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El nou Safareig obre les portes, amb més serveis

Joan Castaño
Alcalde

Editorial
A l’editorial del mes de juny, quan es presentava el número 1 del nou butlletí municipal,
us parlava de la modernització de
l’Administració i de la planificació de l’acció
de govern, com dues línies de treball claus.
Ara és possible mostrar-vos actuacions que
concreten aquests plantejaments. Pel que fa
al primer, us vull parlar sobre dues novetats
que aquest mes de novembre es posen en
funcionament: per una part, l’Oficina
d’Atenció Ciutadana, que estrena seu als
baixos del Safareig, a la recerca, no només
de major comoditat per a tothom i més
agilitat en les gestions, sinó també de possibilitat de fer-hi més tràmits; per una altra,
l’activació del nou web municipal, de format
atractiu i entenedor, que progressivament,
ampliarà la capacitat d’informació i gestió
fins a esdevenir una eina potent de comunicació entre Administració i ciutadania.
Quant a planificació, el Pla de centre de
Sant Celoni i el Pla de centre de la Batllòria
que s’han començat a elaborar el mes
d’octubre i que s’aniran aplicant l’any vinent,
ens donaran una detallada definició i caracterització de com han de ser els nuclis centrals
d’ambdues viles, per esdevenir agradables
per viure-hi, accessibles per fer-hi vida social,
comercialment atractius i, estèticament, prou
bonics com perquè tothom s’hi senti acollit,
sigui d’aquí o vingui de fora. El barri de la
Força, a Sant Celoni, i el carrer Major, a la
Batllòria, en seran peces especialment importants. Per tal de garantir la participació
de la ciutadania, s’ha programat una primera
reunió oberta a tothom per presentar el
projecte de Sant Celoni (dijous, 17 de novembre a les 8 del vespre, a la Biblioteca). A
la Batllòria, el Consell de Poble ja hi està
treballant.
Amb aquesta mateixa visió de futur, comença
aquest novembre, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, la redacció del Pla
d’equipaments públics de Sant Celoni i de
la Batllòria 2006-2015. Serà aquesta una
eina imprescindible per reflexionar sobre els
serveis públics que caldrà implantar a mitjà
i llarg termini, preveure on es duran a terme
i, per tant, de quina previsió financera i
d’espais caldrà dotar-se. També en aquest
cas, el treball s’elaborarà comptant amb la
participació de la gent de tot el municipi
(informació al butlletí de desembre).
Tot just haureu rebut L’informatiu, la Festa
Major de Sant Martí, més tranquil·la que la
d’estiu, però no per això menys suggeridora,
haurà arrencat. En nom de tots els membres
del consistori us animo a seguir-ne els actes
i activitats que molta gent ha preparat amb
il·lusió i sentit cívic. Que la gaudiu amb salut
i alegria!
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El Safareig,
un important punt de
referència i d’informació
Acollirà la Rentadora, espai de lleure i cultura,
l’Oficina d’Informació Ciutadana i
el Servei Municipal d’Ocupació
El Safareig ha estat des de la seva obertura el 1992 un important referent per a molts
celonins i celonines que hi han trobat sempre acollida per a tota mena d’iniciatives,
especialment la gent jove, a qui es destinarà novament una part molt important de
l’equipament. L’Ajuntament ha volgut aprofundir en aquest tradicional caire obert i
receptiu de l’espai tot donant-li un nou impuls amb serveis de forta incidència per a
les persones.

La Rentadora,
espai de lleure i cultura
La Rentadora ocupa tota la primera planta de l’edifici i
reforçarà molts dels serveis que prestava el Safareig en l’etapa
anterior, amb una clara orientació cap als joves:
- Organització de tallers i formació
- Recepció d’iniciatives culturals i cíviques d’entitats i persones:
atenció, dinamització, derivació.
- Centre programador d’activitat cultural i cívica
- Punt de trobada ciutadana
- Accés a Internet i a equips informàtics
- Aula d’estudi
- Servei d’Informació (viatgeteca, formació...)
- Cessió d’espais per a activitats de col·lectius: reunions,
preparació d’activitats...
- Jocs de taula

Horari: De dilluns a divendres, de 17 a 20 hores
Telèfon: 93 864 12 28
Fax: 93 867 03 36
Adreça electrònica: larentadora@santceloni.org
Àrea municipal de la qual depèn el servei: Cultura

espai de lleure i cultura

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
L’Oficina d’Atenció Ciutadana se situa a la planta baixa del Safareig i prové de la Casa de
la Vila. La manca d’espai en aquest antic emplaçament i el nombre creixent de visites que
atén diàriament han fet necessari el trasllat de l’Oficina a un espai més adequat. Amb el
canvi es guanya un espai diàfan i còmode, tant per als usuaris com per als treballadors,
des d’on se centralitzarà progressivament la majoria dels tràmits que els ciutadans i les
ciutadanes hagin de fer a l’Ajuntament.
- Informació de les activitats i gestions municipals
- Altes i modificacions al padró municipal d’habitants
- Certificats d’empadronament i de convivència
- Bonificacions d’impostos
- Llicències d’obres
- Llicències d’activitats
- Gestions relacionades amb el cementiri
- Queixes i suggeriments
Horari: De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores i de 17 a 20 hores (excepte divendres tarda)
Telèfon: 93 864 12 00
Fax: 93 867 03 36
Adreça electrònica: oac@santceloni.org
Àrea municipal de la qual depèn el servei: Presidència

El Servei Municipal d’Ocupació
El Servei Municipal d’Ocupació és també a la planta baixa de l’edifici, provinent de la
Rectoria Vella. El canvi pretén acostar el servei a les persones, situant-se en un lloc d’alta
freqüentació i centralitat. Prestarà suport i orientació en la recerca de feina, comptarà amb
borsa de treball i facilitarà assessorament per a la creació d’empreses.

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i dilluns i dimarts, de 17 a 20 hores
Telèfon: 93 864 12 00
Fax: 93 867 03 36
Adreça electrònica: orientaciolaboral@santceloni.org
Àrea municipal de la qual depèn el servei: Comunitat

INAUGURACIÓ

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

diumenge, 6 de novembre
12.30 h del migdia

El Safareig és un espai especialment apreciat per la gent de Sant Celoni. La seva trajectòria com a referent per a joves ha marcat
tendències fora del nostre municipi. Per això, és gratificant posar-lo de nou a l’abast de tothom, fent-ho, a més, amb millors
prestacions i donant-li el caire integrador dels tres serveis que hi trobareu. Un caire que va sorgir en constatar que la centralitat
de l’edifici i la llarga tradició com a punt d’informació juvenil, suggerien una clara orientació com a punt de trobada de primer
ordre. L’Oficina d’Atenció Ciutadana resoldrà les consultes i tràmits de tothom; el Servei Municipal d’Ocupació atendrà totes
les persones que cerquen feina o que volen millorar-la i la Rentadora –nou terme que vol fer una “picada d’ullet” al topònim
el Safareig-, acollirà totes les prestacions de l’anterior etapa de l’equipament: accés a Internet, zones d’estudi, espais per a tallers
de tota mena, viatgeteca, informació per a joves, espai per a treball d’entitats... Tenim la certesa que aquest format obert i
dinàmic us serà d’utilitat a tots i a totes. Us esperem a la inauguració, el 6 de novembre a 2 quarts d’1 del migdia, en plena
Festa Major de Sant Martí.
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Animals abandonats
domèstics

Aquesta nova secció de L’informatiu neix per posar de
manifest l’incivisme d’aquells ciutadans que abandonen els
seus animals de companyia (gossos, gats...) i, alhora, intenta
ser un punt de referència per a aquells que els han perdut.
A L’informatiu número 2 es va fer referència a la tinença
responsable d’animals de companyia i al nombre important
que se’n recullen d’abandonats a Sant Celoni anualment.
Fins al moment, aquest any s’han recollit 52 gossos i 8
gats. Les següents imatges corresponen a alguns dels animals
recollits durant els darrers mesos d’agost i setembre.
Si us trobeu un animal abandonat cal que aviseu la Policia
Local o el porteu a les dependències de la Policia. ’Els animals
recollits són derivats al CAD (Centre d’Acollida d’Animals
Domèstics de Companyia del Vallès Oriental) o recollits per
una empresa contractada per fer aquest servei. Tant en un
cas com en un altre es prioritza l’adopció -sempre que
aquesta sigui possible i viable.

Acord per a la millora
ambiental de les empreses
del polígon Molí de les Planes
El passat 17 d’octubre es va signar un conveni entre l’Ajuntament
de Sant Celoni i el Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient (entitat
pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya) per fer una diagnosi ambiental al
Polígon Industrial Molí de les Planes.
Aquesta diagnosi pretén dinamitzar en matèria ambiental les
empreses que hi tenen la seu, per tal d’encetar un seguit d’activitats
que les condueixin a millorar-ne el comportament ambiental.
L’acord s’emmarca dins la voluntat de l’Ajuntament de desenvolupar
un seguit d’actuacions que han de permetre integrar els criteris
de sostenibilitat en totes i cadascuna de les actuacions que es
desenvolupen tant des del mateix Ajuntament com en el municipi
en general.

L’ordenança municipal reguladora dels animals de companyia
és a la vostra disposició a l’Oficina d'Atenció Ciutadana i al
web www.santceloni.org.
Per a més informació adreceu-vos a l’Àrea d'Espai Públic
(Rectoria Vella, de 8 a 15 h; 93 864 12 13).

La Policia Local
celebra la seva diada
Com cada any, el dia 29 de setembre, la Policia Local va celebrar
la seva diada. A l’acte, càlid i senzill, hi van assistir els nous
comandaments de la prefectura de Mossos d’Esquadra de Sant
Celoni, l’alcalde, Joan Castaño, i el regidor de Seguretat Ciutadana,
Manel Bueno, que va recordar la feina imprescindible del cos,
sovint en situacions complexes i delicades. El regidor va garantir
que es continuarà treballant amb "una policia implicada amb la
societat celonina, moderna, formada, caracteritzada per la
professionalitat i sempre a punt per donar el millor servei al
ciutadà". En la seva intervenció, Manel Bueno també va destacar
la necessitat d’una col·laboració estreta i coordinada entre tots els
cossos per assolir una vila segura i acollidora alhora.

PLENS
MUNICIPALS
Ple municipal 6 d'octubre
- Modificació puntual del Pla general d’ordenació de Sant Celoni
relativa a la UASU 42, així com el conveni urbanístic que la proposa,
promoguda per la firma Coperfil Group, SA. Aprovat per unanimitat
- Projecte reformat de les obres de construcció del “Complex
esportiu municipal al sector del Pla de Palau, fase I: piscina coberta
i edifici annex”. Aprovat per unanimitat
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- Compte general de la corporació corresponent a l’any 2004.
Aprovat amb els vots del PSC, ERC i IC i en contra de CiU
- Moció presentada pels grups municipals per tal que el lloc web i
les adreces de correu electrònic adoptin el domini “.cat”. Aprovat
per unanimitat.

L’informatiu

Per un pla de participació a Sant Celoni
La societat civil diu la seva
Com ja vam anunciar a L’informatiu del mes passat, ja disposem
d’uns primers resultats del diagnòstic participatiu obtinguts del
treball de camp consistent en la realització de 22 entrevistes a una
mostra de la societat civil de Sant Celoni.
Amb aquestes entrevistes es buscàvem tenir dades significatives
amb relació als discursos de la societat civil sobre participació
ciutadana en la política municipal, és a dir, copsar quines possibilitats
i quines dificultats de participació en els afers públics veu la ciutadania
celonina; com un pas previ necessari a l’hora de dissenyar un pla
de participació local.
En aquests discursos no apareixen unes propostes clares i precises
sobre com podem promoure la implicació de la ciutadania en la
política local. Per posar un exemple: malgrat que a la Batllòria s’hagi
obert un procés per fer el pressupost d’inversions de forma
participativa, ningú proposa de fer participatius els pressupostos
municipals. Això no vol dir, però, que la participació no generi
interès i que no s’apuntin idees sobre com avançar a l’hora de fer
més participativa la política municipal. Algunes de les vies d’avanç
que han generat un cert grau de consens són les següents:

• Plantejar participativament temes sensibles i d’interès
ciutadà. És una constant en les entrevistes: la gent no disposa de
gaire temps per participar, però en els temes que els interessen estan
disposats a buscar-se el temps. Per tant, la participació s’entén lligada
a temes que interessen a la ciutadania. Se’n poden destacar alguns:
fer una ciutat transitable i agradable, reapropiar-se de l’entorn natural
privilegiat i, en definitiva, fer poble.

• Estendre la participació a cercles més amplis de
població. Cal partir de les persones ja conscienciades i disposades
a participar i, òbviament, de les entitats existents com a recursos
valuosos, però cal anar més enllà. En aquest sentit, s’ha proposat
pensar fórmules –per exemple, a través de la programació d’activitats
culturals- per atreure sectors actualment poc actius.
Així mateix, per tal de poder avançar en aquestes propostes caldrà
superar alguns elements que frenen el desenvolupament de la
participació a Sant Celoni com són:
- un clima de conformisme i desencantament generalitzats en què
malgrat el predomini de crítiques a aspectes puntuals de la política
municipal, hi ha un cert acontentament general sobre el benestar
de què gaudeix la població,
- unes experiències participatives prèvies que no han respost a les
expectatives generades, generant desconfiança sobre la voluntat
política real per impulsar polítiques participatives i
- una certa crisi de mobilització de voluntariat per part de les entitats
atès que l’alt nombre i la diversitat d’associacions celonines no es
corresponen amb un moviment associatiu coordinat i cohesionat.

A partir d’aquestes reflexions i d’aquestes primeres idees de futur
és el moment d’obrir el procés de reflexió, debat i disseny de
polítiques participatives locals a tots els celonins i celonines. El
procés continua amb una sessió oberta a tothom el 5 de novembre,
a l’Ateneu.

• Millorar la política comunicativa municipal. Es considera
que cal que la població disposi d’informació sobre els afers públics
municipals, com a pas previ a la seva participació. En aquest sentit
es valora positivament l’avanç que significa el nou informatiu
municipal, però es troba a faltar espais més interactius i s’espera
amb expectació el nou web municipal.

• Potenciar el teixit associatiu i la seva autonomia. Vistes
les febleses que genera en les entitats la dependència exclusiva del
suport econòmic municipal, així com la poca coordinació i
col·laboració entre entitats locals, l’Ajuntament podria oferir serveis
que afavorissin totes les entitats en general i la seva autonomia
financera.

QUINA PARTICIPACIÓ VOLEM PER SANT CELONI?
ESMORZAR TERTÚLIA
Es convida tots els celonins i celonines a prendre part
d’aquest interessant taller participatiu per reflexionar
i debatre sobre la qüestió.
DISSABTE, 5 DE NOVEMBRE, A LES 10 DEL MATÍ,
AL CAFÈ DE L’ATENEU

Què és el que tenim?
Organització municipal, relació ajuntament entitats, ciutadans motivats, cremats....
Com ho veiem?
Quins temes ens preocupen? En quins ens implicaríem?
Què hi podem fer?
No parlem tan sols de reflexions, sinó també de propostes, compromisos. Hem iniciat el diagnòstic
Josep M. Pasqual

participatiu, no perquè ens agradi conèixer el nostre poble i prou, sinó perquè volem transformar,

1r tinent d’alcalde
Regidor de Sostenibilitat i Ciutadania

recuperar espais de ciutadania. Compartint les visions sobre la realitat quotidiana i els punts
de vista existents ens convertirem en protagonistes de les pràctiques transformadores que volem
per a Sant Celoni. Espero poder comptar amb vosaltres des del convenciment, que les relacions
que dia a dia mantinguem siguin les que ens eduquin d’una manera o altra.
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Més habitatges de
protecció oficial
L’Ajuntament de Sant Celoni ha promogut
l’expedient per incrementar la densitat al
sector les Torres, per aconseguir augmentar
en 6 els habitatges protegits en règim de
lloguer que s’hi construiran properament.
Així finalment, el nombre total serà de 36
unitats.

Reasfaltat de carrers
Entre els dies 22 i 26 de setembre d’enguany
s'han fet diverses actuacions de reasfaltat en els
següents carrers que tenien deficiències importants
en el ferm:
- Carrers Dos de Maig i Rajoleria
- Carrer Grup Escolar
- Carrer Major, entre plaça del Bestiar i plaça de
Josep M. Alfaras
- Carrer de Canàries, en l’enllaç amb la carretera C-35.

Continuen les millores
de diversos espais

Els carrers d’Artesania i d’Agricultura són ja
en ple procés d’urbanització. Amb l’actuació,
a més de millorar l’entorn, es guanya una
nova zona verda.

També avancen els treballs d’adequació del
recorregut de vianants a la Porta de Llevant.

Durant el novembre es reasfaltarà el carrer del
Dr. Trueta, en el tram comprès entre la carretera
Vella i el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, i
s’asfaltarà la conjunció entre Dr. Trueta i Mossèn
Jacint Verdaguer. Aquests treballs inclouen també
la construcció d’una plataforma elevada per reduir
la velocitat dels vehicles a la cruïlla amb el carrer
de Palautordera.

Actuacions de millora
al ferm del carrer del
Doctor Trueta
Dilluns dia 7 de novembre es portaran a terme
les obres de reasfaltat del carrer del Doctor Trueta.
A més, es construirà un pas de vianants a la
cruïlla amb el carrer de Palautordera per facilitar
l'accessibilitat i millorar la seguretat. També
s’arranjarà l’embocadura del carrer de Mossèn
Jacint Verdaguer amb el carrer del Doctor Trueta.
Aquestes obres suposaran desviaments de trànsit
que s'indicaran oportunament.

Les activitats econòmiques que poden
tenir incidència ambiental s'inclouran en
un cens municipal específic
L’entrada en vigor de la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’Administració ambiental
i la legislació que la desenvolupa, ha suposat la substitució de la llicència municipal d’activitats
per un nou sistema de legalització i control ambiental de les activitats i instal·lacions. D’altra
banda, la Llei 4/2004, d’1 de juliol, regula el procés d’adequació de les activitats existents,
a l’esmentada llei. Aquest nou sistema comporta que ajuntaments i particulars hagin de
vetllar per la correcta aplicació de la normativa que regula totes aquelles activitats que poden
tenir incidència ambiental.
Atès que per poder aplicar aquesta legislació és imprescindible disposar d’informació
actualitzada sobre les característiques de les activitats econòmiques del municipi, l’Ajuntament
–amb el suport de la Diputació de Barcelona- ha encarregat a l’empresa DEPLAN, SL, la
realització d’un cens, actualitzat i fiable. L'elaboració del treball té una durada prevista de
5 mesos, durant els quals s'haurà de fer treball de camp i inspeccions, per comprovar
exhaustivament la coincidència dels expedients municipals amb la realitat de les activitats
existents.
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El Complex lúdic i comercial
de l'antiga Sila, endavant

Josep Capote
Regidor d’Entorn

“La nova porta
de Ponent farà
més còmodes i
segurs els
accessos a
Sant Celoni ”

Rehabilitació dels safareigs
de la Batllòria

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 6 d’octubre de 2005, va aprovar provisionalment
la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Sant Celoni, promoguda per
la firma Coperfil Group, SA, a l’espai on conflueixen la carretera comarcal C-35 i la
carretera d’Olzinelles. La modificació canvia els usos industrials previstos fins ara, pels
que permeten la construcció d’un complex lúdic i comercial, que dota el municipi d’un
equipament de qualitat, de dimensions moderades i que millora l’aspecte de l’accés
a la vila i la seva capacitat d’atracció comercial.
L’actuació porta associada no només la construcció dels vials que han de permetre els
accessos i la circulació al voltant del complex, sinó també l’execució -a càrrec de
l’empresa promotora- d’una nova i àmplia rotonda de connexió amb la C-35, el projecte
de la qual enllaça amb el del nou accés de la Porta de Ponent que promou la Generalitat
de Catalunya a instàncies de l’Ajuntament.

Els vells i apreciats safareigs de la Batllòria
experimentaran properament una millora sensible
amb el projecte de rehabilitació que està elaborant
l’Àrea d’Entorn. L’actuació preveu també l’endreça
de tot l’àmbit on estan situats amb la intenció
de potenciar-ne l’ús ciutadà com a lloc d’esbarjo
i trobada emblemàtic per a la gent del poble. La
intervenció suposa un avançament de les accions
que recollirà el Pla de centre de la Batllòria, en
el marc del qual, la recuperació dels elements
del patrimoni històric, arquitectònic i popular
tindran un paper destacat.

Projectada la segona
fase de condicionament
de l'edifici municipal del
carrer Bruc
El procés d’ajust de l’organització municipal que
s’ha iniciat en aquesta legislatura preveu també
la racionalització i millora de les instal·lacions
on es du a terme l’activitat de l’Ajuntament. En
aquest sentit, el projecte de condicionament
de la primera planta de l’edifici municipal del
carrer Bruc, que restava sense acabar, permetrà
esponjar els espais de treball de l’Àrea d’Entorn
i acollir els de l’Àrea d’Espai públic –que ara són
a la Rectoria Vella-. Així, dues àrees municipals,
que requereixen d’una estreta coordinació per
la proximitat de les respectives competències,
compartiran la mateixa seu, millorant alhora el
servei a les persones amb relació a les tasques
que gestionen: urbanisme, espais verds, via
pública, neteja viària, etc. D’altra banda, un cop
feta aquesta reforma, també s’obrirà al públic
un nou servei: l’Oficina Municipal d’Habitatge.
Aquests serveis estaran disponibles a les noves
instal·lacions a partir de febrer de 2006.

El Pla de centre de la
Batllòria: Consell de Poble,
electes i tècnics ja hi
treballen
La comissió de treball que vetlla per a
l’elaboració del Pla ja ha mantingut dues
reunions amb l’empresa consultora que
l’Ajuntament ha contractat per a la redacció
del document. Membres del Consell de poble,
regidors i tècnics de les àrees de Presidència,
Cultura, Entorn, Espai públic i Seguretat
Ciutadana, configuren el grup que ha
d’aportar una visió pràctica i àmplia al treball.
Aspectes com la mobilitat, el comerç, el
patrimoni i els espais lliures, van ser els
primers punts que es tingueren en compte
d’aquest projecte que estarà disponible el
mes de març de 2006.

Pla de centre de Sant Celoni: Participa-hi!
Tal com s’avançava a l’anterior número de L’Informatiu, s’ha iniciat la redacció del Pla
de centre de Sant Celoni, que vol definir les característiques (urbanisme, mobilitat,
imatge, funcions...) que haurà de tenir a mitjà i llarg termini l’espai central comprès entre
la plaça de la Creu i la plaça de Josep Maria Alfaras. El pla abasta, entre altres, un àmbit
singularment emblemàtic: el barri de la Força.
L’Ajuntament preveu que el procés es faci amb la participació ciutadana, per això ha
programat una primera reunió a la qual convida tothom que desitgi participar-hi:

Pla de centre de Sant Celoni: Participa-hi
Dia:

17 de novembre

Hora:

8 del vespre

Lloc:

Biblioteca l’Escorxador

7

TU FAS POSSIBLE

UN SANT CELONI NET

3 EL VIDRE
A Sant Celoni, l’evolució de la recollida de vidre ha seguit una tendència creixent des de l’inici, associada tant a l’increment de dedicació
i mitjans de recollida (contenidors, serveis de recollida, etc.) com també a causa de l’esforç col·lectiu de la ciutadania. Així doncs
respecte a l’any 1995, les quantitats de vidre recollides s’han incrementat un 200% i la recollida per capita ha passat de 2 kg/habitant
l’any 1991 a 14,2 kg/habitant els darrers quatre anys.
Les deixalles urbanes inclouen en la seva composició residus de vidre
de diversa tipologia. D’entre tots aquests el que s’entén com a “fracció
vidre”, i que es recull selectivament mitjançant el típic contenidor verd,
correspon únicament al vidre d’envasos. Aquesta fracció suposa un 8%
en pes de les nostres deixalles i és un material 100 % reciclable i que
manté íntegrament les seves qualitats en aquest procés (1 kg de vidre
vell dóna lloc a 1 kg de vidre reciclat).

Recollida
selectiva
de vidre
2005

1% 4%

Així mateix, algunes de les altres tipologies de vidre presents als residus
domèstics també són objecte de recollida selectiva i valorització
posterior, a través de les deixalleries comarcals. La composició i el
procés de reciclatge d’aquests altres tipus de vidre són diferents al dels
envasos, per la qual cosa no s’han de barrejar i cal recollir-los
segregadament.

Contenidor verd
Desbordaments
Deixalleria

95 %

Actualment, la recollida selectiva del vidre a Sant Celoni i la Batllòria
es du a terme mitjançant diversos sistemes:
• Recollida de contenidors específics (contenidor verd clar). 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:
http://www.savosa.com o http://www.cresidusvo.com ). Actualment
hi ha 47 contenidors al municipi, que es buiden 2 cops al mes.
• 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 vidre (sense cost en el cas de vidre
d’envasos i per a qualsevol tipus de vidre de particulars) 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 de desbordaments de contenidors.
Periòdicament els serveis municipals de residus fan endreça dels
residus que hi ha a l’entorn dels contenidors i recullen selectivament
les fraccions existents, entre les quals hi ha la de vidre.

Què es pot recollir com a vidre?
SÍ: només envasos de vidre (pots, ampolles, flascons, etc.)
NO: vidre pla, miralls, bombetes, fluorescents, cristalleria, ni cap altre
tipus de vidre que no sigui d’envàs.

On i com s’ha de deixar?
• Als contenidors de color verd clar o a la deixalleria.
• No hi llenceu bosses de plàstic ni els taps de les ampolles o dels pots.
• Esbandiu el contingut dels envasos abans de dipositar-los al contenidor.

Recordeu:
• És preferible utilitzar envasos de vidre retornables que dipositar el vidre
al contenidor de recollida selectiva (és a dir, és millor reutilitzar que
reciclar). Una ampolla de vidre es pot reutilitzar entre 40 i 60 vegades
amb una despesa energètica del 5 % de la del reciclatge. Aquesta és la
millor opció.
• Les ampolles de cava cal dur-les a la Deixalleria, ja que són un envàs
reutilitzable.

La mitjana mensual de recollida de vidre al municipi és actualment de
20,6 tones, el 95% de les quals provenen del contenidor verd i la resta
es reparteixen segons el gràfic que s’indica a continuació.
Així mateix, cal tenir en compte que el nivell actual de recollida selectiva
de vidre al municipi de Sant Celoni és d’un 31%, la qual cosa significa
que unes 500 tones/any dels residus de vidre que generem no es
recullen selectivament i, per tant, probablement no es valoritzen.
En aquest sentit cal recordar que, malgrat aquest nivell de recollida es
troba per sobre del corresponent al conjunt del Vallès Oriental (28%),
estem encara molt lluny de l’objectiu del 60% de recollida selectiva de
vidre que plantejava per a l’any 2003 el Programa de Gestió de Residus
Municipals de Catalunya 2001-2006 (PROGREMIC).
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*NOTA: Per a millorar la recollida selectiva del vidre l’Ajuntament i el
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental han posat a
disposició d’establiments comercials, que en produeixen més quantitat,
contenidors de 120 litres per facilitar-los la recollida selectiva del vidre
a les seves dependències i el trasllat posterior dels envasos al contenidor
verd del carrer.

Inauguració del
Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes
Més de tres mil ciutadans visiten l'equipament durant el cap de setmana de portes obertes
Dissabte 22 d'octubre a les 11.30 h es va
inaugurar el Centre Municipal d'Esports Sot
de les Granotes situat al carrer Francesc
Macià número 15. A més de les autoritats
locals, l'acte oficial va comptar amb la
presència del secretari general de l'Esport
de la Generalitat de Catalunya, Rafel Niubò,
i del coordinador de l'àrea d'Esports de la
Diputació de Barcelona, Antoni Tobeña. L'acte
d'inauguració va donar lloc a dos dies de
portes obertes, amb més de tres mil visites.
Des de dilluns 24 d'octubre, l'equipament
funciona a ple rendiment i continuen les
inscripcions que, en tancar aquesta edició
de L'informatiu, ja superaven el miler.

L'horari de la instal·lació és de dilluns a
divendres de 7 a 23 h, dissabtes de 9 a 20 h
i diumenges i festius de 9 a 14 h.

Descoberta de la placa commemorativa

Parlaments de les autoritats

Sala de fítnes muscular i cardiovascular

Vestuaris amb armariets de lloguer

Sala d'espíning
Solàrium natural

Piscina climatitzada de 25 x 16,6 m i piscina lúdica 16,6 x 8 m

Hidromassatges

Intrusió puntual d'aigües no tractades
a la mina dels pous de Palau
El dia 13 d’octubre es va produir un incident
que va alterar la qualitat d’una fracció de
l’aigua de la xarxa d’abastament municipal.
En constatar que molts habitatges rebien
l’aigua amb mala olor, l’empresa que gestiona
el servei d’aigües va activar els mecanismes
per esbrinar l’origen de la problemàtica i
eliminar-ne els efectes amb la major celeritat.
El matí del dia 14, mitjançant inspecció sobre
el terreny, es va comprovar que s’havien
acumulat aigües brutes en un camp del terme
de Santa Maria de Palautordera, a prop del
qual hi passa la mina que porta l’aigua dels
pous situats en aquest municipi, que són

propietat de Sant Celoni. El problema, fruit
de circumstàncies no previsibles, es va
resoldre sense més complicacions. Les
analítiques de les mostres preses durant
l’episodi confirmen que, en cap moment, hi
va haver risc per a la salut de les persones.
L’Ajuntament adoptarà mesures urgents per
evitar nous episodis similars i d’altres de
millora del sistema, com ara la construcció
d’una moderna planta potabilitzadora pròpia
i la renovació total del dipòsit del carrer
Campins, que s’afegeixen al nou dipòsit del
Turó de la Mare de Deu del Puig, recentment
construït.

Sala d'activitats dirigides

Renovació
del web
municipal

www.santceloni.org
Amb l'objectiu de millorar la
comunicació amb la ciutadania,
s'ha renovat el web de l'Ajuntament
de Sant Celoni. Durant les properes
setmanes s'activaran nous serveis i
es completaran les informacions. Us
convidem a navegar-hi i a fer-nos
arribar els vostres comentaris i
suggeriments
(comunicacio@santceloni.org)
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L’informatiu
Servei de préstec interbibliotecari
La biblioteca pública ofereix als ciutadans i ciutadanes un servei de préstec interbibliotecari. L’objectiu d’aquest servei és facilitar a les
persones usuàries els documents que no troben a la biblioteca i que es troben a d’altres biblioteques. Es poden demanar llibres de biblioteques
de la Xarxa de Biblioteques de la província de Barcelona o d’altres biblioteques de Catalunya (universitats, central de préstec de la Generalitat,
biblioteques de Girona, Tarragona o Lleida).
Els documents que es poden demanar en préstec interbibliotecari
són llibres, revistes i fotocòpies, queden exclosos els audiovisuals
perquè és una secció que té molta demanda dels mateixos usuaris
de cada biblioteca. El document arriba a la biblioteca sol·licitant en
el termini de 8/10 dies.
Malgrat que els serveis de la biblioteca pública són gratuïts, per aquest
servei cal pagar (en concepte de despeses de transport) 1,20 euros
per cada document que se sol·licita, que és el preu públic aprovat
per la Diputació de Barcelona. En cas de tractar-se de llibres de
biblioteques universitàries, caldrà que la persona usuària pagui el
preu establert per cada universitat.
Podem observar en el gràfic l’evolució de la demanda en aquest servei
a la biblioteca l’Escorxador, tant els llibres demanats a altres biblioteques
(“demanats”) com els llibres que ens sol·liciten des d’altres biblioteques
(“deixats”):

Actuacions de millora a la biblioteca de la Batllòria
En el segon pis del centre cívic de la Batllòria
hi ha ubicada una petita biblioteca que dóna
servei al públic de dilluns a divendres de 17
a 20 h. Compta amb una col·lecció de 2.000
volums que es completa amb 2 PC connectats
a Internet.

en mica el fons de llibres i fer activitats de
dinamització de la lectura.

Des de l’Ajuntament es vol impulsar aquesta
biblioteca i per això s’ha preparat un projecte a
mitjà termini per millorar-ne el servei de lectura
pública, reforma que afectarà el local, els fons,
els serveis, els horaris, les activitats, etc.

En aquests moments ja es reben dos rotatius
(un diari i un setmanari) i s’està dotant la
biblioteca de nous fons bibliogràfics
(diccionaris, llibres d’animals, etc.). A més a
més, s’ha posat en marxa un nou servei: el
préstec interbibliotecari, que permetrà a les
persones usuàries demanar gratuïtament els
llibres de la biblioteca l’Escorxador per pal·liar
les mancances del propi fons.

Durant aquest curs se la dotarà de més
pressupost que permetrà la compra de diaris
i revistes, a més d’anar actualitzant de mica

Però el projecte és més ambiciós, ja que,
aprofitant l’oportunitat que ens presenta el
Pla d’equipaments municipals, es vol

constituir una biblioteca filial (depenent de
la Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador) que
formi part de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la província de Barcelona, amb
el suport de la Diputació.

Programa d'activitats per a les escoles
Cada any els escolars de Sant Celoni gaudeixen d'una programació cultural i educativa promoguda de manera coordinada per l'Ajuntament
i els centres d'ensenyament. Aquest curs la proposta d’arts escèniques inclou una sessió de música, una de dansa i una de teatre adaptada
als diferents cicles educatius.
Els infants del nostre municipi podran gaudir,
entre d'altres, dels espectacles de la companyia L’Estaquirot, Pep Gol, la dansa de la
Factoria Mascaró i la música de la Big Band
de Granollers. A secundària es proposa un
treball en valors humans a través del teatre
de la companyia Frec a frec, l’obra de teatre
Curial e Güelfa de la companyia El ma queda
de teatre i la música de la Big Band de Granollers.
Així mateix, com cada any es dóna continuïtat a:
- Programa bibliotecaescoles, per promocionar
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la lectura i el coneixement de la biblioteca
del poble.
- Audicions a les escoles, per apropar la música
als escolars tot escoltant peces interpretades
per companys seus que estudien al Centre
Municipal d'Expressió - Escola de Música.
- Curset de sardanes per a les escoles.
- Certamen literari juvenil per a educació
secundària.
També, s’ofereix la possibilitat de visites
guiades per a les escoles que ho desitgin a
les exposicions que es facin al municipi, a la

Depuradora i a l'edifici de l’Ajuntament.
Per últim, aquest any la colla gegantera de
Sant Celoni celebra el seu 25è aniversari i,
aprofitant aquest esdeveniment, conjuntament amb l’Ajuntament proposen un seguit
de visites a les escoles per donar a conèixer
els gegants del poble i una sèrie de tallers:
titelles, capgrossos, percussió, màscares...

La cloenda de totes aquestes activitats
al voltant del 25è aniversari de la colla
tindrà lloc el divendres 21 d’abril a la
tarda amb una cercavila infantil i juvenil
on participaran tots els escolars del municipi
i podran treure al carrer aquells elements
que hagin treballat als tallers.

L’informatiu

L'Ateneu estrena equipament escènic
Entre els mesos de juny i setembre de 2005, les dues sales d’actes del teatre Ateneu han estat en obres per tal d’equipar-les amb tot el necessari
per a l’escena. El 8 de setembre, coincidint amb l’inici dels actes de la Festa Major, es van donar per acabades les obres de la Sala Gran de l’Ateneu.
Aquestes obres han consistit en l’equipament escènic, instal·lant el teló tallafoc i la pinta; així com tot l’equipament tècnic de so i llums.

Raül Casado
Regidor de Cultura

“Amb les darreres
inversions,
l’Ateneu ja és un
teatre de
dalt a baix”

l’Ateneu
Teatre Municipal
Actualment la sala disposa de:
- Equip de so de 2.600 W: amb 6 monitors
de 200 W i taula de so de 24 canals.
- Equip de llums: Taula de llums, 36 canals
de dimmers de 2.500 W, 5 barres electrificades
i motoritzades de focus, amb 50 projectors
de llum i regulació de llums de la sala.

Pel que fa a la Sala Petita, les obres de la
qual ja es van donar per acabades el juliol
de 2005, disposa de:

Les obres de remodelació de les sales han
ampliat l’aforament per a espectacles
culturals:

- Equip de so de 1.000 W: amb monitors de
200 W i taula de so de 12 canals.

- La Sala Gran de l'Ateneu té un aforament
màxim de 578 persones.

- Equip de llums: 6 barres electrificades
distribuïdes per l’escenari i la sala, 12 canals
de dimmer de 2.500 W i una taula de llums
de 24 canals.

- La Sala Petita de l'Ateneu té aforament per
a 200 persones (96 cadires a les grades i 104
a platea).

- Equip audiovisual: Projector de vídeo i cd
amb connexions a la sala de control i a
l’escenari, i una pantalla enrotllable de 5x3 m.

Totes aquestes remodelacions garanteixen un
equipament bàsic per poder acollir i programar
tota mena d’espectacles escènics actuals: teatre,
música, dansa, etc.

Promoció dels grups locals de música
El Centre Municipal d’Expressió conjuntament amb els grups locals de música ha engegat
un seguit d’accions per potenciar la música local que aplega uns 160 músics en una trentena
de formacions. Durant el 2006 es durà a terme el projecte de creació de dos bucs musicals
destinats a l’assaig setmanal d’aquests grups. Paral·lelament, aquest curs s’han engegat
diversos projectes amb la mateixa finalitat.

Programa de suport mensual:

Concerts al llarg de l’any:

Consisteix que un professional de la música,
una vegada al mes, visiti el grup per donarli recursos i idees per tal que millori
musicalment.

Per promocionar més àmpliament la música
d’aquests grups, es preveuen una sèrie de
concerts a l’aire lliure, aprofitant la
programació festiva del municipi: festes
majors, Santa Cecília, Nadal i Reis, Setmana
Santa, Sant Jordi, revetlles, estiu, o bé amb
col·laboracions puntuals amb actes organitzats
per altres entitats del poble.

Sessions mensuals:
Per tal que els grups puguin donar a conèixer
la seva música, cada últim divendres de mes
a les 11 de la nit s’oferirà un petit concert a
la Sala Petita de l’Ateneu, obert a tota la
població.
A cada sessió hi participarà un màxim de 4
grups.
L’objectiu d’aquestes sessions és crear un espai
de trobada per a joves i grans on puguin gaudir
de la música local tot prenent una copa.
Les sessions previstes de moment són:
- 25 de novembre
- 30 de desembre
- 27 de gener
- 24 de febrer
- 31 de març
- 28 d'abril
- 26 de maig
- 30 de juny.
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espor ts
JOCS ESPORTIUS
ESCOLARS
2005 - 2006

Èxit dels karateques celonins al
campionat d'Europa
Dissabte 8 d'octubre es va celebrar a Ripollet els campionats d'Europa de karate
Kyokushinkay sub 18. L'equip del Club Karate Just de Sant Celoni va assolir 4
medalles: en categoria infantil, modalitat kata inter-estils, Joan Francesc Barril va
guanyar la medalla d'or i David Pou, la medalla de bronze; en modalitat kumite
infantil, Minerva Balanyà i Patrícia Perandones van fer-se amb la medalla de bronze.

Waterpolo i ciclisme,
novetats dels Jocs
Escolars 2005 – 2006
A finals d'octubre s'han reprès les activitats dels
Jocs Escolars Esportius que enguany presenten
algunes novetats: una jornada al nou Centre
Municipal d’Esports Sot de les Granotes on es
practicarà waterpolo i jocs recreatius aquàtics, i
una jornada dedicada a les bicicletes. El calendari
està format per 15 jornades esportives, el dissabte
de 10 a 13 h, als diversos equipaments esportius
municipals i a les instal·lacions esportives de les
escoles del municipi.

Prova d'escalada
en bloc
Per segon any consecutiu, el passat 18 de setembre,
es va celebrar a Sant Celoni una prova de la copa
catalana d’escalada en bloc organitzada pel Centre
Excursionista Sant Celoni amb la col·laboració de
la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
Un total de 38 participants, repartits en tres
categories (absoluta, promoció i femenina) es van
donar cita a la plaça de la Vila. El temps va
condicionar de valent la prova que es va haver de
traslladar de dissabte a diumenge.

Millores al camp de futbol de la Batllòria
Durant l’últim trimestre d'aquest any i al llarg del 2006, s’ha planificat el manteniment,
la gestió i un seguit d’inversions de millora al camp de futbol de la Batllòria. Fins a
finals d’any es canviaran les porteries de futbol 7 i de futbol 11, s’adequarà una
habitació dels antics vestidors com a magatzem per a material esportiu i es reforçaran
les portes dels vestidors. Properament, l’Ajuntament amb el Consell de Poble i les
entitats usuàries planificarà les inversions a realitzar a mitjà i curt termini com són:
adequació del sistema elèctric de la instal·lació a la normativa actual, condicionament
de vestidors i la col·locació d’una tribuna. Aquesta temporada el nombre d’usuaris
del camp de futbol ha augmentat gràcies a una nova entitat esportiva, el Club Esportiu
la Batllòria, que aplega infants i joves futbolistes.

Inici de temporada al bàsquet
Amb un total de 18 equips i 210 jugadors federats de totes les edats ha començat
la temporada el Club Bàsquet Sant Celoni. La novetat d'enguany és l'ascens de
categoria de l'equip sènior femení A, que aquest any jugarà a 1a catalana. Pel que
fa a l'equip sènior masculí comença temporada amb noves incorporacions i nou
entrenador, amb l'objectiu d'aconseguir l'ascens de categoria. Els partits a casa es
juguen al Pavelló Municipal d’Esports durant tot el cap de setmana:
Dissabte matí a partir de les 9 h
Dissabte tarda a partir de les 16 h
Diumenge tarda a partir de les 17 h

El futbol base aplega 250 esportistes
Uns 250 esportistes repartits en 17 equips, segons la categoria, conformen el futbol
base de Sant Celoni. Els oficials es juguen al Camp Municipal d’Esports durant tot
el cap de setmana:
Dissabte matí futbol 7 (prebenjamins i benjamins) i futbol 11 (infantils)
Dissabte tarda futbol 11 (alevins i juvenils)
Diumenge matí futbol 11 (alevins i cadets)
Diumenge tarda futbol 11 (amateur)
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L’informatiu
VOLUNTARIS PER LA LLENGUA

Un dels millors projectes
europeus d’aprenentatge d’un idioma
Coincidint amb la celebració del Dia Europeu de les llengües, el 26 de
setembre, la Comissió Europea ha publicat les millors experiències
pedagògiques lingüístiques que s'estan fent a la Unió Europea.

Voluntaris per la llengua va néixer l'any 2002 al centre de normalització
lingüística (CNL) de Cornellà i des de l'any 2004 abasta ja tot el territori
català, amb la implicació de tots els centres de normalització lingüística
del CPNL, del Govern de la Generalitat, dels ens locals, i d'altres entitats

En aquesta publicació, i dins el llistat de les 50 millors maneres de
motivar els que estudien un idioma, s’ha inclòs el programa Voluntaris
per la llengua.

A Sant Celoni ja se n’han fet dues edicions i aquest mes de novembre
iniciarem la tercera.

L’apunt

d

En el nostre calendari tradicional, la nit de Tots Sants,
la del 31 d'octubre a l'1 de novembre, s'organitzen
nombroses castanyades, uns àpats que se solen
celebrar amb la família i els amics a base de
panellets, castanyes, moniatos i altres fruits de
l'època. El fet de menjar panellets, i fins i tot de
preparar-los a les cases i a les escoles, és una tradició
que en gran mesura ha perdut el sentit original, però
continua indicant popularment l'arribada del fred i
l'inici de l'hivern. Els panellets són una menja dolça
típica del nostre país que s'elabora i consumeix
únicament en aquestes dates. Si teniu curiositat per
conèixer postres i dolços genuïns d'altres contrades,
podeu fer-ne un tastet a la Neoloteca, i també al
Cercaterm, del Termcat http://www.termcat.net on
trobareu formes normalitzades per algunes
d'aquestes menges tan delicioses, com ara l'almívar
de llet, el baclaua, la crep, la gofra, la mousse, el
polvoró o la xabàkia.

T

Sabíeu que...

Els documents públics que són els expedits per
notaris o altres fedataris públics, com ara l'escriptura
d'una propietat, el testament, els documents de
constitució d'una empresa o associació o els de
subscripció d'accions, es poden fer en català? De
fet, s'han de redactar en la llengua oficial que
l'atorgant esculli, o, si hi ha més d'un atorgant, en la
llengua que acordin. El notari ha de preguntar
explícitament a l'atorgant o atorgants quina llengua
escullen. En tot cas, sempre és el comprador o
adquirent (en cas de transmissió de béns) o el
prestatari o deutor (en cas de préstec o hipoteca)
qui té la facultat de triar la llengua. Si no s'escull
expressament la llengua, el notari ha de fer
l'escriptura en català. En cap cas la tria d'una llengua
oficial o d'una altra no ha de comportar retard en la
redacció i l'autorització del document. Tampoc no
pot comportar cap mena de sobrecost.
Quan li ho demanin, la notaria també ha de fer
còpies en català d'escriptures redactades en castellà.

Regulat per l'article 14 de la Llei de política lingüística
i el Decret 204/1998, sobre l'ús de la llengua catalana
als documents notarials.
http://www6.gencat.net/llengcat/legis/cat/lpl.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/legis/nor-escr.htm

En línia

B

Nova versió imprimible d’un diccionari anglès-català
de codi obert.
El projecte DACCO ha presentat a Internet l'última
edició del seu diccionari Anglès / Català de codi
obert.
S’hi accedeix des de l’adreça:
http://www.catalandictionary.org
Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.org

S’inicia el curs a l’escola d’adults
El Centre de Formació d’Adults Baix Montseny va iniciar el mes
d’octubre l’activitat acadèmica amb una inauguració del divuitè curs
a la Biblioteca l’Escorxador, a la qual van assistir un gran nombre de
persones matriculades als cursos de l’escola. En aquest acte, presidit
pel 3r tinent d’alcalde i regidor d’Infància i Gent Gran, Jordi Arenas,
i per la regidora de l’àrea de Comunitat, Lourdes Donado, l’equip
docent va presentar el funcionament del Centre i el curs acadèmic.
També es va comptar amb la presència del director general de
Formació Professional i Educació Permanent del Departament
d’Educació de la Generalitat, Josep Francí, que va fer una exposició
sobre la importància de la formació permanent en una societat en
evolució constant.

A part de començar els cursos, s’ha programat una de les activitats
del primer trimestre, que consistirà en una sortida al teatre, adreçada
a tots els alumnes del Centre.

Per a més informació i orientació:
de dilluns a divendres, de 15 a 21h
C/ Torras i Bages, 12, 1r. Tel: 93 864 12 25

Aquest curs a l’escola d’adults s’ofereixen vint cursos diferents
que estan agrupats en els ensenyaments o programes següents:
aprenentatge de la llengua i ensenyaments inicials, graduat en educació
secundària, preparació de proves d’accés, anglès, informàtica i dibuix
i pintura.
El curs s’ha iniciat amb més de 300 alumnes, però com que hi ha
grups que permeten incorporacions durant el curs i a més s’obren
diversos períodes de matrícula per als cursos de menys durada
(trimestral, quadrimestral), es preveu que aquest curs 2005-2006
rebran formació a l’escola més de 500 persones.
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L’informatiu

Consell de Poble de la Batllòria
El Consell de Poble de la Batllòria ha posat en funcionament el grup de comunicació per garantir que els batlloriencs i batllorienques
estiguem informats de tot allò que és d'interès per al poble.
Pel que fa a les inversions municipals d'enguany, cal dir que no estan encara totalment desenvolupades i part dels projectes es troben en
fase d'estudi. D'altres, com l'actuació de millora de la placeta i la passera sobre el riu Tordera ja s'han dut a terme, (malgrat que la passera
ha durat ben poc temps a causa de les rierades). A mitjan juliol, l'Ajuntament va donar compte al Consell de l'estat de les actuacions.

Inversions pel 2005
- Estudi valoratiu del pas soterrat de la C-35 i accessos a l'estació
- Redacció del pla de Centre
- Ampliació del cementiri
- Adequació de l'edifici municipal del carrer Miquel Mateu
- Rehabilitació de la teulada de Can Bruguera
- Obertura del carrer Breda. Projecte
- Valoració de la idoneïtat de la passera elevada de la Tordera
- Adequació dels antics vestidors del camp de futbol i focus
- Projecte de rehabilitació de la Unió Batllorienca
- Canvi de l'enllumenat de Royal Park
(Sector la Batllòria, de la resta se n'ocupa l'Ajuntament de Gualba)

Un tema molt important s'ha produït en el decurs de les obres de
la C-35 i és el fet que en posar les defenses de via, els vianants que
es dirigeixen o tornen de l'estació ho han de fer per la via de trànsit
per manca d'espai als marges. Si això és perillós per a una persona
jove, imagineu-vos el que representa per a la gent gran o per als qui
porten infants o nadons en cotxets. Aquest problema s'ha exposat
a l'Ajuntament, però a data d'avui encara no s'ha resolt (cal tenir en
compte que la competència de l'actuació esmentada és de la Direcció
General de Carreteres de la Generalitat). Aquest és un exemple de
les actuacions que correspon empènyer a l'Ajuntament i que el
Consell voldria que fossin més àgils i dinàmiques.

Casament de parelles del
mateix sexe a Sant Celoni
Després de l'aprovació de la llei que permet els matrimonis homosexuals
i els equipara als heterosexuals, a Sant Celoni ja s'han celebrat tres
casaments entre parelles del mateix sexe. D'aquesta manera, les
persones homosexuals han aconseguit la igualtat legal amb la resta
de la ciutadania.

ESPAI
d’opinió
ciutadana

Ha mort l'il·lustre celoní Francesc Lacueva

Els malalts mentals

Segurament hi ha persones il·lustres que per néixer en un lloc,
però desenvolupar la seva tasca en un altre, malgrat que tinguin
repercussió mundial, la seva desaparició passi desapercebuda.
Aquest és el cas del Dr. Francesc Lacueva, nascut a Sant Celoni fa
94 anys i mort fa unes setmanes a Anglaterra, la seva residència.
Fill d'una família catòlica va estudiar per capellà, es va doctorà en
teologia dogmàtica per la Universitat Pontifícia de Salamanca. La
seva conversió a la fe evangèlica va tenir lloc a finals de 1961.
Després de renunciar als càrrecs eclesiàstics es va traslladar a
Anglaterra on va treballar en la difusió de l'evangeli a través de
missatges radiofònics. Al llarg de la seva vida, el treball evangelitzador
el va portar a diferents països del món; Espanya, Guatemala i
Anglaterra on va desenvolupar una copiosa producció literària i
teològica.

El dia 10 d’octubre es va celebrar el Dia de la Salut Mental, dia en què
hauríem de reflexionar sobre com tracta la societat les persones que
tenen aquesta malaltia. Es tracta d'una malaltia que sorgeix en edats
cada cop més avançades i que provoquen nivells de discapacitat que
no es tradueixen sempre en incapacitat per raonar, conversar sobre
un tema, bromejar, riure... com qualsevol altra persona.
Normalment és la societat, els amics, i la mateixa família, els que han
estigmatitzat aquestes persones i els que els han fet creure que no
tenen dret a opinar i a tenir una identitat com a individus.
Una malaltia mental és una malaltia com qualsevol altra, la gent que
la pateix és igual que nosaltres, però tenen certs problemes per realitzar
diferents tasques. No són “bojos” com diuen a les notícies. Cal lluitar
perquè la societat i les persones deixin els prejudicis enrere i comencin
a donar-los les ajudes i el suport que necessiten.

Com a pastor de l’església evangèlica a Sant Celoni, vaig procurar
que el Dr. Lacueva tingués l’oportunitat de visitar la seva vila natal,
però la seva avançada edat, els problemes de salut i la distància
va fer impossible aquest desig. Malgrat això, vull fer ressò d’aquest
fet que de ben segur haurà posat el nom de la nostra vila davant
els ulls de molts cristians d’arreu del món.

Si algú vol informació de com ser ajudat o com ajudar-nos poseuvos en contacte amb l’Associació de Familiars Mentals del Vallès
Oriental (DARUMA 93 861 39 09 – 647 47 30 60 –
daruma@darumaassociacio.com)
Gemma Gómez Díaz

Samuel Penalva

Espai d'opinió ciutadana
- 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.
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EL Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes: un
exemple dels equipaments que el PSC vol i fa per a la
ciutadania
Fa poc més de dos anys en un acte simbòlic i emotiu, sobre una esplanada
buida de contingut aleshores, però ja plena d’il·lusió i emoció, posàvem
la primera pedra d’un dels complexos lúdics i esportius que han transformat
la vida dels celonins i batlloriencs. D’aquesta manera s’iniciava la
construcció de la piscina coberta del Sot de les Granotes, que fa poc
dies inauguràvem, i que sense cap dubte, s’ha convertit en un reclam
de tota la ciutadania: de joves, de nens, d’adults i d’avis; convertint-se
en un espai de trobada.
I és que l’objectiu del PSC des que governa a l’Ajuntament de
Sant Celoni ha estat millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
Ens hem preocupat perquè el nostre poble gaudeixi d’equipaments
municipals de qualitat. L’esport ha estat sempre un referent per al PSC,
i perquè tothom tingui les mateixes oportunitats hem dotat tots els
nostres barris (Sant Ponç, les Borrelles, Illes Belles, Baix Montseny…) de
pistes esportives, que s’han convertit en llocs d’esbarjo, de trobada i de
pràctica de l’esport.
Continuarem fent possible les il·lusions de les entitats amb projectes
com la segona fase del complex esportiu municipal Sot de les Granotes
(pavelló triple, aparcaments...), la segona fase del camp de futbol, així
com la millora continua en el manteniment de les nostres instal·lacions,
perquè som conscients que la pràctica de l’esport ha de ser present en
la vida quotidiana de qualsevol ciutadà de Sant Celoni, de la Batllòria i
del Baix Montseny, ja que millorarà la seva salut diària.
Des del PSC com el partit de la majoria, treballarem per oferir als ciutadans
equipaments municipals de qualitat, oberts a tots els públics, i adaptats
a les necessitats socials, lúdiques i econòmiques de la població, perquè
Sant Celoni i la Batllòria se’ls mereixen.
Gaudiu de la piscina coberta, hem de fer d’aquest equipament, no
solament un centre d’esport, sinó un centre de reunió i de trobada, que
enriquirà la nostra salut i la vida social.

Grup Municipal del PSC
www.psc.santceloni.com

Nou estatut i finançament,
ara toca anar junts!!!
Després d’unes negociacions dures i llargues que han durat divuit mesos, el
passat 30 de setembre vam esclatar tots de joia perquè les persones que ens
representen al Parlament van donar el SÍ que tots esperàvem, només els
diputats i les diputades del Partit Popular van votar en contra de l’Estatut.
Nosaltres respectem la seva decisió, encara que ens costa d’entendre com han
pogut votar en contra de la proposta de llei del nou Estatut i del finançament
que no va en contra de ningú, en tot cas va a favor de la ciutadania, es tinguin
les idees que es tinguin.
ERC està fent el seu treball i el continuarem fent perquè l’Estatut arribi a bon
port. La nit electoral del 16 de novembre del 2003 dèiem: “Ara toca fer un
pacte nacional per l’Estatut i un nou finançament...”, doncs bé, ja està fet i
per tant hem estat coherents amb els compromisos que vam contreure davant
el nostre electorat i amb la resta de ciutadans i ciutadanes de la nostra nació.
En aquest moment toca anar tots junts a Madrid, ens esperen dies i mesos
durs i difícils perquè ens intentaran dividir, però si tots anem junts, tirarem
endavant l’Estatut. L’Estatut i el finançament són plenament constitucionals
i, a més, tenen el suport de 120 diputats i diputades que representen un 90%
de la ciutadania de Catalunya que va votar. També hi ha el compromís que va
prendre el president espanyol Zapatero, davant l’electorat català al Palau de
St. Jordi a les passades eleccions generals. I no hem d’oblidar que, pel que fa
als ajuntaments, suposa una nova manera de millorar-ne el finançament i de
disposar de més autonomia local en diversos àmbits.
Per tant, ara toca parlar-ne i recordar al president Zapatero el seu compromís
amb el poble de Catalunya. De fet, des d’ERC, creiem que mentre no es
demostri el contrari, és un home de paraula. En la mateixa campanya electoral
va dir: “Si sóc president, retiraré les forces armades de l’Iraq...” i ho va fer,
encara que hi hagi personatges en el seu entorn que estarien més còmodes
si militessin al PP i que posaran tantes esmenes com puguin per tal de laminar
l’Estatut.
Aquest Estatut no és el que voldria ERC, sinó el de TOTA la ciutadania catalana,
inclosos l’electorat del PP, ja que, per a nosaltres, el millor Estatut per Catalunya
és una Constitució, perquè això voldria dir que tindríem un estat propi, però
també diem que aquest Estatut és una bona eina per ampliar la nostra sobirania,
i, per tant, defensarem i el vetllarem el projecte de llei de l’Estatut que hem
portat al Congrés dels Diputats perquè no es modifiqui, oferint la màxima
seducció ja que per a nosaltres és el mínim acceptable que vam consensuar
amb la resta de partits.
Celonis i celolines, batlloriencs i batllorienques: Ara és l’hora d’anar tots junts
i de mobilitzar-nos per guanyar el nostre nou ESTATUT!

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

Quines infraestructures són impossibles?

Tu fas Sant Celoni!

Aproximadament, cinc-centes paraules són les que disposa el Grup Municipal de CiU
per explicar tant l’activitat del Grup com de les notícies de l’últim mes. Un esforç de
síntesi que aquest mes ens ha portat a proposar-vos unes reflexions al voltant de les
infraestructures, de les possibles i de les que no ho són.

Estem arribant a la tercera fase de la diagnosi participativa que vàrem iniciar a
començament de 2005.

Per a nosaltres, les infraestructures són el conjunt d’elements o serveis que es consideren
necessaris per a la creació o funcionament d’una organització (en aquest cas, el
municipi). La mateixa definició posa de manifest la clara relació que hi ha entre les
infraestructures que tingui en cada moment Sant Celoni i el nostre nivell de qualitat
de vida. Per tant, quan es parla de tenir un poble més transitable, humà, emprenedor,
respectuós, participatiu i atractiu, s’està parlant de millorar aquesta qualitat de vida
a través d’equilibrar les infraestructures que actualment tenim, en un sentit o un altre.
Així podem parlar dels nous accessos viaris a Sant Celoni, de l’aparcament subterrani,
de la remodelació de la C-35, però també d’un nou Centre d’Atenció Primària, d’una
nova llar d’infants, d’una nova residència per a la gent gran, de la creació de petita i
mitjana indústria no contaminant, de l’impacte del TGV, del comerç local, de l’oficina
de turisme, de l’hotel d’entitats, d’un nou centre d’oci...
L’Ajuntament hi ha de jugar un paper actiu. Ha de plantejar i dinamitzar nous
projectes, així com buscar complicitats amb tots nosaltres -partits polítics, veïns,
entitats o empreses- per tirar-los endavant.
Fa uns dies, Montmeló n’ha estat un exemple. La complicitat de l’Ajuntament, de
tots els partits, amb els veïns, després de molts anys i de molts impossibles, ha fet
que segurament aconsegueixin soterrar les línies del TGV al pas pel municipi.
Cal recordar que els grans avenços científics, culturals i socials de la història han
estat possibles perquè hi ha hagut persones que s’han replantejat les coses que
inicialment eren impossibles.
En aquest procés no val a dir que a nosaltres no ens toca, que ho facin els altres,
o que no podem. Quan parlem d’infraestructures estem parlant de la manera com
viurem cadascú de nosaltres i els nostres fills: elements tan tangibles com les
escoles, les residències, la feina i l’habitatge. El futur comença avui, per tant, cal
que no siguem conformistes!!
Us proposem reflexionar sobre quins són els reptes que té actualment Sant
Celoni pel que fa a infraestructures.
Quins són els projectes que han de marcar tant el model com la qualitat
de vida del municipi?
Què s’està fent per a fer-los realitat?
En aquest punt us proposem un exercici interessant: rellegiu aquest butlletí i trieu
d’entre les paraules, els fets. Apunteu-los en un calendari i comproveu-ne el grau
de compliment.
Si ho feu, molt probablement posareu en dubte la credibilitat del butlletí, com ho
va fer ICV en el passat número, perquè es dedica a publicar únicament articles
sobre l’activitat (o futures activitats) de l’equip de govern, moltes repetides o
similars a notícies ja publicades anteriorment. No hi tenen cabuda ni les entitats
ni l’oposició. No crea xarxa ni complicitats. No planteja objectius conjunts. Tot el
que no es fa diuen que és impossible... Moltes paraules i pocs fets?

Molts de vosaltres l’heu anat seguint, a través de L’informatiu, com a entrevistats,
com a participants, en la comissió de seguiment o en el grup d’investigació.
Ara ha arribat el moment que vosaltres, veïns i veïnes de Sant Celoni, amb
tot d’idees per millorar el nostre poble, participeu en els tallers que s’obriran
per a tota la ciutadania.
Tots sabem que la participació no és una finalitat en si mateixa; la participació
és un mitjà per aconseguir alguna cosa. I el que volem aconseguir per Sant
Celoni a través de la participació ens ho heu de dir vosaltres.
Nosaltres, com a grup municipal d’Iniciativa Verds, sabem que la participació
és una necessitat estratègica per a un bon govern. I sabem, també, que
no s’improvisa.
Hores d’ara creiem que l’Ajuntament comença a estar preparat per a incorporar
la participació en tots els àmbits de la gestió municipal.
Hem iniciat un debat entre polítics i tècnics per conèixer els punts forts i
els ajustos que hem de fer per crear espais comuns d’informació i participació.
Nosaltres però, volem anar més enllà. Pretenem:
1. Incentivar el treball de coordinació entre les àrees.
2. Millorar la comunicació interna, amb reunions periòdiques i estructurades.
3. Elaborar informes preceptius de participació, de les diferents àrees implicades.
4. Enfortir els serveis d’informació i d’atenció ciutadana com elements de
participació i de qualitat dels serveis municipals.
5. Aplicar metodologies estimulants per a la ciutadania per aconseguir la vostra
implicació en els processos.
Les estructures d’organització i gestió per aconseguir una millor transversalitat
ja han estat previstes en el nou model organitzatiu.
Ha arribat el moment, però, de fer un pas endavant i incorporar a les ponències
i processos: mobilitat, infraestructures, seguretat, civisme i convivència, paisatge
urbà, patrimoni natural…, en definitiva en el disseny del municipi, incorporar,
ara sí, a la ciutadania.
Aquest serà el nostre repte, com a grup de govern, per al 2006.
Imaginarem i crearem entre tots, polítics, tècnics i ciutadans, el Sant Celoni que
tots somiem.

Grup Municipal d’ICV
pasqualiaj@santceloni.org

Nosaltres volem parlar de les infraestructures. Ho farem el proper 4 de novembre
amb el màxim responsable d’infraestructures a Catalunya durant molts anys, Felip
Puig, en un acte a Sant Celoni. Reserveu-vos el dia!

Grup Municipal de CiU
boschoe@santceloni.org
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Teatre contra
la violència de gènere

AGENDA
divendres, 4 de novembre

Amb l’objectiu de commemorar el Dia
Internacional Contra la Violència de
Gènere, dissabte 26 de novembre, el
Servei a la dona de l’Àrea de Comunitat
de l'Ajuntament ha programat a
l’Ateneu l'obra “Mujeres fraguando
sueños”, de la companyia càntabra de
teatre Producciones Abrego.

EL VERÍ DEL TEATRE

L'espect acle f a una denúncia
contundent i una reflexió serena sobre
la violència de gènere. És un homenatge
a totes les víctimes de la guerra més
llarga de la història: la de sexe contra
sexe.

CAFÈ TERTÚLIA

La interpretació actoral, el ball flamenc,
la música celta, jazz i clàssica executada
en directe es donen cita en aquest
muntatge mestís i provocador que
tracta de transgredir la realitat
involucrant a l’espectador activament
en el seu desenvolupament, inhibint la
seva passivitat i proporcionant-li
materials per a realitzar una reflexió
sobre la violència de gènere.

2/4 d’11 de la nit
a l’Ateneu-Centre Municipal
d’Expressió, sala petita

dissabte, 5 de novembre
FIRA ARTESANA DE SANT MARTÍ
10 del matí, oberta dissabte i
diumenge fins a les 9 del vespre
a la plaça de la Vila
Diagnòstic participatiu de Sant Celoni
10 del matí
Al cafè de l’Ateneu

SE TE’N VA L’OLLA Més d’una trentena
de jocs acompanyats de música
11 del matí
al carrer Major, entre la plaça de la
Vila i la plaça de l’Església

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

Chanut
Draper
Vigas - Cardona
Casas
Sancho
Sancho

10 del matí
a la plaça de l'Església

GIMCANA DE CARRUATGES
DE CAVALLS
11 del matí
a can Riera de l’Aigua

2/4 de 12 del migdia
a la plaça de la Vila

SARDANES
amb la cobla Flama de Farners
12 del migdia
a la plaça d’en Nicola

INAUGURACIÓ DE LES PISTES
MUNICIPALS DE PETANCA
2/4 d’1del migdia
al carrer de Minuart, 6 (Les Torres)

CERCAVILA DE GEGANTS i
capgrossos de Sant Celoni
5 de la tarda
a la plaça de la Vila
d’Alfarb (València) i l’Esbart Dansaire
Sant Martí
5 de la tarda
a la plaça de la Vila

SARDANES amb la cobla
Contemporània
2/4 de 7 de la tarda
a la plaça de la Vila

Oficina d’Atenció al Ciutadà, Servei
d’Orientació Laboral i la Rentadora,
espai de lleure i cultura.
2/4 d’1 del migdia
al carrer Campins, 24, el Safareig
davant del Safareig

CONCERT i BALL DE FESTA MAJOR
2/4 de 6 de la tarda
a l ‘Ateneu-Centre Municipal
d’Expressió, sala gran

divendres, 11 de novembre
VOS (Versió Original Subtitulada)
Teatre Lliure i MOM Produccions
2/4 d’11 de la nit
a l’Ateneu-Centre Municipal
d’Expressió, sala gran

MUSIKALATENEU amb el grup local
ALTER EGO
12 de la nit
a l’Ateneu-Centre Municipal
d’Expressió, sala petita

dissabte, 12 de novembre
HORA DEL CONTE
2/4 de 12 del migdia
a la sala infantil de la Biblioteca
l’Escorxador

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ

diumenge, 6 de novembre
6a PEDALADA PEL MONTNEGRE
8 del matí
sortida del Centre Municipal d’Esports
Sot de les Granotes

XXI CONCURS D’ALLIOLI Vila de
Sant Celoni
2/4 de 10 del matí
a la plaça de la Vila

ESMORZAR POPULAR
10 del matí
a la plaça de la Vila

VII Trofeu Vila de Sant Celoni de tir
amb arc
A partir de les 8 h
al Pavelló Municipal d’Esports

RESISTÈNCIA TERRA 50 cc
2/4 de 12 del migdia
Parcmotor de Vallgorguina

MISSA cantada per la Coral Briançó
2/4 de 12 del migdia

MÚSICA DEL ROMANTICISME
AL SEGLE XX
a càrrec de la Coral Briançó
2/4 d’1 del migdia

VERMUT

INAUGURACIÓ DEL SAFAREIG

1 del migdia

diumenge,13 de novembre

A l’església de Sant Martí de Montnegre

ESPECTACLE D’ANIMACIÓ
amb Jordi Tonietti

CASTELLERS

amb l’orquestra Gira-sol
11 de la nit
a l’Ateneu-Centre Municipal
d’Expressió, sala gran

NOVEMBRE

6a MOSTRA ARTS AL CARRER

2/4 de 12 del matí
a la plaça de la Vila

LA FESTA DEL SOL

Farmàcies
de guàrdia

10 del matí
a la plaça de la Vila

TALLER DE DANSES

DANSES amb l’Escola de Danses

Dissabte 26 de novembre
Obra de teatre “Mujeres fraguando
sueños”
19 h
Sala gran del Teatre Ateneu
Entrada gratuïta

FIRA D’ARTESANS DE SANT MARTÍ

Martí Pey.
14.437 dies amb el llapis a la mà
7 del vespre
a la Rectoria Vella

Correbars amb la xaranga La banda
oficial de l’eix del mal
11 de la nit
sortida del Casal Quico Sabaté,
c. de Sant Roc, 8
Seguidament:

Concert amb l’orquestra Mitjanit
Pista coberta
en motiu del 5è aniversari del Casal
Quico Sabaté

2/4 de 2 del migdia

divendres, 18 de novembre
PRESENTACIÓ
Associació de Dones Progressistes
del Baix Montseny
2/4 de 8 del vespre
a la Biblioteca l’Escorxador

NIT DE LLETRES
9 del vespre

al Suís

GERARD QUINTANA I JOEL JOAN
Secrets compartits
11 de la nit
a l’Ateneu-Centre Municipal
d’Expressió, sala petita

MUSIKALATENEU
amb els grup locals TÓMATE ALGO
i AWGN
12 de la nit
l’Ateneu-Centre Municipal d’Expressió,
sala petita

diumenge, 20 de novembre
Taula rodona "Després del silenci. Una
visió des de Sant Celoni dels anys de
transició" de Punt 7 Ràdio
Amb motiu del 30 aniversari de la mort
de Franco
7 de la tarda
a la Biblioteca l'Escorxador

dissabte, 26 de novembre
COMENTARI EXPOSICIÓ Martí Pey
14.437 dies amb el llapis a la mà
7 del vespre
a la Rectoria Vella

SOPAR I ESPECTACLE MUSICAL
en motiu del 5è aniversari del Casal
Quico Sabaté
a càrrec de CESC FREIXAS i JAUME
ARNELLA
10 nit
a l’Ateneu-Centre Municipal
d’Expressió, sala petita

Chanut
Draper
Vigas - Cardona

EXPOSICIONS

Casas

RECTORIA VELLA

CAN RAMIS

Sancho

Martí Pey. 14.437 dies amb el llapis a la mà
Dibuix, gravat, tapís, transfer, paper-cut-out
Del 12 de novembre a l’11 de desembre de 2005

- VIII CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA MAJOR DE SETEMBRE

horari: dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre, dilluns tancat.
diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2 del migdia i
de 5 a 8 del vespre

del 4 al 20 de novembre

Chanut
Chanut
Draper
Vigas - Cardona
Casas

- 25 ANYS DE REBROT TEATRE

horari: de dijous a dissabte de 5 a 8 del vespre.diumenges
i festius de 2/4 de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 del
vespre

Sancho
Chanut
Draper
Draper
Vigas - Cardona
Casas
Sancho

Projectes d’emergència per a Guatemala i El Salvador
"Els escric per confirmar-los la gravetat de la situació. Desastre total. Morts, desplaçats, refugiats en albergs.
Les pèrdues productives en l'agricultura són totals, a partir de gener, notarem les seves conseqüències. Les
infrastructures ja febles de per si, han rebut un dur cop. Guatemala es troba en estat de calamitat pública"

Chanut
Draper
Vigas - Cardona
Vigas - Cardona
Casas

Mans Unides ha aprovat els dos primers projectes
d'ajuda d'emergència als damnificats per la tempesta
tropical Stan per mitjà d'ONG locals d'aquests dos
països centreamericans.

Sancho
Chanut

CASAS
CHANUT
DRAPER
SANCHO
CARDONA-VIGAS

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

Compte d'emergència
EMERGÈNCIA CENTREAMÈRICA
La Caixa: 2100 3291 95 2200109437
SCH: 0049 1892 63 2210525246
Telèfon: 93 487 78 78
Donatius on line a www.mansunides.org

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

Paper reciclat

