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2.690 alumnes comencen el curs

a Sant Celoni i la Batllòria
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 2.690 escolars
comencen el curs a
Sant Celoni i la Batllòria
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Evolució de la població escolar de Sant Celoni i la Batllòria

El nombre d’habitants del municipi va creixent i com a conseqüència també
s’incrementa el nombre d'alumnes matriculats als centres d’ensenyament de Sant
Celoni i la Batllòria. Aquest curs 2005 - 2006 hi ha un total de 2690 infants i joves
matriculats (a educació infantil, primària i ESO es registra un creixement de 35
alumnes i a batxillerat i cicles formatius hi ha un descens de 21 alumnes, respecte
l'any anterior).

L’Ajuntament de Sant Celoni fa anualment el
cens de la població escolar  a partir de les
dades que faciliten els diferents centres
educatius del municipi durant el mes de
setembre. A continuació es detalla
l’evolució dels darrers tres cursos.

(El CEIP la Tordera és un centre públic
mancomunat entre els ajuntaments de Sant
Celoni i de Santa Maria de Palautordera. Per
tal de fer la comparació amb relació al curs
passat s’han comptabilitzat només els nens
i nenes que estan empadronats a Sant Celoni).

Curs 2003 - 2004
2.652 alumnes

Curs 2004 - 2005
2.676 alumnes

Curs 2005 - 2006
2.690 alumnes

Educació infantil
(llar d’infants, 0 - 3 anys)

Educació infantil
(parvulari, 3 - 6 anys)

Educació primària
(6 - 12 anys)

Educació secundària
obligatòria
(12 - 16 anys)

Educació secundària
postobligatòria:
batxillerat i cicles
formatius
(a partir de 16 anys)

120

519

1.013

122 119

521 532

1.030 1.042

749 771 785

251 232 211

El setembre ha tancat un estiu  amb un bon balanç
pel que fa  als temuts incendis forestals i la recupe-
ració de la disponibilitat d'aigua potable. Si en les
darreres edicions ressaltava la importància de les
actituds cíviques per encarar seriosament aquests
temes, cal que ara agraeixi la sensibilitat i l’atenció
que majoritàriament s’han posat de manifest.
Tanmateix, si us plau, no abaixeu la guàrdia. Des
de l’Administració també continuem treballant per
millorar recursos en aquestes lluites.

La represa de l’activitat municipal després de les
vacances ha tingut en la preparació de l’obertura
del nou Centre Municipal d’Esports Sot de les
Granotes   un dels elements més estimulants, atès
que suposa posar a l’abast de la gent de Sant Celoni
i del Baix Montseny un equipament d’alta qualitat,
per facilitar l’activitat esportiva i, per tant, la cura
de la salut i la promoció de les relacions entre la
ciutadania. En nom de l’Equip de Govern de
l’Ajuntament, us  invito  a la inauguració que tindrà
lloc el proper 22 d’octubre a 2 quarts de 12 del
migdia, i a les jornades de portes obertes per visitar
el recinte que tindrà lloc durant el mateix cap de
setmana.

El curs escolar s’ha encetat amb normalitat, definint
el veritable tret de sortida de la temporada d’estudi
i treball de tota la comunitat. A casa nostra és molt
remarcable l’estrena del nou edifici de l’Escola
Mancomunada la Tordera, que ha permès norma-
litzar l’activitat del centre després de diversos cursos
de provisionalitat pel que fa a espais. Properament
se’n farà la inauguració, però mentrestant us reco-
mano fer una visita de l’exterior del centre, perquè
realment ha estat un bon exercici arquitectònic
d’integració a l’entorn.

Són, aquests, exemples palesos de com els objectius
del  govern municipal en matèria d’equipaments
es van acomplint i és especialment engrescador
copsar com els avenços es tradueixen en millora
de la qualitat de vida.

El centenari del naixement de l’artista Lluís Mon-
tané i Mollfulleda és també un esdeveniment
remarcable enguany. En aquests moments Sant
Celoni recorda novament la trajectòria d’aquest
excel·lent artista i persona, que ja forma part del
nostre patrimoni més genuí. No us perdeu
l’exposició de  la Rectoria Vella. I parlant d’artistes,
manifesto un respectuós record per Guillem Ro-
dríguez, que ens ha deixat sobtadament durant el
mes d’agost. Un home sensible, que ha sabut deixar
una càlida empremta dels paisatges naturals i
humans en  els seus dibuixos i aquarel·les, que en
diverses ocasions hem  pogut veure  a la vila.

No voldria acabar sense fer esment al procés
d’elaboració del nou Estatut. Malgrat les dificultats
i la complexitat i el que ens pugui traslladar des
dels mitjans de comunicació, permeteu-me dema-
nar-vos que mantingueu l’actitud serena i de res-
pecte  que un esdeveniment de tan pregona trans-
cendència per Catalunya requereix.

Senys! Heu estat coratjosos, felicitats!!

Negres! L’any vinent la victòria ha de ser vostra...
us la mereixeu!

Bon inici de  tardor a tothom.
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Josep Alsina
2n tinent d’alcalde
Regidor de Comunicació,
Joventut i
Desenvolupament

El CEIP la Tordera estrena edifici
L’Escola  la Tordera, enguany, ha estrenat edifici nou
i definitiu a la zona de Ca l'Abril. Aquest curs 2005 –
2006 l’escola ofereix els nivells educatius de P-3 a 2n
de primària i s’han obert 15 places de 3r de primària
per un grup de nens i nenes que no cabien a l’Escola
del Remei de Sant Maria de Palautordera.

El nou edifici és el reflex d’un projecte de treball conjunt
entre tota la comunitat del centre que integra i facilita
bona part dels eixos principals del projecte educatiu.

- Una recepció àmplia, lluminosa que esdevé l’espai
de trobada de tothom, és allà on l’escola es presenta
i s’explica i distribueix el diferents espais.

- L’escola vol obrir-se i estar integrada a l’entorn on es
troba i per això la zona de biblioteca – mediateca i
gimnàs tenen un accés independent per tal que aquests
espais es puguin utilitzar fora de l’horari escolar.

- L’edifici reforça també el projecte “d’escola verda”
amb la instal·lació de plaques solars, mecanismes per
a la reutilització de l’aigua i properament la instal·lació
de plaques fotovoltaiques.

El disseny de l’edifici - d’obra vista i de poca alçada -
s’integra molt bé a la zona on es troba. Els patis
suggereixen una continuïtat de la zona verda que hi ha
al costat. Dins l’edifici tot és llum, color i sensació
d’espai.

Durant aquest  estiu s’han fet diferents obres de millora i  condicionament dels centres públics
del municipi, promogudes per l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya:

A l’Escola Josep Pallerola, durant l’estiu, s’han fet obres de manteniment i millora:

- Última fase de canvi de la tanca del perímetre de l’escola

- Substitució de finestres a l’aulari principal

- Col·locació de baranes inoxidables per protegir les rampes d’accés als edificis de l’escola,
alçada de la barana de l’escala principal de l’escola i col·locació de protecció per a les mans
a la porta corredissa  d’accés a l’escola i d’una fotocèl·lula de seguretat.

En aquests moments s’està elaborant un pla de millora de l’edifici a realitzar durant els
propers 4 anys.

L’Escola Montnegre. Per tal de disposar de les aules i espais comuns suficients (menjador,
aula de psicomotricitat, música...), s’han adequat les aules de l’edifici vell i s’ha instal·lat un
nou mòdul prefabricat. També s’ha previst  la instal·lació d’un porxo que enllaci el nou mòdul
amb l’edifici central de l’escola. Paral·lelament, l’Ajuntament ha posat a disposició del
Departament d’Educació els terrenys adjacents a l’escola per construir-hi el nou edifici.

L’IES Baix Montseny. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya preveu que
la redacció del projecte d’ampliació de l’IES Baix Montseny es dugui a terme durant l’any
2006. L’Ajuntament de Sant Celoni col·laborarà per tal de garantir que l’ampliació de l’IES
permeti consolidar l’ensenyament secundari públic, especialment el postobligatori: batxillerat
i cicles formatius de les famílies de Manteniment i serveis a la producció i Administració.

Treballs de millora als centres públics

L’inici del curs escolar ens marca l’acabament de l’estiu, el despunt de la tardor i la tornada al ritme de les activitats quotidianes.
Comencem un nou curs amb empenta i il·lusió, amb projectes consolidats i propostes de futur engrescadores.
L’edifici nou de l’escola Mancomunada de la Tordera és el reflex d’un projecte compartit amb tota la comunitat educativa del
centre i que el treball amb xarxa entre municipis veïns és possible i necessari. Es garanteix una línia educativa a l’escola Montnegre
de la Batllòria; passarem un parell d’anys de provisionalitat però el projecte d’ampliació de l’escola està encaminat. Les obres
d’adequació i millora de l’escola Pallerola es mantenen a bon ritme i, cada cop més, l’escola esdevé el model d’escola pública. I
l’IES Baix Montseny ben aviat s’ampliarà i es renovarà, acollint més oferta de formació professional.

L’Ajuntament vol mantenir el treball constant amb tota la comunitat educativa del municipi, facilitant activitats i programes que
reforcin el treball diari de l’escola (la programació d’arts escèniques, el programa escoles – biblioteca, el guiatge a les exposicions,
la salut escolar...) ajudant amb recursos i treball de xarxa a l’atenció a la diversitat i col·laborant amb totes les propostes que
esdevinguin del Consell Escolar Municipal per garantir un ensenyament de qualitat.

Amb la inauguració del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes, volem apropar la natació als escolars. Entre altres
promocions, s'ofereix a les escoles l'accés per 60 euros l’any a un curs de natació d’una hora setmanal.
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Després d’un treball intens, aquests darrers mesos, del Grup de
Recerca Participativa –format per professionals i veïns i veïnes de
Sant Celoni que de forma voluntària participen en l’elaboració del
Diagnòstic Participatiu de Sant Celoni- ja es poden presentar els
primers resultats del treball de camp.

És per això que s’ha convocat una reunió de la Comissió de Seguiment
del Projecte -formada per representants dels partits polítics, d’entitats
i ciutadania a títol individual- per a la primera setmana d’octubre.

En aquesta reunió es presentaran els resultats de les entrevistes fetes
a una mostra significativa de representants d’entitats locals i de
ciutadans i ciutadanes i es concretarà com es duran a terme els tallers
oberts perquè tothom que vulgui hi pugui proposar i debatre el què
i el com de la participació a Sant Celoni. Aquests tallers es convocaran
la primera quinzena de novembre. Des de L‘informatiu us mantindrem
informats per si voleu participar-hi.

Activitats de centres educatius i d’associacions
de pares i mares d’alumnes

AMPA COR MARIA 900.00 
AMPA LA SALLE 900.00 

AMPA LA TORDERA 1616.16 
AMPA PALLEROLA 2811.50 
CEIP LA TORDERA 1616.16 
CEIP MONTNEGRE 1500.00 

CEIP PALLEROLA 3514.38 
COL·LEGI COR MARIA 900.00 

COL·LEGI LA SALLE 1616.16 
CRP VALLÈS ORIENTAL III 900.00 

IES BAIX MONTSENY 1500.00 

Activitats de conservació i millora del medi
ambient

SOCIETAT CAÇADORS 827.21 

Activitats culturals

AGRUPACIÓ SARDANISTA 1800.00 
ASS. FOTOGRÀFICA CRISÀLIDE 900.00 

BAILE FLAMENCO 900.00 
CERTAMEN PUBILLA 900.00 

CINE CLUB SANT CELONI 900.00 
COLLA GEGANTERS SANT CELONI 2735.02 

CORAL BRIANÇÓ 1452.42 
ESBART DANSAIRE SANT MARTÍ 2225.55 

REBROT TEATRE 1476.62 
XARXA 1210.35 

Activitats de dinamització cívica dels barris
i del municipi

AAVV BAIX MONTSENY 3060.00 
AAVV CARRER MAJOR 1480.00 

AAVV ILLES BELLES 2800.00 
AAVV M DEU DEL PUIG 1480.00 

AAVV MOLÍ PAPERER 1300.00 
AAVV SANT LLORENÇ VILARDELL 3060.00 

AAVV SANT PONÇ 3060.00 
AAVV VALL DE LLOR 3060.00 

ASSOC. DONES PROGRESSISTES 600.00 

Activitats d’entitats de gent gran

ASSOCIACIÓ GENT GRAN 1092.00 

Activitats d’entitats de gent jove

AGRUPAMENT ESCOLTA GELS 1000.00 
CASAL QUICO SABATÉ 1269.56 

CLUB ROL ALASTOR 939.13 
JNC 956.52 

Activitats esportives

CENTRE EXCURSIONISTA 4200.00 
CLUB ARC SC 2000.00 

CLUB BÀSQUET SANT CELONI 9400.00 
CLUB CICLISTA 900.00 

CLUB ESPORTIU SANT CELONI 18000.00 
CLUB FUTBOL SALA 1400.00 
CLUB HANDBOL SC 3900.00 
CLUB MINIBÒLIDS 900.00 

CLUB PATÍ ARTÍSTIC  3900.00 
CLUB PATÍ HOQUEI 7000.00 

CLUB PETANCA BORRELLES 400.00 
CLUB PETANCA SANT CELONI 400.00 

CLUB TENNIS MONTNEGRE 400.00 
CLUB TENNIS TAULA 900.00 

COORDINADORA FUTBOL BASE 9400.00 
INACSA-BATLLÒRIA 3500.00 
KARATE CLUB JUST 400.000 

MOTOCLUB SANT CELONI 7000.00 
PITRES 5713.00 

SOCIETAT OCELLAIRE 400.00 

Activitats de sensibilització i cooperació al
desenvolupament

COR DE MARIA 3125.00 
CREU ROJA 1637.50 

TRUP DE NASSOS 4306.25 

 El nou sistema municipal de subvencions a entitats dóna
els primers resultats

 Sant Celoni opina sobre participació
Presentació dels primers resultats del diagnòstic participatiu

L’Ajuntament ha atorgat les subvencions a les entitats per aquest any 2005. Per primera vegada,  han estat fruït d’una convocatòria integrada

i pública de totes les modalitats d’activitat a les que es dóna suport. Lamentablement la nova Llei estatal de subvencions que ha entrat en

vigor enguany ha condicionat significativament el volum administratiu dels tràmits i ha generat una considerable feina addicional a les

entitats. En aquest sentit, des de l'Ajuntament s’està treballant perquè el 2006, aquest volum es pugui reduir. Tot seguit es relaciona els

atorgaments (queda pendent la modalitat “extraordinàries”, atès que la conovocatòria està oberta fins el 30 de novembre).
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 Ampliació del termini per demanar les bonificacions en
impostos i taxes

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Col·lectiu
/ Activitat Tipus de Bonificació Procediment

de sol·licitud Període Lloc de sol·licitud

Famílies
nombroses

62 euros,
sobre l’habitatge

habitual

Per a propietaris:
-Instància.
-Copia del carnet de
família nombrosa.

-Núm. de compte
corrent on fer l’ingrés

-Còpia del rebut
de l’IBI pagat.

De setembre
a desembre
de l’any en

que es
sol·licita la
bonificació

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

Per a llogaters:
-Instància
-Carnet de família
nombrosa

-Núm. de compte corrent
on fer l’ingrés

-Còpia del contracte de
lloguer i del rebut del
mes de gener

Plaça
de la

Vila, 1

93 864 12 00

Punt 7 Ràdio
TAXA D’ESCOMBRARIES

Col·lectiu
/ Activitat Tipus de Bonificació Procediment

de sol·licitud Període Lloc de sol·licitud

Jubilats o
pensionistes

empadronats a
Sant Celoni, que

visquin sols o
amb el cónjuge

Cal que la unitat
familiar obtingui uns

ingressos que no
sobrepassin el salari

mínim
interprofessional

(513 euros mensuals)
 i no siguin propietaris

de més d’un
habitatge.

Bonificació del 50%

-Instància
-Document acreditatiu
dels ingressos mensuals
dels residents al
domicili

Fins 31
de desembre

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

Francesc Garcia
Regidor d’Economia

Les ordenances fiscals de l'Ajuntament de
Sant Celoni per el 2005 han establert un
seguit de noves bonificacions, entre les
quals hi ha la subvenció de l'IBI per a
famílies nombroses i la bonificació del 50%
de la taxa d'escombraries per a persones
que reuneixin uns requisits socioeconòmics
específics. Així mateix, l'Ajuntament també
té establertes bonificacions en l'impost
sobre activitats econòmiques i en l'impost
sobre construccions instal·lacions i obres
per a activitats que potenciïen l'estalvi
d'energia i la utilització d'energies
alternatives (per exemple solar), i a l'impost
sobre construccions, instal·lacions i obres
per arranjament de façanes i per obres que
afavoreixin les condicions d'habitabilitat i
accés de les persones amb disminució física
o psíquica i de les obres d'instal·lació
d'ascensors a habitatges ja construïts.

Pel que fa a la taxa per conservació de
nínxols, les persones que durant l'any 2005
n'han d'abonar dues (les corresponents als
anys 2004 i 2005), si ho sol·liciten, se'ls
perllongarà el termini de pagament de la
taxa de 2004 fins al mes de desembre de
2005. Per gaudir d'aquest benefici, només
han de sol·licitar-lo per escrit i la concessió
serà immediata.

Per obtenir qualsevol informació o
aclariment, podeu dirigir-vos, personalment
o per telèfon, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà
de l'Ajuntament de Sant Celoni (telèfon 93
864 12 00) o a l'Àrea d'Economia (telèfon
93 864 12 14).

 Compatibilitat de les pensions del SOVI i de viduïtat

" Des de l'equip
de govern

continuarem
treballant per

introduir noves
bonificacions en
impostos i taxes

per incentivar
l'estalvi

d'energia i l'ús
d'energies

alternatives
menys

contaminants"

La taxa per conservació de nínxols també amplia el termini de pagament

Amb l'objectiu que cap persona que en tingui dret perdi la bonificació en  alguns impostos i taxes municipals, l'Ajuntament ha decidit
allargar-ne el termini de sol·licitud fins a finals de l'any 2005. Des del mes de gener fins ara s'han demanat diferents  bonificacions i la
major part ja s'han atorgat.

Per a consultes podeu  trucar al telèfon d'informació de l'INSS:  900 16 65 65
La llei 9/2005 de 6 de juny estableix que a partir de l'1 de setembre
de 2005 és compatible rebre de forma simultània les pensions del
SOVI ( Assegurança Obligatòria  de Vellesa i  Invalidesa)   i les pensions
de viduïtat del règim de la Seguretat Social. Fins aquesta data, les
persones que cobraven la pensió de viduïtat no podien gaudir de la
pensió del SOVI. Els requisits per tenir dret a aquesta nova prestació
són els següents:

-Haver complert 65 anys o 60 en cas de vellesa per incapacitat.
Aquesta incapacitat ha de ser permanent i total  per a la professió
habitual i no derivada d'accident de treball o malaltia  professional.

-No tenir dret a cap altra pensió a càrrec dels règims que integren
el sistema de la Seguretat Social, o a sectors laborals pendents
d'integració en aquest sistema, amb excepció de les pensions de
viudetat de les que puguin ser beneficiaris.

-Haver estat afiliat al règim de jubilació obrera  o tenir coberts 1.800
dies de cotització al règim d’assegurança obligatòria de vellesa i
invalidesa (SOVI) abans de l'1 de l'1 de 1967.

Per a informació i tràmit de la prestació cal que us adreceu a l'Institut
Nacional de la Seguretat Social.
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  Actuacions al Pavelló
Municipal d'Esports
Durant el mes d’agost s’han fet diferents
treballs de manteniment al Pavelló Municipal:
s'han sanejat les humitats dels vestidors
mitjançant un sistema d’impermeabilització
(al pas que porta a l’entrada i que fa de
coberta dels vestidors), s'han substituït les
canonades d’aigua existents per canonades
d’acer inoxidable, s'han motoritzat les grades
telescòpiques i s'ha arranjat el parquet
malmès. També s’ha adequat  la instal·lació
elèctrica a la nova normativa.

La nova ordenació ha de garantir una imatge
atractiva de l'espai públic, l'adequació de la
normativa urbanística municipal, la
potenciació del comerç de proximitat, la
regulació equilibrada de les activitats
econòmiques, la modernització de la regulació
d’aparcaments, el tractament harmònic de
façanes, així com l’adequada protecció dels
edificis i espais inclosos en el catàleg històric
artístic. Es pretén també homogeneïtzar la
senyalització (retolació comercial, indicadors
de direcció, accés al centre), crear una
normativa de paisatge urbà (mobiliari,

pavimentació de zones de vianants), i integrar
en el nucli la venda no sedentària estable
(mercat dels dimecres) i periòdica (fires, festes
majors....). Una vegada establerta la
delimitació del centre comercial i històric, i
feta una anàlisi de la situació actual, es
donaran propostes d’ordenació (criteris,
adequació a la normativa, urbanització).  Els
plans comptaran amb la participació de
col·lectius, professionals i ciutadans a títol
individual, per disposar d'una visió diversa,
avançada i pràctica.

 Comencen les obres
d'urbanització de Can Sans
Al principi  de setembre  van començar  les
obres d’urbanització de Can Sans
promogudes per l'Ajuntament i els veïns,
que en fan el seguiment. A més de la millora
dels accessos i de l'enllumenat, les obres
permetran la urbanització completa  de les
parcel·les, la construcció de voreres i
pavimentació de carrers, la construcció de
xarxes de clavegueram, d’aigua potable, de
telefonia i energia elèctrica.

 Els vianants guanyen
espai a la Porta de Llevant
Les obres iniciades fa unes setmanes entre
el carrer de Jaume I i la  carretera de Gualba,
sota el pont del ferrocarril, habilitaran aquest
tram a ús exclusiu per a vianants.

Paral·lelament a la pavimentació es millorarà
la xarxa de clavegueram, s'instal·larà un
nou enllumenat i s'enjardinarà.

 Adequació d’un solar
públic de la Batllòria
L’Ajuntament ha endreçat un solar molt
cèntric al tocar dels carrers de Tordera i de
les Escoles perquè, mentre no s’hi faci cap
actuació urbanística definitiva, pugui ser
emprat per a usos ciutadans (envelat de Festa
Major, fogueres de Sant Joan...). Les terres
que s’ha fet servir provenen de sobrants de
les obres del TGV i, per tant, no representen
un cost pel municipi.

Les obres de construcció d’un nou dipòsit d’aigua
potable al  turó de la Mare de Déu del Puig
estan molt avançades. Una vegada entri en
servei, la seva ubicació elevada i la gran capacitat
(4.500 m3), milloraran la pressió i el cabal
d’abastament d’aigua als habitatges que
actualment reben el subministrament del dipòsit
situat a l’avinguda Verge del Puig, que aleshores
restarà fora d'ús.

 Plans de centre de Sant Celoni i de la Batllòria
Els Plans de centre han d'aportar alternatives, criteris i solucions concretes
d’ordenació dels centres comercials i històrics de Sant Celoni i de la Batllòria

 Nou dipòsit d'aigua al Turó
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El Director general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, Jordi Follia, va
visitar Sant Celoni a finals de mes per donar compte al govern municipal dels
avenços en matèria d’accessos i mobilitat a la carretera C 35. Durant la reunió,
que es va fer a la Casa de la Vila amb la presència de l’alcalde Joan Castaño, el
regidor ponent d’Infrastructures, Ramon Segarra i tècnics municipals, es va
consensuar la solució definitiva a l’accés de Ponent (C 35 amb Doctor Trueta). De
fet, la Generalitat ja ha contractat l’enginyeria que ha d’elaborar el projecte executiu.
L’obra s’ha d’incloure als pressupostos de la Generalitat de l’any vinent. També es
va tractar de la solució a adoptar per enllaçar el barri de les Torres amb el Polígon
Industrial, la qual es troba ja en fase de darrers ajustos i del tractament de l’accés
a la zona de Llevant (zona parc de Bombers), l’evolució de la qual es troba encara
en fase d’estudi. Pel que fa la Batllòria, es va tractar sobre les possibles alternatives
proposades per l’Ajuntament, a la variant de la Tordera.

 Creix l’habitatge
de protecció oficial
de  Sant Celoni
El 26 de juliol es va fer el sorteig, entre les
159 persones inscrites que complien els
requisits, dels 24 habitatges protegits en
règim de compravenda que es començaran
a construir a les Torres. Aquesta promoció
anirà a càrrec de l’empresa cooperativa Llar
Unió Catàlonia, que també construeix els
14 habitatges del carrer d’Esteve Cardelús
amb el de Pere IV, ja iniciats.

D’altra banda, l’empresa Proviure, SL,
vinculada a Caixa de Catalunya, lliurarà
properament el projecte constructiu de 36
nous habitatges protegits, que es bastiran a
les Torres. Aquests darrers, però, es posaran
a disposició en règim de lloguer amb una
orientació manifesta cap a l’emancipació de
joves i la millora de condicions de vida de
la gent gran.

Construcció de
rotondes al peatge
de l’AP7 amb la C35
La construcció de les rotondes que
han de millorar la mobilitat i la
seguretat d'aquesta important
connexió van a bon ritme. GISA,
empresa de la Generalitat de
Catalunya, va adjudicar a l’empresa
TAU Ingeniería y Construcciones
Especiales, SA & Six-Constructors
Associats, SA (UTE) per un import de
3.152.030,72 euros i un termini
d’execució de 12 mesos. Des del mes
d'agost s'han dut a terme els treballs
previs que consisteixen en la retirada
dels serveis afectats per l’obra
(oleoducte, gasoducte,  fibra telefònica
i electricitat). Actualment ja s'ha
començat l’obra.

El carrer de Torras i Bages, en el  tram
comprès entre la plaça de la Vila i el carrer
de Santa Fe, s'adequarà urbanísticament al
nucli antic com a zona de vianants i comercial.
El projecte recull la realització d'un paviment
de llamborda de formigó sense voreres ni
graons i un nou enllumenat, en harmonia
amb el carrer Major i la plaça de la Vila. Les
obres també contemplen la renovació de les

xarxes de clavegueram i d’aigua potable, així
com el soterrament de les xarxes telefònica,
elèctrica i  la instal·lació de canalitzacions
per a cable de fibra òptica i de contenidors
soterrats de residus.

El pas de vehicles es restringirà  als veïns i
a la càrrega i descàrrega.

 Avenç molt important
en matèria d’infrastructures

 Imminent inici de les obres
d'urbanització del carrer de Torras i Bages

  Millores al ferm de la
carretera comarcal C 35
Els treballs de reasfaltat de la carretera
comarcal C 35, en el tram entre la Batllòria
i Sant Celoni, promoguts per la Generalitat
de Catalunya, finalitzaran ben aviat: falta la
darrera capa de rodolament. L'actuació
suposa una millora substancial de les
condicions de circulació i seguretat.
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UN SANT CELONI NET

Paper i cartró
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El paper i cartró suposen el 25% en pes de les nostres deixalles i, tanmateix,
són plenament reciclables i, per tant, valoritzables com a matèria primera
per a la producció de nou paper i cartró, amb tot l’estalvi de recursos i
menor impacte ambiental que aquest aprofitament suposa (consum
d’aigua, energia, etc.).

Actualment la recollida selectiva del paper i cartró a Sant Celoni i la
Batllòria es du a terme mitjançant diversos sistemes:

• Recollida de contenidors específics (contenidor blau). Aquest és un
servei públic d’àmbit comarcal que depèn del Consorci per a la Gestió
de Residus del Vallès Oriental  i que du a terme l’empresa Serveis
Ambientals del Vallès Oriental SA (per a més informació: www.savosa.com
o www.cresidusvo.com). Actualment hi ha 46 contenidors al municipi,
que es buiden 2 cops per setmana.

• Recollida selectiva porta a porta. Cada dijous, de 15 a 21 h, el servei
municipal que presta l’empresa Concesionaria Barcelonesa, SA  recull el
paper i cartró que s’hagi deixat al costat de la porta dels habitatges o
al costat dels contenidors. Cal remarcar que, fora dels nuclis urbans de
Sant Celoni i de la Batllòria, l’itinerari de recollida només abasta els
emplaçaments de contenidors.

• Deixalleria comarcal de Sant Celoni. (Polígon Industrial Molí de les
Planes, C/ Rec del Molí, 4. Tel. 93 744 00 85). Aquesta instal·lació és
també d’àmbit comarcal i qualsevol usuari –ja sigui particular, comercial
o industrial– hi pot dur paper i cartró dins els horaris de funcionament
(de dimarts a divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h; dissabte de 10 a 14
h i de 16 a 19 h; diumenge de 10 a 14 h; dilluns tancat).

• Recollida selectiva al mercat setmanal. Cada dimecres, conjuntament
amb les operacions de neteja de la zona d’ocupació del mercat setmanal,
els serveis municipals de residus recullen selectivament el paper i cartró
que generen les parades.

• Recollida selectiva de desbordaments de contenidors. Periòdicament
els serveis municipals de residus fan endreça dels residus que hi ha a
l’entorn dels contenidors, recollint selectivament les fraccions existents,
entre les quals hi ha la de paper i cartró.

La mitjana mensual de recollida és actualment de 32,6 tones, prop d’un
60% de les quals provenen del contenidor blau i la resta es reparteixen
segons el gràfic que s’indica a continuació.

L’evolució de la recollida de paper i cartró ha seguit una tendència creixent
des de l’inici, associada tant a l’increment de dedicació de mitjans
(contenidors, serveis de recollida, etc.) que faciliten la tasca als ciutadans
com també a causa de l’esforç col·lectiu que duem a terme cadascun de
nosaltres. Així doncs respecte a l’any 2000, les quantitats de paper i cartró
recollides (sense comptar el servei de deixalleria) s’han  incrementat un
22% i, respecte a l’any 1995, aquest increment és del 84%.

Ara bé, malgrat els bons resultats de la recollida de paper i cartró, no
podem deixar d’insistir en el compromís cívic –i també en l’obligatorietat
legal– que hem d’assumir cadascun de nosaltres (ciutadans i ciutadanes,
comerços i altres activitats) de recollir selectivament el paper i cartró i
de fer un ús adequat dels mitjans públics que tenim a l’abast per tal
d’assolir una gestió cada cop més sostenible dels recursos i un major
respecte al nostre entorn.

f

El reciclatge del paper i cartró –juntament amb el del vidre– és un dels més coneguts i assumits per la ciutadania. L’inici de la recollida
selectiva d’aquesta fracció dels residus a Sant Celoni es remunta a març de 1992, mitjançant un servei de recollida domiciliària i a  l’abril
del mateix any, amb la col·locació dels primers 4 contenidors selectius a la via pública.

2

És important que tingueu ben presents les indicacions següents:

Què es pot recollir com a paper i cartró?:
SÍ: articles constituïts exclusivament per paper i cartró nets (caixes,
diaris, revistes, folis, etc. )

NO: papers bruts (mocadors, tovallons...), paper d'alumini o de fax,
papers plastificats, bolquers, bosses de plàstic, etc.

On i com s’ha de deixar?:
• Als contenidors de color blau o  a la deixalleria. També a la vorera,

al costat de la porta dels habitatges o al costat dels contenidors,
cada dijous abans de les 15 h.

• Plegueu bé el cartró i no el deixeu fora del contenidor específic.
Si no és possible, procureu deixar-lo al costat i que no faci nosa.

• Assegureu-vos que, barrejats amb el paper o el cartró, no hi ha
grapes, clips o altres elements de materials diferents.

Y

58%

28%

7%

4% 3%

contenidor blau porta a porta desbordaments

deixalleria mercat setmanal

*Recollida
selectiva de paper
i cartró en el
període gener -
setembre 2005
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  Avenços en la protecció dels espais naturals del municipi
Una part molt important del territori de Sant Celoni es caracteritza
pels seus valors naturals. Des de l’Ajuntament es treballa per donar
a aquests espais no urbans el valor adequat des del punt de vista
territorial i natural. Els diferents projectes tenen un objectiu comú:
ampliar el nivell de protecció i de conservació d’aquests hàbitats
i millorar-ne les funcions ecològiques. Els projectes són els següents:

1 Incloure l’àrea de ribera de la Tordera a la Xarxa Natura 2000,
que és una xarxa d’espais naturals protegits d’interès comunitari.

2 Elaborar un  pla especial d’ordenació i protecció de l’àrea de
ribera de la Tordera.

3 Donar suport a la proposta de la Diputació de Barcelona d’ampliació
de delimitació del nou Pla especial del Montseny.

4 Promoure i fer possible l’existència de la setena via verda del
Vallès entre el Montseny i el Montnegre.

És ben coneguda la muntanya del Montnegre, que forma part d’un
parc natural i, per tant, disposa d’un nivell de protecció i conservació
del medi natural i del paisatge. El Montnegre és un espai forestal molt
bon representant dels hàbitats mediterranis de les serres litorals, amb
un paisatge on predomina la vegetació esclerofil·la (amb plantes
adaptades a la sequedat), bàsicament d’alzinar litoral i de sureda,
amb nombroses variants. Gràcies a la seva orografia i situació

geogràfica, els sistemes naturals del Montnegre es veuen enriquits
per la presència d’algunes singularitats, com ara petites àrees de
caràcter centreeuropeu i fins i tot atlàntic (rouredes, avellanoses,
alguns faigs...).

L’àrea de ribera de la Tordera és també especialment interessant des
del punt de vista del patrimoni natural. El riu i els entorns fluvials
són ecosistemes de gran valor, perquè acullen moltes espècies de
plantes i animals que només viuen en aquestes zones, d’altres hi van
a buscar menjar o refugi,  i ofereixen una major diversitat paisatgística
i ambiental. També tenen un paper fonamental en la funció de
connexió biològica de les muntanyes del Montseny i del Montnegre
i de connexió entre la plana del Vallès i la de la Selva, perquè són la
via natural de mobilitat i dispersió de moltes espècies vegetals i
animals, i marquen el camí migratori de molts ocells que viatgen
cada any entre l’Àfrica i Europa.

Sant Celoni té també part del seu municipi a les faldes del Montseny,
unes serres boscoses separades per sots gairebé impenetrables,
escassament poblat. És un espai forestal que apropa els sistemes
protegits del Montseny i del Montnegre, cosa que li atorga un valor
elevat com a espai de connexió biològica.

Santa Maria
de Palautordera

Autopista AP7
Vallgorguina

Zona d’Olzinelles

Zona de Vilardell

Zona deMontnegre

Sant Celoni
Zona deFuirosos

1 Pla Especial del Montnegre i el Corredor

2 Proposta de Pla Especial i ampliació de la Xarxa Natura 2000 a l’àrea de ribera de la Tordera

3 Proposta Pla Especial del Montseny

TRAÇAT TGV

Espai de la Via Verda

La Batllòria

Olzinelles

Gualba

Campins
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 Per una mobilitat sostenible

Bus urbà: nou itinerari, més parades i nova targeta gent gran

L’Ajuntament de Sant Celoni, en el marc d’un futur Pacte per la Mobilitat, treballa en el foment d'un seguit d’actuacions per
minimitzar les conseqüències de l’actual model de mobilitat i incentivar canvis d’actitud que derivin cap a un ús més racional del
vehicle privat. Actuacions com la millora del servei de bus urbà o la iniciativa Compartir cotxe, en són dos exemples.

A partir del 17 d'octubre, el bus urbà millorarà el seu servei amb
un nou itinerari que arriba fins a nous emplaçaments, com el
Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes o el Residencial
Esports, i duplica les connexions amb l'estació de Renfe. D'altra

banda, per afavorir l'accés de les persones grans al servei,
l'Ajuntament ha promogut la targeta social T-10 Gent Gran, que
permet a les persones majors de 60 anys, fer 10 desplaçaments
amb el bus urbà per un preu de 3 euros.

GENT GRAN

Titular

DNI

Majors de 60 anysT-10
Sant Celoni Bus
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Regidor de Sostenibilitat i Ciutadania
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En aquest context, i per tal de proporcionar
eines per fer real un canvi d’actitud, es dóna
a conèixer la iniciativa COMPARTIR COTXE:
una alternativa en la manera de viatjar.
Aquesta iniciativa que busca facilitar la trobada
de persones que estan interessades a
compartir el vehicle privat a l'hora de fer un
viatge o un recorregut concret, com pot ser
el d’anar o tornar de l’escola, la universitat
o la feina.

Aquest nou servei serà gratuït i s’activarà a
partir de la propera entrada en funcionament
del nou web de l’Ajuntament. Us animem a
fer-lo servir i començar a caminar per un
Sant Celoni sense cotxes.

Quins són els Objectius?
- Fer un ús racional del cotxe o transport privat.

- Facilitar als celonins una altra alternativa
en els seus desplaçaments promovent una
mobilitat més sostenible.

- Disminuir el consum energètic i la
contaminació produïda pels vehicles privats.

- Millorar la utilització de l'espai públic.

Com accedir-hi?
Per anar a l’escola
Si us encarregueu de portar els fills/filles a
escoles de Sant Celoni amb el vostre vehicle
privat i esteu interessats a buscar altres
persones amb qui compartir el cotxe, podeu
accedir a l’enllaç Compartir cotxe per anar a
l’escola.

Per anar a treballar
Si aneu de Sant Celoni a algun dels centres
de treball de les rodalies, i heu de fer sempre
un mateix recorregut amb el vostre vehicle
privat i busqueu persones amb qui compartir
el cotxe, podeu accedir a l'enllaç Compartir
cotxe per anar a treballar.

Per anar a la Universitat
Si estudieu o treballeu a la universitat i
busqueu amb qui compartir un mateix viatge
des de Lloret de Mar fins a qualsevol de les
universitats catalanes (UPC, UAB, UB, ...)
podeu accedir a l'enllaç Compartir cotxe per
anar a la universitat.

Per anar de viatge
Si feu viatges esporàdics o no regulars, tant
a Catalunya com a fora de Catalunya, fins i
tot si heu de viatjar fora de l'Estat espanyol,
aquí també podeu trobar persones
interessades a compartir les despeses del
viatge. Hauràs d’accedir a l'enllaç Compartir
cotxe per anar a ltres llocs.

Com funciona?
Mitjançant aquest servei veureu en línia les
persones que estan inscrites per fer un viatge
semblant al vostre. A través del correu
electrònic us podreu posar en contacte amb
elles. Veureu quines són les seves preferències,
si disposen o no de cotxe, el motiu del viatge,
i tot un seguit de dades per fer més fàcil la
trobada de companys i companyes de viatge.
Podreu deixar un missatge electrònic a
aquelles persones que considereu que són

adients per compartir un mateix viatge. Tot
de manera immediata i sense intermediaris.

Les vostres dades són confidencials i per tant
no seran visibles a usuaris estranys. Així ningú
pot molestar-vos o enviar-vos correu no
desitjat. Quan un usuari vol contactar amb
vosaltres, rebreu un correu electrònic amb
les seves dades particulars. Sereu vosaltres
qui decidireu si voleu o no contactar amb ell.

Compartiu cotxe amb la gent del Baix Montseny
Una manera fàcil i econòmica de viatjar

Millorar el transport públic, oferint un millor servei, en especial per a la gent gran

 i animar-vos a compartir el cotxe, ens serveix per seguir avançant cap a un model

de mobilitat que recuperi la qualitat de l’espai urbà. Donar resposta a la creixent

demanda de mobilitat (circulació i estacionament)  ha de ser compatible amb el

caràcter social del carrer. Per aconseguir aquest equilibri hem de caminar plegats.

El model de mobilitat que volem per  als propers anys per a Sant Celoni, l’hem  de

debatre i acordar entre tots.
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Imatges de la Festa Major 2005

Premi a la presentació
Pastís de xocolata d'Oriol Salvador

Premi a la degustació
Pastís de fruites del bosc
de Montse Fradera

* Guanyadors XXII
   Concurs de pastissos

3 1
1
1

1
1

1
3 1

1

correxarrups

estirada de corda infantil

estirada de corda general

rucada

bicicletes al carrer general

correxutxes

Senys i Negres pel món

campanya senys i negres

NegresSenys

bicicletes al carrer infantil

Total

* Marcador Senys i Negres

El 15è aniversari de la Colla

de Diables de Sant Celoni va

impregnar la Festa Major de

setembre. Començant pel

car te l l  i  seguint  amb

l'espectacle d'inauguració, els

correfocs, la trobada de

bestiari... el foc i la festa van

ser presents a cada moment.

El marcador del Corremonts

es va decantar cap a la colla

dels Senys que amb la seva

festiva rivalitat amb els

Negres, s'han consolidat com

un veritable motor de la Festa

Major. Dins les noves proves

del Corremonts, la campanya

de Senys i Negres, va donar

per molt: els Negres a més

d'engalanar el carrer de

Bellvert i fer-hi un programa

propi, van penjar un mocador

gegant a cal Patxac; els Senys

van guarnir la plaça d'en

Nicola amb elements de la

Colla de Diables.
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El passat 8 d'agost morí Guillem Rodríguez
Tarragón, als 77 anys. Nascut a Barcelona el
1927, era fill de Guillem Rodríguez Puig,
reconegut pintor familiar d'Enriqueta Puig,
propietària de la torre i els pisos de la plaça
de Carles Damm de Sant Celoni. Amb la
jubilació (1993), Guillem Rodríguez Tarragón
deixà el seu domicili barceloní per establir-
se, amb la seva esposa Antònia, al carrer de
Santa Anna de Sant Celoni, on  tenia el taller
i residia part de la família.

Enamorat del paisatge, tant natural com urbà,
el representà amb una visió pròpia, retallat
amb línies que dibuixen el seu ordre particular.
Es caracteritzà per treballar un oli molt dissolt,
gairebé líquid, sobre teles de format quadrat.
La seva pintura ens fa descobrir racons i

indrets que a primera vista no són gens
espectaculars: edificis i paisatges dels seus
viatges, barques, racons del Montseny i el
Montnegre...

Guillem Rodríguez solia exposar conjuntament
amb els seus bons amics Jordi Auleda i Carme
Llavina, de l'Escola de Ceràmica Jorca, amb
els quals també es va encarregar, a partir de
1980, del disseny i realització de les plaques
ceràmiques dels carrers de Sant Celoni, on
hi ha representada la flora del Montseny.
Guillem Rodríguez dibuixà les plantes i els
arbres, assessorat per Martí Boada, i  l'Escola
de Ceràmica Jorca, amb la col·laboració de
més de 100 voluntaris, materialitzà el
projecte.

Va ser present en moltes iniciatives
municipals: dissenyà cartells de festes i actes
culturals, dibuixà les esglésies i ermites de la
comarca per a un monogràfic de la revista
local Germinal (1987), i pel plafó ceràmic que
hi ha  a l'escala de l'Ajuntament.  També va
ser sempre un actiu col·laborador en les
campanyes i exposicions solidàries.

Dilluns

A les 21 h, SORTIDA 11,
el magazine informatiu presentat per Elisabet Arabia.

A les 22 h, PER PARLAR,
la tertúlia moderada per Enric Molla.

Dimarts

A les 21 h, RÀDIO CRAZY,
magazine realitzat pels alumnes de La Salle de Sant Celoni.

A les 21.30 h, RADIO SATÈL·LIT,
alumnes de l’Aula de Música de l’IES Baix Montseny.

A les 22 h, DE 7 EN 7,
entrevistes a personatges del món de l’espectacle amb Helena
Todó.

A les 22.30 h, la COVA DELS MET,
temes quotidians amb Carles Beltran i Jordi Mancera.

Dimecres

A les 21 h, PESSICS DE POBLE, els celonins són els protagonistes
d’aquest programa que presenta Helena López i Jordi Sabé.

Dijous

A les 21 h, CALIDOSCOPI, jazz, clàssica i altres músiques amb
Alexander Pereira , Miquel Àngel Pérez i Isaac Calaf.

A les 22 h, ON THE ROAD, blues i rock amb Carles Ferrer.

Divendres

A les 21 h, YO TANGO amb Enrique Tellería.

A les 22 h, SARDANA A FONS amb Fali Jiménez i Josep Serrat.

Diumenge

A les 9 h, SARDANA A FONS (repetició)

A les 10 h, B.S.O. Bandes Sonores Originals

A les 10.30 h, DESCOBRINT ELS CLÀSSICS,
música clàssica amb la Clara, en Miquel, la Lídia i Enric Molla.

A les 11 h, SORTIDA 11 (repetició)

A les 12 h, PER PARLAR (repetició)

 Adéu al pintor Guillem Rodríguez

Programació nova temporada Ràdio Sant Celoni

 INFORMATIU

Punt 7 Ràdio estrena l’Informatiu, un espai dedicat als esdeveniments que passen a Sant Celoni i rodalies.
L’Informatiu es podrà escoltar de dilluns a divendres a les  9 h, 12 h, 14 h, 17 h i 21 h.

 ESCOLES

Un any més la ràdio obre les portes a les escoles:

- Els alumnes de 2n d’ESO de l’Avet Roig tenen un espai fixe al programa SORTIDA 11 on presenten les novetats musicals,
fan debats, entrevistes, etc.

- Els alumnes de La Salle ens expliquen contes, endevinalles i curiositats a  RÀDIO CRAZY, els dimarts a les 21 h del vespre.

- I els alumnes de l’Aula de Música de l’IES Baix Montseny  presenten el programa RÀDIO SATÈL·LIT, un magazine musical que
s’emet cada dimarts a les 21.30 h del vespre.

D’altra banda, continuen els programes habituals:
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 Activitat física per a gent gran

Els preus per als socis de l’Esplai, després que
l’Ajuntament i l’Esplai signessin un conveni, són:

- 2 hores setmanals: 5’55 euros al trimestre
- 3 hores setmanals: 8’40 euros al trimestre

*Per a inscripcions i més informació cal anar a la Rectoria Vella.

El 3 d’octubre començarà un nou curs d’activitat física per a gent gran al Pavelló Municipal d’Esports.

Els horaris són:

Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 10 h  i de 10 a 11 h
Dimarts i dijous de 9 a 10 h  i de 10 a 11 h

 Comencen les inscripcions
al Centre Municipal d'Esports
Sot de les Granotes
Els dies 22 i 23 d'octubre es farà una jornada  de portes
obertes perquè els ciutadans el puguin visitar

Instal·lacions
- Piscina climatitzada de 25 x 16,6 m
- Piscina lúdica 16,6 x 8 m
- Hidromassatges
- Banys de vapor i saunes
- Sala de fítnes muscular i cardiovascular
- 2 sales d’activitats dirigides
- Sala d’espíning
- Solàrium natural
- Armariets de lloguer*
- Servei mèdic i de fisioteràpia*

Activitats de sala
- Espíning
- Aeròbic
- Aerodansa
- Esteps
- TBC
- GAC
- Tonificació
- Estiraments
- Manteniment

Activitats de piscina
- Aiguagim
- Aiguadolça
- Cursos d’adults*
- Cursos infantils*
- Cursos gent gran*
- Cursos d’estiu intensius*

Horari de la instal·lació

- De dilluns a divendres de 7 a 23 h
- Dissabtes de 9 a 20 h
- Diumenges i festius de 9 a 14 h* Activitats no incloses dins la quota

Informació i inscripcions
Centre Municipal d’Esports
Sot de les Granotes
Francesc Macià, 15
08470 Sant Celoni
tel. 638 00 72 06 (provisional)
santceloni@ufec.org

- Fotocòpia del DNI
- Dades bancàries
- Número targeta

de la Seguretat Social
- Inscripció i quota en efectiu

Per fer la inscripció cal portar

Horari d’inscripcions

- De dilluns a divendres
de 10 a 14 h i de 17 a 21 h

- Dissabtes de 10 a 14 h

OFERTA
D’OBERTURA

de la inscripció
+ Reconeixement

mèdic
i bossa d’esport

Inauguració
Dissabte

22 d'octubre
a les 11.30 h

Jornades de portes obertes

- Dissabte 22 d'octubre
d'11.30 h a 14 h i de 17 h a 21 h

- Diumenge 23 d'octubre
de 10 h a 14 h i de 17 h a 21 h

50 %
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 1.200 Km en bicicleta
El passat 18 de juliol, el celoní Josep
Garcia Sanz va començar a Algete
(Madrid) un viatge de 1.200 km en
bicicleta en un temps límit de 90 hores.
Entre els 122 ciclistes que van prendre
la sortida, Josep Garcia Sanz, de 66 anys,
era el més veterà. Tot i això, el ciclista
de Sant Celoni, amb un temps total de
75 hores, va arribar entre els 20 primers.

XXIV Copa
Futbol Sala
Sant Celoni
2005
L’equip dels
Germans Codina
es va  proclamar
campió de la XXIV
Copa Futbol Sala
Sant Celoni 2005.

Més de 40
esportistes al VI

Torneig Tennis
Taula

El Pavelló Municipal
d'Esports va acollir

dissabte 10 de
setembre el VI

Torneig Tennis Taula
organitzat pel Club
Amics Tennis Taula
de Sant Celoni. La

participació va
superar els 40

esportistes.

Presentació
equips d'hoquei
Dissabte 10 de
setembre, la secció
d'hoquei del Club
Patí Sant Celoni va
presentar els equips
d’aquesta
temporada: 7 equips
més l’escola
d’iniciació.

Noves pistes municipals de
petanca
Amb el Torneig de l’ Amistat
organitzat pel Club Petanca les
Borrelles, el 4 de setembre es van
inaugurar les noves pistes municipals
de petanca. El nou equipament està
situat al barri de les Borrelles.

La VI  Pujada al Turó de l'Home va aplegar
un total de 205 ciclistes d'arreu de Catalunya,
a més d'algun italià i alemany. El primer
classificat va ser Maymó López de Molins de

Rei que amb un temps d’1h i 14 minuts va
fer  els 26 km  de recorregut. El  primer celoní
va ser  Jordi Riu amb un temps d' 1h i 23
minuts seguit de molt a prop de Sergi Gallardo

i Eduard Roca. Després de fer el cim va
començar un ràpid descens amb una parada
a Mosqueroles on es va organitzar un
esmorzar per a tots els participants.

e s p o r t s

 205 ciclistes a la VI  Pujada al Turó de l’Home
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Comença la cinquena temporada de tertúlies literàries
La Biblioteca l'Escorxador inicia la cinquena temporada de tertúlies literàries amb molta empenta i
il·lusió. La trobada que es preveu per a cada 3r divendres de mes, a les 21h, consisteix a comentar entre
tots els assistents un llibre interessant, rellevant per l’actualitat que ens envolta o destacat en la història
de la literatura.

La Biblioteca proposa aquesta activitat per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin gaudir de la literatura
alhora que augmenten els seus coneixements sobre un tema concret. Els llibres, els proporciona la
biblioteca que convida a seguir les lectures a través de l’experiència de l’escriptor celoní Jesús Pacheco.

Les properes sessions que hi ha programades són:
- 21 d’octubre (es comentarà Camí de Sirga, de Jesús Moncada)
- 18 de novembre (recull de narracions de diversos autors)
- 16 de desembre (sessió especial al voltant de la gastronomia.
Comentem Como agua para chocolate de Laura Esquivel)

Consultar les novetats
per Internet
Des de fa alguns mesos, es poden consultar les novetats
que es van incorporant al fons de la Biblioteca des del
web del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
(http://gw24-vtls.diba.es/vtls/catalan/). Des d’aquest punt
es pot acotar la consulta per tipus de document (llibre,
cd, vídeo dvd, altres) i per data d’incorporació al fons
(novetats de la darrera setmana, dels últims 15 dies o del
darrer mes). D’aquesta manera es pot estar al dia de les
novetats de la Biblioteca.
A més a més, des de la Biblioteca es publica mensualment
De bona tinta, un full de novetats destacades pel personal
de la Biblioteca, tant en l’àmbit infantil com en el d’adults,
i tant en contes i novel·les com en llibres de coneixements.
Cada ressenya va acompanyada d’un petit comentari.
Aquestes recomanacions De bona tinta es poden obtenir
als taulells de la Biblioteca.

Presentació dels llibres guanyadors
dels Premis Sant Celoni 2005
Divendres 9 de setembre a la sala d'actes de la Biblioteca l'Escorxador
es va fer l'acte de presentació dels llibres guanyadors dels Premis
Sant Celoni 2005 publicats per Viena Edicions i l’Ajuntament.

El dia 3 d’octubre, s’inicia el 10è programa de formació Pla de transició al treball,
adreçat a joves entre 16 i 20 anys que no hagin assolit el títol de graduat en ESO.

Els joves es preparen per a auxiliars de comerç, oficina i atenció al públic o per a
auxiliars d’ electromecànica. El PTT els proporciona recursos personals i professionals
per accedir a un lloc de treball en l’ofici per al qual s’han preparat i/o continuar la
formació en cicles formatius de grau mitjà.

Per a més informació, cal posar-se en contacte amb Ester Agustí o Ana Isabel del Rio
al 93 864 12 22 (matins).

 20 anys de PTT a Catalunya: 10a edició a Sant Celoni

TAXIDERMISTA,
de Lluís Oliván
(novel·la breu)

CANT DE LA DEVASTACIÓ,
de Francesc Josep Vélez i Vicente
(poesia)

Durant l'acte es va fer una lectura
musicada d'alguns dels fragments
seleccionats amb la veu de Ferran
Llavina i la viola de Joana Fugarolas.

En el marc de la Jornada Aportacions a la
iniciació professional dels joves: l’experiència
del PTT organitzada pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i
la Unió Europea, en la celebració del 20è

aniversari d’aquests programes, el Pla de
transició al treball de Sant Celoni ha estat
seleccionat per a participar en l’estudi de
valoració del programa que es portarà a terme
properament.

Felicitats a totes aquelles persones i institucions
que han fet possible aquest projecte, en
especial atenció als joves i a les famílies que
hi han participat.

Curs 2005-06,
últimes places!!
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Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.org

Tercera edició del programa

d T

B

L’Oficina de Català de Sant Celoni iniciarà a l'octubre de 2005 la
tercera edició del programa Voluntaris per la llengua, que té com a
objectiu posar en contacte voluntaris que destinen una hora a la
setmana, durant 10 setmanes, a conversar en català amb persones que
estan aprenent la llengua catalana i que volen practicar-ne l'ús oral.

El programa de Voluntariat lingüístic parteix de la constatació que el
coneixement de la llengua no n'implica l'ús, cosa que es fa més
evident en un entorn sociolingüístic en què se sumen el poc ús social
de la llengua i el fet que els catalanoparlants acostumen a adreçar-
se als desconeguts i als nouvinguts en castellà. A això cal afegir la
inseguretat de moltes de les persones que han passat per cursos de
català (o l'han començat a aprendre al carrer) a l'hora d'usar la nova
llengua que han après. El projecte s'emmarca en un programa general
del Consorci per a la Normalització Lingüística, que es duu a terme
a tot Catalunya.

L'objectiu principal és materialitzar la idea que el català és (ha de
ser) llengua d'acollida. En concret, es tracta d'aparellar una persona
voluntària amb una persona nouvinguda que tingui interès a practicar
el català. Un cop les dues persones entren en contacte, només hauran
de pactar dia, hora i lloc de trobada (1 hora setmanal) i mantenir el
compromís de parlar en català. En definitiva, es tracta de conversar
durant una hora a la setmana en català durant 10 sessions.

Els altres objectius són:

1. Incidir en els hàbits lingüístics dels catalanoparlants de manera
que no canviïn de llengua quan s’adrecin a una persona desconeguda
o nouvinguda.

2. Reforçar l'aprenentatge del català als alumnes de nivells bàsics
mitjançant les hores de conversa.

3. Promoure l'adhesió de les entitats de Sant Celoni al programa
Voluntaris per la llengua.

4.Promoure que les entitats facin la seva activitat habitual en català.

5. Promoure que els nouvinguts participin en la vida social catalana
per mitjà de les entitats.

La primera edició del Voluntariat lingüístic es va fer a Sant Celoni
del novembre de 2004 al febrer de 2005 amb alumnes dels Cursos
de Català per a Adults. Es van formar 10 parelles i un 95% van acabar
amb èxit.

La segona edició que tingué lloc de l’abril al juny de 2005 es va fer
extensiva a tota la població de Sant Celoni. En aquesta segona edició
es formaren 24 parelles i hi col·laboraren les escoles, l’Institut i el
Centre de Formació d’Adults Baix Montseny, així com diverses entitats
de la població. A més, Ràdio Sant Celoni posà en antena l’espai
“Ensenyant la llengua” en el qual  cada dilluns una parella explicava
la seva experiència com a parella lingüística i les tradicions o curiositats
del seu país.

Si vols formar part del voluntariat lingüístic, adreça’t a l’Oficina de
Català de Sant Celoni (per telèfon, per correu electrònic, per fax o
personalment) o a la teva entitat, i dóna les teves dades personals:
nom, cognoms, edat, adreça completa, telèfon i adreça electrònica.
Nosaltres ens posarem en contacte amb tu.

Contribuir a incorporar les persones estrangeres a la llengua catalana
exigeix facilitar-los-en l’ús.

Dedica-hi una hora a la setmana!

Apunta’t al voluntariat lingüístic i dóna corda al català!

L’apunt
Amb la modificació de la legislació civil catalana en

matèria d’adopció i tutela, s’han fet habituals algunes

denominacions que es refereixen a nous models

familiars.

Aquest és el cas de l’adjectiu homoparental, que

apareix sovint formant part del terme família

homoparental (la constituïda per una parella

homosexual, masculina o femenina, amb un o més

fills biològics o adoptius), i del substantiu

homoparentalitat, la condició d’aquesta parella

homosexual amb fills. Consegüentment, s’utilitzen

també els termes relacionats corresponents

heteroparental, família heteroparental (la

constituïda per una parella heterosexual amb un o

més fills biològics o adoptius), i heteroparentalitat.

Tots són termes normalitzats pel Consell Supervisor

del TERMCAT i en podeu consultar les definicions i

e q u i v a l è n c i e s  a  t r a vé s  d e l  Ce rc a t e r m

http://www.termcat.net.

Sabíeu que...
L’ICANN ha aprovat, de forma definitiva, el domini

.cat i en pocs mesos els internautes de llengua

catalana tindran la possibilitat d’identificar-se a

Internet.

La Internet Corporation for Assigned Names and

Numbers (ICANN), entitat responsable de la

coordinació del sistema de noms de domini a

Internet, ha autoritzat el .cat com a nou domini

d’Internet per a la comunitat lingüística i cultural

catalana i n’ha aprovat la regulació del seu

funcionament.

L’aprovació s’ha produït gràcies a la candidatura

impulsada, gestionada per l’Associació puntCAT que

va presentar-la el passat 16 de març de 2004.

L’Associació puntCAT es va crear el novembre de

2001 amb l’objectiu d’aconseguir el domini .cat. I

des d’aleshores ha aconseguit el suport de més de

68.000 persones, entitats i empreses que s’han

adherit a la campanya de suport a la candidatura a

través del web www.puntcat.org.

El nombre d’adhesions aconseguit és una fita

impressionant, comparada amb qualsevol altra

candidatura presentada fins ara a l’ICANN i ha servit

per a demostrar l’interès dels internautes en llengua

catalana per tenir un domini que els identifiqui

globalment dins la xarxa.

En línia
Dictats en línia

La Secretaria de Política Lingüística ha penjat al seu

web una col·lecció de 188 dictats en línia,

corresponents als nivells intermedi, de suficiència i

superior. Cada dictat es compon d'un text escrit

(arxiu PDF) i d'una audició o enregistrament sonor

(arxiu MP3).

S’hi accedeix des de l’adreça:

http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/dictat

s/index.htm.

VOLUNTARIS PER LA LLENGUA

 222 alumnes comencen el curs a l'Escola de Música

Centre Municipal d’Expressió
Escola de Música - Sant Celoni

l’Ateneu

El Centre Municipal d'Expressió - Escola de
Música ha començat el curs amb 222 alumnes
que es reparteixen segons les diferents edats
i modalitats d'estudi.

Programa sensorial
(4 i 5 anys)  27 alumnes

Programa inicial
(6 anys) 25 alumnes

Programa bàsic
(de 7 a 13 anys) 98 alumnes

Programa jove
(de 14 a 25 anys) 30 alumnes

Programa adult
(a partir de 26 anys) 17 alumnes

Programa lliure
(alumnes a partir de 7 anys
d'una sola assignatura) 25 alumnes

Entre les diferents ofertes per aquest nou
curs, el centre ofereix una classe mensual de
suport als grups de música locals.
La matrícula a l'Escola de Música continua
oberta per a totes aquelles persones que hi
estiguin interessades. Existeix la possibilitat
de demanar una beca.

Per informació:
de dilluns a divendres
de 10 a 1 del matí i de 5 a 8 de la tarda
c/ Sant Josep, 18 Tel. 93 867 40 89
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PLENS
MUNICIPALS

Sessió ordinària - 26 de juliol de 2005

La campanya de vacunació antigripal s’adreça a:

• persones de 60 anys o més grans

• pacients amb malalties cròniques

• personal amb risc professional

• cuidadors

• embarassades (2n  i 3r  trimestre)

 Vacunació antigripal 2005
La campanya es portarà a terme del 3 d'octubre al 30 de novembre

Per vacunar-se el mes d’octubre cal demanar dia i hora al CAP de Sant
Celoni o trucar  al telèfon  93 867 41 51.

El mes de novembre es vacunarà  en horari d’injectables de 8.30 a 9 h del
matí i de 19 a 19.30 h de la tarda (no cal demanar hora).

Consultori de la Batllòria: es vacunarà tots els dimecres del mes d’octubre
de 12 a 13 h.

El mes de novembre es farà en horari de visita d’Infermeria.

Jordi Arenas
3r tinent d’alcalde
Regidor d’Infància i
Gent gran

Adjudicació definitiva del contracte de gestió del servei
públic Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes,
piscina coberta i sales esportives, a la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya UFEC. Aprovat amb els vots a favor
del PSC, ERC i ICV i l'abstenció de CiU.
Moció per a la solidaritat amb el Sàhara Occidental que
presenten els grups municipals del PSC, ERC i IC-V. Aprovada
per unanimitat.
Modificació puntual del pla parcial del sector P-2 les Torres,
relativa a l’increment de densitat en sis habitatges més a

la parcel·la A-12, per a la construcció d’un edifici
plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial en règim
d’arrendament. Aprovat per unanimitat.
Projecte bàsic de la línia Tarragona-Barcelona-França de
supressió dels passos a nivell dels punts quilomètrics 157/530
i 147/630 mitjançant dos passos inferiors de vianants i un
pas inferior per a vehicles en el punt quilomètric 157/921,
presentat per la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri
de Foment. Aprovat per unanimitat.

 902 111 444  és el nou
número de telèfon per sol·licitar
visita al metge de família i
pediatre
A partir del 15 de setembre el centre de trucades Sanitat
Respon programa les visites per al metge de família i pediatre
sol·licitades per telèfon.

Aquest centre d’atenció telefònica funciona sempre: 24 hores
al dia i 7 dies a la setmana.

Per demanar dia i hora de visita amb Infermeria,
Odontologia, Treball Social o qualsevol altra informació
de l'Equip d'Atenció Primària Sant Celoni, cal trucar a:

Centre de Salut:

Sant Celoni: Tel. 93 867 41 51

La Batllòria: Tel. 93 847 10 32

 Reunió del Servei Català de la
Salut amb els alcaldes del Baix
Montseny
El 13 de setembre, representants de la Regió Sanitària de
Barcelona del Servei Català de la Salut van fer a Sant Celoni
la presentació del futur Govern Territorial de Salut del Baix
Montseny. Aquest ens regirà tot allò relacionat amb la salut
i estarà format a parts iguals pels ajuntaments i el Servei
Català de la Salut. A la trobada es convocaren els alcaldes
de Sant Celoni, Campins, Sant Esteve de Palautordera, Santa
Maria de Palautordera, Vallgorguina, Gualba, Fogars de
Montclús i Montseny.  Properament, com a pas previ  a la
creació del Govern Territorial, se signarà el Pacte per la
Salut del Baix Montseny.

" A partir
d’aquesta nova
organització, els
ajuntaments
tindrem un
paper més actiu
en la planificació
sanitària”
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Grup Municipal d’ICV
pasqualiaj@santceloni.org

Grup Municipal de CiU
boschoe@santceloni.org

Grup Municipal del PSC
www.psc.santceloni.com

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

Gràcies per l’almoina Sr. Zapatero

El que ha passat les darreres setmanes amb el finançament de la sanitat ens ha de
fer reflexionar, perquè ens dóna pistes del que pot passar amb el nou model de
finançament de Catalunya si hi deixem escletxes. El que ens ha donat en Zapatero
suposa només el 4’5% del deute sanitari de Catalunya, cosa que converteix els
diners que aporta el govern central simplement en una almoina. No sols no ens
permet eixugar el deute que arrosseguem, sinó que ni tan sols cobreix el dèficit que
genera en un sol any la sanitat catalana.

El que és trist és la demagògia i la manipulació mediàtica amb què  el tripartit  ha
venut l’acord. Ens l’han venut com un gran avenç, amb una actitud triomfalista,
afirmant que Catalunya podria assolir una quantitat addicional d’entre 500 i 750
milions d’euros. La realitat és diferent, l’aportació de l’Estat serà d’uns 162 milions
d’euros i per aconseguir mes recursos s’haurà d’incrementar la pressió fiscal als
ciutadans de Catalunya sobre l’electricitat, benzines, tabac i alcohol. En la taula
adjunta es detalla el finançament real. El dèficit previst per aquest any a la sanitat
catalana es calcula al voltant dels 500-600 M d’euros.

Cal lamentar la nul·la capacitat d’influència del tripartit sobre el govern “amic” del
PSOE. Maragall ha demostrat la seva incapacitat per defensar els interessos de
Catalunya i d’aconseguir un finançament adequat per a la sanitat. Cal recordar que
Andalusia va aconseguir poc desprès que Zapatero fos investit president 2.500
milions per solucionar el seu dèficit. Pe tant això del café para todos és una quimera.

Els comptes
del tripartit

La realitat

85,8Recursos addicionals Estat 85,8

Avançaments a compte 214,2 12
(estalvi financer)

Altres transferències
0-65

(estimació pendent
d’adjudicar)

0-65
(estimació pendent

d’adjudicar)

Major capacitat normativa 200 -

TOTAL 565 M d’euros 162,8 M d’euros

Sens dubte, el butlletí municipal ha de ser l’eina de difusió de la tasca
de govern. Hem d’anar, però, més enllà? N’hi ha prou de voler
apropar al ciutadà la informació del que es fa des de l’Ajuntament?

De moment, i seguint tots els tòpics, el canvi en el nostre govern –de
majoria socialista a govern tripartit-,  ha anat seguit d’un canvi en el full
informatiu.

Al nostre entendre, però, ha estat un canvi  positiu. Tenim ara un disseny
fonamentat en un model més modern, més atractiu i més visual.

Ha arribat l’hora, també, d’aplicar criteris polítics.

Volem seguir com fins ara, o  volem un butlletí amb la participació
de tothom: entitats, persones, i partits polítics? Volem parlar només
de la tasca de govern, o volem informar també sobre temes
d’actualitat del nostre municipi?

Nosaltres defensem una fórmula comunicativa que sigui capaç de trobar
l’equilibri entre el que és estrictament municipal i el que ha de ser un
mitjà on puguin dir també la seva els ciutadans i ciutadanes i les entitats
del municipi.

Respondríem amb aquest nou butlletí a una necessitat ciutadana,
o l’actual butlletí ja dóna resposta al que esperem d’un full
informatiu municipal?

No pretenem imposar el nostre model, però sens dubte mirem amb
enveja butlletins com el que tenien a Rubí, on, a més de la informació
municipal, incorporava espais com: opinió política, cartes dels ciutadans,
espais per a barris, entitats, gent gran, jovent...

Aquest és el camí perquè el butlletí tingui més credibilitat per al
ciutadà?. (Tot i que sembla ser que els butlletins municipals, tothom
se’ls mira, però ningú se’ls creu).

De fet la credibilitat del butlletí està en el fet que siguem capaços
d’apropar-lo al ciutadà, que és al cap i a la fi a qui va destinat. I sens
dubte, disposem d’eines per comptar amb l’opinió i participació de tots
vosaltres.

La diagnosi participativa, actualment en ple debat, haurà d’incloure, dins
el model de participació que en surti, quin model informatiu volem
per al nostre municipi. Com passarà també amb la resta de mitjans de
comunicació municipal.

El debat està servit.

Fes sentir la teva veu!

Quina és la funció del full informatiu municipal?

Ara és l’hora: Estatut, SÍ,  Intolerància, NO

Acabem de gaudir de la nostra Festa Major i des del  PSC  volem felicitar i agrair
l’empenta i col·laboració de tothom: Colla de Diables, Geganters, Senys i Negres,
entitats, veïns i veïnes...   i  aquells que han treballat durant aquests dies, (personal
 municipal, policia...), perquè entre tots plegats hem fet realitat aquest èxit col·lectiu.

Encapçalem amb aquest titular d’Estatut SÍ, , perquè  som a la recta final que el
pot fer possible. El nou Estatut permetrà avançar més en els aspectes socials
(educació, sanitat, serveis a la gent gran...)  i d’autogovern.  Des del PSC ja ho
plantejàvem en el nostre programa electoral fa anys, malgrat que als darrers vuit
anys no ha estat  possible pel pacte CiU – PP.

També diem Intolerància NO, perquè  hem pogut veure i sentir insults, agressions
a partits democràtics i, a Sant Celoni, el PSC, la nit del dimarts 6 de setembre vam
patir la desaparició d’una pancarta referida a l’Estatut  poques hores després de
penjar-la, així com l’ofrena al monument de l’11 de Setembre que va patir la mateixa
sort. Aquests comportaments i accions són propis de  persones intolerants  que no
creuen en la democràcia.

El camí que volem la majoria dels catalans  s’expressa   en l’enquesta d’El Periódico
del dia 11: els catalans volem un Estatut d’acord amb la Constitució.

En aquesta enquesta també es manifesta que l’actuació del PSC és aprovada per
una àmplia majoria de la ciutadania i que els partits menys puntuats són el PP i
CIU.

Es considera  el PSC com el partit que més està fent perquè s’aprovi el nou text,
així com és molt ben valorada l’actuació del  president Pasqual Maragall en la
negociació del nou Estatut. Més del 77 % dels catalans volen un nou Estatut, però
constitucional.

Des del PSC, a Sant Celoni i arreu, continuarem treballant per consensuar l'Estatut,
continuarem treballant per tenir un país tranquil, un poble que avanci,  emprenedor
i dinàmic, perquè  el que ens importa és el benestar dels nostres ciutadans i
ciutadanes, tant en els moments decisius, com és el de l’Estatut, com en d’altres
de disbauxa com ha estat la nostra recent Festa Major, esclat de màxima participació
de tota la nostra diversitat cultural, d’entitats, de ciutadans;  tots plegats hem
aconseguit fer una gran  festa, la  festa de tots.

El PSC, com el  partit més votat, continuarà fent des de la seva política compromesa
tots els sacrificis que calguin pel bé del nostre país: Catalunya,      igual que pel
nostre poble;  Sant Celoni

Ara és el moment, des del consens, de dir sí  a l’Estatut, perquè hi guanyarà
Catalunya, hi guanyarem tots.

Un cop acabades les vacances d’estiu, i encara amb el regust de les
festes  majors de Sant Celoni i de la Batllòria, iniciem un nou curs tant
escolar com polític.

El nou curs escolar comença a la nostra Vila amb la il·lusió d’estrenar el nou
edifici de l’escola pública mancomunada, LA TORDERA. Per fi el seu alumnat,
disposarà dels espais necessaris i de les condicions adequades per als nens i
nenes de Sant Celoni i de Santa Maria de Palautordera

Començar el curs en un nou centre és, per als professionals que hi treballen,
un motiu important d'il·lusió, de ganes de fer-ho bé, per tal d'oferir, a aquests
infants que començaran la seva vida escolar, una educació de qualitat que els
prepari i els formi per integrar-se en la vida adulta. Però creiem que també
ha de ser-ho per a les famílies, perquè podran anar configurant entre tots
l'escola que volem per a tot aquest alumnat. I això és així perquè neix amb
la voluntat de ser una escola participativa, una escola en la qual la formació
d’aquestes nenes i nens  sigui una tasca compartida entre la família i els
mestres, i en la qual els polítics que hem estat treballant per aconseguir-ho,
també ens hi sentim partícips. Amb aquesta instal·lació es posa fi a la manca
d’inversió important en matèria d’educació duta a terme pel Departament a
Sant Celoni durant els  darrers 23 anys.

D’altra banda, el curs polític a Sant Celoni comença amb el gran repte de les
infraestructures, un repte que encara la recta final, dins de la qual els regidors
d’ERC un cop fets els nostres deures d’estudiar, definir i projectar, ara ens toca
construir, a l'espera  que aquest nou curs surtin a la llum els concursos
d’adjudicació i dates d’inici d’obres  dels importants projectes per a Sant Celoni
i la Batllòria.

Aquest repte per a Sant Celoni és tan important com  ho és per al nostre país
el nou Estatut, i ara ERC té la responsabilitat de portar a bon port l’Estatut
amb el finançament adequat com a element imprescindible.  Hem d’adonar-
nos que si no aconseguim el finançament ara, dintre de deu anys no tindrem
ni capacitat per generar els nostres propis recursos. Això és exactament el
mateix que pot passar si no s’acompleixen els objectius d’infraestructures per
a Sant Celoni i la Batllòria, perquè també  condicionen  el nostre futur. Per
aquesta raó, seguirem treballant per aconseguir-ho.

Nou curs, nous reptes, ... CEIP Mancomunat  la Tordera,
un repte acomplert
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Destinat:

Membres de les juntes d’Associació de Pares i
Mares d’Alumnes (AMPA)
del municipi de Sant Celoni.

Dates:

Dijous 20 i 27 d’octubre de 2005 de 19 a 21 h, a
la Rectoria Vella.

Inscripció:

Rectoria Vella
Àrea de Cultura
Passeig de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni

 
Inscripció gratuïta
93 864 12 13
(de 9 del matí a 2 de la tarda)

Objectius:

- Reflexionar sobre el paper dels pares i les mares
en el centre educatiu i el paper dinamitzador de
l’AMPA en la vida del centre.

- Ajudar a millorar l’estructura organitzativa i la
gestió de la Junta de l’AMPA en els àmbits legals,
administratius, econòmics i fiscals.

- Donar pautes i orientacions pràctiques per millorar
el grau d’implantació de l’AMPA en el centre i
millorar els processos de participació.

Impartit per:

- Judith Boadilla, membre de l’equip de formació de
pares i mares de la FAPAC.

- Manel Torrente, membre del Servei d’Escola de
Pares de la FAPAC.

• JOCS DE ROL • CURS TEÒRIC SOBRE GOSSOS • CURSET
D'INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA • DIGITAL (PHOTOSHOP) •
CURS DE FOTOGRAFIA (2n nivell) • INICIACIÓ A L’ESGRIMA
• INICIACIÓ BÀSICA A LA CUINA • RESTAURACIÓ •
INTRODUCCIÓ A LA TAPISSERIA • CUINA DIETÈTICA •
MONITORS/ES D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I
JUVENIL • LLENGUATGE DE SIGNES (2n nivell)

MASSATGE INFANTIL DE 0 a 12 MESOS • MASSATGE
INFANTIL PER A FAMÍLIES EN ADOPCIÓ • INTRODUCCIÓ A
L’ACROBÀCIA • INTRODUCCIÓ ALS MALABARS •
PERCUSSIONS ÈTNIQUES • DANSES DEL VENTRE

Informació i inscripcions a
l’Ateneu Centre Municipal d’Expressió - Escola de Música
Sant Josep 18 / 93 867 40 89
centrexpressio@santceloni.org
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16.30 a 19.30 h

Informació i inscripcions a l’antiga biblioteca
de La Caixa (al costat de l’església parroquial)
93 867 47 80 / pij.safareig@santceloni.org
Horari: de dilluns a divendres de 17 a 20 h

Curs de gestió i dinamització d’AMPA

8 d’octubre
Hora del Conte

 11.30 h
 A la Biblioteca

21 octubre
Tertúlia literària

 21h
 A la Biblioteca

28 octubre
Música, cor i dansa d’arrel tradicional

 21.30 h
 Sala petita Ateneu
Organitza: Coral Briançó

1 novembre

 XXVIII Marxa pel Montseny
 A les 19 h
 Sortida del Pavelló Municipal d’Esports

Cursos, tallers
Safareig

l’Ateneu - Centre Municipal d’Expressió

Centenari del naixement de Lluís Montané

L’exposició que us presentem ara,
i que podeu  visitar a la Rectoria
Vella fins al 7 de novembre de 2005,
és una selecció de les pintures i
escultures més representatives del
fons de l'artista que la família va
tenir la gentilesa de deixar en dipòsit
a l'Ajuntament de Sant Celoni el
1998. Aquest important llegat de
Lluís Montané inclou més de 160
escultures i unes 150 pintures, una
mostra de les quals són les 40 obres
presents a l'exposició Lluís Montané.
Centenari del naixement de l'artista.

Les escultures i pintures de la mostra
tracen un recorregut pels temes
més estimats per l'artista. En
l'escultura Montané manifesta el
gust pel nu d'arrels mediterrànies
i el moviment, trets que es
transmeten especialment en la
gràcia de la dansa. La dansa i la
bellesa femenina són justament els
temes predilectes de l'artista, i
també es troben en la seva pintura.
Moltes vegades les protagonistes
dels quadres són precisament les
seves ballarines o altres escultures.
Aleshores dóna color a les figures

i les situa en una escena, que sovint
es completa amb altres personatges.

Als quadres també apareix el
paisatge mediterrani del jardí  de
la seva caseta de Collserola, tractat
de manera impressionista. Són
paisatges humanitzats on ha
intervingut la mà de l'artista per
ordenar-los i embellir-los.

Completen la mostra models de
monuments i escultura religiosa,
retrats esculpits i pintures amb
escenes de costums.

Aquest any 2005 celebrem el centenari del naixement de Lluís Montané i
Mollfulleda. L'artista va néixer a Sant Celoni el 2 de gener de 1905 en una
família menestral. Els actes del centenari de Lluís Montané van començar
l'any passat amb un acte d'homenatge que li organitzà l'Ateneu de Barcelona
en el qual  participaren diversos conferenciants. El Museu Abelló de Mollet
preparà una magnífica exposició dels fons donats per la família a la  institució,
mostra  itinerant que s’exposa per diversos museus catalans, i edità un catàleg.
A l'Ateneu de Barcelona també es col·locarà l'escultura de bronze Atenea,
obra de Montané, el proper 3 d'octubre de 2005.

Sant Celoni encapçalà els actes de reconeixement a l'artista amb la instal·lació
de l'escultura de bronze Repòs al passeig que porta el nom de Lluís Montané,
davant de la biblioteca. L'obra s'inaugurà el 2 de gener de 2005, data de
l'aniversari de Montané, i és un dels exemplars més bells  de l'art montanerià.
El model, esculpit el 1953 i donat per la família de l'artista a l'Ajuntament
de Sant Celoni, es conserva a la biblioteca.

L'exposició Lluís Montané. Centenari del naixement de l'artista

L'informatiu obre un espai d'opinió als ciutadans

- Les cartes trameses a aquesta secció han de ser breus, no poden excedir de 15 ratlles mecanografiades.
- És imprescindible que a l'original hi figurin el domicili, el telèfon i el número de DNI o passaport de l'autor.
- No es publicaran cartes signades amb pseudònim ni amb inicials.
- Els textos s'han d'adreçar a l'Ajuntament, plaça de la Vila, 1, 08470 Sant Celoni o a comunicacio@santceloni.org.
- A cada edició se'n publicaran dues.
- El contingut ha de partir del ple respecte a persones i organitzacions.
- L'informatiu es reserva el dret de no publicar les que no compleixin aquests requeriments.


