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Farmàcies
de guàrdia
AGOST
Draper
Vigas - Cardona

dimecres 24 d’agost

diumenge 28 d’agost

Trofeu de Futbol

Missa solemne, amb l’acompanyament de la cobla
la Principal de Banyoles

De 20 a 22 h

Camp de futbol

Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé

Sancho

dijous 25 d’agost

Chanut
Draper

Teatre amb l’obra Almenys no és Nadal
a càrrec de Rebrot teatre
A les 22 h

Inauguració de l’exposició
“Història del futbol a la Batllòria”

Vigas - Cardona
Casas
Sancho
Chanut
Draper
Vigas - Cardona

A les 19 h

Al centre cívic

Sopar popular
A les 21.30 h

A la pista del mig de les escoles

Preu del tiquet 9 euros + 1 euro del plat i el got (Ecofesta)
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

Correfoc amb la colla de Diables de Terrassa
A les 23.30 h

Sortida de la plaça de l’Església

Ball de nit amb l’orquestra La banda del drac
A les 24 h

Chanut

dissabte 27 d’agost

Vigas - Cardona

Tir amb arc

Casas

De les 10 a les 13 h

Sancho

Draper

Al camp de futbol

Col·labora: Club Tir amb Arc Sant Celoni

Vigas - Cardona

2a Cursa de Rally - Slot
De les 10.30 h

Parc infantil
De les 18 a les 21 h
Al pati del mig de les escoles

Trofeu festa major de futbol

Memorial Joaquim Lòpez i Montpart
INACSA CE LA BATLLÒRIA - UE BREDA

Oganitza: Inacsa CE la Batllòria

Sancho
Chanut

A les 13 h
A la Unió Batllorienca

A les 18 h
Al camp de futbol

A l’envelat

Draper

A les 12 h
A la plaça de l’Església

Pallassos amb Trup de Nassos
Entrega de premis dibuix programa Festa Major

Casas
Casas
Sancho

A les 12 h
Als safareigs

Ballada de sardanes
amb la cobla Principal de Banyoles

Sancho

Vigas - Cardona

A l’antiga guarderia

Concert de Festa Major
Orquestra Volcan

Butlletí municipal - agost - setembre 2005

Gran ball de fi de festa
Orquestra Volcan
A les 22 h
A l’envelat

Organitza: Escuderia la Batllòria

A les 17 h
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Sancho
Chanut
Chanut
Draper
Vigas - Cardona
Casas

Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

A les 18 h

Carrers i plaça de l’Església

Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

A les 20 h

Chanut
Draper

EXPOSICIÓ
Història del futbol a La Batllòria
Al 1r pis del centre cívic
dia 26 d’agost de 19 a 21 h
dia 27 d’agost de 18 a 20 h
dia 28 d’agost de 12 a 14 h
Organitza: Inacsa CE la Batllòria

Final del trofeu de futbol 7
Al camp de futbol

Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé

Sancho

Ball de nit amb l’orquestra Mitjanit
A les 23 h (fins la matinada)

A l’envelat

Draper
Vigas - Cardona

* Podeu consultar totes els
actes a www.santceloni.org
i en el programa de mà
que rebreu a casa vostra.

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

R

Idees per a la

Mostra Art al carrer

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

L’Ajuntament organitza la mostra anual Art al carrer per les festes de Sant Martí. Es preveu la participació
d’artistes representant diferents modalitats: música, fotografia, ball, art floral ... Un dels objectius d’aquesta
proposta és apropar el fet artístic al ciutadà.
Per Sant Martí, a la plaça de l’església i al carrer Major ens trobarem un any més amb diferents propostes divertides
i originals que, com sempre, comptaran amb la participació del celonins.
Si tens alguna idea creativa que creus que pots posar en marxa per la mostra passa pel Safareig (seu provisional
a l’antic edifici de la biblioteca de la Caixa, tel . 93 867 47 80, a/e pij.safareig@santceloni.org) i intentarem ajudarte a fer-la realitat.

Casas

CASAS
CHANUT
DRAPER
SANCHO
CARDONA-VIGAS

Composición

A la plaça de l’Església

Trobada de colles geganteres
Cercavila pels carrers del poble i ballada

Casas

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

K

L’informatiu

A les 19 h
A l’envelat

Plantada de gegants

SETEMBRE

CY CMY

A les 11 h
A l’església parroquial Nostra Senyora de l’Esperança

A l’envelat

divendres 26 d’agost

Draper

MY

3a Bicicletada popular

Vigas - Cardona
Casas
Chanut

CM

FESTA MAJOR LA BATLLÒRIA

Casas

Draper
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Festa Major 2005
Joan Castaño
Alcalde

Del 8 al 12 de setembre, Sant Celoni estarà de Festa Major. Un any més,
les colles de Senys i Negres dinamitzaran la festa amb la seva competència
en el Corremonts, que estrena proves noves. Enguany, la festa coincideix
amb la celebració dels 15 anys de la Colla de Diables, fet que il·lustra el
cartell guanyador de la Festa Major, dissenyat per Raquel Castro.

Editorial
Ja em perdonareu la insistència, però, davant les condicions extremes en matèria
d’aigua i d’incendis forestals, cal recordar
decididament a tots els ciutadans i ciutadanes que de les actituds personals depèn,
en molta mesura, que disposem d’aigua
potable sense restriccions i que puguem
evitar el foc. Si quan L’informatiu surti al
carrer la pluja no ha fet acte de presència,
tindrem un agost dur. Sabeu que els pantans
es troben a nivells molt i molt baixos i, per
tant, és vital que estalviem l’aigua. Per ferho, només cal que seguiu els consells que
trobareu en aquest butlletí. Així, a més a
més, ens eduquem en l’estalvi de manera
continuada i aprenem hàbits sostenibles.
Pel que fa el foc, que us haig de dir que no
conegueu? A molts llocs, propers i llunyans,
el pateixen de valent. Sense anar més lluny,
durant la revetlla de Sant Joan, vàrem tenir
un petit incendi al torrent del Virgili que
sortosament va ser ràpidament controlat
pels bombers. Tampoc altres indrets del
Vallès Oriental se n’han escapat. Fa pocs
dies donava suport personalment, i sobre
el terreny, al municipi de Sant Quirze Safaja,
on en un tres i no res cremaren 35 hectàrees
de bosc. Hem de fer un veritable esforç
d’atenció i sensibilitat, evitant pràctiques
perilloses i avisant d’immediat al 112 tan
bon punt albirem el menor rastre de fum.
Enguany, totes les administracions han
esmerçat més recursos per a la prevenció
i l’extinció –especialment mitjans aeris,
que resulten ràpids i eficients- però sense
el civisme de tots no ens en sortiríem.
Aigua i foc són doncs, paradoxalment,
protagonistes de l’estiu. Ajudem a fer-ne
minvar els efectes negatius.
L’Acampada Jove 2005 ha passat com una
ventada d’aire fresc, malgrat la calor!! Ha
estat un veritable plaer veure Sant Celoni
envaït per jovent trempat i respectuós,
cercant l’ombra dels parcs i places, passejant
i compartint l’espai públic amb els celonins
i celonines. Però com que segur que alguna
molèstia o altra s’ha generat, ni que sigui
per l’eixam de visitants o pel soroll dels
concerts, demano excuses per tot allò que
no s’hagi sabut o pogut evitar. Estic convençut que si analitzem la situació, i valorem
el negatiu i també el positiu, tothom sabrà
trobar un major equilibri. Des d’aquí, en
qualsevol cas, us vull agrair la comprensió
i l’hospitalitat que de manera manifestament àmplia heu ofert als participants.
Veureu en portada que els motors de la
Festa Major s’escalfen. Enguany hi ha ganes
de fer-la grossa i Senys i Negres ja comencen a moure fitxa. Aprofiteu l’agost per
agafar forces per poder gaudir-ne de valent.
Que tingueu un estiu ben feliç!
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Composición

SENYS i NEGRES
escalfen motors !
Cap de colla dels SENYS

A punt per la festa?
Sí, tenim moltes ganes de fer
gresca i ho volem fer amb la
implicació de tothom. Volem
que la gent de Sant Celoni s'involucri en la festa,
que passi de lluir la samarreta dels Senys o dels
Negres a suar-la de veritat.

Què n'esperes de la Festa Major 2005?

Per què val la pena ser dels Senys?
Dels Senys o dels Negres, l'important és participar.
Les colles serveixen per conduir la festa.
S'estableix una química molt bona que permet
que la gent es conegui. Posats a triar però, sens
cap mena de dubte val la pensa ser dels Senys.
Penseu que fa mesos que els Senys estiren troncs
d'arbres -caiguts per l'AVE- tenim genets que
s'entrenen dalt dels rucs... i ens consta que els
Negres practiquen en senglars...

Quin és el millor moment de la Festa
Major?
Potser quan es dóna el veredicte, però, de fet,
tota la festa. Una prova no pot superar el que
dóna de si tot el Corremonts.
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LA FESTA DE LA ROSA DEL BAIX MONTSENY, LA TROBADA
DELS SOCIALISTES

ACAMPADA JOVE 2005 A SANT CELONI
PROBLEMA O OPORTUNITAT?

El passat dia 18 de juny, va tenir lloc a la Rectoria Vella la primera Festa de la
Rosa; una trobada de germanor de totes les agrupacions socialistes del Baix
Montseny.

En el moment d’escriure aquest article encara l’Acampada Jove’05 no ha acabat,
però sí que ja hem passat l’equador i des de l’Àrea de Comunicació se’ns ha demanat
l’escrit del grup municipal per a L’informatiu. Normalment, en aquest apartat, els
d’ERC toquem coses de programa electoral i informem de la situació dels diferents
projectes municipals. Tot i això, creiem que ara hem de donar la nostra opinió respecte
a l’acampada.

Va ser una diada de trobada i de bescanvi d’inquietuds i idees que tots els
socialistes compartim. Van participar a la festa més de 250 persones: companys
i participants de diferents agrupacions, joves de les Joventuts Socialistes de
Sant Celoni i de la comarca, companys de l’executiva nacional com Josep
Maria Sala i Jordi Terrades, companys socialistes comarcals com Román Ruíz
que és el 1r secretari de la Federació del Vallès Oriental, Joan Castaño que
hi assistí com a alcalde de Sant Celoni i president del Consell Comarcal i nous
militants que durant aquest acte simbòlic recolliren el seu carnet i iniciaven
així el seu camí dins la família socialista.
“El PSC és el partit municipalista que ha vetllat i ho farà sempre
pels seus municipis, i perquè aquests cada dia tinguin més
recursos per tirar endavant tots els projectes per millorar la
qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes”, aquestes
paraules de Joan Castaño van ser compartides per tots els assistents,
perquè el món local és l’ essència del PSC.
Els dirigents del partit que assistiren a la trobada van transmetre
la necessitat i la importància d’aprovar l’Estatut d’una vegada per
totes, per poder plasmar i treballar millor el projecte social de
Catalunya, que és la prioritat del PSC, i sobretot per poder
resoldre tots aquells dèficits socials que tenim (educatius, sanitaris,
de finançament, d’infraestructures...). Com podem tenir un país
avançat i modern, si ignorem els dèficits socials! El PSC des de
la seva responsabilitat de governar ha iniciat aquesta transformació
social, perquè la base del desenvolupament d’un país és l’ aplicació d’una
bona política social, amb l’ ampliació de nous drets i obligacions, sense
cap por, amb nous reptes que refermin encara més els valors de democràcia,
llibertat i solidaritat; pilars bàsics d’una societat.

Joan Costa

Que no baixi el llistó que entre tots hem
aconseguit pujar. Que la participació creixi i que
l'únic que ens pugui espatllar la festa sigui el mal
temps.

M

Bernat Fugarolas
Cap de colla dels NEGRES

A punt per la festa?
Sí, i amb moltes ganes de guanyar els Senys.
La veritat és que Senys i Negres més que
rivalitat, que també n'hi ha, tenim ganes de
passar-nos-ho molt bé.

Què n'esperes de la Festa Major 2005?
Que la gent participi, s'ho passi bé. Les colles
volem donar vida a la Festa Major. Amb el
Corremonts la festa ha fet un gran canvi perquè
ofereix un joc que implica tothom.

Per què val la pena ser dels Negres ?
És la millor opció. Com que visc a la Batllòria,
entre el Montseny i el Montnegre em quedo
amb el Montnegre.

Quin és el millor moment de la Festa
Major?
Per mi, la cercavila de gegants i el correfoc.

La Festa de la Rosa del Baix Montseny ha estat una trobada d’intercanvi emotiva
per a tots els assistents, que vam gaudir d’un dinar de germanor i d’una diada
de festa, una trobada de companys, simpatitzants, en definitiva d’amics que
creiem i estem convençuts en el projecte socialista, important i primordial per
al projecte de país que volem. L’any que ve comptem amb tu!
Grup Municipal del PSC
www.psc.santceloni.com

Aquest any, volem fer un pas més per ambientalitzar
la nostra Festa Major i hem adquirit una nova
vaixella reutilitzable:
• Al sopar popular i a l’arrossada utilitzarem plats i
gots retornables. El cost d’ambdues peces és d’1euro
que anirà inclòs en el tiquet i que ens abonaran quan
les retornem.
• A les barraques del Cardelús seguirem servin les
begudes amb got retornable. El cost del got és d’1
euro que ens abonaran quan el retornem.
També utilitzarem coberts biocompostables i gots
ecològics que podrem recollir selectivament amb la
fracció orgànica. La resta de materials emprats caldrà
separar-los adequadament segons la fracció
corresponent.
Entre tots aconseguirem reduir la quantitat de residus
generats, i que una part molt important els portem
a reciclar en lloc de llençar-los a l’abocador. Els
ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni reduïm,
reutilitzem i reciclem. Pel medi ambient, fem
ECOFESTA!

Principis de sostenibilitat durant la Festa Major
• Reduir la utilització d’envasos d’un sol ús.
• Reutilitzar i reciclar els diferents tipus de residus.
• Estalviar recursos energètics.

Quan l’Acampada de les JERC hagi acabat haurem de fer un balanç més aprofundit
per tal de millorar l’edició de l’any que ve. Tots plegats: ERC, Ajuntament, JERC, UBIC,
restauració, ciutadans, etc. valorarem els punts forts i febles i segur que tot anirà millor.
Però si ens ho permeteu, des d’ERC volem fer dels problemes OPORTUNITATS i creiem
sincerament que la decisió que va prendre a la tardor de l’any passar la Secció Local
d’ERC i, posteriorment, l’equip de govern de l’Ajuntament ha estat una oportunitat
per SANT CELONI i LA BATLLÒRIA que no podíem deixar passar. Esperem que tingui
continuïtat per bé de la majoria de la nostra ciutadania i us demanem disculpes i
comprensió per les molèsties que un esdeveniment d’aquest tipus ha generat.

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

El 14 de juny de 2003 es va constituir el nou Ajuntament de Sant Celoni. Ha
transcorregut dos anys complets des de la sessió plenària que va habilitar al
nou govern (PSC-PSOE, ERC, ICV) per gestionar els recursos i les polítiques
que afecten els habitants de Sant Celoni i la Batllòria. És un temps més que
suficient per poder avaluar i valorar les accions, que no intencions, efectivament
realitzades i impulsades.

Encara avui en dia, si mirem el que ens falta i podríem aconseguir, trobarem
a faltar millors polítiques generals que assegurin la qualitat de vida que mereixem:
més i millor educació pública; una sanitat moderna, eficient i de qualitat; un
mercat de treball que ofereixi millors salaris i millors quotes de seguretat, i una
Administració pública al servei realment de la ciutadania.

El document més indicat per utilitzar de guia en la nostra valoració és l’acord
del pacte de govern 2003-2007. En el balanç s’ha utilitzat el màxim de criteris
objectius i raonats per puntuar l’execució dels acords del pacte, a través de
la informació obtinguda en els plens, les preguntes, les converses amb el
personal de l’Ajuntament i amb alguns regidors de govern, que permeti obtenir
un resultat clar i transparent.

PRIMER ANY: Any perdut. El Primer any ha estat d’una profunda inactivitat
política. Les actuacions més importants han estat el disseny d’un nou organigrama
i la presentació d’una auditoria financera que posa en evidència la manca de
planificació dels últims anys, així com la urgent necessitat de canviar la gestió
de l’Ajuntament.
SEGON ANY: Nul impuls a nous projectes. Durant el segon any ha continuat
la inactivitat política. Això sí, cal destacar l’última venda de 8 terrenys municipals
(i ja en portem 16 en dos anys) per més de dos milions d’euros sense concretar
cap inversió.
ACTITUD: Sense canvis. La mateixa actitud de caciquisme dels últims anys,
però que ara apliquen tres partits i a través d’un nou format butlletí
propagandístic.

• Minimitzar la contaminació acústica.
• Evitar el risc d’accidents.

Hem rebut suggeriments (no volem dir queixes), que si el volum era molt alt i per
tant no es podia dormir (la nit del dijous al divendres), i alguns altres temes menors
però en cap moment aquestes persones treballadores van rebutjar l’acampada, tot
al contrari, van dir que feia goig veure tant de moviment de joves pel poble comprant,
menjant en els restaurants, pizzeries, bars, etc.

BONES VACANCES!

• Reduir el consum d’aigua i la seva càrrega contaminant.
• Fomentar l’educació ambiental.

Tots sabeu que aquest esdeveniment es feia a Arbúcies des de feia 9 anys, però la
realitat és que l’Acampada s’ha fet gran i allò que va començar l’any 96 amb la
presència de tres centenars de joves i no tan joves, avui és una manifestació d’afirmació
i d’unió entre els pobles que parlem i tenim la mateixa cultura, vinguem d’on
vinguem, del nord o del sud com diu l’himne del Barça (escrit per Josep M. Espinàs)
encara que ara també hi hauríem d’afegir, si ens ho permet l’autor, de l’est i de l’oest,
aconseguint una quantitat que ja ultrapassa els 35.000 joves.

VALORACIÓ DE DOS ANYS DE LEGISLATURA: INSUFICIENT

Les conclusions generals de l’informe fet sobre el grau d’acompliment de dos
anys del pacte de govern municipal 2003-2007 són:

Aquesta Festa Major
entre tots fem possible l’ECOFESTA

D’entrada cal dir que, encara que no ho cregueu, no pel fet que l’organització jove
(JERC) del nostre partit sigui l’entitat organitzadora de l’Acampada, nosaltres hauríem
d’estar d’acord en tot, ans al contrari: hi vam ser crítics des del primer moment,
inclosa la Secció Local d’ERC que a la tardor de l’any passat vam estar a punt de no
acceptar-la pel risc evident que comportava i, per tant de no proposar-la a l’equip
de govern de l’Ajuntament. També dintre de l’equip de govern vam tenir els nostres
dubtes per tot el que pressuposava de problemes, feina, i alguna inversió, etc., però
al final vam veure que més que un problema el que teníem al davant era una
OPORTUNITAT per a la majoria de celonins i celonines i també perquè albiràvem la
possibilitat de potenciar la vida econòmica de la vila i situar-la en el mapa dels PPCC.

EXECUCIÓ TOTAL DELS ACORDS DE GOVERN: 11,5%
PUNTUACIÓ: INSUFICIENT

• Preveure rutes de sortida i entrada als actes i recintes.
Grup Municipal de CiU
boschoe@santceloni.org

Però si ens apropem al que tenim, veurem la feina que estem fent des dels
ajuntaments. Veurem també les energies del moviment ciutadà i d’altres
organitzacions socials que han impulsat reivindicacions i demandes que en
molts casos han fet que els nostres municipis puguin ser més habitables i més
relacionals.
Per tant, tot el que s’ha aconseguit ens anima a pensar que des de l’Ajuntament,
com a administració més propera a la ciutadania, podem fer molt més i que
són possibles iniciatives que facin de Sant Celoni un espai de trobada, de debat
públic i de cultura ciutadana.
Som davant el repte de fer de Sant Celoni un espai on imaginem i dissenyem
una vida digna i de qualitat. I això necessita propostes que desenvolupin altres
models urbans: fer de la participació ciutadana l’ànima de la iniciativa municipal;
un model de municipi sostenible i de qualitat, i un model social que cohesioni
tots els nostres ciutadans i ciutadanes.
Des del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds volem comprometre
el nostre projecte municipal de canvi en la democràcia participativa. Ens consta
que els municipis gestionats mitjançant la participació i el comprimís ciutadà
són millors municipis, en els quals els veïns se senten com a pròpia la gestió
municipal.
Ens resten prop de dos anys de govern. La modernització del nostre Ajuntament
que hem endegat ens fa ser optimistes. Intentem millorar la gestió del dia a
dia i tenim en funcionament tot de nous projectes que, sens dubte, es traduiran
en un millor servei a la ciutadania.
Confiem que, tot i les nostres errades, sabreu valorar la il·lusió i l’esforç de
polítics i tècnics per poder oferir-vos serveis de qualitat. I no us demanem que
reflectiu la vostra opinió a les properes eleccions municipals. Avui ja us podem
oferir la possibilitat no tan sols d’opinar, sinó de participar en la gestió municipal
que portem dia a dia. Aquest és el nostre compromís polític. Les persones i els
seus drets són el centre de les nostres actuacions municipals, no en tingueu
cap dubteu!
Tot i la calor i un mes d’agost de vacances per a molts de vosaltres, esperem
seguir rebent les vostres propostes i suggeriments. Bones vacances!

Grup Municipal d’ICV
pasqualiaj@santceloni.org
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FESTA MAJOR ‘05

L’informatiu

El conseller de Treball
i Indústria, a Sant Celoni

ATENCIÓ!! Noves proves del Corremonts
Concurs fotogràfic: Senys i Negres pel món
Si aneu de viatge o sortiu a fer un volt, agafeu la càmera fotogràfica i el
mocador de Senys o Negres i...a fer fotos!! A veure quin grup porta la
fotografia més original!! Us imagineu l’estàtua de la Llibertat amb un
mocador dels Senys? I un grup de tuaregs amb camells i els mocadors dels
Negres?
És important que a la fotografia surti el mocador de Senys o Negres. Un
cop rebudes, mirades i remirades el jurat del Corremonts donarà el punt
de la prova a un dels dos grups, valorant, no només la quantitat, sinó també
l’originalitat de les fotografies.
Les fotografies (fotocòpies làser o impressions digitals) han de ser mida A4 o A-5, i s’han d’entregar a la Paradeta de la Festa Major de Can Ramis,
del 5 al 10 de setembre.
Veniu a veure-les!! Hi seran totes exposades!!

El 20 de juliol, el conseller de Treball i Indústria de la
Generalitat, Josep Maria Rañé, va ser a Sant Celoni per
inaugurar el Centre de Recerca i Desenvolupament de
l'empresa UQUIFA. Abans però, va visitar l'Ajuntament, on
va ser rebut per l'alcalde Joan Castaño, regidors i
representants de la UBIC, de l'Associació d'Empresaris del
Baix Montseny i membres de diferents comitès d'empreses
del municipi. Tot seguit el conseller de Treball i Indústria
es va desplaçar a UQUIFA per inaugurar el seu nou Centre
de Recerca i Desenvolupament (R+D). Aquesta empresa,
fabricant de productes farmacèutics, ha invertit 2,3 milions
d’euros en la construcció, equipament i posada en servei
d’aquest laboratori que concentra a Sant Celoni totes les
activitats d'investigació del grup.

La campanya dels Senys i Negres
El jurat del Corremonts donarà un punt al grup (Senys o Negres) que organitzi la millor campanya de
propaganda i engalanament, a veure amb què ens sorpreneu!! Es valorarà l’originalitat i la participació.

Centre de Formació d’Adults Baix Montseny - Matrícula curs 2005/06
Període reservat a la gent del municipi:
dies 2, 5, 6 i 7 de setembre

Ensenyaments inicials

Període obert a tothom:
dies 8, 9, 13, 14 i 15 de setembre
L’edat mínima per matricular-se és de 18
anys complerts dins l’any 2005.
En el centre es pot rebre informació i
orientació de l’itinerari formatiu més
adient per a cada persona.

Horari d’atenció al públic: de 15 a 21 h.
C/ Torras i Bages,12, 1r.
Tel 93 864 12 25
Fax 93 867 20 62
a/e: cfadults@santceloni.org
www.santceloni.org

Català oral

1r. nivell (starter)

Formació instrumental:
- 1r. nivell (Albabetització)
- 2n. nivell (Neolectors)
- 3r. nivell (Certificat)

2n. nivell (elementary)

Graduat en educació secundària
Preparació de proves d’accés
Prova d’accés a Cicles Formatius de
grau mitjà

Secretaria del centre:

Anglès

3r. nivell (pre-intermediate)

Dibuix i pintura
Curs general
Tallers trimestrals

Informàtica
Introducció a la informàtica

Prova d’accés a Cicles Formatius de
grau superior

Informàtica fàcil

Prova d’accés a la Universitat per a
majors de 25 anys

Ofimàtica avançada

Castellà elemental

Ofimàtica
Internet
Disseny gràfic

PLENS
MUNICIPALS

Conveni a signar amb l’Agència Catalana de l’Aigua per al
finançament del nou dipòsit al Turó. El 85 % de l'obra està
subvencionat per la Generalitat. Aprovat per unanimitat.
Acords d’imposició i ordenació per fer les obres ordinàries
d’urbanització dels carrers de Joan Maragall i de Joan XXIII.
Aprovat per unanimitat.
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Ep, celonins i celonines! Com bé sabeu, aquest
any la Colla de Diables de Sant Celoni celebrem
el quinzè aniversari. Han estat 15 anys de feina
contínua, correfocs, espectacles, timbalades i
mil històries més, algunes en solitari i d’altres
en col·laboració amb ajuntaments i entitats, tant
de la nostra vila com d’arreu del territori català.
D’aquesta manera, hem donat a conèixer el
nom de Sant Celoni i el de la nostra Colla,
mantenint viva la cultura d’un poble i, per
descomptat, aportant la màgia del foc a qualsevol
festa o esdeveniment.

La Núria Alsina fou la següent a ocupar el càrrec
de cap de Colla. Amb la seva junta van ser al
capdavant en la celebració l’any 2000 dels deu
anys de Diables, coincidint amb la Festa Major
i donant vida a aquell lloc que aleshores era el
centre de les festes i espai de concerts: la Creu.

El primer correfoc de la Colla es portà a terme
la Nit de Sant Joan de 1990. Sota la tutela i
apadrinament dels Diables de Montornès ens
vam convertir en la primera colla del Baix
Montseny. Així doncs, el passat vint-i-tres de
juny, revetlla de Sant Joan, va coincidir amb el
quinzè aniversari i, tenint en compte que és la
nit de foc, no podia ser en data més assenyalada.

Actualment, l’objectiu de la Colla és col·laborar
en la creació d’alternatives culturals, socials i
d’esbarjo. Una de les noves fites, prova d’aquests
nous reptes, són els espectacles de foc que es
representaren a Boí i Taüll el març de l’any
passat, o a Vallgorguina el setembre, i aquí a
casa nostra el dia de la revetlla de Sant Joan,
amb gran èxit i acceptació del veïnat de Sant
Celoni, la qual cosa ens anima a continuar creant
i innovant en aquesta direcció.

La Colla ha passat per diverses etapes. La primera
fou dirigida per en Xavi Pascual i un bon grapat
de gent amb empenta i ganes de dur endavant
aquell projecte inicial, i se’n van sortir molt bé.
Des d’aleshores fins avui, molta gent n’ha pogut
formar part.

Ple extraordinari - 7 de juliol de 2005
Revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener de
2005 (15.081 habitants). Aprovat per unanimitat.

La Colla de Diables celebrem el quinzè aniversari

Acords d’imposició i ordenació de contribucions especials
de la urbanització del carrer de Jaume I, entre el carrer de
Bruc i el carrer de Raimon de Penyafort. Aprovat per
unanimitat.
Fixació de les festes de caràcter local per a l'any 2006 de
Sant Celoni (12 de setembre i 13 de novembre) i la Batllòria
(28 d'agost i 18 de desembre). Aprovat per unanimitat.

Els temps corren i els representants van canviant
i darrere en Xavi va venir l’Ignasi Busquets a
ocupar el seu lloc. Noves maneres de fer i algunes
cares noves amb ganes de fer foc. Cal destacar,
per exemple, la participació de l’Antonieta (nom
afectuós del nostre Drac de Vilardell) en la cursa
del Cort... Bé, tampoc cal fer propaganda de
cap multinacional, diguem que és una cursa
popular que se celebra cada any a Barcelona i
en la qual vam participar (no vam passar
desapercebuts).

I novament arriba l’hora del relleu i es constitueix
una nova junta. El canvi de cares es torna a fer
i entra una nova generació de diables, encara
que –i això s’ha de subratllar- n’hi ha que encara
aguantem, eh!

Ara som gairebé seixanta membres a la Colla.
No només gent de Sant Celoni, sinó també de
diferents poblacions del Baix Montseny. Tots
plegats busquem que la gent s’engresqui,
participi i ajudi a tirar endavant la Colla de
Diables, perquè volem uns veïns i veïnes actius
i alegres. Per aconseguir-ho i celebrar el quinzè
aniversari, aquest any farem actes i festes a
dojo. De manera que de ben segur –d’això no
en tingueu cap dubte- tornareu a sentir parlar
de nosaltres...
Vigileu que no us cremem les cames!!
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Avanç del programa de Festa Major
Cursos de català per a adults
Nou període d’inscripcions
AGOST
dissabte,2277
dissabte
12 h

Inici XIII 24 h d’Slot de Sant Celoni

diumenge 28
8h
12 h

XXV Torneig de Festa Major de petanca
Final XIII 24 h d’Slot de Sant Celoni

21.30 h
22 h

Ball Country - The Counttry Revival Farmers

22 h

Concert MACEDÒNIA

23.30 h

Musikalcardelús - THE MACE

Del 13 al 30 de setembre a:

Horari d’inscripció:

Concert MACACO

Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel. 93 864 12 13

Del 13 al 18 de setembre
de 10 a 13 h

0.30 h

Musikalcardelús - FRÀGIL

dissabte 3

20 - 5 h

Barraques

VI pujada al Turó de l’Home amb bicicleta

17 h

XII Torneig Vila de Sant Celoni de futbol

1r Campionat de billar

10 -13 h

Parc infantil

10.30 h

Diada Nacional de Catalunya, acte institucional

Rosari i missa

11 h

20 h

Inauguració del Centre de l’Associació Neurològica

11 h

XII Trobada de puntaires

22 h

Cinema forum

12 h

Sardanes cobla empordanesa

12 h

Passejada amb els gegants

18 h

Jocs tradicionals catalans

12 h

Passeig amb rucs per a la mainada

20 h

Missa solemne

13 h

Rucada

21 h

Música folk, amb els Trumfos

16-18 h

Parc infantil

18 h

Estrena bastoners, parlaments diada (Quico Sabaté)

19 h

Presentació llibres Premis Sant Celoni

18 h

Concert de Festa Major - Orquestra Cristian & Domènech

20 h

Inauguració exposició Diables i concurs cartells

19 h

Danses del món

20 h

Musikalcardelús - DATE FROM TODAY

20 h

Cercavila i encesa del bestiari

Torneig de Bàsquet sènior masculí Vila de Sant Celoni

20 h

Concurs de pastissos

21 h

Musikalcardelús - NÉMESIS AETERNA

20 h

Musikalcardelús - DE HEIDELBERG

22 h

Musikalcardelús - CANÍVALES PODRIDOS

21 h

Musikalcardelús - JAKE

Espectacle inauguració festa, Diables

21 h

Sopar popular

Sortida Correxarrups Senys i Negres

22 h

Ball de Festa Major - Orquestra Cristian & Domènech

20.45 h

22.30 h
23 h
23 h

Xarop de canya + Pentina el gat

23 h

Musikalcardelús - VALINOR

24 h

Musikalcardelús - POST MERIDIAN

23 h

Musikalcardelús - INTENTO DE FUGA

1 nit

Arribada correxarrups Senys i Negres

1 nit
20 - 5 h

8h
10.30 h

Ball per a tothom amb Orquestra Litoral
Barraques

12 nit

Concert BETAGARRI

1.30 h

Concert DANI EL HIGIÉNICO

3h

Musikalcardelús - EFECTES SECUNDARIS

dissabte, 10

4h

Musikalcardelús - DEKRÈPITS

VI Torneig tennis taula

20 - 5 h

Dilluns, 12

Pallassos, globus i animació infantil
Mostra de dansa

10 h

Taller engalanar bicicletes

17 h

Presentació equips hoquei 2005 - 2006

11 h

Bicicletes al carrer

17 h

Festa de l’escuma

12 h

Sardanes, cobla Jovenívola de Sabadell

17 h

Xocolatada

14 h

Arrossada - dinar popular

18 h

Plantada de gegants

15 h

Ball popular

18 h

IX Torneig de futbol sala Vila de Sant Celoni

18 h

Sortida correxutxes

19 h

Cercavila de gegants

18 h

Cercavila animació Pepsicolen - Pep Callau

20 h

Presentació equips bàsquet 2005-2006

18 h

Concert i ball, orquestra Costa Brava

20 h

Estirada de corda

22 h

Espectacle de foc, Diables

20 h

Musikalcardelús - TÓMATE ALGO

21 h

L’hora del cafè
…I el curs que ve continuaran, també, les tertúlies a la
Biblioteca.

Si us interessa la proposta o coneixeu algú que hi pugui
estar interessat, us agrairem que en feu difusió.

L’hora del cafè és una iniciativa que vol contribuir a oferir
un espai de conversa per a aquelles persones que
habitualment no parlin en català però que l’entenguin i
vulguin avançar en la pràctica oral de la llengua catalana.

• Perquè creiem que el català és necessari
• Perquè creiem que tothom es mereix l’oportunitat de
saber-lo parlar
• Perquè creiem que L’hora del cafè pot ser un bon espai
per fer noves amistats amb qui parlar en català.

L’hora del cafè pretén ser un espai distès de conversa i de
contacte entre persones per facilitar la fluïdesa i la
comprensió del català.
Es tracta de sessions gratuïtes, i no us exigim cap tipus de
vinculació. Veniu quan vulgueu i sereu ben rebuts. A més,
us convidem a prendre un cafè.

L’apunt

d

Dissabte 17

Torneig de bàsquet senior masculí Vila de Sant Celoni

10 h

Copa catalana d’escalada en bloc

Musikalcardelús - AWGN

19 h

Torneig d’handbol sènior masculí Vila de Sant Celoni

A partir del més d’octubre, ens trobarem cada dilluns de
3.30 h a 4.30 h de la tarda a la Biblioteca de Sant Celoni,
l’Escorxador.
Us hi esperem!

Sabíeu que...

T

En aquesta època estival, en què moltes persones
fan vacances (i les que no les fan hi somien...),
molts pobles i viles de les terres catalanes
celebren, amb gran lluïment, la seva festa major.

Després de La guerra dels mons i El somni d'una
nit de Sant Joan, aquest mes de juliol s’han
estrenat les pel·lícules Els quatre fantàstics (dia 15)
i Rolo i el secret del pèsol (22 de juliol).

Una festa major com cal té sempre un programa
d’actes ben atapeït, en què, a banda del pregó i
del castell de focs, un dels actes principals és el
ball de gala. Si bé és cert que els temps han
canviat, i que en el món actual aquestes
celebracions socials han perdut part de la seva
antiga esplendor, encara conserven un aire
intemporal i un punt nostàlgic que els dóna un
encant particular.

Al web Llengua catalana trobareu informació
sobre les pel·lícules en cartellera i sobre les
estrenes previstes en català.

Per poder triomfar la nit del ball us caldrà conèixer
els secrets dels balls de parella i, per descomptat,
tenir dots de ballador o balladora: un bon sentit
del ritme per al txa-txa-txa o la salsa, elegància
per al vals o el tango, agilitat per al rock, el swing
o el jive, o estil per a la rumba, el bolero o el
pasdoble. I si no teniu gaire gràcia per al ball de
saló, potser la vostra oportunitat arribarà amb
balls d’altres estils —ben diferents— que cada
any són més presents a les nostres festes majors,
com ara el disco o la conga.

Nova versió del rellotge en català

Barraques

12 h

20.45 h

Composición

10 h

* Per formalitzar la matrícula cal que
porteu el carnet d’identitat o document
identificatiu.
Per a qualsevol informació, no dubteu
a telefonar-nos o a venir-nos a veure.

Concurs de llançament de precisió de canya

19 h

divendres, 9

4

8h

Plantada de bestiari

dijous, 8

Del 19 al 30 de setembre
Matí de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
Tarda de dilluns a dijous, de 17 a 19.30 h

diumenge, 11

XXII Torneig Vila de Sant Celoni de futbol

dimecres, 7

* Podeu consultar-lo
íntegrament a
www.santceloni.org
i en el programa de mà
que rebreu a casa vostra.

Concert DIJOUS PAELLA

3.30 nit

8h

Informació i inscripcions

Correfoc

SETEMBRE

diumenge 4

El mes de setembre començarà el nou període d’inscripcions dels cursos de català per a adults, presencials i a distància, que organitza el
Consorci per a la Normalització Lingüística a Sant Celoni per aprendre a parlar català amb fluïdesa, per iniciar-se en l’escriptura o per millorar-la.

23.30 h

2 nit

17 h

Festa de la pubilla

Però si malgrat tot no us en sortiu amb els passos,
no patiu: la terminologia del ball sí que la podeu
d o m i n a r, c o nsultant e l C e r c a t e r m
http://www.termcat.net.
Bon ball i bona festa major!

http://www.gencat.net/presidencia/llengcat/
cinema/agenda.htm

En línia

B

L’èxit que va obtenir el descans de pantalla
dissenyat per l’empresa Comunicació Digital —on
es pot veure un rellotge que expressa l’hora
segons el sistema tradicional català de quarts—
afegit a la quantitat de suggeriments rebuts, han
animat aquesta empresa, especialitzada en la
conceptualització i disseny web, a fer una segona
versió encara més genuïna. Per a aquesta segona
versió s’ha comptat amb el suport de l’Oficina de
Correcció i Assessorament Lingüístic de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC).

fonamental amb altres rellotges és que la minutera
és capaç de marcar els mitjos quarts i que l'hora
a la qual s'ha de fer referència s’il·lumina. Com a
complement el rellotge incorpora l’expressió
escrita de cadascun dels minuts del dia
En aquest vincle
(http://www.comunicaciodigital.com
/rellotge_catala/)
es pot veure el resultat, descarregar el rellotge
—en la versió descans de pantalla o com a fons
d’escriptori— i consultar un convertidor que ofereix
les diverses accepcions de la notació horària per a
qualsevol minut del dia.
A més d’una completa informació sobre les formes
de dir l’hora —la tradicional, la moderna i la
mixta— i una interessant bibliografia amb la
reproducció de textos de diversos autors

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

En aquesta versió, com a l’anterior, la gràfica i la
funcionalitat del rellotge han estat pensades per
a reforçar aquest sistema de lectura. La diferència
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Paco Candel va celebrar fa pocs dies el seu 80è
aniversari. Aprofitem aquest fet per a suggerir-vos la
lectura dels títols que podreu trobar a la biblioteca:

Sant Celoni acull amb èxit l’Acampada Jove 2005
Organització i Ajuntament en fan una valoració positiva

• Els altres catalans del segle XXI
• La nova pobresa
• Patatas calientes
• Memòries d'un burgès i d'un proletari
• Han matado a un hombre, han roto un paisaje
• El sant de la mare Margarida

Activitats

Serveis

Divendres 9 de setembre, a les 19 h, es
presentarà a la Biblioteca l’Escorxador els
llibres guanyadors dels III Premis Sant
Celoni, publicats per Viena Edicions amb
l’assistència dels guanyadors, Lluís Oliván
i Francesc Vélez; l’editor, Enric Viladot; una
representació del jurat i l’alcalde, Joan
Castaño. L’acte consistirà en la presentació
dels llibres i comentari literari dels textos.
En acabat, es presentaran les bases dels
Premis Sant Celoni per al 2006, tot i que
des de finals de juny ja està obert el termini
de presentació d’originals.
Per acabar d’amenitzar-ho tot, es farà una
lectura dels fragments més significatius de
les obres guanyadores, amb música en
directe de fons.

El servei d’Internet a la biblioteca pública
és concebut com una extensió del propi
servei. És a dir, l’objectiu bàsic és la cerca
d’informació (accés a multiplicitat de bases
de dades generals i especialitzades) i la
comunicació externa (correu electrònic). Si
necessiteu utilitzar serveis d’ofimàtica us
podeu dirigir al Safareig.
La biblioteca us ofereix connexió gratuïta
durant dues hores setmanals. La impressió
o gravació de la informació obtinguda està
sotmesa a les taxes públiques vigents.
La biblioteca també us ofereix suport a la
formació en l’ús de noves tecnologies, i això
ho fa de dues maneres: puntualment, en
forma de consultes curtes que es resolen in
situ, o bé específicament dins els cursos gratuïts
de formació d’usuaris que es fan a l’equipament
un o dos cops l’any.

Del 14 al 16 de juliol, Sant Celoni va quedar envaïda per la multitud
de joves que van participar a l'Acampada Jove 2005 organitzada per
les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC). L'organització
xifra en 35 mil els joves que van asssistir als diferents actes polítics,
culturals i musicals. Els camps de can Reberter i de cal Poll van acollir

uns 10 mil campistes que durant el dia, van omplir, de manera cívica,
carrers, places i sobretot la piscina del municipi. L'Ajuntament valora
de forma molt positiva la incidència cultural, social i econòmica que
ha tingut l'esdeveniment que mantindrà la seu celonina durant els
propers 4 anys.

Vacances
La biblioteca estarà tancada
de l’1 al 15 d’agost i tots els
dissabtes d’estiu.
Disculpeu les molèsties que
aquest fet us pugui ocasionar.

Dinamització del comerç celoní

© Fotos: Joan Josep Bonet, Jordi Oset, Jordi Perdigó

“L’Acampada Jove s’ha estrenat a Sant Celoni amb nota alta.” Aquest titular de portada, en un mitjà de comunicació, sintetitza la

Nous plafons d’informació comercial
Sant Celoni disposarà de cinc plafons d’informació comercial.
El 5 de juliol, la comissió de seguiment del Pla de dinamització
comercial de Sant Celoni, formada per representants de
l'Ajuntament, la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant
Celoni, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya,
la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Agrupament de
Botiguers de Catalunya, va revisar el primer plafó instal·lat
a la plaça de la Vila.
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I Mercat de la ganga

impressió que de manera general se’n té una vegada celebrat el festival. Han estat quatre dies de convivència tranquil·la, alegre i
compromesa, que han portat a Sant Celoni la imatge al dia de com viuen la cultura, el civisme i les relacions socials, bona part dels

El primer cap de setmana de juliol es va fer el 1r Mercat de la Ganga,
organitzat per l'Associació de Veïns i Comerciants Anselm Clavé Centre,
de recent creació.

joves del país. Una cultura que es viu com una evolució, un civisme que té nous registres i unes relacions socials que estan marcades
per la diversitat; aquests són els fonaments “dels que pugen”.
L’Acampada també ha suposat, però, algunes incidències i per això ara toca fer-ne una valoració global i decidir si s’escau repetir
Josep Alsina

l’experiència. Els organitzadors –JERC- ja ens han mostrat la seva satisfacció pels resultats obtinguts, però Sant Celoni també vol

2n tinent d’alcalde
Regidor de Comunicació,
Joventut i
Desenvolupament

fer balanç de l’esdeveniment. És per això que us agrairíem que ens féssiu arribar el vostre parer sobre la celebració de l’Acampada
a l’Ajuntament. Això sí, fent-ho de manera serena, valorant ponderadament els pros i els contres: la posada en valor del nom de Sant
Celoni, els efectes que ha tingut sobre el comerç i l’hostaleria, els impactes en forma de molèsties generades... Si voleu dir-hi la vostra
envieu un correu a l’a/e desenvolupament@santceloni.org o un escrit a la Regidoria de Desenvolupament (plaça de la Vila,1).
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TU FAS POSSIBLE

Com podem

estalviar aigua?

UN SANT CELONI NET

1
a casa

Els celonins només recollim selectivament un 16% de la matèria orgànica que hi ha en els nostres residus i això vol dir que anualment
deixem de reciclar unes 2.900 tones de fracció orgànica. Si bé aquest nivell de recollida és superior als corresponents al Vallès Oriental
i a Catalunya (13% i 10%, respectivament), cal l'esforç de tots per garantir un futur sostenible.

Amb aquesta finalitat, des de març de 2000, a Sant Celoni disposem de
contenidors de color marró on cal dipositar la fracció orgànica de les
deixalles que, prèviament, s’ha d’haver separat a casa. D’aleshores ençà

2

Preneu una dutxa en
lloc d’un bany

3

Estalviareu 100 litres
d’aigua

Una aixeta oberta gasta
10-20 litres d’aigua per
minut

La fracció orgànica
Aproximadament la meitat (un 45%) de les escombraries que generem
diàriament són restes orgàniques. Si les llencem barrejades amb les
altres deixalles, perdem la possibilitat de treure'n algun valor i fem un
ús no sostenible dels nostres recursos. En canvi, si la separem
correctament, la fracció orgànica dels residus pot transformar-se en
adob d'alta qualitat (el compost), per utilitzar en horticultura o jardineria.

Tanqueu la dutxa i
l’aixeta mentre us
ensaboneu les mans,
us renteu les dents o
us afaiteu

a Sant Celoni hem reciclat una mitjana mensual de 46,5 tones de residus
orgànics (fins a juny d’enguany, s’ha dut a la planta de compostatge un
total de 267.770 kg de fracció orgànica).
Tanmateix, com hem dit abans, actualment a Sant Celoni només recollim
selectivament un 16% de la matèria orgànica que generem, per tant,
estem molt lluny de l’objectiu del 40% que plantejava per al 2003 el
Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2001-2006
(PROGREMIC).

4
Miquel Vega

Utilitzeu aparells
amb etiqueta
ecològica

5

Renoveu els vostres
aparells (aixetes, dutxes i
cisternes) per d’altres més
moderns i eficients

a la
terrassa
i al jardí

Repareu totes les
aixetes i cisternes
que gotegin

Estalviareu els 10-15 litres
d’aigua que conté la
cisterna

7

No feu servir l’aigua
de l’aixeta per
descongelar aliments

8

Utilitzeu el wàter per
a la seva funció
Estalviarem problemes a
les depuradores i
contribuirem a no
contaminar l’aigua

Una aixeta que degota
pot perdre fins a 50 litres
d’aigua al dia i una
cisterna en pot perdre
fins a 250

Una rentadora
consumeix 170 litres
d’aigua i un rentaplats
en consumeix 50

Regidor d’Espai Públic

“Generem molts
residus, però, si
reciclem més podem
atenuar-ne els efectes
negatius”

6

Utilitzeu la
rentadora i el
rentaplats només
quan siguin plens

Tireu de la cadena
del wàter només
quan sigui necessari;
no el feu servir de
cendrer o paperera

9

Planteu arbustos i
plantes autòctones
També són decoratives
i menys consumidores
d’aigua

10

Deixeu créixer la
gespa més alta

11

Disminuireu
l’evaporació de l’aigua,
especialment si l’estiu
és molt sec

Utilitzeu l’escombra
enlloc de la mànega
per netejar patis i
terrasses

Què cal posar al contenidor marró?

12

SÍ: Restes de menjar i de la cuina (de fruita i verdura, de carn i peix, paper de cuina
i tovallons bruts, closques d'ou i fruita seca, marro de cafè i restes d'infusions, etc.) i
restes de jardinera (de mida petita i en poca quantitat).

13

Ajusteu correctament
els aspersors i
concentreu el reg en
zones verdes

NO: Residus no orgànics en general (plàstics, vidre, llaunes i metalls, brics, paper
d'alumini, etc.), bolquers i compreses, excrements d’animals, restes de bricolatge i
d’escombrada, etc.

Com s’ha de recollir?

14

Intenteu regar a
primera hora del matí
o al capvespre
Si regeu en hores de sol,
el 30% de l’aigua
s’evapora

Renteu el cotxe en
rentadors automàtics

Poden fer un ús eficient de l’aigua
i permeten reutilitzar-la. Si renteu
el cotxe a mà és millor fer servir
una galleda i utilitzar només la
mànega per esbandir

SOREA

• A casa, separeu bé les restes orgàniques, tenint cura que no hi hagi residus inorgànics
barrejats. Llenceu-les dins d’una bossa (preferentment, de plàstic compostable)
col·locada en un petit cubell específic.

Nou telèfon per a l’atenció de les avaries amb servei de 24 hores tots els dies de l’any: 902 250 370
Per a consultes i altres temes no relacionats amb avaries es manté el telèfon habitual: 93 867 57 53

• Dipositeu les bosses (ben lligades, per evitar pudors i embrutiment) als contenidors
de color marró o crema que hi ha al carrer, abans de les 15 h del dia de recollida.
• El servei municipal de residus recull la fracció orgànica els dilluns, dimecres i dissabte,
de 15 a 20 h, i la du a la planta de compostatge de Granollers, perquè la reciclin.

“Les situacionsde sequera
i el nou model de gestió de l’aigua”
Cubells fracció orgànica
L’Ajuntament disposa de cubells de
20 litres per a facilitar-vos la separació
de la fracció orgànica a casa vostra.
Tots aquells que no en tingueu, podeu
recollir-lo gratuïtament a la Rectoria
Vella (Informació: 93 864 12 13).

Conferència

16 de setembre, a les 19.30 hores
Rectoria Vella
A càrrec de Lorenzo Correa, vicepresident
de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua
Presentarà Josep M. Pasqual i Arenas,
Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni

6
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espor ts
XIII 24 Hores d'Slot de Sant Celoni
El Club Minibòlids Sant Celoni organitza una nova edició de les 24 Hores
d’Slot que arriba a la tretzena edició. La competició començarà dissabte
27 d’agost a les 12 h del migdia i s'allargarà fins diumenge. Dimecres
però ja hi haurà entrenaments oberts al públic a la nova ubicació de la
cursa, a la pista coberta del Camp Municipal d'Esports.
Els participants a les 24 Hores d'Slot provenen de Catalunya, Espanya i
d’Europa.

Primera edició
de les 24 Hores de Futbol 7
Entre divendres 1 de juliol i dissabte 2 de juliol es va fer al Camp Municipal
d’Esports la primera edició de les 24 Hores de Futbol 7 organitzat pel CE
Sant Celoni. Els diferents equips van disputar una primera fase en forma
de lligueta i els millors de cada grup van jugar eliminatòries.

La selecció catalana d’hoquei
a Sant Celoni
La secció d'hoquei del Club Patí Sant Celoni va organitzar,
durant el cap de setmana del 18 i 19 de juny, la tradicional
trobada d’escoles d’hoquei amb la participació d'uns 300
esportistes. A més es va aprofitar l’esdeveniment per organitzar
la primera edició del Torneig Internacional Laboratoris Feltor
amb la presència de la selecció d’hoquei absoluta de Catalunya.
Tot i que l’equip local es va esforçar molt, al final, el resultat
va reflectir la superioritat tant tècnica com tàctica de la
selecció catalana que va vèncer per 3 a 12. D’altra banda,
el 21 de juliol la selecció catalana i francesa es van enfrontar
al Camp Municipal d’Esports amb un resultat de 6 a 2 a favor
dels catalans. El 22 de juliol el Sant Celoni, la selecció francesa
i el Gaby Cairo Team van jugar un 3 x 1.

L’Ajuntament du a terme 19 actuacions
del seu programa de sostenibilitat
El Programa de Sostenibilitat de l'Ajuntament pretén garantir la progressiva
integració de criteris ambientals i de sostenibilitat en la gestió diària i en totes
les actuacions i projectes que s'impulsin.

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

Pretendre impulsar el comportament sostenible de

Per aquest any 2005, l'Ajuntament ha prioritzat 19 actuacions del Programa de
Sostenibilitat. La introducció de criteris ambientals en la compra pública, en plecs
de condicions previs a contractacions, en obres públiques i edificació, en la gestió
d’equipaments culturals i esportius, i en activitats i programes per fer les festes del
poble més sostenibles, en són exemples. Altres actuacions previstes són la realització
de cursos de formació interns, l’elaboració de la auditoria de gènere del municipi,
del catàleg d’activitats amb incidència ambiental, actuacions en el marc del Pla
integral del cicle de l’aigua, del Pla d’habitatge, del Pla de recollida selectiva als
edificis i equipaments municipals, la realització d’una Diagnosi participativa, etc.

la ciutadania, dels sectors econòmics i de les entitats
no tindria sentit, si no som capaços d’incorporar
criteris sostenibles en els procediments i programes
que portem a terme des de l’Ajuntament.
El Pla d’acció 2005, que incorpora 19 actuacions
prioritàries, amb els corresponents indicadors, i amb
la presentació a tots vosaltres dels resultats obtinguts
al llarg de l’any, ens servirà per conèixer què estem
fent, com ho estem fent, i amb què podem millorar;
tant en l’estalvi d’aigua i d’energia, com en la gestió

En l’afany de mantenir informada a la ciutadania de la millora del comportament
ambiental de l’Ajuntament, es preveu la difusió de més informació en properes
edicions de l'Informatiu.

dels recursos municipals.
Aquest projecte, en què és present tot l’equip polític
i tècnic de l’Ajuntament, ens garantirà poder donar
un millor servei al nostre municipi. I poder-ho fer des

Per a sol·licitar més informació podeu posar-vos en contacte:
telèfon 93 864 12 10, o bé, sostenibilitat@santceloni.org.

Millores a les instal·lacions esportives
L’Ajuntament de Sant Celoni ha programat, de mitjan de juliol a final
d’agost, un seguit d’actuacions al Pavelló Municipal d’Esports i al Camp
Municipal d’Esports per millorar aquests equipaments i adequar-los a la
normativa d’instal·lacions esportives.
En aquest sentit, al Pavelló es preveu substituir tota la instal·lació elèctrica,
refer la impermeabilització d’humitats, canviar les canonades d’aigua,
fer el manteniment del parquet, motoritzar les grades i continuar amb
les intervencions de millora de la capacitat d’evacuació de l’equipament.
En el Camp Municipal d’Esports es preveu pintar l’estructura interna
metàl·lica dels vestidors i adequar el sistema d’evacuació a la normativa
vigent de la pista coberta. Les Pistes d’Atletisme també rebran un important
impuls a partir del mes de setembre.

Societat Ocellaire Sant Celoni
La Societat Ocellaire Sant Celoni ja ha acabat les proves puntuables del
campionat de primavera (veure foto) i dedica els dos mesos d'estiu a
tramitar les llicències de caça de tots els socis per poder participar en
exhibicions a llocs públics i caçar ocells fringíl·lids. La nova temporada
començarà el mes de novembre.

100 esportistes a les 12 Hores
de Bàsquet
Uns 100 esportistes van participar dissabte 2 de juliol a les
12 Hores de Bàsquet al Pavelló Municipal d’Esports
organitzades pel Club Bàsquet Sant Celoni. Els jugadors es
van dividir en 12 equips que van jugar de forma
ininterrompuda des de la 1 del migdia fins a la 1 de la
matinada en un ambient de festa.

de la transparència, la participació ciutadana i la
cohesió social, per seguir avançant vers l’Agenda 21
de Sant Celoni.

Seminari sobre com
millorar el tractament
d'emissions a
l'atmosfera

Els celonins i celonines diuen quina
participació es vol per Sant Celoni

Representants d'unes 30 empreses i dels ajuntaments
de Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni van
participar el passat 29 de juny en un seminari sobre
tractaments d'emissions a l'atmosfera que va
organitzar CTP Ibérica a la sala d'actes de Caixa
Manlleu de Sant Celoni. El 1r tinent d’alcalde Josep
M. Pasqual va fer la presentació de la jornada. Les
ponències, a càrrec de la Direcció General de Qualitat
Ambiental del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat, es van centrar en la normativa actual
incidint en la limitació de les emissions de COV i en
l’avantprojecte de llei contra la contaminació
odorífera. Per la seva banda, representants de les
empreses Cray Valley, Uquifa, Almirall Prodesfarma
i de l’abocador de residus urbans de Palautordera,
van explicar les tecnologies que apliquen per al
tractament de les seves emissions a l’atmosfera.

El diagnòstic participatiu per conèixer quina participació vol la població de Sant
Celoni, es troba ara en la fase de treball de camp que dirigeix un grup de recerca
participativa, format per dotze ciutadans i ciutadanes voluntaris i per professionals
de Desenvolupament Comunitari. Aquest voluntariat ajuda a cercar les persones que
cal entrevistar, seguint una mostra consensuada, i intervé a l’hora d’elaborar i
interpretar la informació. L’equip professional s’encarrega de la seva formació i de
la coordinació general del diagnòstic.

Es forma un equip de recerca constituït per ciutadans
voluntaris i per professionals

D’altra banda, durant el mes de juny, s'han portat a terme dos tallers d’anàlisi
estratègica per tal de valorar la capacitat de l'organització municipal de promoure
i facilitar processos participatius: un amb tècnics i l'altre amb regidors de l'equip
de govern i directors de les àrees.

La final la van jugar els equips Pues va ser que no i Stand
By. Aquest darrer, format per Ariadna Mata , Gemma Planells,
Raquel Sánchez, Roger i Jordi Badia, Josep Miquel
Bossacoma, Dani, Abert, Eduard i Gregorio, va ser l’equip
guanyador.
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El Servei a la Dona va atendre 36 persones l'any 2004

Davant l'elevat risc d'incendi forestal, extremeu la prudència

Els principals motius de consulta són els conflictes familiars seguits pels maltractaments
El Servei a la dona està adreçat a persones que es troben en una situació de conflicte amb la seva parella o bé que estant patint
maltractaments físics i/o psíquics i necessiten orientació i assessorament psicològic, jurídic i/o social.
Amb l’objectiu d’atendre adequadament la demanda de la víctima,
l’Ajuntament de Sant Celoni treballa per promoure la coordinació
de tots els serveis del municipi que intervenen davant un cas de
violència de gènere. Des de l'any 1998, l’Hospital de Sant Celoni,
l’Àrea Bàsica de Salut, els Mossos d'Esquadra i els vuit ajuntaments
del Baix Montseny, també treballen de forma coordinada per poder
donar una resposta més eficaç. El 28 de juny es va reunir la Comissió
de Seguiment integrada per aquestes institucions per fer balanç del
2004, entre altres temes.

Els percentatges més alts de consulta són: el 37 % per conflictes
familiars seguit amb un 26 % per maltractaments. Els altres motius
de consulta al Servei van ser problemes econòmics, de salut i altres.

Durant l'any passat, el Servei a la Dona va atendre un total de 36
persones (34 dones i 2 homes), de les quals, 29 van rebre assistència
psicològica, 15 assessorament jurídic i 31 atenció social (una
mateixa persona pot haver estat atesa per més d’un servei). El 80
per cent de les persones ateses residien a Sant Celoni i el 20 per
cent restant a Santa Maria de Palautordera. El 83 % són de nacionalitat
espanyola i el 17% immigrants no comunitaris. Les persones van
arribar al Servei a la Dona a través dels Mossos d’Esquadra i la
Policia Local de Sant Celoni.

Les persones interessades a ser ateses al Servei a la Dona han de
demanar hora al psicòleg/òloga que fa la primera acollida trucant al
telèfon de l’Àrea de Comunitat 93 864 12 12 o bé anant personalment
als despatxos del Servei ubicats al carrer de Santa Fe, 52 1r.

Taller d’ocupació del Tritó,
un recurs per a persones amb
addiccions tòxiques
L’Ajuntament de Sant Celoni, en nom de tots els ajuntaments que
formen part del Pla supramunicipal de prevenció de les
drogodependències del Baix Montseny El Tritó, ja ha sol·licitat la
subvenció al Departament de Treball de la Generalitat per continuar
amb el Taller d'ocupació de formació en explotació forestal. El
Taller s'ha consolidat com un recurs per reinserir persones amb
addiccions tòxiques. En aquest sentit, permet que vuit persones
en cada edició es beneficiïn directament de la formació i del sou
guanyat amb la feina pròpia. L’actual Taller d’ocupació, que ha
treballat en la prevenció d'incendis forestals, seguirà l’activitat
laboral fins al mes de setembre. Aquest any s’ha ampliat la zona
d’actuació i s’han fet treballs forestals a diferents municipis:
Campins, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Sant Pere
de Vilamajor i Sant Celoni.
Les persones interessades en el Taller (drogodependents,
exdrogodependents, familiars), poden concertar entrevista
informativa trucant a l’Àrea de Comunitat de l’Ajuntament de Sant
Celoni, 93 864 12 12, o enviant un correu electrònic a:
tallerocupacio@santceloni.org
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Només una dona l’any 2004 va necessitar acolliment urgent, fet
que coincideix amb l’entrada en vigor de la llei de l’ordre de protecció
que ha permès que la dona pugui sol·licitar una ordre d’allunyament
de l’agressor i que sigui ell el que marxi del domicili familiar.

Aquest és un dels estius més secs dels últims anys i el risc de
patir un incendi forestal és molt elevat. Totes les precaucions
que es prenguin són poques, per això el millor efectiu és la
prevenció. Des de l’Ajuntament i les diferents administracions
públiques s’està treballant conjuntament i unint esforços i
recursos per evitar possibles situacions d’incendi. Cal que la
ciutadania segueixi les indicacions que des de les diferents
administracions i organismes es recomanen i sobretot que
extremi la prudència.
Dins els treballs de prevenció, el passat 10 de juny es va fer
un simulacre de gestió del Pla d'Actuació Municipal per Incendis
Forestals amb la participació de representants de l'Ajuntament,
de la Diputació de Barcelona, de l'Associació de Defensa
Forestal i de Creu Roja (veure foto).

Obligació de neteja de solars!
En data 20 de juliol s'ha publicat un BAN d'Alcaldia on es recorda l'obligatorietat dels particulars de mantenir els solars, construccions, edificacions o equipaments
de la seva propietat en les degudes condicions de netedat i de seguretat. En el que cas que no es compleixi, l’Ajuntament pot realitzar les actuacions a càrrec del
propietari, independentment de les sancions que es considerin oportunes.

QUÈ FER DAVANT UN INCENDI FORESTAL

2 nens sahrauís passen l'estiu
a Sant Celoni
Dualid Abdallah Moha i Ngia Mohamed Salem són un nen i una
nena sahrauís que passen l’estiu acollits en famílies de Sant Celoni.
L'acollida s'inscriu dins la campanya solidària amb el poble
saharauí, que els permet marxar dels campaments de refugiats al
desert d'Algèria, on viuen, en unes dates on la temperatura supera
els 50 graus. Durant els dos mesos d’estada a Sant Celoni,
professionals del municipi els fan de forma gratuïta una revisió
mèdica, ocular i dental i diferents anàlisis. Dijous 7 de juliol a la
sala de plens de l’Ajuntament de Sant Celoni es va fer l’acte de
rebuda als infants i d'agraïment als pares acollidors.

Truqueu immediatament al servei d’emergències 112 i aviseu els habitants dels voltants.
SI L’INCENDI S’ACOSTA A CASA VOSTRA

SI EL FOC US SORPRÈN A CAMP OBERT

Faciliteu l’accés als serveis d’emergència i retireu els objectes inflamables.

Si el foc puja pels vessants i avança en la direcció del vent, allunyeu-vos
del front del foc pels costats, evitant possibles barrancs i buscant zones
desforestades. És vital fugir en direcció contrària al vent, intentant entrar
el més aviat possible a la zona ja cremada. Reguleu la respiració: feu
inspiracions poc profundes i lentes, agafant l’aire a prop del terra i
evitant inhalar el fum espès. Si podeu, mulleu un mocador per taparvos la cara i eviteu així els efectes nocius del fum. Protegiu-vos de la
radiació del foc, darrera d’un roc o d’una rasa. No us refugieu a pous
ni a coves, ja que l’oxigen pot acabar-se ràpidament. Eviteu també les
zones de pendents, els ports de muntanya i les valls estretes, per què
l’aire calent tendeix a pujar i el foc es reactiva amb major virulència. En
cas de perill imminent, estireu-vos de bocaterrosa. És important que us
cobriu la pell amb roba de cotó. Si no teniu res més a mà, cobriu-vos
amb terra.

Comproveu que heu adoptat les mesures de prevenció més adequades
i remulleu abundantment les parts més amenaçades per les flames.
En cas d’evacuació: tanqueu la casa, desconnecteu els interruptors de
llum i gas i emporteu-vos la documentació, la medicació imprescindible
i diners.

SI L’INCENDI ÉS TROBA MOLT APROP DE CASA
Tanqueu-vos dins de casa, tan família com animals domèstics, assegurant
que queden ben tancades les portes i finestres. Desconnecteu tots els
subministraments, excepte l’aigua. Ompliu d’aigua la banyera, les piques
i, si podeu, traieu les cortines. Tapeu els forats de ventilació i totes les
obertures a l’exterior, per evitar que entri material en combustió dins
l’habitatge.
Mantingueu la serenitat encara que el fum penetri a casa vostra: poseu
tovalloles mullades sota les portes i ruixeu-les sovint per evitar que
s’escalfin. Protegiu-vos amb roba de cotó o llana, amb unes ulleres i un
mocador moll. Si el fum és espès, deixeu els llums encesos per millorar
la visibilitat i facilitar que us trobin.

SI EL FOC US SORPRÈN AL COTXE
Si hi sou a temps, busqueu un lloc arrecerat i atureu-vos. Si el front del
foc travessa la carretera, no sortiu del vehicle, tanqueu els vidres i
enceneu els llums perquè us puguin trobar entre el fum. Estireu-vos al
terra del vehicle. Cobriu-vos la pell fins que el foc hagi passat.

Xerrada informativa
sobre salut a la Batllòria

TINGUEU EN COMPTE QUE...

Dins el programa de xerrades informatives sobre salut organitzades
per l'Hospital de Sant Celoni, el CAP i l'Ajuntament, el 29 de juny
es va parlar de les addiccions al Centre Cívic de la Batllòria. El
director tècnic del Tritó del Baix Montseny, Eduard Casas, va conduir
la xerrada sobre drogues i comportaments de risc.

• Si teniu coneixement o sospita que podria ajudar a esclarir les
responsabilitats d’un incendi, és necessari que n’informeu a la policia.

• Si a causa de l’incendi heu patit danys a la llar o propietats, des de
l’administració se us facilitarà un informe pericial.

• Cal que en situacions d’emergència col·laboreu amb les decisions de
bombers, d’agents forestals i de policies.
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Actuacions de neteja i conservació de lleres de la Tordera
i la riera del Sot Gran
L'Ajuntament va sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
recursos per al manteniment de les lleres de la Tordera i de la riera
del Sot gran. Una vegada confirmat el suport, l’actuació realitzada
-que l'ACA va encarregar a l'empresa Forestal Catalana- ha abastat
des del pont d’Olzinelles fins al pont de la via del tren. En tot aquest
tram s’ha donat una forma homogènia al llit del riu, amb una amplada
similar arreu i petites terrasses que mantenen una làmina d’aigua
major. També s’ha creat una petita mota a la base del talús del marge
esquerre entre el pont Trencat i el pont d’Olzinelles, per tal d’evitar
l’erosió en cas d’avingudes.

espècie protegida, el blauet. Des del 2004 s'hi coneix l’existència
d’un niu. Aquesta primavera s’havia tornat a detectar una parella en
període de reproducció, i la presència de maquinària pesada davant
mateix del niu va fer témer la pèrdua de la cria. I així es va manifestar
a l'ACA.
A la riera del Sot Gran, a la Batllòria, també s'hi han iniciat diverses
actuacions d'endreça que hores d'ara encara no s’han acabat.

Fi del 9è curs del Pla de transició al treball de Sant Celoni
El 23 de juny d’enguany va finalitzar la 9a.
promoció del PTT Sant Celoni. S’han atès 29
joves de Sant Celoni i rodalies que han cursat
els mòduls professionals d’auxiliar de comerç,
oficina i atenció al públic i auxiliar
d’electromecànica.
Els resultats aconseguits són fruit de la
participació activa i l’acord dels joves, les
seves famílies i l’equip de professionals del
PTT. Cal agrair la col·laboració i participació
activa de les empreses de Sant Celoni i
rodalies en la formació i inserció laboral dels
joves. El treball en xarxa amb els centres

Pel que fa al tractament de la vegetació, s’han eliminat la majoria
dels arbres que ocupaven la llera al marge esquerre entre els ponts
de la comarcal i del tren, la majoria dels quals eren acàcies, i s’ha
mantingut la filera de plàtans de la terrassa superior, fent-ne una
aclarida selectiva per a millorar-ne el creixement. Als entorns del
pont Trencat i del pont d’Olzinelles la vegetació s’ha mantingut en
bona part, especialment un marge que ja havia estat restaurat amb
lliri groc i altres espècies herbàcies de ribera.

educatius i els tècnics de diverses àrees
municipals ha estat un altre dels eixos clau
de tot aquest procés.
Els resultats han estat molt satisfactoris. La
inserció laboral final es preveu d’un 80% i
reprendran estudis un 30% dels joves, amb
la qual cosa alguns compatibilitzaran estudis
i treball.

Acte de cloenda
El 21 de juny de 2005 es va celebrar a la sala
d’actes de la Rectoria Vella l’acte de cloenda
del PTT del curs 2004-05.

La sala d’actes era plena de gom a gom. Va
ser un acte molt emotiu en què els
protagonistes i familiars van merèixer especial
atenció del Sr. Joan Castaño i Sr. Raül Casado,
alcalde i regidor de Cultura de Sant Celoni i
de la Sra. Assumpta Sopeña, coordinadora
dels PTT de la Generalitat de Catalunya.
L’acte va finalitzar amb un refrigeri en què,
d’una manera més informal, representants
institucionals, experts, tutors, joves i familiars
van compartir les últimes impressions sobre
els èxits aconseguits pels joves.

L’ampliació de la zona d’actuació i les dates en què es va dur a terme
va preocupar enormement l’Ajuntament, atès el risc d’afectació d’una

Valoració positiva de la
campanya de control del
soroll
Només un 11 per cent dels vehicles
inspeccionats superen el nivell de
soroll permès

La Policia Local
estrena moto
La Policia Local compta amb un nou vehicle; una moto de format
“Scooter” que millora i facilita la conducció dels agents. D'aquesta
manera es podrà arribar a tot el terme municipal de manera
més ràpida i àgil. Segons el regidor de Seguretat Ciutadana.

En el segon període de la campanya de control del soroll efectuat
els dies 27, 28 i 29 de juny, la Policia Local va fer un total de 62
proves (46 ciclomotors, 10 motocicletes i 16 turismes), i va
denunciar 1 motocicleta i 6 ciclomotors. La valoració dels resultats
és positiu, ja que només un 11 per cent dels vehicles inspeccionats
tenien algun defecte. Això vol dir que la majoria de vehicles
circulen amb el tub d’escapament en bones condicions.

Josep Manuel Bueno
Regidor de Seguretat
Ciutadana

“Continuarem
treballant en aquesta
direcció per tenir un cos
policial modern,
adaptat a les noves
realitats i, sobretot, per
donar millor servei als
ciutadans de Sant
Celoni i la Batllòria”

Les principals irregularitats detectades durant la inspecció del
nivell acústic són:
- Tub d’escapament trencat
- Tub d’escapament sense homologar
- Tub d’escapament amb la fibra de vidre deteriorada o sense
- Tub d’escapament desacoblat
L’Àrea de Seguretat Ciutadana recomana a tots els propietaris de
vehicles que en el moment d’efectuar qualsevol revisió als vehicles
també es tingui en compte comprovar el bon funcionament del
tub d’escapament per evitar molèsties als veïns.

Una setmana
d'audicions i concerts
tanca el 1r curs del
Centre Municipal
d'Expressió
Els últims deu dies de curs es van fer mostres,
concerts i audicions d’alumnes; un total d’11
actes.
Nombre total d'actuacions:
150 actuacions individuals o en grup

Final del curs del Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
El passat 17 de juny, a la sala d’actes de la biblioteca l’Escorxador, es va celebrar
la cloenda del curs 2004-05 del Centre de Formació d’Adults, durant la qual es van
lliurar els certificats d’assistència als alumnes i se’ls va felicitar pel seu esforç. També
es va fer una valoració sobre el curs, que enguany ha comptat amb una oferta
formativa de més de 20 cursos i un nombre superior als 500 alumnes que, a part
d’assistir a les classes, han pogut participar en les diferents activitats culturals i
lúdiques que ha ofert el centre.
Després de la cloenda, es va inaugurar a can Ramis l’exposició de dibuix i pintura
que recull obres fetes pels alumnes al llarg del curs. Aquests actes de celebració
van acabar amb un sopar ball de fi de festa.

Públic: cada dia entre 80 i 200 persones
El Centre torna a obrir les portes a partir del
dia 1 de setembre.
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres
de 10 a 1 del matí i de 5 a 8 de la tarda

Que a l’estiu no us guanyi la calor
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BUSQUEU L’OMBRA AL CARRER

MOLTA AIGUA

FRESCA A CASA

• Eviteu sortir al migdia, quan fa més calor.
• Porteu una gorra o barret i roba lleugera.
• Mulleu-vos una mica la cara i la roba.
• Eviteu trajectes amb cotxe durant les hores
de més sol.
• Limiteu l’activitat física intensa.

• Beveu aigua i sucs de fruita.
• Preneu sovint dutxes fresques.
• No prengueu begudes alcohòliques.
• Eviteu els menjars molt calents.

• Abaixeu les persianes quan hi toca el sol.
• Obriu les finestres durant la nit.
• Estigueu-vos a les zones més fresques.
• Refresqueu l’ambient amb ventiladors,
aire condicionat...

Les classes a l'Escola de Música comencen el
dimarts 13 de setembre, tal com marca el
calendari escolar de Sant Celoni.
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Redacció dels projectes
d’urbanització del carrer Major
i el carrer de la Mosca
L'ordenació del carrer Major en el tram entre el carrer del Germà
Emilià i la Plaça del Comte del Montseny canviarà a partir del projecte
que s’està redactant i passarà a ser només de vianants. Aquest
projecte inclou l’ordenació de la cruïlla del carrer del Germà Emilià
amb el carrer Major a més de la substitució de l’enllumenat exterior,
les canonades i el clavegueram.

Noves urbanitzacions
de carrers

Rehabilitació de la coberta de Can Bruguera
L'edifici batllorienc de Can Bruguera es començarà a rehabilitar. L’Ajuntament ja ha
adjudicat la redacció del projecte de rehabilitació de la coberta d'aquest edifici municipal
inclòs en el catàleg del patrimoni històric i
artístic amb protecció parcial de la façana.

Les obres d’urbanització dels carrers de l’Artesania i de l’Agricultura
s'han adjudicat a l’empresa Formsace, SL. D'altra banda, arran
d’una promoció privada també s’urbanitzarà un tram del carrer
del Dos de Maig, inclosa la zona verda. Aquests carrers tindran
un tractament de carrers per a vianants i no per a vehicles.

La inspecció tècnica per part de l’arquitecte
municipal va permetre detectar desperfectes
a l’acabat de la coberta, feta de teula àrab.
S'ha previst revisar, substituir i reposar les
peces malmeses. Pel que fa al tauler de la
coberta es garantirà un major grau

d’impermeabilització i aïllament. Es refaran
les trobades amb parts massisses d’obra així
com la xarxa de desguàs existent: amb peces
iguals a les originals. La xemeneia, formada
per rajolí ceràmic i coberta de teula, es rehabilitarà amb els mateixos materials originals

També està en fase de redacció el projecte d’urbanització del carrer
de la Mosca, el qual definirà les obres de pavimentació dels carrers
amb llamborda de pedra natural per afavorir-ne l’ús només per a
vianants, la substitució de la xarxa existent de clavegueram, el pas
de canalitzacions per encabir futures instal·lacions de telecomunicacions,
l’adequació de la xarxa existent de subministrament d’aigua i electricitat
i la nova instal·lació d’enllumenat públic.

Estat de degradació evident dels
caps de bigues i llates

Les obres d’urbanització dotaran de tots els serveis als carrers

Necessitat de reconstrucció de la canal de recollida d’aigües

Xemeneia a rehabilitar

L’edifici de l'Ajuntament
tindrà ascensor
Tram del carrer Major de Sant Celoni on es portarà a terme l’actuació

Enllumenat dels
carrers de Ponent,
d’Alguersuari i de
Sant Jaume
Durant el mes de juliol s’han portat a terme
les obres d’instal·lació i remodelació de
l’enllumenat exterior als carrers de Ponent,
d’Alguersuari i de Sant Jaume. Aquestes obres
permeten aconseguir les condicions i
garanties que exigeix la reglamentació vigent.
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La Unió de Federacions Esportives de Catalunya gestionarà el

L’Ajuntament ha encarregat la redacció d’un projecte constructiu
per adequar la seva seu central, a la plaça de la Vila número 1,
a la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques. A més de l’ascensor s’adequarà la segona planta
per acollir nous despatxos.

Consell de Poble de
la Batllòria
Seguiment de les inversions
del 2005
Com a continuació del procés participatiu
que va portar els membres del Consell de
Poble a prioritzar el pressupost d’inversions
de la Batllòria, l’Ajuntament va convocar
a primers de juliol, una reunió de
seguiment, en el transcurs de la qual es
va donar compte de l’estat d’execució dels
projectes i es va debatre aspectes que hi
estan relacionats. Les alternatives a la
variant de la C-35, l’ampliació del
cementiri, l’obertura del carrer de Breda
varen ser alguns dels temes que es van
tractar més a fons. També es va constituir
una comissió que compartirà amb polítics
i tècnics la redacció del Pla de centre.

Complex esportiu municipal Sot de les Granotes
Raül Casado
Regidor de Cultura

“Aquest nou
equipament
esportiu donarà
resposta
a les necessitats
actuals
i futures del
municipi”

Ampliació del
cementiri de la
Batllòria
L’Ajuntament de Sant Celoni ha adjudicat a
l’arquitecte Pere Janer la redacció del projecte
d’ampliació i urbanització del cementiri de
la Batllòria. Perquè aquesta ampliació de 90
nínxols sigui compatible amb el cementiri
actual, caldrà desplaçar alguna part de la
construcció existent i garantir, així, la mobilitat
dins d’un únic espai. El projecte també inclou
la modificació de l’accés per afavorir
l’accessibilitat a un mateix nivell, sense
escales, a més d’un aparcament de vehicles.
El projecte estarà a exposició pública a l’Àrea
d’Entorn (c/ Bruc, 26), durant un termini de
trenta dies des de l’aprovació inicial, moment
en què se sol·licitaran els informes preceptius
a diferents organismes abans de l’aprovació
definitiva.

El Ple de l’Ajuntament ha resolt el concurs del contracte
de gestió del servei públic Complex Esportiu Municipal
Sot de les granotes, adjudicant-lo a la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), per un
període de 10 anys. La UFEC gestiona complexos de
similars característiques a municipis com ara Arenys
de Mar, Barcelona, Sabadell i Salt. El referent municipal
per a la gestió, serà l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament.
Amb aquesta adjudicació es completen els tràmits
administratius previs a la inauguració de l’equipament
que tindrà lloc dins de la segona quinzena d’octubre.

Durant la primera quinzena de setembre es difondrà
àmpliament la campanya informativa que recollirà
tots els aspectes referits al servei: horaris, oferta
d’activitats, preus...

INSCRIPCIONS
A PARTIR DEL 19 DE SETEMBRE AL MATEIX COMPLEX
(carrer de Lluís Companys). BONIFICACIONS ESPECIALS
DE PREUS PER ALTES, FINS A LA INAUGURACIÓ.

Josep Capote
Regidor d’Entorn

“Les actuacions
previstes a la Batllòria
suposaran una forta
millora en l’ordenament
urbanístic”
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Actuacions de neteja i conservació de lleres de la Tordera
i la riera del Sot Gran
L'Ajuntament va sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
recursos per al manteniment de les lleres de la Tordera i de la riera
del Sot gran. Una vegada confirmat el suport, l’actuació realitzada
-que l'ACA va encarregar a l'empresa Forestal Catalana- ha abastat
des del pont d’Olzinelles fins al pont de la via del tren. En tot aquest
tram s’ha donat una forma homogènia al llit del riu, amb una amplada
similar arreu i petites terrasses que mantenen una làmina d’aigua
major. També s’ha creat una petita mota a la base del talús del marge
esquerre entre el pont Trencat i el pont d’Olzinelles, per tal d’evitar
l’erosió en cas d’avingudes.

espècie protegida, el blauet. Des del 2004 s'hi coneix l’existència
d’un niu. Aquesta primavera s’havia tornat a detectar una parella en
període de reproducció, i la presència de maquinària pesada davant
mateix del niu va fer témer la pèrdua de la cria. I així es va manifestar
a l'ACA.
A la riera del Sot Gran, a la Batllòria, també s'hi han iniciat diverses
actuacions d'endreça que hores d'ara encara no s’han acabat.

Fi del 9è curs del Pla de transició al treball de Sant Celoni
El 23 de juny d’enguany va finalitzar la 9a.
promoció del PTT Sant Celoni. S’han atès 29
joves de Sant Celoni i rodalies que han cursat
els mòduls professionals d’auxiliar de comerç,
oficina i atenció al públic i auxiliar
d’electromecànica.
Els resultats aconseguits són fruit de la
participació activa i l’acord dels joves, les
seves famílies i l’equip de professionals del
PTT. Cal agrair la col·laboració i participació
activa de les empreses de Sant Celoni i
rodalies en la formació i inserció laboral dels
joves. El treball en xarxa amb els centres

Pel que fa al tractament de la vegetació, s’han eliminat la majoria
dels arbres que ocupaven la llera al marge esquerre entre els ponts
de la comarcal i del tren, la majoria dels quals eren acàcies, i s’ha
mantingut la filera de plàtans de la terrassa superior, fent-ne una
aclarida selectiva per a millorar-ne el creixement. Als entorns del
pont Trencat i del pont d’Olzinelles la vegetació s’ha mantingut en
bona part, especialment un marge que ja havia estat restaurat amb
lliri groc i altres espècies herbàcies de ribera.

educatius i els tècnics de diverses àrees
municipals ha estat un altre dels eixos clau
de tot aquest procés.
Els resultats han estat molt satisfactoris. La
inserció laboral final es preveu d’un 80% i
reprendran estudis un 30% dels joves, amb
la qual cosa alguns compatibilitzaran estudis
i treball.

Acte de cloenda
El 21 de juny de 2005 es va celebrar a la sala
d’actes de la Rectoria Vella l’acte de cloenda
del PTT del curs 2004-05.

La sala d’actes era plena de gom a gom. Va
ser un acte molt emotiu en què els
protagonistes i familiars van merèixer especial
atenció del Sr. Joan Castaño i Sr. Raül Casado,
alcalde i regidor de Cultura de Sant Celoni i
de la Sra. Assumpta Sopeña, coordinadora
dels PTT de la Generalitat de Catalunya.
L’acte va finalitzar amb un refrigeri en què,
d’una manera més informal, representants
institucionals, experts, tutors, joves i familiars
van compartir les últimes impressions sobre
els èxits aconseguits pels joves.

L’ampliació de la zona d’actuació i les dates en què es va dur a terme
va preocupar enormement l’Ajuntament, atès el risc d’afectació d’una

Valoració positiva de la
campanya de control del
soroll
Només un 11 per cent dels vehicles
inspeccionats superen el nivell de
soroll permès

La Policia Local
estrena moto
La Policia Local compta amb un nou vehicle; una moto de format
“Scooter” que millora i facilita la conducció dels agents. D'aquesta
manera es podrà arribar a tot el terme municipal de manera
més ràpida i àgil. Segons el regidor de Seguretat Ciutadana.

En el segon període de la campanya de control del soroll efectuat
els dies 27, 28 i 29 de juny, la Policia Local va fer un total de 62
proves (46 ciclomotors, 10 motocicletes i 16 turismes), i va
denunciar 1 motocicleta i 6 ciclomotors. La valoració dels resultats
és positiu, ja que només un 11 per cent dels vehicles inspeccionats
tenien algun defecte. Això vol dir que la majoria de vehicles
circulen amb el tub d’escapament en bones condicions.

Josep Manuel Bueno
Regidor de Seguretat
Ciutadana

“Continuarem
treballant en aquesta
direcció per tenir un cos
policial modern,
adaptat a les noves
realitats i, sobretot, per
donar millor servei als
ciutadans de Sant
Celoni i la Batllòria”

Les principals irregularitats detectades durant la inspecció del
nivell acústic són:
- Tub d’escapament trencat
- Tub d’escapament sense homologar
- Tub d’escapament amb la fibra de vidre deteriorada o sense
- Tub d’escapament desacoblat
L’Àrea de Seguretat Ciutadana recomana a tots els propietaris de
vehicles que en el moment d’efectuar qualsevol revisió als vehicles
també es tingui en compte comprovar el bon funcionament del
tub d’escapament per evitar molèsties als veïns.

Una setmana
d'audicions i concerts
tanca el 1r curs del
Centre Municipal
d'Expressió
Els últims deu dies de curs es van fer mostres,
concerts i audicions d’alumnes; un total d’11
actes.
Nombre total d'actuacions:
150 actuacions individuals o en grup

Final del curs del Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
El passat 17 de juny, a la sala d’actes de la biblioteca l’Escorxador, es va celebrar
la cloenda del curs 2004-05 del Centre de Formació d’Adults, durant la qual es van
lliurar els certificats d’assistència als alumnes i se’ls va felicitar pel seu esforç. També
es va fer una valoració sobre el curs, que enguany ha comptat amb una oferta
formativa de més de 20 cursos i un nombre superior als 500 alumnes que, a part
d’assistir a les classes, han pogut participar en les diferents activitats culturals i
lúdiques que ha ofert el centre.
Després de la cloenda, es va inaugurar a can Ramis l’exposició de dibuix i pintura
que recull obres fetes pels alumnes al llarg del curs. Aquests actes de celebració
van acabar amb un sopar ball de fi de festa.

Públic: cada dia entre 80 i 200 persones
El Centre torna a obrir les portes a partir del
dia 1 de setembre.
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres
de 10 a 1 del matí i de 5 a 8 de la tarda

Que a l’estiu no us guanyi la calor
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BUSQUEU L’OMBRA AL CARRER

MOLTA AIGUA

FRESCA A CASA

• Eviteu sortir al migdia, quan fa més calor.
• Porteu una gorra o barret i roba lleugera.
• Mulleu-vos una mica la cara i la roba.
• Eviteu trajectes amb cotxe durant les hores
de més sol.
• Limiteu l’activitat física intensa.

• Beveu aigua i sucs de fruita.
• Preneu sovint dutxes fresques.
• No prengueu begudes alcohòliques.
• Eviteu els menjars molt calents.

• Abaixeu les persianes quan hi toca el sol.
• Obriu les finestres durant la nit.
• Estigueu-vos a les zones més fresques.
• Refresqueu l’ambient amb ventiladors,
aire condicionat...

Les classes a l'Escola de Música comencen el
dimarts 13 de setembre, tal com marca el
calendari escolar de Sant Celoni.

9

informatiu03(2) 26/7/05 12:53 Página 8
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

L’informatiu

L’informatiu

El Servei a la Dona va atendre 36 persones l'any 2004

Davant l'elevat risc d'incendi forestal, extremeu la prudència

Els principals motius de consulta són els conflictes familiars seguits pels maltractaments
El Servei a la dona està adreçat a persones que es troben en una situació de conflicte amb la seva parella o bé que estant patint
maltractaments físics i/o psíquics i necessiten orientació i assessorament psicològic, jurídic i/o social.
Amb l’objectiu d’atendre adequadament la demanda de la víctima,
l’Ajuntament de Sant Celoni treballa per promoure la coordinació
de tots els serveis del municipi que intervenen davant un cas de
violència de gènere. Des de l'any 1998, l’Hospital de Sant Celoni,
l’Àrea Bàsica de Salut, els Mossos d'Esquadra i els vuit ajuntaments
del Baix Montseny, també treballen de forma coordinada per poder
donar una resposta més eficaç. El 28 de juny es va reunir la Comissió
de Seguiment integrada per aquestes institucions per fer balanç del
2004, entre altres temes.

Els percentatges més alts de consulta són: el 37 % per conflictes
familiars seguit amb un 26 % per maltractaments. Els altres motius
de consulta al Servei van ser problemes econòmics, de salut i altres.

Durant l'any passat, el Servei a la Dona va atendre un total de 36
persones (34 dones i 2 homes), de les quals, 29 van rebre assistència
psicològica, 15 assessorament jurídic i 31 atenció social (una
mateixa persona pot haver estat atesa per més d’un servei). El 80
per cent de les persones ateses residien a Sant Celoni i el 20 per
cent restant a Santa Maria de Palautordera. El 83 % són de nacionalitat
espanyola i el 17% immigrants no comunitaris. Les persones van
arribar al Servei a la Dona a través dels Mossos d’Esquadra i la
Policia Local de Sant Celoni.

Les persones interessades a ser ateses al Servei a la Dona han de
demanar hora al psicòleg/òloga que fa la primera acollida trucant al
telèfon de l’Àrea de Comunitat 93 864 12 12 o bé anant personalment
als despatxos del Servei ubicats al carrer de Santa Fe, 52 1r.

Taller d’ocupació del Tritó,
un recurs per a persones amb
addiccions tòxiques
L’Ajuntament de Sant Celoni, en nom de tots els ajuntaments que
formen part del Pla supramunicipal de prevenció de les
drogodependències del Baix Montseny El Tritó, ja ha sol·licitat la
subvenció al Departament de Treball de la Generalitat per continuar
amb el Taller d'ocupació de formació en explotació forestal. El
Taller s'ha consolidat com un recurs per reinserir persones amb
addiccions tòxiques. En aquest sentit, permet que vuit persones
en cada edició es beneficiïn directament de la formació i del sou
guanyat amb la feina pròpia. L’actual Taller d’ocupació, que ha
treballat en la prevenció d'incendis forestals, seguirà l’activitat
laboral fins al mes de setembre. Aquest any s’ha ampliat la zona
d’actuació i s’han fet treballs forestals a diferents municipis:
Campins, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Sant Pere
de Vilamajor i Sant Celoni.
Les persones interessades en el Taller (drogodependents,
exdrogodependents, familiars), poden concertar entrevista
informativa trucant a l’Àrea de Comunitat de l’Ajuntament de Sant
Celoni, 93 864 12 12, o enviant un correu electrònic a:
tallerocupacio@santceloni.org
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Només una dona l’any 2004 va necessitar acolliment urgent, fet
que coincideix amb l’entrada en vigor de la llei de l’ordre de protecció
que ha permès que la dona pugui sol·licitar una ordre d’allunyament
de l’agressor i que sigui ell el que marxi del domicili familiar.

Aquest és un dels estius més secs dels últims anys i el risc de
patir un incendi forestal és molt elevat. Totes les precaucions
que es prenguin són poques, per això el millor efectiu és la
prevenció. Des de l’Ajuntament i les diferents administracions
públiques s’està treballant conjuntament i unint esforços i
recursos per evitar possibles situacions d’incendi. Cal que la
ciutadania segueixi les indicacions que des de les diferents
administracions i organismes es recomanen i sobretot que
extremi la prudència.
Dins els treballs de prevenció, el passat 10 de juny es va fer
un simulacre de gestió del Pla d'Actuació Municipal per Incendis
Forestals amb la participació de representants de l'Ajuntament,
de la Diputació de Barcelona, de l'Associació de Defensa
Forestal i de Creu Roja (veure foto).

Obligació de neteja de solars!
En data 20 de juliol s'ha publicat un BAN d'Alcaldia on es recorda l'obligatorietat dels particulars de mantenir els solars, construccions, edificacions o equipaments
de la seva propietat en les degudes condicions de netedat i de seguretat. En el que cas que no es compleixi, l’Ajuntament pot realitzar les actuacions a càrrec del
propietari, independentment de les sancions que es considerin oportunes.

QUÈ FER DAVANT UN INCENDI FORESTAL

2 nens sahrauís passen l'estiu
a Sant Celoni
Dualid Abdallah Moha i Ngia Mohamed Salem són un nen i una
nena sahrauís que passen l’estiu acollits en famílies de Sant Celoni.
L'acollida s'inscriu dins la campanya solidària amb el poble
saharauí, que els permet marxar dels campaments de refugiats al
desert d'Algèria, on viuen, en unes dates on la temperatura supera
els 50 graus. Durant els dos mesos d’estada a Sant Celoni,
professionals del municipi els fan de forma gratuïta una revisió
mèdica, ocular i dental i diferents anàlisis. Dijous 7 de juliol a la
sala de plens de l’Ajuntament de Sant Celoni es va fer l’acte de
rebuda als infants i d'agraïment als pares acollidors.

Truqueu immediatament al servei d’emergències 112 i aviseu els habitants dels voltants.
SI L’INCENDI S’ACOSTA A CASA VOSTRA

SI EL FOC US SORPRÈN A CAMP OBERT

Faciliteu l’accés als serveis d’emergència i retireu els objectes inflamables.

Si el foc puja pels vessants i avança en la direcció del vent, allunyeu-vos
del front del foc pels costats, evitant possibles barrancs i buscant zones
desforestades. És vital fugir en direcció contrària al vent, intentant entrar
el més aviat possible a la zona ja cremada. Reguleu la respiració: feu
inspiracions poc profundes i lentes, agafant l’aire a prop del terra i
evitant inhalar el fum espès. Si podeu, mulleu un mocador per taparvos la cara i eviteu així els efectes nocius del fum. Protegiu-vos de la
radiació del foc, darrera d’un roc o d’una rasa. No us refugieu a pous
ni a coves, ja que l’oxigen pot acabar-se ràpidament. Eviteu també les
zones de pendents, els ports de muntanya i les valls estretes, per què
l’aire calent tendeix a pujar i el foc es reactiva amb major virulència. En
cas de perill imminent, estireu-vos de bocaterrosa. És important que us
cobriu la pell amb roba de cotó. Si no teniu res més a mà, cobriu-vos
amb terra.

Comproveu que heu adoptat les mesures de prevenció més adequades
i remulleu abundantment les parts més amenaçades per les flames.
En cas d’evacuació: tanqueu la casa, desconnecteu els interruptors de
llum i gas i emporteu-vos la documentació, la medicació imprescindible
i diners.

SI L’INCENDI ÉS TROBA MOLT APROP DE CASA
Tanqueu-vos dins de casa, tan família com animals domèstics, assegurant
que queden ben tancades les portes i finestres. Desconnecteu tots els
subministraments, excepte l’aigua. Ompliu d’aigua la banyera, les piques
i, si podeu, traieu les cortines. Tapeu els forats de ventilació i totes les
obertures a l’exterior, per evitar que entri material en combustió dins
l’habitatge.
Mantingueu la serenitat encara que el fum penetri a casa vostra: poseu
tovalloles mullades sota les portes i ruixeu-les sovint per evitar que
s’escalfin. Protegiu-vos amb roba de cotó o llana, amb unes ulleres i un
mocador moll. Si el fum és espès, deixeu els llums encesos per millorar
la visibilitat i facilitar que us trobin.

SI EL FOC US SORPRÈN AL COTXE
Si hi sou a temps, busqueu un lloc arrecerat i atureu-vos. Si el front del
foc travessa la carretera, no sortiu del vehicle, tanqueu els vidres i
enceneu els llums perquè us puguin trobar entre el fum. Estireu-vos al
terra del vehicle. Cobriu-vos la pell fins que el foc hagi passat.

Xerrada informativa
sobre salut a la Batllòria

TINGUEU EN COMPTE QUE...

Dins el programa de xerrades informatives sobre salut organitzades
per l'Hospital de Sant Celoni, el CAP i l'Ajuntament, el 29 de juny
es va parlar de les addiccions al Centre Cívic de la Batllòria. El
director tècnic del Tritó del Baix Montseny, Eduard Casas, va conduir
la xerrada sobre drogues i comportaments de risc.

• Si teniu coneixement o sospita que podria ajudar a esclarir les
responsabilitats d’un incendi, és necessari que n’informeu a la policia.

• Si a causa de l’incendi heu patit danys a la llar o propietats, des de
l’administració se us facilitarà un informe pericial.

• Cal que en situacions d’emergència col·laboreu amb les decisions de
bombers, d’agents forestals i de policies.
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espor ts
XIII 24 Hores d'Slot de Sant Celoni
El Club Minibòlids Sant Celoni organitza una nova edició de les 24 Hores
d’Slot que arriba a la tretzena edició. La competició començarà dissabte
27 d’agost a les 12 h del migdia i s'allargarà fins diumenge. Dimecres
però ja hi haurà entrenaments oberts al públic a la nova ubicació de la
cursa, a la pista coberta del Camp Municipal d'Esports.
Els participants a les 24 Hores d'Slot provenen de Catalunya, Espanya i
d’Europa.

Primera edició
de les 24 Hores de Futbol 7
Entre divendres 1 de juliol i dissabte 2 de juliol es va fer al Camp Municipal
d’Esports la primera edició de les 24 Hores de Futbol 7 organitzat pel CE
Sant Celoni. Els diferents equips van disputar una primera fase en forma
de lligueta i els millors de cada grup van jugar eliminatòries.

La selecció catalana d’hoquei
a Sant Celoni
La secció d'hoquei del Club Patí Sant Celoni va organitzar,
durant el cap de setmana del 18 i 19 de juny, la tradicional
trobada d’escoles d’hoquei amb la participació d'uns 300
esportistes. A més es va aprofitar l’esdeveniment per organitzar
la primera edició del Torneig Internacional Laboratoris Feltor
amb la presència de la selecció d’hoquei absoluta de Catalunya.
Tot i que l’equip local es va esforçar molt, al final, el resultat
va reflectir la superioritat tant tècnica com tàctica de la
selecció catalana que va vèncer per 3 a 12. D’altra banda,
el 21 de juliol la selecció catalana i francesa es van enfrontar
al Camp Municipal d’Esports amb un resultat de 6 a 2 a favor
dels catalans. El 22 de juliol el Sant Celoni, la selecció francesa
i el Gaby Cairo Team van jugar un 3 x 1.

L’Ajuntament du a terme 19 actuacions
del seu programa de sostenibilitat
El Programa de Sostenibilitat de l'Ajuntament pretén garantir la progressiva
integració de criteris ambientals i de sostenibilitat en la gestió diària i en totes
les actuacions i projectes que s'impulsin.

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

Pretendre impulsar el comportament sostenible de

Per aquest any 2005, l'Ajuntament ha prioritzat 19 actuacions del Programa de
Sostenibilitat. La introducció de criteris ambientals en la compra pública, en plecs
de condicions previs a contractacions, en obres públiques i edificació, en la gestió
d’equipaments culturals i esportius, i en activitats i programes per fer les festes del
poble més sostenibles, en són exemples. Altres actuacions previstes són la realització
de cursos de formació interns, l’elaboració de la auditoria de gènere del municipi,
del catàleg d’activitats amb incidència ambiental, actuacions en el marc del Pla
integral del cicle de l’aigua, del Pla d’habitatge, del Pla de recollida selectiva als
edificis i equipaments municipals, la realització d’una Diagnosi participativa, etc.

la ciutadania, dels sectors econòmics i de les entitats
no tindria sentit, si no som capaços d’incorporar
criteris sostenibles en els procediments i programes
que portem a terme des de l’Ajuntament.
El Pla d’acció 2005, que incorpora 19 actuacions
prioritàries, amb els corresponents indicadors, i amb
la presentació a tots vosaltres dels resultats obtinguts
al llarg de l’any, ens servirà per conèixer què estem
fent, com ho estem fent, i amb què podem millorar;
tant en l’estalvi d’aigua i d’energia, com en la gestió

En l’afany de mantenir informada a la ciutadania de la millora del comportament
ambiental de l’Ajuntament, es preveu la difusió de més informació en properes
edicions de l'Informatiu.

dels recursos municipals.
Aquest projecte, en què és present tot l’equip polític
i tècnic de l’Ajuntament, ens garantirà poder donar
un millor servei al nostre municipi. I poder-ho fer des

Per a sol·licitar més informació podeu posar-vos en contacte:
telèfon 93 864 12 10, o bé, sostenibilitat@santceloni.org.

Millores a les instal·lacions esportives
L’Ajuntament de Sant Celoni ha programat, de mitjan de juliol a final
d’agost, un seguit d’actuacions al Pavelló Municipal d’Esports i al Camp
Municipal d’Esports per millorar aquests equipaments i adequar-los a la
normativa d’instal·lacions esportives.
En aquest sentit, al Pavelló es preveu substituir tota la instal·lació elèctrica,
refer la impermeabilització d’humitats, canviar les canonades d’aigua,
fer el manteniment del parquet, motoritzar les grades i continuar amb
les intervencions de millora de la capacitat d’evacuació de l’equipament.
En el Camp Municipal d’Esports es preveu pintar l’estructura interna
metàl·lica dels vestidors i adequar el sistema d’evacuació a la normativa
vigent de la pista coberta. Les Pistes d’Atletisme també rebran un important
impuls a partir del mes de setembre.

Societat Ocellaire Sant Celoni
La Societat Ocellaire Sant Celoni ja ha acabat les proves puntuables del
campionat de primavera (veure foto) i dedica els dos mesos d'estiu a
tramitar les llicències de caça de tots els socis per poder participar en
exhibicions a llocs públics i caçar ocells fringíl·lids. La nova temporada
començarà el mes de novembre.

100 esportistes a les 12 Hores
de Bàsquet
Uns 100 esportistes van participar dissabte 2 de juliol a les
12 Hores de Bàsquet al Pavelló Municipal d’Esports
organitzades pel Club Bàsquet Sant Celoni. Els jugadors es
van dividir en 12 equips que van jugar de forma
ininterrompuda des de la 1 del migdia fins a la 1 de la
matinada en un ambient de festa.

de la transparència, la participació ciutadana i la
cohesió social, per seguir avançant vers l’Agenda 21
de Sant Celoni.

Seminari sobre com
millorar el tractament
d'emissions a
l'atmosfera

Els celonins i celonines diuen quina
participació es vol per Sant Celoni

Representants d'unes 30 empreses i dels ajuntaments
de Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni van
participar el passat 29 de juny en un seminari sobre
tractaments d'emissions a l'atmosfera que va
organitzar CTP Ibérica a la sala d'actes de Caixa
Manlleu de Sant Celoni. El 1r tinent d’alcalde Josep
M. Pasqual va fer la presentació de la jornada. Les
ponències, a càrrec de la Direcció General de Qualitat
Ambiental del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat, es van centrar en la normativa actual
incidint en la limitació de les emissions de COV i en
l’avantprojecte de llei contra la contaminació
odorífera. Per la seva banda, representants de les
empreses Cray Valley, Uquifa, Almirall Prodesfarma
i de l’abocador de residus urbans de Palautordera,
van explicar les tecnologies que apliquen per al
tractament de les seves emissions a l’atmosfera.

El diagnòstic participatiu per conèixer quina participació vol la població de Sant
Celoni, es troba ara en la fase de treball de camp que dirigeix un grup de recerca
participativa, format per dotze ciutadans i ciutadanes voluntaris i per professionals
de Desenvolupament Comunitari. Aquest voluntariat ajuda a cercar les persones que
cal entrevistar, seguint una mostra consensuada, i intervé a l’hora d’elaborar i
interpretar la informació. L’equip professional s’encarrega de la seva formació i de
la coordinació general del diagnòstic.

Es forma un equip de recerca constituït per ciutadans
voluntaris i per professionals

D’altra banda, durant el mes de juny, s'han portat a terme dos tallers d’anàlisi
estratègica per tal de valorar la capacitat de l'organització municipal de promoure
i facilitar processos participatius: un amb tècnics i l'altre amb regidors de l'equip
de govern i directors de les àrees.

La final la van jugar els equips Pues va ser que no i Stand
By. Aquest darrer, format per Ariadna Mata , Gemma Planells,
Raquel Sánchez, Roger i Jordi Badia, Josep Miquel
Bossacoma, Dani, Abert, Eduard i Gregorio, va ser l’equip
guanyador.
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TU FAS POSSIBLE

Com podem

estalviar aigua?

UN SANT CELONI NET

1
a casa

Els celonins només recollim selectivament un 16% de la matèria orgànica que hi ha en els nostres residus i això vol dir que anualment
deixem de reciclar unes 2.900 tones de fracció orgànica. Si bé aquest nivell de recollida és superior als corresponents al Vallès Oriental
i a Catalunya (13% i 10%, respectivament), cal l'esforç de tots per garantir un futur sostenible.

Amb aquesta finalitat, des de març de 2000, a Sant Celoni disposem de
contenidors de color marró on cal dipositar la fracció orgànica de les
deixalles que, prèviament, s’ha d’haver separat a casa. D’aleshores ençà

2

Preneu una dutxa en
lloc d’un bany

3

Estalviareu 100 litres
d’aigua

Una aixeta oberta gasta
10-20 litres d’aigua per
minut

La fracció orgànica
Aproximadament la meitat (un 45%) de les escombraries que generem
diàriament són restes orgàniques. Si les llencem barrejades amb les
altres deixalles, perdem la possibilitat de treure'n algun valor i fem un
ús no sostenible dels nostres recursos. En canvi, si la separem
correctament, la fracció orgànica dels residus pot transformar-se en
adob d'alta qualitat (el compost), per utilitzar en horticultura o jardineria.

Tanqueu la dutxa i
l’aixeta mentre us
ensaboneu les mans,
us renteu les dents o
us afaiteu

a Sant Celoni hem reciclat una mitjana mensual de 46,5 tones de residus
orgànics (fins a juny d’enguany, s’ha dut a la planta de compostatge un
total de 267.770 kg de fracció orgànica).
Tanmateix, com hem dit abans, actualment a Sant Celoni només recollim
selectivament un 16% de la matèria orgànica que generem, per tant,
estem molt lluny de l’objectiu del 40% que plantejava per al 2003 el
Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2001-2006
(PROGREMIC).

4
Miquel Vega

Utilitzeu aparells
amb etiqueta
ecològica

5

Renoveu els vostres
aparells (aixetes, dutxes i
cisternes) per d’altres més
moderns i eficients

a la
terrassa
i al jardí

Repareu totes les
aixetes i cisternes
que gotegin

Estalviareu els 10-15 litres
d’aigua que conté la
cisterna

7

No feu servir l’aigua
de l’aixeta per
descongelar aliments

8

Utilitzeu el wàter per
a la seva funció
Estalviarem problemes a
les depuradores i
contribuirem a no
contaminar l’aigua

Una aixeta que degota
pot perdre fins a 50 litres
d’aigua al dia i una
cisterna en pot perdre
fins a 250

Una rentadora
consumeix 170 litres
d’aigua i un rentaplats
en consumeix 50

Regidor d’Espai Públic

“Generem molts
residus, però, si
reciclem més podem
atenuar-ne els efectes
negatius”

6

Utilitzeu la
rentadora i el
rentaplats només
quan siguin plens

Tireu de la cadena
del wàter només
quan sigui necessari;
no el feu servir de
cendrer o paperera

9

Planteu arbustos i
plantes autòctones
També són decoratives
i menys consumidores
d’aigua

10

Deixeu créixer la
gespa més alta

11

Disminuireu
l’evaporació de l’aigua,
especialment si l’estiu
és molt sec

Utilitzeu l’escombra
enlloc de la mànega
per netejar patis i
terrasses

Què cal posar al contenidor marró?

12

SÍ: Restes de menjar i de la cuina (de fruita i verdura, de carn i peix, paper de cuina
i tovallons bruts, closques d'ou i fruita seca, marro de cafè i restes d'infusions, etc.) i
restes de jardinera (de mida petita i en poca quantitat).

13

Ajusteu correctament
els aspersors i
concentreu el reg en
zones verdes

NO: Residus no orgànics en general (plàstics, vidre, llaunes i metalls, brics, paper
d'alumini, etc.), bolquers i compreses, excrements d’animals, restes de bricolatge i
d’escombrada, etc.

Com s’ha de recollir?

14

Intenteu regar a
primera hora del matí
o al capvespre
Si regeu en hores de sol,
el 30% de l’aigua
s’evapora

Renteu el cotxe en
rentadors automàtics

Poden fer un ús eficient de l’aigua
i permeten reutilitzar-la. Si renteu
el cotxe a mà és millor fer servir
una galleda i utilitzar només la
mànega per esbandir

SOREA

• A casa, separeu bé les restes orgàniques, tenint cura que no hi hagi residus inorgànics
barrejats. Llenceu-les dins d’una bossa (preferentment, de plàstic compostable)
col·locada en un petit cubell específic.

Nou telèfon per a l’atenció de les avaries amb servei de 24 hores tots els dies de l’any: 902 250 370
Per a consultes i altres temes no relacionats amb avaries es manté el telèfon habitual: 93 867 57 53

• Dipositeu les bosses (ben lligades, per evitar pudors i embrutiment) als contenidors
de color marró o crema que hi ha al carrer, abans de les 15 h del dia de recollida.
• El servei municipal de residus recull la fracció orgànica els dilluns, dimecres i dissabte,
de 15 a 20 h, i la du a la planta de compostatge de Granollers, perquè la reciclin.

“Les situacionsde sequera
i el nou model de gestió de l’aigua”
Cubells fracció orgànica
L’Ajuntament disposa de cubells de
20 litres per a facilitar-vos la separació
de la fracció orgànica a casa vostra.
Tots aquells que no en tingueu, podeu
recollir-lo gratuïtament a la Rectoria
Vella (Informació: 93 864 12 13).

Conferència

16 de setembre, a les 19.30 hores
Rectoria Vella
A càrrec de Lorenzo Correa, vicepresident
de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua
Presentarà Josep M. Pasqual i Arenas,
Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni

6

Composición
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Paco Candel va celebrar fa pocs dies el seu 80è
aniversari. Aprofitem aquest fet per a suggerir-vos la
lectura dels títols que podreu trobar a la biblioteca:

Sant Celoni acull amb èxit l’Acampada Jove 2005
Organització i Ajuntament en fan una valoració positiva

• Els altres catalans del segle XXI
• La nova pobresa
• Patatas calientes
• Memòries d'un burgès i d'un proletari
• Han matado a un hombre, han roto un paisaje
• El sant de la mare Margarida

Activitats

Serveis

Divendres 9 de setembre, a les 19 h, es
presentarà a la Biblioteca l’Escorxador els
llibres guanyadors dels III Premis Sant
Celoni, publicats per Viena Edicions amb
l’assistència dels guanyadors, Lluís Oliván
i Francesc Vélez; l’editor, Enric Viladot; una
representació del jurat i l’alcalde, Joan
Castaño. L’acte consistirà en la presentació
dels llibres i comentari literari dels textos.
En acabat, es presentaran les bases dels
Premis Sant Celoni per al 2006, tot i que
des de finals de juny ja està obert el termini
de presentació d’originals.
Per acabar d’amenitzar-ho tot, es farà una
lectura dels fragments més significatius de
les obres guanyadores, amb música en
directe de fons.

El servei d’Internet a la biblioteca pública
és concebut com una extensió del propi
servei. És a dir, l’objectiu bàsic és la cerca
d’informació (accés a multiplicitat de bases
de dades generals i especialitzades) i la
comunicació externa (correu electrònic). Si
necessiteu utilitzar serveis d’ofimàtica us
podeu dirigir al Safareig.
La biblioteca us ofereix connexió gratuïta
durant dues hores setmanals. La impressió
o gravació de la informació obtinguda està
sotmesa a les taxes públiques vigents.
La biblioteca també us ofereix suport a la
formació en l’ús de noves tecnologies, i això
ho fa de dues maneres: puntualment, en
forma de consultes curtes que es resolen in
situ, o bé específicament dins els cursos gratuïts
de formació d’usuaris que es fan a l’equipament
un o dos cops l’any.

Del 14 al 16 de juliol, Sant Celoni va quedar envaïda per la multitud
de joves que van participar a l'Acampada Jove 2005 organitzada per
les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC). L'organització
xifra en 35 mil els joves que van asssistir als diferents actes polítics,
culturals i musicals. Els camps de can Reberter i de cal Poll van acollir

uns 10 mil campistes que durant el dia, van omplir, de manera cívica,
carrers, places i sobretot la piscina del municipi. L'Ajuntament valora
de forma molt positiva la incidència cultural, social i econòmica que
ha tingut l'esdeveniment que mantindrà la seu celonina durant els
propers 4 anys.

Vacances
La biblioteca estarà tancada
de l’1 al 15 d’agost i tots els
dissabtes d’estiu.
Disculpeu les molèsties que
aquest fet us pugui ocasionar.

Dinamització del comerç celoní

© Fotos: Joan Josep Bonet, Jordi Oset, Jordi Perdigó

“L’Acampada Jove s’ha estrenat a Sant Celoni amb nota alta.” Aquest titular de portada, en un mitjà de comunicació, sintetitza la

Nous plafons d’informació comercial
Sant Celoni disposarà de cinc plafons d’informació comercial.
El 5 de juliol, la comissió de seguiment del Pla de dinamització
comercial de Sant Celoni, formada per representants de
l'Ajuntament, la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant
Celoni, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya,
la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Agrupament de
Botiguers de Catalunya, va revisar el primer plafó instal·lat
a la plaça de la Vila.

16

Composición

I Mercat de la ganga

impressió que de manera general se’n té una vegada celebrat el festival. Han estat quatre dies de convivència tranquil·la, alegre i
compromesa, que han portat a Sant Celoni la imatge al dia de com viuen la cultura, el civisme i les relacions socials, bona part dels

El primer cap de setmana de juliol es va fer el 1r Mercat de la Ganga,
organitzat per l'Associació de Veïns i Comerciants Anselm Clavé Centre,
de recent creació.

joves del país. Una cultura que es viu com una evolució, un civisme que té nous registres i unes relacions socials que estan marcades
per la diversitat; aquests són els fonaments “dels que pugen”.
L’Acampada també ha suposat, però, algunes incidències i per això ara toca fer-ne una valoració global i decidir si s’escau repetir
Josep Alsina

l’experiència. Els organitzadors –JERC- ja ens han mostrat la seva satisfacció pels resultats obtinguts, però Sant Celoni també vol

2n tinent d’alcalde
Regidor de Comunicació,
Joventut i
Desenvolupament

fer balanç de l’esdeveniment. És per això que us agrairíem que ens féssiu arribar el vostre parer sobre la celebració de l’Acampada
a l’Ajuntament. Això sí, fent-ho de manera serena, valorant ponderadament els pros i els contres: la posada en valor del nom de Sant
Celoni, els efectes que ha tingut sobre el comerç i l’hostaleria, els impactes en forma de molèsties generades... Si voleu dir-hi la vostra
envieu un correu a l’a/e desenvolupament@santceloni.org o un escrit a la Regidoria de Desenvolupament (plaça de la Vila,1).

5
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Avanç del programa de Festa Major
Cursos de català per a adults
Nou període d’inscripcions
AGOST
dissabte,2277
dissabte
12 h

Inici XIII 24 h d’Slot de Sant Celoni

diumenge 28
8h
12 h

XXV Torneig de Festa Major de petanca
Final XIII 24 h d’Slot de Sant Celoni

21.30 h
22 h

Ball Country - The Counttry Revival Farmers

22 h

Concert MACEDÒNIA

23.30 h

Musikalcardelús - THE MACE

Del 13 al 30 de setembre a:

Horari d’inscripció:

Concert MACACO

Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel. 93 864 12 13

Del 13 al 18 de setembre
de 10 a 13 h

0.30 h

Musikalcardelús - FRÀGIL

dissabte 3

20 - 5 h

Barraques

VI pujada al Turó de l’Home amb bicicleta

17 h

XII Torneig Vila de Sant Celoni de futbol

1r Campionat de billar

10 -13 h

Parc infantil

10.30 h

Diada Nacional de Catalunya, acte institucional

Rosari i missa

11 h

20 h

Inauguració del Centre de l’Associació Neurològica

11 h

XII Trobada de puntaires

22 h

Cinema forum

12 h

Sardanes cobla empordanesa

12 h

Passejada amb els gegants

18 h

Jocs tradicionals catalans

12 h

Passeig amb rucs per a la mainada

20 h

Missa solemne

13 h

Rucada

21 h

Música folk, amb els Trumfos

16-18 h

Parc infantil

18 h

Estrena bastoners, parlaments diada (Quico Sabaté)

19 h

Presentació llibres Premis Sant Celoni

18 h

Concert de Festa Major - Orquestra Cristian & Domènech

20 h

Inauguració exposició Diables i concurs cartells

19 h

Danses del món

20 h

Musikalcardelús - DATE FROM TODAY

20 h

Cercavila i encesa del bestiari

Torneig de Bàsquet sènior masculí Vila de Sant Celoni

20 h

Concurs de pastissos

21 h

Musikalcardelús - NÉMESIS AETERNA

20 h

Musikalcardelús - DE HEIDELBERG

22 h

Musikalcardelús - CANÍVALES PODRIDOS

21 h

Musikalcardelús - JAKE

Espectacle inauguració festa, Diables

21 h

Sopar popular

Sortida Correxarrups Senys i Negres

22 h

Ball de Festa Major - Orquestra Cristian & Domènech

20.45 h

22.30 h
23 h
23 h

Xarop de canya + Pentina el gat

23 h

Musikalcardelús - VALINOR

24 h

Musikalcardelús - POST MERIDIAN

23 h

Musikalcardelús - INTENTO DE FUGA

1 nit

Arribada correxarrups Senys i Negres

1 nit
20 - 5 h

8h
10.30 h

Ball per a tothom amb Orquestra Litoral
Barraques

12 nit

Concert BETAGARRI

1.30 h

Concert DANI EL HIGIÉNICO

3h

Musikalcardelús - EFECTES SECUNDARIS

dissabte, 10

4h

Musikalcardelús - DEKRÈPITS

VI Torneig tennis taula

20 - 5 h

Dilluns, 12

Pallassos, globus i animació infantil
Mostra de dansa

10 h

Taller engalanar bicicletes

17 h

Presentació equips hoquei 2005 - 2006

11 h

Bicicletes al carrer

17 h

Festa de l’escuma

12 h

Sardanes, cobla Jovenívola de Sabadell

17 h

Xocolatada

14 h

Arrossada - dinar popular

18 h

Plantada de gegants

15 h

Ball popular

18 h

IX Torneig de futbol sala Vila de Sant Celoni

18 h

Sortida correxutxes

19 h

Cercavila de gegants

18 h

Cercavila animació Pepsicolen - Pep Callau

20 h

Presentació equips bàsquet 2005-2006

18 h

Concert i ball, orquestra Costa Brava

20 h

Estirada de corda

22 h

Espectacle de foc, Diables

20 h

Musikalcardelús - TÓMATE ALGO

21 h

L’hora del cafè
…I el curs que ve continuaran, també, les tertúlies a la
Biblioteca.

Si us interessa la proposta o coneixeu algú que hi pugui
estar interessat, us agrairem que en feu difusió.

L’hora del cafè és una iniciativa que vol contribuir a oferir
un espai de conversa per a aquelles persones que
habitualment no parlin en català però que l’entenguin i
vulguin avançar en la pràctica oral de la llengua catalana.

• Perquè creiem que el català és necessari
• Perquè creiem que tothom es mereix l’oportunitat de
saber-lo parlar
• Perquè creiem que L’hora del cafè pot ser un bon espai
per fer noves amistats amb qui parlar en català.

L’hora del cafè pretén ser un espai distès de conversa i de
contacte entre persones per facilitar la fluïdesa i la
comprensió del català.
Es tracta de sessions gratuïtes, i no us exigim cap tipus de
vinculació. Veniu quan vulgueu i sereu ben rebuts. A més,
us convidem a prendre un cafè.

L’apunt

d

Dissabte 17

Torneig de bàsquet senior masculí Vila de Sant Celoni

10 h

Copa catalana d’escalada en bloc

Musikalcardelús - AWGN

19 h

Torneig d’handbol sènior masculí Vila de Sant Celoni

A partir del més d’octubre, ens trobarem cada dilluns de
3.30 h a 4.30 h de la tarda a la Biblioteca de Sant Celoni,
l’Escorxador.
Us hi esperem!

Sabíeu que...

T

En aquesta època estival, en què moltes persones
fan vacances (i les que no les fan hi somien...),
molts pobles i viles de les terres catalanes
celebren, amb gran lluïment, la seva festa major.

Després de La guerra dels mons i El somni d'una
nit de Sant Joan, aquest mes de juliol s’han
estrenat les pel·lícules Els quatre fantàstics (dia 15)
i Rolo i el secret del pèsol (22 de juliol).

Una festa major com cal té sempre un programa
d’actes ben atapeït, en què, a banda del pregó i
del castell de focs, un dels actes principals és el
ball de gala. Si bé és cert que els temps han
canviat, i que en el món actual aquestes
celebracions socials han perdut part de la seva
antiga esplendor, encara conserven un aire
intemporal i un punt nostàlgic que els dóna un
encant particular.

Al web Llengua catalana trobareu informació
sobre les pel·lícules en cartellera i sobre les
estrenes previstes en català.

Per poder triomfar la nit del ball us caldrà conèixer
els secrets dels balls de parella i, per descomptat,
tenir dots de ballador o balladora: un bon sentit
del ritme per al txa-txa-txa o la salsa, elegància
per al vals o el tango, agilitat per al rock, el swing
o el jive, o estil per a la rumba, el bolero o el
pasdoble. I si no teniu gaire gràcia per al ball de
saló, potser la vostra oportunitat arribarà amb
balls d’altres estils —ben diferents— que cada
any són més presents a les nostres festes majors,
com ara el disco o la conga.

Nova versió del rellotge en català

Barraques

12 h

20.45 h

Composición

10 h

* Per formalitzar la matrícula cal que
porteu el carnet d’identitat o document
identificatiu.
Per a qualsevol informació, no dubteu
a telefonar-nos o a venir-nos a veure.

Concurs de llançament de precisió de canya

19 h

divendres, 9

4

8h

Plantada de bestiari

dijous, 8

Del 19 al 30 de setembre
Matí de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
Tarda de dilluns a dijous, de 17 a 19.30 h

diumenge, 11

XXII Torneig Vila de Sant Celoni de futbol

dimecres, 7

* Podeu consultar-lo
íntegrament a
www.santceloni.org
i en el programa de mà
que rebreu a casa vostra.

Concert DIJOUS PAELLA

3.30 nit

8h

Informació i inscripcions

Correfoc

SETEMBRE

diumenge 4

El mes de setembre començarà el nou període d’inscripcions dels cursos de català per a adults, presencials i a distància, que organitza el
Consorci per a la Normalització Lingüística a Sant Celoni per aprendre a parlar català amb fluïdesa, per iniciar-se en l’escriptura o per millorar-la.

23.30 h

2 nit

17 h

Festa de la pubilla

Però si malgrat tot no us en sortiu amb els passos,
no patiu: la terminologia del ball sí que la podeu
d o m i n a r, c o nsultant e l C e r c a t e r m
http://www.termcat.net.
Bon ball i bona festa major!

http://www.gencat.net/presidencia/llengcat/
cinema/agenda.htm

En línia

B

L’èxit que va obtenir el descans de pantalla
dissenyat per l’empresa Comunicació Digital —on
es pot veure un rellotge que expressa l’hora
segons el sistema tradicional català de quarts—
afegit a la quantitat de suggeriments rebuts, han
animat aquesta empresa, especialitzada en la
conceptualització i disseny web, a fer una segona
versió encara més genuïna. Per a aquesta segona
versió s’ha comptat amb el suport de l’Oficina de
Correcció i Assessorament Lingüístic de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC).

fonamental amb altres rellotges és que la minutera
és capaç de marcar els mitjos quarts i que l'hora
a la qual s'ha de fer referència s’il·lumina. Com a
complement el rellotge incorpora l’expressió
escrita de cadascun dels minuts del dia
En aquest vincle
(http://www.comunicaciodigital.com
/rellotge_catala/)
es pot veure el resultat, descarregar el rellotge
—en la versió descans de pantalla o com a fons
d’escriptori— i consultar un convertidor que ofereix
les diverses accepcions de la notació horària per a
qualsevol minut del dia.
A més d’una completa informació sobre les formes
de dir l’hora —la tradicional, la moderna i la
mixta— i una interessant bibliografia amb la
reproducció de textos de diversos autors

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

En aquesta versió, com a l’anterior, la gràfica i la
funcionalitat del rellotge han estat pensades per
a reforçar aquest sistema de lectura. La diferència
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El conseller de Treball
i Indústria, a Sant Celoni

ATENCIÓ!! Noves proves del Corremonts
Concurs fotogràfic: Senys i Negres pel món
Si aneu de viatge o sortiu a fer un volt, agafeu la càmera fotogràfica i el
mocador de Senys o Negres i...a fer fotos!! A veure quin grup porta la
fotografia més original!! Us imagineu l’estàtua de la Llibertat amb un
mocador dels Senys? I un grup de tuaregs amb camells i els mocadors dels
Negres?
És important que a la fotografia surti el mocador de Senys o Negres. Un
cop rebudes, mirades i remirades el jurat del Corremonts donarà el punt
de la prova a un dels dos grups, valorant, no només la quantitat, sinó també
l’originalitat de les fotografies.
Les fotografies (fotocòpies làser o impressions digitals) han de ser mida A4 o A-5, i s’han d’entregar a la Paradeta de la Festa Major de Can Ramis,
del 5 al 10 de setembre.
Veniu a veure-les!! Hi seran totes exposades!!

El 20 de juliol, el conseller de Treball i Indústria de la
Generalitat, Josep Maria Rañé, va ser a Sant Celoni per
inaugurar el Centre de Recerca i Desenvolupament de
l'empresa UQUIFA. Abans però, va visitar l'Ajuntament, on
va ser rebut per l'alcalde Joan Castaño, regidors i
representants de la UBIC, de l'Associació d'Empresaris del
Baix Montseny i membres de diferents comitès d'empreses
del municipi. Tot seguit el conseller de Treball i Indústria
es va desplaçar a UQUIFA per inaugurar el seu nou Centre
de Recerca i Desenvolupament (R+D). Aquesta empresa,
fabricant de productes farmacèutics, ha invertit 2,3 milions
d’euros en la construcció, equipament i posada en servei
d’aquest laboratori que concentra a Sant Celoni totes les
activitats d'investigació del grup.

La campanya dels Senys i Negres
El jurat del Corremonts donarà un punt al grup (Senys o Negres) que organitzi la millor campanya de
propaganda i engalanament, a veure amb què ens sorpreneu!! Es valorarà l’originalitat i la participació.

Centre de Formació d’Adults Baix Montseny - Matrícula curs 2005/06
Període reservat a la gent del municipi:
dies 2, 5, 6 i 7 de setembre

Ensenyaments inicials

Període obert a tothom:
dies 8, 9, 13, 14 i 15 de setembre
L’edat mínima per matricular-se és de 18
anys complerts dins l’any 2005.
En el centre es pot rebre informació i
orientació de l’itinerari formatiu més
adient per a cada persona.

Horari d’atenció al públic: de 15 a 21 h.
C/ Torras i Bages,12, 1r.
Tel 93 864 12 25
Fax 93 867 20 62
a/e: cfadults@santceloni.org
www.santceloni.org

Català oral

1r. nivell (starter)

Formació instrumental:
- 1r. nivell (Albabetització)
- 2n. nivell (Neolectors)
- 3r. nivell (Certificat)

2n. nivell (elementary)

Graduat en educació secundària
Preparació de proves d’accés
Prova d’accés a Cicles Formatius de
grau mitjà

Secretaria del centre:

Anglès

3r. nivell (pre-intermediate)

Dibuix i pintura
Curs general
Tallers trimestrals

Informàtica
Introducció a la informàtica

Prova d’accés a Cicles Formatius de
grau superior

Informàtica fàcil

Prova d’accés a la Universitat per a
majors de 25 anys

Ofimàtica avançada

Castellà elemental

Ofimàtica
Internet
Disseny gràfic

PLENS
MUNICIPALS

Conveni a signar amb l’Agència Catalana de l’Aigua per al
finançament del nou dipòsit al Turó. El 85 % de l'obra està
subvencionat per la Generalitat. Aprovat per unanimitat.
Acords d’imposició i ordenació per fer les obres ordinàries
d’urbanització dels carrers de Joan Maragall i de Joan XXIII.
Aprovat per unanimitat.
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Ep, celonins i celonines! Com bé sabeu, aquest
any la Colla de Diables de Sant Celoni celebrem
el quinzè aniversari. Han estat 15 anys de feina
contínua, correfocs, espectacles, timbalades i
mil històries més, algunes en solitari i d’altres
en col·laboració amb ajuntaments i entitats, tant
de la nostra vila com d’arreu del territori català.
D’aquesta manera, hem donat a conèixer el
nom de Sant Celoni i el de la nostra Colla,
mantenint viva la cultura d’un poble i, per
descomptat, aportant la màgia del foc a qualsevol
festa o esdeveniment.

La Núria Alsina fou la següent a ocupar el càrrec
de cap de Colla. Amb la seva junta van ser al
capdavant en la celebració l’any 2000 dels deu
anys de Diables, coincidint amb la Festa Major
i donant vida a aquell lloc que aleshores era el
centre de les festes i espai de concerts: la Creu.

El primer correfoc de la Colla es portà a terme
la Nit de Sant Joan de 1990. Sota la tutela i
apadrinament dels Diables de Montornès ens
vam convertir en la primera colla del Baix
Montseny. Així doncs, el passat vint-i-tres de
juny, revetlla de Sant Joan, va coincidir amb el
quinzè aniversari i, tenint en compte que és la
nit de foc, no podia ser en data més assenyalada.

Actualment, l’objectiu de la Colla és col·laborar
en la creació d’alternatives culturals, socials i
d’esbarjo. Una de les noves fites, prova d’aquests
nous reptes, són els espectacles de foc que es
representaren a Boí i Taüll el març de l’any
passat, o a Vallgorguina el setembre, i aquí a
casa nostra el dia de la revetlla de Sant Joan,
amb gran èxit i acceptació del veïnat de Sant
Celoni, la qual cosa ens anima a continuar creant
i innovant en aquesta direcció.

La Colla ha passat per diverses etapes. La primera
fou dirigida per en Xavi Pascual i un bon grapat
de gent amb empenta i ganes de dur endavant
aquell projecte inicial, i se’n van sortir molt bé.
Des d’aleshores fins avui, molta gent n’ha pogut
formar part.

Ple extraordinari - 7 de juliol de 2005
Revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener de
2005 (15.081 habitants). Aprovat per unanimitat.

La Colla de Diables celebrem el quinzè aniversari

Acords d’imposició i ordenació de contribucions especials
de la urbanització del carrer de Jaume I, entre el carrer de
Bruc i el carrer de Raimon de Penyafort. Aprovat per
unanimitat.
Fixació de les festes de caràcter local per a l'any 2006 de
Sant Celoni (12 de setembre i 13 de novembre) i la Batllòria
(28 d'agost i 18 de desembre). Aprovat per unanimitat.

Els temps corren i els representants van canviant
i darrere en Xavi va venir l’Ignasi Busquets a
ocupar el seu lloc. Noves maneres de fer i algunes
cares noves amb ganes de fer foc. Cal destacar,
per exemple, la participació de l’Antonieta (nom
afectuós del nostre Drac de Vilardell) en la cursa
del Cort... Bé, tampoc cal fer propaganda de
cap multinacional, diguem que és una cursa
popular que se celebra cada any a Barcelona i
en la qual vam participar (no vam passar
desapercebuts).

I novament arriba l’hora del relleu i es constitueix
una nova junta. El canvi de cares es torna a fer
i entra una nova generació de diables, encara
que –i això s’ha de subratllar- n’hi ha que encara
aguantem, eh!

Ara som gairebé seixanta membres a la Colla.
No només gent de Sant Celoni, sinó també de
diferents poblacions del Baix Montseny. Tots
plegats busquem que la gent s’engresqui,
participi i ajudi a tirar endavant la Colla de
Diables, perquè volem uns veïns i veïnes actius
i alegres. Per aconseguir-ho i celebrar el quinzè
aniversari, aquest any farem actes i festes a
dojo. De manera que de ben segur –d’això no
en tingueu cap dubte- tornareu a sentir parlar
de nosaltres...
Vigileu que no us cremem les cames!!
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Festa Major 2005
Joan Castaño
Alcalde

Del 8 al 12 de setembre, Sant Celoni estarà de Festa Major. Un any més,
les colles de Senys i Negres dinamitzaran la festa amb la seva competència
en el Corremonts, que estrena proves noves. Enguany, la festa coincideix
amb la celebració dels 15 anys de la Colla de Diables, fet que il·lustra el
cartell guanyador de la Festa Major, dissenyat per Raquel Castro.

Editorial
Ja em perdonareu la insistència, però, davant les condicions extremes en matèria
d’aigua i d’incendis forestals, cal recordar
decididament a tots els ciutadans i ciutadanes que de les actituds personals depèn,
en molta mesura, que disposem d’aigua
potable sense restriccions i que puguem
evitar el foc. Si quan L’informatiu surti al
carrer la pluja no ha fet acte de presència,
tindrem un agost dur. Sabeu que els pantans
es troben a nivells molt i molt baixos i, per
tant, és vital que estalviem l’aigua. Per ferho, només cal que seguiu els consells que
trobareu en aquest butlletí. Així, a més a
més, ens eduquem en l’estalvi de manera
continuada i aprenem hàbits sostenibles.
Pel que fa el foc, que us haig de dir que no
conegueu? A molts llocs, propers i llunyans,
el pateixen de valent. Sense anar més lluny,
durant la revetlla de Sant Joan, vàrem tenir
un petit incendi al torrent del Virgili que
sortosament va ser ràpidament controlat
pels bombers. Tampoc altres indrets del
Vallès Oriental se n’han escapat. Fa pocs
dies donava suport personalment, i sobre
el terreny, al municipi de Sant Quirze Safaja,
on en un tres i no res cremaren 35 hectàrees
de bosc. Hem de fer un veritable esforç
d’atenció i sensibilitat, evitant pràctiques
perilloses i avisant d’immediat al 112 tan
bon punt albirem el menor rastre de fum.
Enguany, totes les administracions han
esmerçat més recursos per a la prevenció
i l’extinció –especialment mitjans aeris,
que resulten ràpids i eficients- però sense
el civisme de tots no ens en sortiríem.
Aigua i foc són doncs, paradoxalment,
protagonistes de l’estiu. Ajudem a fer-ne
minvar els efectes negatius.
L’Acampada Jove 2005 ha passat com una
ventada d’aire fresc, malgrat la calor!! Ha
estat un veritable plaer veure Sant Celoni
envaït per jovent trempat i respectuós,
cercant l’ombra dels parcs i places, passejant
i compartint l’espai públic amb els celonins
i celonines. Però com que segur que alguna
molèstia o altra s’ha generat, ni que sigui
per l’eixam de visitants o pel soroll dels
concerts, demano excuses per tot allò que
no s’hagi sabut o pogut evitar. Estic convençut que si analitzem la situació, i valorem
el negatiu i també el positiu, tothom sabrà
trobar un major equilibri. Des d’aquí, en
qualsevol cas, us vull agrair la comprensió
i l’hospitalitat que de manera manifestament àmplia heu ofert als participants.
Veureu en portada que els motors de la
Festa Major s’escalfen. Enguany hi ha ganes
de fer-la grossa i Senys i Negres ja comencen a moure fitxa. Aprofiteu l’agost per
agafar forces per poder gaudir-ne de valent.
Que tingueu un estiu ben feliç!
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SENYS i NEGRES
escalfen motors !
Cap de colla dels SENYS

A punt per la festa?
Sí, tenim moltes ganes de fer
gresca i ho volem fer amb la
implicació de tothom. Volem
que la gent de Sant Celoni s'involucri en la festa,
que passi de lluir la samarreta dels Senys o dels
Negres a suar-la de veritat.

Què n'esperes de la Festa Major 2005?

Per què val la pena ser dels Senys?
Dels Senys o dels Negres, l'important és participar.
Les colles serveixen per conduir la festa.
S'estableix una química molt bona que permet
que la gent es conegui. Posats a triar però, sens
cap mena de dubte val la pensa ser dels Senys.
Penseu que fa mesos que els Senys estiren troncs
d'arbres -caiguts per l'AVE- tenim genets que
s'entrenen dalt dels rucs... i ens consta que els
Negres practiquen en senglars...

Quin és el millor moment de la Festa
Major?
Potser quan es dóna el veredicte, però, de fet,
tota la festa. Una prova no pot superar el que
dóna de si tot el Corremonts.
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LA FESTA DE LA ROSA DEL BAIX MONTSENY, LA TROBADA
DELS SOCIALISTES

ACAMPADA JOVE 2005 A SANT CELONI
PROBLEMA O OPORTUNITAT?

El passat dia 18 de juny, va tenir lloc a la Rectoria Vella la primera Festa de la
Rosa; una trobada de germanor de totes les agrupacions socialistes del Baix
Montseny.

En el moment d’escriure aquest article encara l’Acampada Jove’05 no ha acabat,
però sí que ja hem passat l’equador i des de l’Àrea de Comunicació se’ns ha demanat
l’escrit del grup municipal per a L’informatiu. Normalment, en aquest apartat, els
d’ERC toquem coses de programa electoral i informem de la situació dels diferents
projectes municipals. Tot i això, creiem que ara hem de donar la nostra opinió respecte
a l’acampada.

Va ser una diada de trobada i de bescanvi d’inquietuds i idees que tots els
socialistes compartim. Van participar a la festa més de 250 persones: companys
i participants de diferents agrupacions, joves de les Joventuts Socialistes de
Sant Celoni i de la comarca, companys de l’executiva nacional com Josep
Maria Sala i Jordi Terrades, companys socialistes comarcals com Román Ruíz
que és el 1r secretari de la Federació del Vallès Oriental, Joan Castaño que
hi assistí com a alcalde de Sant Celoni i president del Consell Comarcal i nous
militants que durant aquest acte simbòlic recolliren el seu carnet i iniciaven
així el seu camí dins la família socialista.
“El PSC és el partit municipalista que ha vetllat i ho farà sempre
pels seus municipis, i perquè aquests cada dia tinguin més
recursos per tirar endavant tots els projectes per millorar la
qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes”, aquestes
paraules de Joan Castaño van ser compartides per tots els assistents,
perquè el món local és l’ essència del PSC.
Els dirigents del partit que assistiren a la trobada van transmetre
la necessitat i la importància d’aprovar l’Estatut d’una vegada per
totes, per poder plasmar i treballar millor el projecte social de
Catalunya, que és la prioritat del PSC, i sobretot per poder
resoldre tots aquells dèficits socials que tenim (educatius, sanitaris,
de finançament, d’infraestructures...). Com podem tenir un país
avançat i modern, si ignorem els dèficits socials! El PSC des de
la seva responsabilitat de governar ha iniciat aquesta transformació
social, perquè la base del desenvolupament d’un país és l’ aplicació d’una
bona política social, amb l’ ampliació de nous drets i obligacions, sense
cap por, amb nous reptes que refermin encara més els valors de democràcia,
llibertat i solidaritat; pilars bàsics d’una societat.

Joan Costa

Que no baixi el llistó que entre tots hem
aconseguit pujar. Que la participació creixi i que
l'únic que ens pugui espatllar la festa sigui el mal
temps.

M

Bernat Fugarolas
Cap de colla dels NEGRES

A punt per la festa?
Sí, i amb moltes ganes de guanyar els Senys.
La veritat és que Senys i Negres més que
rivalitat, que també n'hi ha, tenim ganes de
passar-nos-ho molt bé.

Què n'esperes de la Festa Major 2005?
Que la gent participi, s'ho passi bé. Les colles
volem donar vida a la Festa Major. Amb el
Corremonts la festa ha fet un gran canvi perquè
ofereix un joc que implica tothom.

Per què val la pena ser dels Negres ?
És la millor opció. Com que visc a la Batllòria,
entre el Montseny i el Montnegre em quedo
amb el Montnegre.

Quin és el millor moment de la Festa
Major?
Per mi, la cercavila de gegants i el correfoc.

La Festa de la Rosa del Baix Montseny ha estat una trobada d’intercanvi emotiva
per a tots els assistents, que vam gaudir d’un dinar de germanor i d’una diada
de festa, una trobada de companys, simpatitzants, en definitiva d’amics que
creiem i estem convençuts en el projecte socialista, important i primordial per
al projecte de país que volem. L’any que ve comptem amb tu!
Grup Municipal del PSC
www.psc.santceloni.com

Aquest any, volem fer un pas més per ambientalitzar
la nostra Festa Major i hem adquirit una nova
vaixella reutilitzable:
• Al sopar popular i a l’arrossada utilitzarem plats i
gots retornables. El cost d’ambdues peces és d’1euro
que anirà inclòs en el tiquet i que ens abonaran quan
les retornem.
• A les barraques del Cardelús seguirem servin les
begudes amb got retornable. El cost del got és d’1
euro que ens abonaran quan el retornem.
També utilitzarem coberts biocompostables i gots
ecològics que podrem recollir selectivament amb la
fracció orgànica. La resta de materials emprats caldrà
separar-los adequadament segons la fracció
corresponent.
Entre tots aconseguirem reduir la quantitat de residus
generats, i que una part molt important els portem
a reciclar en lloc de llençar-los a l’abocador. Els
ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni reduïm,
reutilitzem i reciclem. Pel medi ambient, fem
ECOFESTA!

Principis de sostenibilitat durant la Festa Major
• Reduir la utilització d’envasos d’un sol ús.
• Reutilitzar i reciclar els diferents tipus de residus.
• Estalviar recursos energètics.

Quan l’Acampada de les JERC hagi acabat haurem de fer un balanç més aprofundit
per tal de millorar l’edició de l’any que ve. Tots plegats: ERC, Ajuntament, JERC, UBIC,
restauració, ciutadans, etc. valorarem els punts forts i febles i segur que tot anirà millor.
Però si ens ho permeteu, des d’ERC volem fer dels problemes OPORTUNITATS i creiem
sincerament que la decisió que va prendre a la tardor de l’any passar la Secció Local
d’ERC i, posteriorment, l’equip de govern de l’Ajuntament ha estat una oportunitat
per SANT CELONI i LA BATLLÒRIA que no podíem deixar passar. Esperem que tingui
continuïtat per bé de la majoria de la nostra ciutadania i us demanem disculpes i
comprensió per les molèsties que un esdeveniment d’aquest tipus ha generat.

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

El 14 de juny de 2003 es va constituir el nou Ajuntament de Sant Celoni. Ha
transcorregut dos anys complets des de la sessió plenària que va habilitar al
nou govern (PSC-PSOE, ERC, ICV) per gestionar els recursos i les polítiques
que afecten els habitants de Sant Celoni i la Batllòria. És un temps més que
suficient per poder avaluar i valorar les accions, que no intencions, efectivament
realitzades i impulsades.

Encara avui en dia, si mirem el que ens falta i podríem aconseguir, trobarem
a faltar millors polítiques generals que assegurin la qualitat de vida que mereixem:
més i millor educació pública; una sanitat moderna, eficient i de qualitat; un
mercat de treball que ofereixi millors salaris i millors quotes de seguretat, i una
Administració pública al servei realment de la ciutadania.

El document més indicat per utilitzar de guia en la nostra valoració és l’acord
del pacte de govern 2003-2007. En el balanç s’ha utilitzat el màxim de criteris
objectius i raonats per puntuar l’execució dels acords del pacte, a través de
la informació obtinguda en els plens, les preguntes, les converses amb el
personal de l’Ajuntament i amb alguns regidors de govern, que permeti obtenir
un resultat clar i transparent.

PRIMER ANY: Any perdut. El Primer any ha estat d’una profunda inactivitat
política. Les actuacions més importants han estat el disseny d’un nou organigrama
i la presentació d’una auditoria financera que posa en evidència la manca de
planificació dels últims anys, així com la urgent necessitat de canviar la gestió
de l’Ajuntament.
SEGON ANY: Nul impuls a nous projectes. Durant el segon any ha continuat
la inactivitat política. Això sí, cal destacar l’última venda de 8 terrenys municipals
(i ja en portem 16 en dos anys) per més de dos milions d’euros sense concretar
cap inversió.
ACTITUD: Sense canvis. La mateixa actitud de caciquisme dels últims anys,
però que ara apliquen tres partits i a través d’un nou format butlletí
propagandístic.

• Minimitzar la contaminació acústica.
• Evitar el risc d’accidents.

Hem rebut suggeriments (no volem dir queixes), que si el volum era molt alt i per
tant no es podia dormir (la nit del dijous al divendres), i alguns altres temes menors
però en cap moment aquestes persones treballadores van rebutjar l’acampada, tot
al contrari, van dir que feia goig veure tant de moviment de joves pel poble comprant,
menjant en els restaurants, pizzeries, bars, etc.

BONES VACANCES!

• Reduir el consum d’aigua i la seva càrrega contaminant.
• Fomentar l’educació ambiental.

Tots sabeu que aquest esdeveniment es feia a Arbúcies des de feia 9 anys, però la
realitat és que l’Acampada s’ha fet gran i allò que va començar l’any 96 amb la
presència de tres centenars de joves i no tan joves, avui és una manifestació d’afirmació
i d’unió entre els pobles que parlem i tenim la mateixa cultura, vinguem d’on
vinguem, del nord o del sud com diu l’himne del Barça (escrit per Josep M. Espinàs)
encara que ara també hi hauríem d’afegir, si ens ho permet l’autor, de l’est i de l’oest,
aconseguint una quantitat que ja ultrapassa els 35.000 joves.

VALORACIÓ DE DOS ANYS DE LEGISLATURA: INSUFICIENT

Les conclusions generals de l’informe fet sobre el grau d’acompliment de dos
anys del pacte de govern municipal 2003-2007 són:

Aquesta Festa Major
entre tots fem possible l’ECOFESTA

D’entrada cal dir que, encara que no ho cregueu, no pel fet que l’organització jove
(JERC) del nostre partit sigui l’entitat organitzadora de l’Acampada, nosaltres hauríem
d’estar d’acord en tot, ans al contrari: hi vam ser crítics des del primer moment,
inclosa la Secció Local d’ERC que a la tardor de l’any passat vam estar a punt de no
acceptar-la pel risc evident que comportava i, per tant de no proposar-la a l’equip
de govern de l’Ajuntament. També dintre de l’equip de govern vam tenir els nostres
dubtes per tot el que pressuposava de problemes, feina, i alguna inversió, etc., però
al final vam veure que més que un problema el que teníem al davant era una
OPORTUNITAT per a la majoria de celonins i celonines i també perquè albiràvem la
possibilitat de potenciar la vida econòmica de la vila i situar-la en el mapa dels PPCC.

EXECUCIÓ TOTAL DELS ACORDS DE GOVERN: 11,5%
PUNTUACIÓ: INSUFICIENT

• Preveure rutes de sortida i entrada als actes i recintes.
Grup Municipal de CiU
boschoe@santceloni.org

Però si ens apropem al que tenim, veurem la feina que estem fent des dels
ajuntaments. Veurem també les energies del moviment ciutadà i d’altres
organitzacions socials que han impulsat reivindicacions i demandes que en
molts casos han fet que els nostres municipis puguin ser més habitables i més
relacionals.
Per tant, tot el que s’ha aconseguit ens anima a pensar que des de l’Ajuntament,
com a administració més propera a la ciutadania, podem fer molt més i que
són possibles iniciatives que facin de Sant Celoni un espai de trobada, de debat
públic i de cultura ciutadana.
Som davant el repte de fer de Sant Celoni un espai on imaginem i dissenyem
una vida digna i de qualitat. I això necessita propostes que desenvolupin altres
models urbans: fer de la participació ciutadana l’ànima de la iniciativa municipal;
un model de municipi sostenible i de qualitat, i un model social que cohesioni
tots els nostres ciutadans i ciutadanes.
Des del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds volem comprometre
el nostre projecte municipal de canvi en la democràcia participativa. Ens consta
que els municipis gestionats mitjançant la participació i el comprimís ciutadà
són millors municipis, en els quals els veïns se senten com a pròpia la gestió
municipal.
Ens resten prop de dos anys de govern. La modernització del nostre Ajuntament
que hem endegat ens fa ser optimistes. Intentem millorar la gestió del dia a
dia i tenim en funcionament tot de nous projectes que, sens dubte, es traduiran
en un millor servei a la ciutadania.
Confiem que, tot i les nostres errades, sabreu valorar la il·lusió i l’esforç de
polítics i tècnics per poder oferir-vos serveis de qualitat. I no us demanem que
reflectiu la vostra opinió a les properes eleccions municipals. Avui ja us podem
oferir la possibilitat no tan sols d’opinar, sinó de participar en la gestió municipal
que portem dia a dia. Aquest és el nostre compromís polític. Les persones i els
seus drets són el centre de les nostres actuacions municipals, no en tingueu
cap dubteu!
Tot i la calor i un mes d’agost de vacances per a molts de vosaltres, esperem
seguir rebent les vostres propostes i suggeriments. Bones vacances!

Grup Municipal d’ICV
pasqualiaj@santceloni.org
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Farmàcies
de guàrdia
AGOST
Draper
Vigas - Cardona

dimecres 24 d’agost

diumenge 28 d’agost

Trofeu de Futbol

Missa solemne, amb l’acompanyament de la cobla
la Principal de Banyoles

De 20 a 22 h

Camp de futbol

Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé

Sancho

dijous 25 d’agost

Chanut
Draper

Teatre amb l’obra Almenys no és Nadal
a càrrec de Rebrot teatre
A les 22 h

Inauguració de l’exposició
“Història del futbol a la Batllòria”

Vigas - Cardona
Casas
Sancho
Chanut
Draper
Vigas - Cardona

A les 19 h

Al centre cívic

Sopar popular
A les 21.30 h

A la pista del mig de les escoles

Preu del tiquet 9 euros + 1 euro del plat i el got (Ecofesta)
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

Correfoc amb la colla de Diables de Terrassa
A les 23.30 h

Sortida de la plaça de l’Església

Ball de nit amb l’orquestra La banda del drac
A les 24 h

Chanut

dissabte 27 d’agost

Vigas - Cardona

Tir amb arc

Casas

De les 10 a les 13 h

Sancho

Draper

Al camp de futbol

Col·labora: Club Tir amb Arc Sant Celoni

Vigas - Cardona

2a Cursa de Rally - Slot
De les 10.30 h

Parc infantil
De les 18 a les 21 h
Al pati del mig de les escoles

Trofeu festa major de futbol

Memorial Joaquim Lòpez i Montpart
INACSA CE LA BATLLÒRIA - UE BREDA

Oganitza: Inacsa CE la Batllòria

Sancho
Chanut

A les 13 h
A la Unió Batllorienca

A les 18 h
Al camp de futbol

A l’envelat

Draper

A les 12 h
A la plaça de l’Església

Pallassos amb Trup de Nassos
Entrega de premis dibuix programa Festa Major

Casas
Casas
Sancho

A les 12 h
Als safareigs

Ballada de sardanes
amb la cobla Principal de Banyoles

Sancho

Vigas - Cardona

A l’antiga guarderia

Concert de Festa Major
Orquestra Volcan

Butlletí municipal - agost - setembre 2005

Gran ball de fi de festa
Orquestra Volcan
A les 22 h
A l’envelat

Organitza: Escuderia la Batllòria

A les 17 h

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

Sancho
Chanut
Chanut
Draper
Vigas - Cardona
Casas

Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

A les 18 h

Carrers i plaça de l’Església

Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

A les 20 h

Chanut
Draper

EXPOSICIÓ
Història del futbol a La Batllòria
Al 1r pis del centre cívic
dia 26 d’agost de 19 a 21 h
dia 27 d’agost de 18 a 20 h
dia 28 d’agost de 12 a 14 h
Organitza: Inacsa CE la Batllòria

Final del trofeu de futbol 7
Al camp de futbol

Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé

Sancho

Ball de nit amb l’orquestra Mitjanit
A les 23 h (fins la matinada)

A l’envelat

Draper
Vigas - Cardona

* Podeu consultar totes els
actes a www.santceloni.org
i en el programa de mà
que rebreu a casa vostra.

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

R

Idees per a la

Mostra Art al carrer

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

L’Ajuntament organitza la mostra anual Art al carrer per les festes de Sant Martí. Es preveu la participació
d’artistes representant diferents modalitats: música, fotografia, ball, art floral ... Un dels objectius d’aquesta
proposta és apropar el fet artístic al ciutadà.
Per Sant Martí, a la plaça de l’església i al carrer Major ens trobarem un any més amb diferents propostes divertides
i originals que, com sempre, comptaran amb la participació del celonins.
Si tens alguna idea creativa que creus que pots posar en marxa per la mostra passa pel Safareig (seu provisional
a l’antic edifici de la biblioteca de la Caixa, tel . 93 867 47 80, a/e pij.safareig@santceloni.org) i intentarem ajudarte a fer-la realitat.

Casas

CASAS
CHANUT
DRAPER
SANCHO
CARDONA-VIGAS

Composición

A la plaça de l’Església

Trobada de colles geganteres
Cercavila pels carrers del poble i ballada

Casas

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

K

L’informatiu

A les 19 h
A l’envelat

Plantada de gegants

SETEMBRE

CY CMY

A les 11 h
A l’església parroquial Nostra Senyora de l’Esperança

A l’envelat

divendres 26 d’agost

Draper

MY

3a Bicicletada popular

Vigas - Cardona
Casas
Chanut

CM

FESTA MAJOR LA BATLLÒRIA

Casas

Draper

Y
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Paper reciclat

