos a nivell de ferrocarril i nous passos de
vianants; nou pas de vehicles sota la via del tren
a les Torres; Pla per a noves empreses a la
parcel·la de can Pàmies; nova zona lúdico-
comercial a la parcel·la de la Sila; ampliació de
l’Hospital i reconversió de la Residència geriàtrica
del Puig; nova Oficina d’Atenció Ciutadana; nou
centre esportiu del Sot de les Granotes;
urbanització de la zona del Virgili; urbanització
de can Sans; urbanització del Turó de la Mare
de Déu del Puig; construcció de l’Escola Bressol
a la zona de la Rectoria Vella; ampliació i
rehabilitació de l’IES Baix Montseny; obertura
del carrer Breda; Pla d’equipaments municipals;
Pla d’Habitatge; Pla de centre de Sant Celoni i
de la Batllòria; aparcament subterrani de plaça
Comtes del Montseny... Fet i fet, un munt de
fronts oberts que anem treballant per empènyer
una evolució rotunda del municipi, la majoria
dels quals estaran enllestits o a punt, el 2007.
Des d’una òptica més immediata, voldria
remarcar l’arribada a la nostra vila, de
l’Acampada Jove 2005. Aquest esdeveniment
cívic i cultural de primer ordre, suposarà una
sacsejada important en la nostra capacitat
d’acollida. Des de l’Ajuntament us animem a
prendre-hi part però, sobretot, a mostrar el
tarannà obert dels celonins, i rebre amb il·lusió
i energia l’allau de gent jove, disposada a fer país
de manera compromesa i festiva alhora. No
oblideu però, que el juliol a la vila és ric en
manifestacions culturals: l’Aplec de la sardana;
els Dijous a la fresca, les festes dels barris...
Tindrem doncs un estiu calent, tant, que atès
l’elevat risc d’incendi, us crido novament l’atenció
sobre la importància d'estar molt alerta amb tot
allò que pugui generar foc. Si us plau, extremeu
la prudència. En sentit similar us demano que
féu un ús responsable de l’aigua. Sabeu que
l’any ha estat molt sec i, per tant, cal emprar
aquest bé de manera extremadament curosa.
Seguiu els consells que us donem en aquesta
edició de L’Informatiu.

Bon estiu!

Els dies 14, 15 i 16 de juliol Sant Celoni acollirà l’Acampada Jove 2005. A la tardor,

l’Ajuntament de Sant Celoni va rebre la proposta de les Joventuts d’Esquerra Republicana

de Catalunya (JERC)de portar a la vila un dels esdeveniments cívics i culturals més

importants del país: l’Acampada Jove. Després de la impossibilitat física de continuar a

Arbúcies, l’elecció de Sant Celoni no ha estat un fet casual, sinó que ha vingut donat pels

nombrosos avantatges de la nova ubicació: facilitat de transport; espai i instal·lacions

apropiades; paratge de gran bellesa i, especialment, la calidesa i l‘empenta del municipi

a l’hora de decidir-se per acollir l’esdeveniment. La proposta és una oportunitat excepcional

de dinamització, puntual però ferma, d’un projecte de vila que té una voluntat inequívoca

d’evolució i enriquiment en matèria d’acollida.

L’Acampada Jove és, sobretot, punt de trobada. La seva immensa capacitat de convocatòria

-l’any 2004 hi van assistir al voltant de 30.000 persones- és deguda a l’alta qualitat

de l’oferta cultural i formativa, estimuladora de compromís cívic. És un espai de

reflexió sobre valors com la solidaritat, el respecte, l’ecologisme, la democràcia, la

participació política, etc.

Enguany, s’està treballant en un concepte ambiciós, més ben preparat per a la gran

quantitat de públic que hi participa: un cartell musical d’excepció, millors infraestructures

per fer el més còmode possible la participació, més i millors activitats lúdiques i de

formació cultural, una zona d'acampada àmplia, atenció sanitària i seguretat ben

dimensionades, recollida selectiva de residus, reforç important dels serveis de neteja

viària, ampliació dels serveis de transport públic, etc.

L’Acampada Jove es desenvoluparà del 14 al 16 de juliol, a la zona de can Sans, emprant,

per una banda, les Pistes Municipals d’Atletisme i el Camp Municipal de Futbol –per a

la celebració de concerts– i per l’altra, els camps de can Reberter i de cal Poll –per a

zona d’acampada- i l’IES Baix Montseny com a equipament de serveis i seu de l’organització.

Totes les empreses i
entitats que vulguin
instal·lar alguna parada
de venda al municipi
durant els dies de
l'Acampada cal que
consultin el BAN
d'ALCALDIA de data 20
de juny que trobaran a
disposició a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà
(plaça de la Vila, 1) o al
web santceloni.org.

*

Si voleu informació sobre l’esdeveniment
consulteu el web http://www.acampadajove.com

Camps de can Reberter i de cal Poll, on hi haurà la zona d’acampada
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LA BATLLÒRIA PRESENT I FUTUR

La Batllòria forma part del municipi de Sant Celoni des de l’any 1927. Aquesta
relació, com la de qualsevol parella (i ja ens perdonareu la comparació), ha
tingut de tot: moments bons i no tan bons a la vegada i, un cop recuperada
la democràcia, han aparegut els moviments veïnals per aconseguir una millora
de la situació, que hi han estat presents aquests darrers anys. Per aquestes raons
i veient la realitat del dia a dia, la secció local d’ERC va presentar, la tardor del
2002 en el local de la Unió Batllorienca i amb la participació del diputat al
congrés Joan Puigcercós (ERC), el projecte de fer de la Batllòria una EMD (Entitat
Municipal Descentralitzada). Poc després, ERC va presentar una moció en el ple
de l’Ajuntament per iniciar el camí per crear una EMD, que va ser aprovada per
unanimitat.

És més, en el nostre programa electoral de les eleccions passades (2003), aquesta
proposta hi anava com a punt important en el cas d’arribar en el govern
municipal, cosa que vam aconseguir gràcies als vots dels ciutadans de Sant Celoni
i de la Batllòria.

Aquelles eleccions van ser caracteritzades per un bipartidisme que es donava
llavors a la Batllòria com a conseqüència de la figura del regidor únic, figura
que des d’ERC anomenàvem “virrei“, i que tal com es presentava el panorama
s’esperava ara una “virreina”.

La nostra arribada al govern municipal i l’acord municipal que vam pactar amb
la resta de components del “tripartit”, ens va portar a fer desaparèixer aquella
figura de “virrei o virreina “ que no aportava cap valor afegit al present i futur
de la Batllòria.

La situació actual és molt diferent, ja que tenim la creació del Consell de Poble
(com a pas previ a l’EMD), que és molt més plural i participatiu que abans i
permet, als ciutadans de tota la vida i als nouvinguts, treballar per planificar el
futur de la Batllòria. La feina feta ha estat molt important, tot i que encara
queden per resoldre molts problemes i sabem que no serà un camí de roses,
(el creixement que està tenint la Batllòria en aquests darrers anys, els personalismes,
els partidismes, etc.), tot fruit d’una planificació de curta volada dels anteriors
governs i que hauria continuat de la mateixa manera, encara que amb diferent
color, si hagués prosperat la proposta del partit més votat a la Batllòria a les
eleccions municipals passades.

Des d’ERC estem convençuts que la proposta d’una EMD és el millor camí per
al futur i per a la gestió de la Batllòria i, fins i tot, per poder arribar també a la
independència si els batlloriencs i les batllorienques ho volen, d’acord amb
legislació vigent.

ERC continuarà empenyent i respectant la voluntat del que s’acordi per majoria,
sempre que es respectin les minories, fent les coses bé, democràticament i sense
demagògia.

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

Grup Municipal d’ICV
pasqualiaj@santceloni.orgGrup Municipal de CiU

boschoe@santceloni.org

Grup Municipal del PSC
www.psc.santceloni.com

UN SERVEI D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE MÀXIMA QUALITAT
PRIORITAT DEL PSC

Un dels valors que el PSC ha prioritzat sempre, des que governa a l’Ajuntament
de Sant Celoni (any 1989), ha estat, sense cap mena de dubte, oferir un
bon servei d’atenció a la ciutadania per tal de donar respostes a totes les
necessitats i inquietuds del veïnatge celoní i batllorienc.

Per poder oferir  aquest bon servei a la nostra població és necessari dotar-
se de bones infraestructures i equipaments públics, com és l’exemple de
l’Edifici Bruc (on s’ubica l’Àrea d’Entorn) que permet un accés i una atenció
molt més directa als vilatans. O el mateix Centre Cívic de la Batllòria, que
aglutina tota una sèrie de serveis (biblioteca, OAC, centre mèdic, ...) que
facilita de forma uniforme la resposta al ciutadà.

El PSC continuarà en aquesta línia, dotant Sant Celoni i la Batllòria
d’equipaments  municipals que facilitin de forma àgil les tasques administratives
i tècniques. Un clar exemple d’aquest afer són les obres de remodelació del
Safareig, per adequar els baixos com a nova seu de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà –OAC- ubicada actualment a l’Ajuntament, per millorar el servei
amb nous espais més amples i adequats a les necessitats requerides, i
l’ampliació horària de l’OAC, que des del gener ha ampliat el servei  en tres
tardes més a la setmana per donar major diversitat d’horaris als ciutadans
i ciutadanes per fer els  tràmits i les gestions administratives.

Però  no podem oblidar que per donar un bon servei d’atenció a la ciutadania,
és necessari i imprescindible comptar amb un equip de treballadors amb
qualitat humana  que, des de la seva professionalitat i rigor, donen, dia a
dia, respostes a moltes de les inquietuds i necessitats dels nostres ciutadans.

Des del PSC estem molt satisfets per la labor que diàriament fa  el personal
de l’Ajuntament, cal assenyalar que l’atenció dispensada pels treballadors
municipals ha estat valorada per la gent de Sant Celoni i la Batllòria de forma
molt positiva, segons l’enquesta de finals del 2004, gairebé el 97% mostren
la seva satisfacció pel tracte rebut. I això fa que la relació entre ciutadania i
Ajuntament sigui àgil, cordial, ràpida i eficient, donant un servei d’atenció
al ciutadà de màxima qualitat.

GESTIONAR EL DIA A DIA, O PENSAR EN EL FUTUR
El Ple del dia 2 de juny  va aprovar l’adjudicació de 8 parcel·les procedents de
l’  última subhasta de patrimoni de l’Ajuntament. Aquest és el darrer tràmit de
la venda d’un conjunt de 16 terrenys municipals, que va ser una de les primeres
decisions que va prendre l’actual  Equip de Govern (PSOE-ERC-ICV). En el seu
moment, fa un any, el Grup Municipal de CiU es va manifestar clarament en
contra d’aquesta decisió. El principal motiu que s’exposà aleshores va ser la
manca d’explicació de la destinació final dels recursos obtinguts en aquestes
subhastes. Una cosa tan òbvia com justificar per a què s’utilitzarien aquests
diners va tenir el silenci com a única resposta. Un any després, l’Equip de Govern
continua incapaç de justificar la destinació dels més de 2 milions d’euros
(2.075.006,11) que ingressarà de l’última subhasta, mig milió més del previst
inicialment.

Es constata, altre cop, que l’actual Equip de Govern només mira el dia a dia i
no li interessa ni planificar el futur ni gestionar eficientment els diners de tots
els ciutadans de Sant Celoni. Prefereix més fer caixa i deixar passar el temps,
que impulsar les inversions pendents. Vol dir que la prioritat és inaugurar les
obres (o posar-hi la primera pedra) l’any 2007, perquè és un any electoral, i no
pas  l’any 2005 o 2006, no fos cas que la llista d’inversions fos massa curta i
la gent se n’oblidés massa aviat.

En aquest desgavell, el grup de CiU va optar pel  diàleg i no per la confrontació,
pel consens i pel bé del poble i no per la crispació, en definitiva, va optar per
oferir propostes per fer progressar Sant Celoni. CiU va demanar la convocatòria
d’una reunió de la ponència de planificació financera, que ja està inactiva tan
sols dos mesos després de crear-se, per arribar a un consens sobre com invertir
els 1,5 milions d’euros d’ingressos previstos inicialment en la subhasta. El Grup
de CiU planteja que es destinin a la construcció d’una escola bressol pública.
La resta, més de mig milió d’euros, va fer la proposta d’assignar els majors
ingressos obtinguts per la venda dels terrenys de la Batllòria (188.417,77 euros)
a incrementar el pressupost del Consell de poble de la Batllòria i la resta
(330.305,37 euros), assignar-los a la política d’habitatge i a les polítiques de
joventut. La resposta, simplement, un no; és una llàstima que en privat  facin
un reconeixement de  les nostres propostes que no fan en públic... els interessos
de partit primer!

En aquest context, no podem estar més d’acord amb unes declaracions del
portaveu del sindicat UGT a Catalunya en què  mostra la seva decepció per la
“política nadalenca”, que es tradueix en una activitat mediàtica “per promocionar
petits plans” en lloc de “donar el cop de timó necessari”. No parlava de Sant
Celoni, sinó de l’increment de 92 barracons previstos pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat per a l’any 2005...però és similar al que passa
aquí, no trobeu?  L’informatiu que teniu a les mans n’és un exemple.

Que lluny queda el ple extraordinari convocat per tota l’oposició el març de l’any
2003 demanant la reprovació de la regidora de comunicació per la manca de
transparència i objectivitat dels mitjans públics locals. N’hi ha que ara corren a
fer-se la foto, oi Alsina?, quan abans ho criticaven. CiU ja té redactat un esborrany
de model de Consell de Comunicació i d’Estatuts per començar a debatre sobre
coses concretes. Comencem?

"Sempre tot està per fer i tot és possible. I, precisament, perquè tot està per
fer... tot és possible". MIQUEL MARTÍ I POL

PER SANT CELONI... PARTICIPEM I DECIDIM!

La participació ciutadana que ens demanen en aquest projecte per a Sant
Celoni pretén incidir en la realitat, diagnosticant col·lectivament els problemes,
prioritzant quins volem transformar i de quina manera els volem modificar.

Amb aquest tipus de participació, ni substituïm ni facilitem que
l’Ajuntament ens traspassi les seves responsabilitats. Ben al contrari,
aquest procés ha de promoure que s’inverteixin diners públics en allò que
la ciutadania consideri que fa falta, i que es cobreixin pressupostàriament
les necessitats i mancances existents en el nostre municipi.

No ens hem de deixar intimidar pel coneixement expert que tècnics i polítics
tenen de determinats temes. Hem de fer valer el que sabem nosaltres, per
tal que reconeguin i valorin el nostre coneixement sobre el poble. Podem
descobrir així, conjuntament, el potencial transformador i educatiu de tot
aquest procés.

Parlem d’un Ajuntament que “administri” la voluntat popular. No
creiem en un Ajuntament que implanti  polítiques que –sense comptar
amb ningú més- trobin oportunes durant quatre anys. Ens involucrarem
en aquest projecte perquè hauran de considerar la nostra opinió, propostes
i interessos, i invertir recursos i esforços en la seva implantació.

Des de la nostra responsabilitat en el govern, i com a veïns de Sant Celoni,
hi participarem, garantint 4 principis:

- Accedirem als espais de presa de decisions, en funció de la nostra
disponibilitat i de les nostres ganes d’implicar-nos-hi.

- Participarem en les diferents activitats que es derivin del procés i, sobretot,
podrem prendre decisions polítiques  i de gestió.

- Les decisions que es prenguin seran conseqüència de la deliberació i de
l’argumentació; el funcionament, per tant, serà igualitari. No més poder
pel fet d’ostentar un càrrec determinat.

- La desigualtat en l’accés a la informació pot pervertir aquest procés.
És un principi bàsic i una tasca clau garantir que tots nosaltres tinguem
la mateixa informació per tal de poder participar en igualtat de condicions.

Aquest és el nostre compromís.

Ha arribat l’hora de fer sentir la teva veu!

Un altre món encara és possible!
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Sant Celoni acull l’Acampada Jove 2005
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L’informatiu
Tots els establiments comercials interessats a disposar d'un expenedor del butlletí municipal, al
seu local, poden demanar-lo a l'Ajuntament  (Tel. 93 864 12 10 o comunicacio@santceloni.org).

Gràcies per la col·laboració.

divendres 1 de juliol

24 hores de futbol 7

 De les 21 h a les 21 h   Camp Municipal d’Esports

Organitza: Club Esportiu Sant Celoni

dissabte 2 de juliol

12 hores de bàsquet

 De les 13 h a la 1 h   Pavelló Municipal d’Esports

Organitza: Club Bàsquet Sant Celoni

dijous 7 de juliol

Dijous a la Fresca
Serveis a domicili de Circ Pànic

 A les 22 h   Plaça de la Biblioteca

divendres 8 de juliol

Hore del Conte: Contes de la mar salada
A càrrec de Joan de Boer

 A les 18 h   Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador

dissabte 9 de juliol

12 hores de futbol 7 per a menors de 16 anys

 De les 9 h a les 21 h   Camp Municipal d’Esports

Organitza: Club Esportiu Sant Celoni

La Coral Briançó del Baix Montseny presenta
l’espectacle d’arrel tradicional

Cor, música i dansa

 A les 22 h   Sala petita Teatre Municipal Ateneu

Entrada: 3 euros

dijous 14 de juliol

Dijous a al fresca

Ovidi Montllor: deu catalans i un rus

Toti Soler: veu i guitarra
Ester Formosa: veu
Carles Rabassa: poeta

 A les 22 h   Jardins de la Rectoria Vella

Acampada Jove
Ska-P, Dept., Mesclat, SU TA GAR, La Carrau

divendres 15 de juliol

Tertúlia literària: Nit de Lletres
Comentem Seda, d’Alessandro Baricco

 A les 21 h   Bar la Volta

Acampada Jove
The Toy Dolls, New York Ska Jazz Ensemble, Lluís
Llach i Feliu Ventura, Habeas Corpus, La Gossa Sorda

dissabte 16 de juliol

XLI Aplec de la Sardana

Cobla Lluïsos
 A les 19 h   Camp d’esports

Sopar popular i ball amb Pere Vilà Grup
 A les 21:30 h   Camp d’esports

Acampada Jove
Rosendo, Obrint Pas, Ismael Serrano, Skatalà,
Antònia Font

diumenge 17 de juliol

XLI Aplec de la Sardana

Cobla Combo Gili
 A les 11:30 h   Jardins de la Rectoria Vella

Aplec - cobles: Combo Gili,
Principal d’Amsterdam i Bisbal Jove

 A les 16:30 h   Jardins de la Rectoria Vella

dilluns 18 de juliol

Fase final de la XXIV
Copa Futbol sala Sant Celoni 2005

 A partir de les 20 h   Camp Municipal d’Esports

dimarts 19 de juliol

Fase final de la XXIV
Copa Futbol sala Sant Celoni 2005

 A partir de les 20 h   Camp Municipal d’Esports

dimecres 20 de juliol

Fase final de la XXIV
Copa Futbol sala Sant Celoni 2005

 A partir de les 20 h   Camp Municipal d’Esports

dijous 21 de juliol

Dijous a la fresca
Giulietta de Pepa Plana

 A les 22 h   Plaça de la Biblioteca

dilluns 25 de juliol

Exposició dels llibres viatgers del CEIP La Tordera,
acompanyats dels seus gegants

 Del 25 de juliol al 31 d’agost
 Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador

dijous 28 de juliol

Dijous a la fresca:
Infinito de nos dois d’Euclydes Mattos

Euclydes Mattos: guitarra i veu
Daniel Levy: bateria
Toni Terre: baix

 A les 22 h   Jardins de la Rectoria Vella

Festes de les associacions de veïns

AV Molí Paperer: 23 de juliol
AV Sant Llorenç de Vilardell: 5, 6 i 7 d’agost
AV Major de Dalt: 23 de setembre

Dibuixos i pintures

Fins al 17 de juliol del 2005
 La Rectoria Vella

Parc de la Rectoria Vella s/n. Sant Celoni
Horari: dissabtes i feiners de 5 a 8 de la tarda

Dilluns tancat. Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2 del
migdia i de 5 a 8 del vespre

Manel Navarro (Barcelona, 1933) es comença
a donar a conèixer a Barcelona a final dels anys
seixanta amb les seves obres d' humor tràgic,
amb figures o grups grotescos en què capta
irònicament les actituds i situacions més diverses.
Els personatges de Navarro ens mostren la
condició humana, amb les seves misèries. El
pintor ens els presenta amb un expressionisme
ple de sarcasme i ironia, però també amb una
mirada de comprensiva tendresa i complicitat.

Manel Navarro va néixer a Barcelona el 1933,
però té fortes vinculacions familiars a Gualba, on
va néixer la seva mare i on també té
la segona residència.

AV Baix Montseny: 8, 9 i 10 de juliol
AV El Virgili: 15, 16 i 17 de juliol
AV Illes Belles: 15, 16 i 17 de juliol
AV Sant Ponç: 22, 23 i 24 de juliol


