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Impuls als centres històrics de
Sant Celoni i la Batllòria
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Joan Castaño
Alcalde

Editorial
És molt satisfactori poder adreçar-me als
celonins i celonines des de L’Informatiu
quan es produeixen notícies tan positives
com la recent signatura dels Pactes de Salut
de Sant Celoni i del Baix Montseny. Els
avenços que ens aportaran aquests acords
sobre la qualitat en atenció sanitària fan
albirar un futur proper molt interessant per
al nostre municipi. El Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya, tal com va
manifestar recentment la consellera Marina
Geli a la Sala de Plens de l’Ajuntament,
mostra, així, de manera concreta, la voluntat
del Govern català de treballar juntament
amb els ajuntaments per planificar i gestionar els serveis de salut pública. Aquest model
de gestió, que fa molt més properes les
grans administracions a les necessitats de
cada territori, es materialitzarà, a casa nostra,
amb tot un seguit d’avenços: ampliació de
l’Hospital de Sant Celoni, nou CAP de Sant
Celoni, millora de places sociosanitàries i
augment de les geriàtriques... Tots en podrem gaudir.
Trobo també una bona notícia, l’obertura a
Sant Celoni del nou Centre de Desenvolupament i Atenció Infantil Precoç (CDIAP),
que atendrà infants de 0 a 6 anys, que
puguin presentar algun trastorn en el seu
desenvolupament o trobar-se en risc de
patir-lo i a dones amb embarassos de risc.
El nou CDIAP evitarà el desplaçament a
Granollers de les persones usuàries, i reforçarà el paper de capitalitat baixmontsenyenca
de la nostra vila. Aquesta iniciativa del Departament de Benestar i Família reforça
encara més el ferm sentit de cooperació
amb els municipis per part del Govern de
la Generalitat de Catalunya.
L’aprovació del Pla especial de la urbanització Boscos de Montnegre em suggereix
cridar-vos l’atenció sobre un aspecte del
desenvolupament de Sant Celoni i de molts
altres municipis: la progressiva reconversió
de les urbanitzacions generades els anys
seixanta i setanta en nous barris de les
ciutats i pobles, arran de la tendència
creixent a acollir habitatges de primera
residència. Aquest fenomen suposa un esforç
especial dels recursos públics, però permet
la millora de qualitat de vida en aquests
sectors i la seva progressiva incorporació a
la trama urbana.
A les portes de les festes de Nadal, en nom
de totes les persones que treballem a
l’Ajuntament us desitjo un bon Nadal i feliç
Any Nou.

Impuls als centres
històrics de Sant Celoni
i la Batllòria
El barri de la Força a Sant Celoni i el carrer
Major a la Batllòria són dos dels àmbits que
es revaloritzaran amb els plans de centre
Els centres històrics de Sant Celoni i de la Batllòria rebran un impuls molt important
durant els propers anys. Això serà possible arran de la redacció dels plans de centre,
que seran la guia per a la progressiva millora. L'objectiu de l'Ajuntament és aconseguir
un entorn bonic, interessant, agradable per passejar-hi i fer-hi vida cívica i, alhora,
reforçar la capacitat d'atracció del comerç celoní i batllorienc.

Els plans de centre
Què són?
Els plans de centre són documents que
serveixen per planificar com ha d’evolucionar
urbanísticament el nucli de la vila per tal que
faci correctament les funcions que se n'espera.
Aspectes a destacar: el tipus de pavimentació
dels carrers, el tractament de colors i materials
de les façanes, les activitats econòmiques que
s’hi poden dur a terme, la definició de com
ha de ser la mobilitat de vehicles i de persones,
la previsió d'aparcament per a cotxes o l’enllaç
amb els àmbits veïns.
Per elaborar els plans de centre de Sant Celoni
i de la Batllòria es compta amb l'assessorament
de gabinets professionals amb especialistes
diferents: urbanistes, arquitectes, historiadors,
ambientalistes, juristes, etc. Tanmateix, aquests
tècnics no podrien dur a terme la seva tasca,
sense treballar amb els tècnics municipals,
bons coneixedors de l'entorn i, especialment,
sense l’orientació dels membres del govern
municipal i de col·lectius com ara els
comerciants, els quals, en definitiva, són qui
inspiren quina mena de centres urbans es
volen assolir.
Per garantir la participació ciutadana, el Pla
de centre de la Batllòria s’està treballant
conjuntament amb el Consell de Poble i, en
el cas de Sant Celoni, el passat 17 de novembre
es va fer una primera reunió oberta a la
Biblioteca.

Torre de la Força (recinte emmurallat medieval)
al carrer de les Valls de Sant Celoni

Pla de centre de Sant Celoni
El Pla de centre abasta l’àmbit longitudinal comprès entre la plaça de la Creu i la plaça de Josep
Alfaras i, el transversal, entre la carretera Vella i els carrer de Campins, Santa Fe i Jaume I. L'amplitud
d'aquesta àrea ja indica que inclou sectors diversos: la Força, l'entorn de la plaça de la Vila i el carrer
Major, els carrers perifèrics, la zona de la Creu... Això vol dir que el Pla haurà de tenir molta traça
per harmonitzar l'encaix de tots aquests sectors.
Sant Celoni ja ha fet avenços en aspectes que amb tota probabilitat recollirà el Pla. En són mostra
l'adequació de la plaça de la Vila, la del carrer Torras i Bages (en procés) i, properament, la dels
carrers d'Anselm Clavé i Major (entre Germà Emilià i Comte del Montseny). En aquest sentit,
l’Ajuntament també s’ha interessat en la compra de diverses finques del barri de la Força. Tot plegat
estableix les bases per a la recuperació de patrimoni històric i la posada a disposició de nous espais
públics bonics i valoradors de memòria històrica.
El Pla de centre de Sant Celoni estarà disponible el mes d’abril de 2006.
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Capella de Sant Ponç
Església parroquial
de Sant Martí
Carretera Vella
Carrer Major

Plaça de la Vila
La Creu

Barri de La Força

Pla de centre de la Batllòria
A la Batllòria, l'àmbit del Pla comprèn l’entorn i carrers adjacents del
carrer Major sense renunciar, però, a tenir en compte la influència del
pas de la carretera C-35 o l’encaix amb la riera del Sot Gran.
L'equip redactor de treball, en col·laboració amb electes, representants
del Consell de Poble i tècnics municipals, ha copsat les bondats d'un
nucli històric que manté encara un important caràcter i que, amb un
seguit de mesures que ja s'han detallat, es podrà reforçar d'una manera
molt atractiva. Edificis com ara l’església de Nostra Senyora de l'Esperança,
can Bruguera (de propietat municipal) o can Ribot, són exemples de

primer ordre sobre els quals vertebrar un centre ben atractiu. També
a la Batllòria s'ha avançat en aspectes que recull –encara que no
estigui acabat- el Pla. És el cas de l'obertura del carrer de Breda,
amb projecte finalitzat i que, si no hi ha esculls, es començarà a
fer dins del primer semestre de 2006 o de l'estudi d'alternativa a
la variant de la C-35 planificada a tocar de la Tordera.
El Pla de centre de la Batllòria estarà disponible el mes de
gener de 2006.

Església Ntra. Sra.
de l’Esperança
Carrer Major

Safareigs
La Creu

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

Amb la voluntat de conservar i recuperar el patrimoni històric i de potenciar la centralitat comercial de Sant Celoni i la Batllòria,
s’estan realitzant els respectius plans de centre. Aquests plans seran l’eina que ens guiarà per executar les diferents accions
urbanístiques (pla d’usos, tractament de façanes, regulació d’aparcament, protecció de catàleg històric) dels centres dels dos
nuclis urbans, ja sigui en l’àmbit del centre comercial o en el del patrimoni històric.
El Pla de centre de Sant Celoni ens donarà les pautes de com fusionar i interrelacionar tot el que envolta el centre del poble, des
de la plaça de la Creu fins a la plaça de Josep Alfaras, passant per la carretera Vella per baix, i el carrer de Santa Fe per dalt.
El passat dijous dia 17 de novembre, l’Ajuntament va presentar públicament l’inici del treball. Totes aquelles persones que
estigueu interessats a participar en una comissió de seguiment, no dubteu a demanar-ho, apuntant-vos al formulari obert al
web santceloni.org sobre el Pla de centre.
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Sant Celoni, seu del CDIAP del Baix Montseny
El Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb els ajuntaments del Baix Montseny, obre a Sant
Celoni un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (CDIAP). Aquest servei, gestionat mitjançant sistema de concessió
a una empresa especialitzada, ofereix l’atenció de neuropediatres, logopedes, psicòlegs/òloges, fisioterapeutes i trballadors/es socials, per
atendre infants de 0 a 6 anys, que puguin presentar algun trastorn en el seu desenvolupament o trobar-se en risc de patir-lo, per causa
orgànica, psicològica o social, i dones amb embarassos de risc.
L’obertura del CDIAP Baix Montseny permet que els usuaris/es que fins ara es desplaçaven al CDIAP Granollers puguin ser atesos/es -amb
el mateix nivell de qualitat- més a prop dels seus domicilis.
Els ajuntaments, per la seva banda, aporten al funcionament del servei
les despeses derivades de la posada a disposició d’una seu adequada.
En aquest sentit, el Centre funcionarà provisionalment a les instal·lacions
de la Mútua del Carme, al carrer de Dos de maig, 1, fruit d’un contracte
subscrit entre l’Ajuntament de Sant Celoni i l’esmentada empresa (a la
foto l’alcalde, Joan Castaño, i el director general de Mútua del Carme
durant l’acte de signatura del contracte). Més endavant, hom preveu
que se situï a l’edifici de l’Escola Bressol Municipal, de nova construcció.
El CDIAP ha obert les portes a finals de novembre i s’hi pot accedir per
derivació de pediatres, centres educatius, etc. o per iniciativa particular
directa. El telèfon de contacte provisional és el 93 867 45 06 i l’horari,
de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda.

La consellera Marina Geli signa a Sant Celoni dos convenis per
millorar la qualitat sanitària de Sant Celoni i el Baix Montseny
La consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli, ha
signat dos convenis per millorar la qualitat sanitària de Sant Celoni i
dels pobles del Baix Montseny. L'anomenat Pacte de ciutat recull la
construcció del nou Centre d'Atenció Primària de Sant Celoni i l'ampliació
i remodelació de l'Hospital. Segons la consellera, aquests dos projectes
suposaran una inversió d'uns 8 milions d'euros i "constaten la
consolidació de l'Hospital de Sant Celoni i dels seus professionals".
L'alcalde Joan Castaño valora molt positivament la voluntat de la
Generalitat d'apropar l'àmbit de presa de decisions en matèria de salut
al món local que "és qui té un coneixement real i immediat de la
situació, de les necessitats en l'àmbit de la salut i de l'assistència".
A més del Pacte de ciutat, s'ha signat el Pacte per a la salut al Baix
Montseny que inclou els municipis de Sant Celoni, Campins, Fogars de
Montclús, Gualba, Montseny, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria
de Palautordera, Vallgorguina, Llinars del Vallès, Vilalba Sasserra, Sant
Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor. Amb aquest Pacte s'aprova
la creació de l'anomenat Govern Territorial de Salut que ha de garantir
el treball conjunt -Generalitat, ajuntaments i ciutadania- en la planificació,
ordenació, avaluació i coordinació dels centres i serveis de protecció de
la salut i d'atenció sanitària, sociosanitària i de rehabilitació de cada
àmbit territorial, en aquest cas, el Baix Montseny. En paraules de la
Consellera de Salut: "no es demana més diners als ajuntaments, els
demanem de governar plegats, de decidir plegats". Segons Marina
Geli, la meitat dels alcaldes de Catalunya ja han signat els respectius
pactes per a la salut.
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Acord de govern 2003-2007
Iniciada la fase de seguiment i control de l’acord de govern 2003-2007 plantejat com un document obert que té com a objectiu
avaluar els resultats de les polítiques i de les actuacions municipals, i la incidència que tenen en el progrés del nostre municipi.
Pretén també esdevenir l’eina que permeti el debat amb la ciutadania com a reflexió estratègica que determini el futur de Sant
Celoni i la Batllòria.
L’acord de govern 2003 – 2007, fruit d’un ampli consens polític (PSC,
ERC i ICV), estableix les prioritats polítiques del consistori per a
aquest mandat municipal, amb una especificació de les actuacions,
els recursos i calendari per assolir-los.

actitud d’honestedat
política davant els
ciutadans i ciutadanes,
sinó perquè, d’altra
manera, no tindria sentit
establir objectius si
després no poguéssim
analitzar si aquests han
estat aconseguits o no”

Propicia la màxima transparència de l’acció de govern municipal i
una participació més gran dels ciutadans en els afers públics.

Els eixos programàtics defineixen l’escenari de futur desitjat per
a Sant Celoni i la Batllòria:

Acord de govern 2003 - 2007

• Construir un municipi acollidor, socialment cohesionat, i culturalment
integrador com a mecanismes de relació cívica i democràtica.
• Gaudir d’un municipi emprenedor, amb un creixement equilibrat,
i amb un desenvolupament sostenible que millori la qualitat de
l’ocupació i la igualtat d’oportunitats per a tothom.
• Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania, amb uns serveis
de qualitat fonamentats en la transparència i la participació ciutadana.
Els objectius estratègics de l’acord de govern són un instrument clau
per millorar la gestió municipal, mitjançant una aposta ferma per la
transparència i la participació ciutadana.
Les actuacions i activitats concreten i acoten l’agenda política per a
tot el mandat, de forma que l’acció de govern avanci de manera
programada i sistemàtica, a partir d’haver seleccionat prèviament
allò que s’ha decidit aconseguir i, en conseqüència, planificar-ne
l’assoliment.
Amb el seguiment i l’avaluació de l’acord de govern, es posa de relleu
l’impuls de les inversions i l’impuls dels equipaments i serveis per
a la millora de la qualitat de vida de les persones, i de les actuacions
del dia a dia.

PLANIFICACIÓ

no només per una

- 3 Eixos programàtics
- 16 Objectius estratègics
- 100 Actuacions i activitats

AVALUACIÓ INICIAL
(Eixos programàtics de l'acord de govern)

PRIORITATS PER AQUEST MANDAT
(Definició dels objectius estratègics)

PROGRAMACIÓ

“Actualment estem en
plena fase d’avaluació, i

Com s’estructura:

Permet que tot l’Ajuntament treballi de manera cohesionada al voltant
d’objectius comuns, clars i compartits, superant d’aquesta manera
el tradicional aïllament de les àrees en l’execució de les actuacions
quotidianes.

DISSENY DE LES ACTIVITATS
(Per assolir els objectius)

RECURSOS NECESSARIS
(Humans i pressupostaris)

CONTROL

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

Representa alhora una oportunitat real de canvi ja que:

AVALUACIÓ I CONTROL
(Interna i ciutadana)

Més de 30 persones participen al Cafè tertúlia sobre la participació
que volem per a Sant Celoni
Més de 30 persones es van reunir dissabte
5 de novembre al Cafè de l’Ateneu per fer
un esmorzar tertúlia al voltant del model de
participació ciutadana que es vol per a Sant
Celoni. La tertúlia va partir d’un seguit de
preguntes concretes que es van treballar en
taules temàtiques dirigides per un moderador.
Com fer poble? o Com volem rebre la
informació? van ser algunes de les preguntes
que es van treballar.
Pel que fa al primer tema, un veí de Sant
Celoni deia: “s’ha perdut el ser poble”. Aquesta
frase expressa la creença que la gent no
s’identifica amb el poble com abans, que
s’ha perdut animació cultural, etc. També hi
ha consciència que cal plantejar-se la cohesió
de la vila a partir de l’arribada de nova
població, amb visions noves sobre el municipi
(els immigrants estrangers, però també els
procedents de l’Àrea Metropolitana). Com

promoure, doncs, que la gent se senti que
forma part de Sant Celoni?, va ser l’eix de debat
en una de les taules.
D’altra banda, no hi ha dubte que per poder
participar és bàsic estar informat. En aquest
sentit, es van plantejar les següents preguntes:
És Internet un bon mitjà per fer arribar la
informació a la ciutadania, o bé, això exclou
tot un sector de gent, que no utilitza ordinadors?
Què penses del nou butlletí municipal
L’informatiu? I del nou web de l’Ajuntament?
Quins altres mitjans són vistos per més gent:
pancartes, cartells, el boca orella, televisió
local…?
Els resultats d’aquest treball, així com de
tota la diagnosi participativa feta al llarg de
l’any, es presentaran públicament les properes
setmanes i estaran disponibles al web de
l'Ajuntament a partir de l’any que ve.
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Aprovat el Pla especial
de protecció i millora de
la urbanització Boscos
de Montnegre
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
va aprovar definitivament el passat 22 de setembre,
el Pla especial de protecció i millora de Boscos
del Montnegre. Aquest document, amb què es
podrà portar a terme la regularització d’aquest àmbit
del municipi, preveu entre altres aspectes les
condicions de compatibilitat entre el medi natural
i les implantacions residencials, els espais lliures o
l’establiment de zones d’especial protecció.

Millora de la seguretat de la
vorera del Mercat Municipal
Les condicions de la vorera del Mercat Municipal, situada a la cantonada del carrer
de Campins amb Passeig dels Esports, amb un pendent important i un paviment amb
panot de colors crema i vermell de superfície llisa, la feien poc segura per als vianants
en temps de pluja. Els pendents també eren inadequats pel que fa a la normativa
d’accessibilitat. Per corregir aquest defecte, l’Ajuntament ha iniciat una actuació de
modificació d’aquesta vorera per tal de millorar-ne la seguretat dels vianants i les
condicions d’accessibilitat. Aquesta actuació consisteix en una modificació del perfil
per reduir-ne el pendent i en una substitució del panot actual per un model antilliscant.

El Pla parcial de la zona
de can Giralt a punt
El sector can Giralt -situat al marge esquerre de
la carretera de Campins- ja disposa de pla parcial
–per be que tot just aprovat inicialment-. El desenvolupament residencial que s’hi preveu és majoritàriament d’edificació aïllada. El pla resol
l’enllaç del sector amb la carretera de Campins,
mitjançant una nova rotonda que, alhora, soluciona
el nus d’accés a l’IES Baix Montseny i a la zona
esportiva de can Sans, que restava fortament
condicionat pel canvi de rasant que genera el túnel
del TGV que s’hi ha de construir properament.
L’acoblament amb el sector veí de can Sans es
produirà mitjançant vies de passeig i, amb el sector
del Puig de Bellver, mitjançant passos d’ ús exclusiu
per a vianants.
Cal remarcar que el pla parcial de can Giralt
s’acoblarà al del sector Torrent del Virgili, amb la
qual cosa, una vegada completat el desenvolupament de tots dos, es disposarà d’un nou enllaç
directe entre l’ avinguda de la Pau i la carretera de
Campins.

El camp de futbol de
la Batllòria tindrà nou
enllumenat
L’Ajuntament ha redactat el projecte de
modernització de les instal·lacions elèctriques
d’aquest equipament batllorienc. Del document
cal destacar-ne la instal·lació de noves torres i
de nous focus, que aportaran una millora molt
important en el desenvolupament nocturn de
les activitats. Durant el 2006 es duran a terme els
treballs que es deriven del projecte.

6

Col·laboració de les empreses de Sant
Celoni per adequar la seva activitat a la
normativa vigent
Tal i com s’informava a L'informatiu número 5, l'Ajuntament –amb el suport de la
Diputació de Barcelona- ha endegat la realització d’un cens actualitzat i fiable de
les activitats del municipi, per tal de poder aplicar correctament la normativa
d’activitats vigent.
Per elaborar aquest procés és imprescindible la col·laboració de les empreses
implicades. En aquest sentit, al llarg del mes de desembre, totes les empreses
del municipi rebran un escrit informatiu amb un qüestionari per emplenar
amb les dades mínimes i
necessàries per poder
determinar el règim de
tramitació que correspon a
cada activitat.
degudament emplenat,
s'haurà de presentar a l’Àrea
d’Entorn (edifici municipal
del carrer del Bruc, 26, o,
també es pot tramitar a través
del web municipal
www.santceloni.org (a l'apartat
Seccions /Formularis).
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Obres a la via pública

Les obres al carrer
de Torras i Bages,
entre la plaça de la
Vila i el carrer de
Santa Fe, segueixen
a bon ritme. Si el
temps no alenteix
els treballs, estaran
llestes a mitjan
desembre.

El reasfaltat i la construcció d’una plataforma elevada al carrer del Doctor Trueta es van completar a mitjan novembre.

Ramon Segarra
Regidor d’Habitatge

“Sant Celoni
disposarà aviat
tant d’habitatge
protegit en règim
de compra, ja en
construcció, com
d’habitatges
protegits de
lloguer”

Els habitatges protegits
del carrer de Maria Aurèlia
Capmany de les Torres, ja
estan projectats
La societat Proviure, que s’ocupa de la promoció, ja ha
presentat a l’Ajuntament el projecte per a la construcció
de 36 nous habitatges protegits, en règim d’arrendament,
al carrer de Maria Aurèlia Capmany, 4 de les Torres.
L’edifici disposarà de tres escales, amb 14, 10 i 12 habitatges
respectivament, la superfície dels quals serà entre els
38 m2 (amb 1 habitació), els 51 m2 (2 habitacions) i els
62 m2 (3 habitacions). Tots tindran una plaça d’aparcament
i un traster.

Cap a la supressió dels passos a
nivell del ferrocarril
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 26 de juliol de 2005 va informar
favorablement el projecte bàsic de supressió dels passos a nivell dels punts
quilomètrics 157/530 (carrer d’Olzinelles) i 157/630 (carrer de Sant Francesc),
redactat per encàrrec pel Ministeri de Foment, que preveu la supressió d’aquests
passos mitjançant la construcció de dos passadissos inferiors per a vianants,
així com la creació d’un nou pas inferior per a vianants i vehicles, al carrer
de Roger de Flor. Els pressupostos generals de l’Estat per al 2006 preveuen
les actuacions derivades d’aquests projectes.

Hom preveu que el començament de les obres tindrà lloc
durant el primer semestre de l'any vinent.

7
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Ordenances fiscals per a l'any 2006
El Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant
Celoni ha aprovat les ordenances fiscals per
a l'any 2006. La modificació de les ordenances
s'ha fet amb l'objectiu de garantir la suficiència
de recursos de l’Ajuntament, ingressos del tot
necessaris per afrontar la gestió del municipi
i la realització de les inversions necessàries
per al seu creixement i millora.
En els principals impostos i taxes s'ha aprovat

un augment del 3,7%, tenint com a referència
la inflació acumulada el mes de setembre (s’ha
de tenir en compte que, pel mateix període,
la inflació a Catalunya era del 4,3%). L'impost
sobre béns immobles, però, té un augment
del 2%. En aquest sentit, s'introdueix una
bonificació del 15% de la quota als béns
immobles destinats a habitatges en els quals
s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament

tèrmic o elèctric de l'energia solar per a
l'autoconsum. Al marge d'aquesta novetat,
s'han mantingut les bonificacions introduïdes
els darrers anys.
Cal destacar la modificació que s’ha aplicat a
la bonificació de la taxa d’escombraries per
facilitar que més persones jubilades o
pensonistes la puguin obtenir.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
Col·lectiu
/ Activitat

Famílies
nombroses

Béns immobles
destinats a habitatges
on s’hagin intsal·lat
sistemes per a
l’aprofitament
tèrmic o elèctric
de l’energia
solar per autoconsum

Tipus de Bonificació

68 euros,
sobre l’habitatge
habitual

Bonificació del 15%

Procediment
de sol·licitud

Període

Per a propietaris:
-Instància.
-Volant d’empadronament.
-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
subvenció.

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
-Instància.
-Adjuntar documentació
acreditativa que les
instal·lacions per a
producció de calor
inclouen col·lectors
homologats per la
Generalitat, d’acord amb
allò establert a l’article
8.4 de l’ordenança
reguladora de l’IBI

Per a l’any
2006: de gener
a abril.
Per anys
posteriors: fins
31 de
desembre de
l’any anterior
al qual se
sol·licita la
subvenció.

Lloc de sol·licitud

Oficina
d’Atenció
Ciutadana
el Safareig
Campins, 24
93 864 12 00

Oficina
d’Atenció
Ciutadana
el Safareig
Campins, 24
93 864 12 00

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Col·lectiu
/ Activitat

Tipus de Bonificació

Procediment
de sol·licitud

Període

Lloc de sol·licitud

Arranjament
de façanes
d’edificis

Exempció total

- Especificar en Instància
de sol·licitud de llicència

Tot l’any

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

Tot l’any

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

Tot l’any

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

Obres que
incorporin
sistemes
d’aprofitament
tèrmic o elèctric
de l’energia
per autoconsum
Instal·lacions i obres
de remodelació 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.

8

Bonificació del 95%

- Especificar en Instància
de sol·licitud de llicència
- Documentació tècnica
acreditativa

Bonificació del 90%

- Especificar en Instància
de sol·licitud de llicència
- Documentació tècnica
acreditativa

Francesc Garcia

Regidor d’Economia

“Les bonificacions
suposen un
important esforç
econòmic per
l’Ajuntament però
són una mesura
social necessària
per a moltes
persones”
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IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Col·lectiu
/ Activitat

Punt 7 Ràdio
Tipus de Bonificació

Activitats que
disposin per a
l’ús propi,
l’energia solar o
altres energies
renovables o
energia
produïda a
partir de
sistemes de
cogeneració.

Activitats
dedicades a la
producció
d’energia solar o
altres energies
renovables o
l’activitat de
producció
d’energia a
partir de
sistemes de
cogeneració.

Procediment
de sol·licitud

-Especificar en Instància
de sol·licitud de
llicència d’activitat
Bonificació del 10%

-Adjuntar
documentació
acreditativa de
l’aplicació i efectiva
dels sistemes

-Especificar en Instància
de sol·licitud de
llicència d’activitat
Bonificació del 10%

-Adjuntar
documentació
acreditativa de
l’aplicació i efectiva
dels sistemes

Període

Lloc de sol·licitud

De març a
maig de
l’any en que
es sol·licita la
subvenció.

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

De març a
maig de
l’any en que
es sol·licita la
subvenció.

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (plus vàlua)
Col·lectiu
/ Activitat

Punt 7 Ràdio
Tipus de Bonificació

Transmissió de
terrenys per
herències, pels
ascendents i
descendents de
primer grau i els
cònjuges de
difunts.

Procediment
de sol·licitud

Règim d’autoliquidació
amb obligatorietat, en
tot els casos, de declarar
les dades i determinar
el deute tributari.
Bonificació del 30%

Període

Actes
intervivos:
30 dies hàbils
Actes per
causa de
mort:
6 mesos.

Lloc de sol·licitud

Oficina que
l’Organisme
de Gestió
Tributària
Carretera
Vella núm. 5,
baixos
93 867 45 41

TAXA D’ESCOMBRARIES
Col·lectiu
/ Activitat

Punt 7 Ràdio
Tipus de Bonificació

Procediment
de sol·licitud

Període

Lloc de sol·licitud

Jubilats o
pensionistes
empadronats a
Sant Celoni.
Cal que la unitat
familiar obtingui uns
ingressos que no
sobrepassin el salari
mínim
interprofessional i que
no siguin propietaris
de més d’un
habitatge.
Quan estiguin
empadronades dues
persones els ingressos
no han de superar el
115 % del salari
mínim, i quan hi hagi
empadronades més
de dues persones el
límit és el 120% del
salari mínim.

Bonificació del 50%

-Instància
-Volant d’empadronament
-Document acreditatiu
dels ingressos mensuals
dels residents al domicili

Del 18 d’abril
al 17 de juny

Oficina
d’Atenció
Ciutadana
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Creació de més places d’aparcament
per a les persones amb mobilitat reduïda
Per millorar i facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, l’Àrea de Seguretat Ciutadana en col·laboració amb l’Àrea de
Comunitat de l’Ajuntament de Sant Celoni, ha augmentat la reserva de places d’estacionament per a aquestes persones. Les places s'han distribuït
per les zones properes a equipaments públics, domicilis o llocs de treball de persones amb disminució.
El Pla d’ubicació preveu la reserva de 25 places d’aparcament:
Ubicació

Places reservades

Carrer del Doctor Fleming

2

Carrer de Ramon Berenguer (Sant Ponç)

1

Avinguda de Catalunya (Aparcament pavelló)

3

Passeig de la Rectoria Vella (Aparcament Rectoria Vella)

2

Plaça de l’Estació

1

Carrer de la Diputació (Aparcament Cap-hospital)

3

Avinguda de la Pau

1

Carretera Vella (Ateneu- Escola de Música)

1

Carrer de Campins (Residència Sociosanitària Verge del Puig)

2

Carrer d’Esteve Cardelús (Biblioteca)

1

Passeig de la Rectoria Vella (Biblioteca)

1

Carrer del Bruc (Àrea d’Entorn)

1

Carrer de Campins/ Abad Oliva (OAC- Safareig)

1

Carrer de la Diputació (CDIAP- La Mútua)

2

Carrer de Francesc Macià (Centre esportiu Sot de les Granotes)

2

Aparcament del Cementiri

1

Millora la qualitat
del transport escolar comarcal
150 monitores i supervisores participen a un curs de formació
Durant el mes de novembre, 150 monitores i supervisores del transport escolar de la comarca
van participar a un curs de formació bàsica sobre primers auxilis, mecanismes de seguretat
i mecànica, extinció d’incendis o mesures d’evacuació, organitzat pel Consell Comarcal.
L’objectiu de les jornades era millorar la qualitat del servei, la seguretat i la prevenció, amb
la formació de les monitores i supervisores que acompanyen als més de 3.000 alumnes de
primària, ESO, educació especial i tallers, en els 101 vehicles de transport escolar que es
desplacen diàriament als diferents centres d’ensenyament del Vallès Oriental. Durant la
presentació del curs, que es va fer al Circuit de Catalunya amb la presència de la consellera
d'Interior de la Generalitat, Montserrat Tura, el president del Consell Comarcal, l'alcalde Joan
Castaño, va assegurar que "s'intenta tenir molta cura a l’hora de dissenyar les rutes i es
treballa per millorar la professionalitat i la formació del personal d'aquest sector". A la
presentació es va fer un simulacre d’evacuació d’un autobús amb la participació d’alumnes
de les Franqueses del Vallès (veure foto).

10

L’Ajuntament continuarà treballant per millorar
el desplaçament de totes aquelles persones
amb mobilitat reduïda i estarà atent a la reserva
de noves places d’estacionament per a aquest
col·lectiu.

Parada de taxi a l'Hospital
Des de fa uns dies, per facilitar l'accés a
l'Hospital, s'ha instal·lat una parada de taxi al
carrer de la Diputació, entre l'avinguda de
l’Hospital i el carrer de Santa Tecla. La zona
reservada és per a un vehicle.

Dispositiu de
seguretat durant
les nits del cap de
setmana
Des del passat mes d’octubre, Policia Local i
Mossos d'Esquadra col·laboren molt
estretament en els dispositius especials de
seguretat que s’han muntat al voltant de
l'estació de RENFE de Sant Celoni i a l’accés
de la discoteca Pont Aeri, de Vallgorguina, per
evitar aldarulls i bretolades. Dins el terme
municipal de Sant Celoni, la Policia Local hi
participa activament fent escorcolls i ha
incrementat la seva presència en l’inici del
trajecte que els joves fan des de la plaça de
l'estació de tren fins a la discoteca. Segons el
regidor de Seguretat Ciutadana, Manuel Bueno,
aquests controls policials "lluny de ser
repressius, el que volen és donar seguretat i
sensació de seguretat a tots els celonins i a
totes aquelles persones que desitgen conviure
en pau".
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Si tens la factura, tens la garantia
Consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Lourdes Donado

Regidora de
Comunitat

"Volem seguir
vetllant per la
defensa dels drets
de les persones
consumidores"

Segons la nova llei de garanties en la
venda de béns de consum, el venedor
està obligat que el producte, en el
moment de la compra, sigui conforme, és a dir, que s’ajusti a la descripció feta, que sigui apte per a l’ús
al qual es destina i que tingui la qualitat i les característiques d’un bé del
mateix tipus.
El venedor respon dels defectes que
tingui el producte durant dos anys
(excepte si és de segona mà, en aquest
cas haurem de pactar el termini de
la garantia que no podrà ser mai inferior a un any).
Si el defecte apareix els primers sis
mesos, es presumeix que ja hi era en
el moment de la venda, i si és posterior, haurem de provar que no és
degut a un mal ús. S’ha d’informar
del problema el venedor abans que
passin dos mesos des que detectem
el problema.
És possible que el venedor o el fabricant ens atorgui una garantia comer-

cial, que sempre ha de millorar els
drets que ja tenim per llei.
Els consumidors podrem optar entre
la reparació o la substitució del
bé, excepte si una d’aquestes opcions
és impossible o resulta desproporcionada. Aquesta reparació o substitució
ha de ser gratuïta i s’ha de fer en un
període de temps raonable.
En cas que la reparació o substitució
no sigui possible, es pot optar per
una rebaixa adequada del preu o
pel retorn dels diners pagats.
Recomanacions
- Hem d’assegurar-nos que la factura
o tiquet de compra conté la referència del bé que comprem, i l’hem de
conservar.
- Hem de conservar els documents
que descriuen el bé i n’especifiquen
les característiques.
- La publicitat és vinculant: podem
exigir-ne el compliment.
- En cas que el preu de compra inclogui la instal·lació, hem de demanar

que s’especifiqui a la factura, així
podrem exigir el compliment de la
garantia si hi ha un defecte en la
instal·lació.
- En cas que detectem algun problema en el bé perquè no és conforme, hem de dirigir-nos al comerç
on vam adquirir-lo i aportar la factura o el tiquet de compra.
- Si comprem un bé de segona mà,
hem d’analitzar bé l’estat i la descripció que en fa el venedor abans de
decidir comprar-lo. La garantia podrà
pactar-se amb el venedor però mai
no podrà ser inferior a un any.

Per a més informació:
Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor (OMIC)
C/ Santa Fe, 52, 1r
Tel. 93 864 12 24

L’Ajuntament instal·la un monitor de radiofreqüència
de telefonia mòbil amb el suport de la Generalitat de Catalunya
L’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació (DURSI), de la Generalitat de Catalunya, han posat en marxa a Sant

Celoni un punt de la xarxa de control d'emissions de les antenes de
telefonia mòbil, situat a l’Edifici Bruc, on hi ha ubicada l’Àrea d’Entorn. Amb
aquesta xarxa es vol mesurar i controlar, de forma contínua i remota, les emissions
de les estacions base de telefonia mòbil i vetllar per la qualitat ambiental.
Els camps electromagnètics són, en general, imperceptibles per l'ésser humà i aquest
fet provoca una certa desconfiança que, en alguns casos, es tradueix en un rebuig
d'una part de la població cap a les antenes de telefonia mòbil. Amb el projecte SMRF
(Sistema de Monitorització de Ràdio Freqüència) es vol suplir la imperceptibilitat

dels camps electromagnètics mitjançant mesures objectives dels nivells
de radiacions que permetin donar tranquil·litat als ciutadans. Els monitors
mitjanen les dades, les 24 hores del dia, i les trameten al DURSI que podrà disposar
així d'una base de dades amb recopilació històrica, que es podrà consultar en un WEB
desenvolupat en una plataforma en programari lliure en català. Així mateix des del
centre de control també es podran rebre les alertes en cas que els nivells d'emissió
arribin als límits establerts per la normativa catalana, molt més estricta que la marcada
per l'Estat espanyol i la Unió Europea.
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TU FAS POSSIBLE

UN SANT CELONI NET

4 ELS ENVASOS LLEUGERS
Com la resta de recollides selectives al municipi, la recollida d’envasos lleugers ha seguit una tendència creixent des del seu inici. Així
doncs respecte l’any 2000, les quantitats recollides (sense comptar el servei de deixalleria) s’han incrementat un 47%. Addicionalment,
la recollida per càpita ha passat de 4,6 Kg/habitant l’any 2000 a 6 Kg/habitant l’any 2004.
El terme envasos lleugers engloba tots aquells recipients i embolcalls
que es fan servir per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar
mercaderies i articles d’ús i consum habitual a les nostres llars. Això
inclou: envasos de plàstic (d’aigua, de llet, de detergent, de iogurts, etc.),
brics, envasos d’alumini o de llauna (begudes, conserves, etc.), bosses
de plàstic, paper d’alumini, safates de poliestirè, etc.
La major part dels envasos lleugers s’identifiquen mitjançant el distintiu
anomenat Punt Verd que indica que els fabricants i distribuïdors paguen
una certa quantitat de diners per cada envàs que posen al mercat per
tal de finançar part de les despeses que comporta la recollida i gestió
dels residus d’envasos que –principalment i en última instància– duen
a terme els municipis mitjançant els serveis que posen a l’abast dels
ciutadans i ciutadanes. L’entitat sense ànim de lucre Ecoembes
(www.ecoembes.es) gestiona aquests diners i els reparteix entre els
ajuntaments i altres administracions de caràcter local (per exemple, el
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental) que gestionen
sistemes de recollida selectiva d’envasos.

d’envàs 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 el serveis municipals de residus fan endreça dels residus
que hi ha a l’entorn dels contenidors, recollint selectivament les fraccions
existents, entre elles la d’envasos lleugers, i es posen dins el contenidor
selectiu.
La mitjana mensual de recollida d’envasos lleugers al municipi és
actualment de 7,35 tones, prop d’un 90% de les quals provenen del
contenidor groc i la resta de la Deixalleria, segons el gràfic que s’indica
a continuació

11 %

Els envasos comercials, (aquells que són de l’ús i consum exclusiu en els
comerços i serveis s’utilitzen per al transport i distribució), no porten
punt verd i el responsable de la gestió correcta és l’últim posseïdor, que
generalment és el comerciant.
La gestió d’alguns residus d’envasos utilitza el denominat Sistema de
devolució i retorn (SDDR) i en aquest cas l'envàs adquirit es retorna buit
en el punt de venda per al seu reciclatge, recuperant el dipòsit deixat
en la compra. Són els anomenats envasos retornables: ampolles de vidre
de llet, ampolles d’aigua amb gas i altres begudes, etc.
Els envasos recollits selectivament es duen a plantes de triatge on se
separen per tipologies per al seu reciclatge posterior. El grau de reciclatge
dels envasos varia segon els tipus de material , per exemple:
- Les llaunes de ferro o les d'alumini són envasos 100 % reciclables.

Recollida selectiva
d’envasos lleugers 2005
Contenidor groc
Deixalleria

89 %

Reciclant els envasos aconseguim importants beneficis per a l’entorn i
gestionem més sosteniblement els nostres recursos:
- Reduïm els residus que van a parar a abocador.
- Reduïm el consum d’aigua i d’energia.
- Reduïm la contaminació de l’entorn i estalviem matèries primeres.

- Els envasos de plàstic es poden reciclar per a la fabricació de bosses
de plàstic, mobiliari urbà, senyalització... o bé per a l'obtenció de
nous envasos d'ús no alimentari (lleixius, detergents, etc.).
- Els brics es poden reciclar aprofitant conjuntament els seus
components (fabricació d'aglomerat) o bé amb l'aprofitament
separat de cada material (reciclatge del paper i valorització
energètica del polietilè i l'alumini).
Distintiu punt verd

A Sant Celoni i la Batllòria, la recollida selectiva de la fracció d’envasos
lleugers prengué força l’abril de 1999, quan s’instal·là el contenidor groc
al conjunt de municipis de la comarca. Actualment es du a terme
mitjançant diversos sistemes:
• Recollida contenidor groc
Actualment hi ha 47 contenidors al municipi, que es buiden 2 cops a la
setmana. 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).
• 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 envasos lleugers
(sense cost en el cas d’envasos amb punt verd i per a qualsevol tipus
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Què es pot recollir com a envasos lleugers?
SI: envasos i bosses de plàstic, llaunes, brics, porexpan, paper
d’alumini, etc.
NO: envasos de productes tòxics (pintures, vernissos, llaunes
d’oli de cotxe, etc.). Aquests envasos s’ha de dur sempre a la
deixalleria

On i com s’ha de deixar?
Als contenidors de color groc o a la deixalleria.
Esbandiu el contingut dels envasos abans de dipositar-los al
contenidor, i aixafeu-los perquè ocupin menys volum.

Recordeu:
El millor residu és el que és el que no es genera. Incorporant
mesures senzilles en els nostres hàbits quotidians i de compra
podem reduir els residus d’envasos:
Eviteu les bosses de plàstic, les safates de porexpan, embalatges
innecessaris i envasos d’un sol ús.
Trieu el carro i el cabàs, la bossa de pa, els productes a granel, els
productes amb embalatges mínims i els envasos retornables.
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Actuacions de millora
dels hàbitats de ribera a la Tordera
S’implantaran més de 15.000 exemplars d’arbres i arbustos entre Sant Celoni i aigües avall de la Batllòria
Durant el mes de novembre s’ha iniciat el
Projecte executiu de restauració i millora de
l’hàbitat de ribera del riu Tordera al terme
municipal de Sant Celoni, que consisteix,
bàsicament, en la plantació d’arbres i arbusts
autòctons de ribera. La finalitat del projecte
és millorar la funció ecològica del riu i,
especialment, estabilitzar-ne els marges i
terrenys actuals tot garantint-ne la capacitat
hidràulica.
Es tracta d’un projecte que s’emmarca en
les propostes d’actuació previstes en la
Planificació de l’espai fluvial del riu Tordera,
que és un document elaborat per l'Agència
Catalana de l'Aigua que té per objectiu
plantejar una solució integral que prevegi
un conjunt d’actuacions encaminades a
definir i preservar l'espai fluvial, a reduir les
afeccions produïdes per les avingudes i els
fenòmens associats a precipitacions de gran
intensitat i a preservar o restaurar les zones
degradades o amb risc d'afectació.

Les zones en les quals es duran a terme
aquestes plantacions es troben entre Sant
Celoni i aigües avall de la Batllòria.
Concretament, es revegetaran alguns dels
talussos i esculleres i es repoblaran algunes
ribes tant del marge esquerre com del dret
de la Tordera. En total, s’implantaran més
de 15.000 exemplars d’arbres i arbustos
d’unes quantes espècies: diferents tipus
de salzes, pollancres, freixes de fulla petita,
sanguinyols, arçoós blancs, aranyoners,
roures...

una donació per part dels vivers del
Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament
facilita la feina amb petites intervencions,
com ara l’aportació de criteris ambientals,
els espais a revegetar i l’adequació d’una
rampa d’accés a algunes zones de plantació.

L'execució va a càrrec de la Fundació Natura,
entitat no governamental dedicada a la
conservació de la natura que s’ha encarregat
de preparar el projecte executiu i de la
plantació. El projecte ha rebut el suport
econòmic d’Springfield, Telefónica,
Torraspapel, a més de les aportacions rebudes
per part de persones que han fet una donació
mitjançant els punts estrella de La Caixa i els
punts premierplus de BP. La planta ha estat

Sant Celoni es coordina amb municipis
europeus per temes de sostenibilitat i prevenció
L'Alcalde i el regidor de Seguretat Citutadana participen a una jornada a París
El passat 20 i 21 d’octubre es fer a París la
cloenda del projecte europeu Miriad 21, un
treball conjunt entre diferents municipis
europeus, entre ells Sant Celoni, per tal
d'afavorir el desenvolupament sostenible en
territoris urbans sotmesos a riscos industrials
químics. L'alcalde Joan Castaño, va presidir
la trobada i es va encarregar de presentar el
resum i conclusions dels tres anys de
funcionament del projecte destinat a motivar
el debat i l'intercanvi d'experiències entre
representants polítics, empresarials i
ciutadans de poblacions amb implantació
d'indústries químiques de França, Itàlia,
Holanda, Txèquia, Grècia i Espanya de
cara a trobar posicions comunes que vetllin
per la sostenibilitat i la prevenció. En el cas
de l’Estat Espanyol formen part d’aquest
projecte conjuntament amb Sant Celoni, els
municipis del sector químic de Tarragona i la
ciutat de Huelva.
En el marc del Miriad 21, el regidor de
Seguretat Ciutadana, Manel Bueno, ja va
presentar l’experiència de la Implantació del
Pla Sector de la Tordera a Sant Celoni el mes

de juliol passat a Tarragona amb la ponència
“ Practicant la seguretat durant una crisi: el
simulacre”. En aquesta ocasió, a París, el
Regidor es va centrar en “La presentació de
les recomanacions de la conferència de
ciutadans”, on plantejava el recull de les
recomanacions que els ciutadans partícips
de les diferents ciutats adherides al programa
han proposat. D’aquest fòrum participatiu
i de debat, en va sortir un document que
s'ha transmès a la Comissió Europea de
cara a què el tinguin en compte en els
continguts de les directives i reglaments
europeus.
Paral·lelament al projecte Miriad 21, s’ha
posat en marxa el programa IRIS, per trobar
directrius comunes i recomanacions per
emplaçar la cultura del risc, fundada en la
participació i informació a la ciutadania. Es
tracta d'un projecte molt ambiciós i important,
perquè, tal com va indicar l’alcalde, Joan
Castaño en la presentació d’obertura del
programa "seran continguts i consideracions
imprescindibles que s’hauran d’incorporar
en les agends 21 locals”.
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Inauguració del Safareig
L'equipament acull 3 serveis: l’Oficina d’Informació Ciutadana, el Servei Municipal d’Ocupació i
la Rentadora, espai de lleure i cultura
La remodelació del Safareig es van inaugurar el passat 6 de novembre
amb la presència d'un gran nombre de ciutadans. D'aquesta manera
es va reobrir l'equipament que ara acull tres serveis: la Rentadora
-espai de lleure i cultura-; l’Oficina d’Atenció Ciutadana i el Servei
Municipal d’Ocupació.

La Rentadora, espai de lleure i cultura
Horari: De dilluns a divendres, de 17 a 20 hores
Tel: 93 864 12 28
larentadora@santceloni.org

Oficina d’Atenció Ciudadana (OAC)
Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores i de
17 a 20 (excepte divendres tarda)
Tel: 93 864 12 00
oac@santceloni.org

El Servei Municipal d’Ocupació
Horari: de dilluns a dijous de 9 h a 13 h i dilluns i
dimarts de 16 h a 19 h
Tel. 93 864 12 00
orientaciolaboral@santceloni.org
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Què cal fer per apuntar-se
a la borsa de treball del Servei
Municipal d'Ocupació?

Renovació de la inscripció al
Padró per a estrangers no
comunitaris

Les persones que vulguin apuntar-se per primera vegada a la borsa
de treball del Servei Municipal d'Ocupació, ubicat al Safareig, cal que
demanin cita prèvia.
Si ja hi estan apuntades i volen accedir al Club Feina (espai de lliure
accés dins el Servei Municipal d'Ocupació des d'on connectar-se a
Internet, elaborar currículums, consultar ofertes, fer trucades a
empreses...) és important que actualitzin les seves dades. Si en el
període d'un any les persones inscrites no actualitzen les seves dades,
ja sigui presencialment, al Club Feina o a l'oficina; enviant un correu
electrònic o trucant per telèfon, es desactivaran i caldrà tornar a
començar el procés.

Arran d’una modificació de la legislació actual en matèria
d’empadronament, els estrangers no comunitaris sense autorització
de residència permanent han de renovar cada dos anys la seva inscripció
al Padró Municipal d’Habitants. L’Ajuntament de Sant Celoni ha enviat
una carta informativa a les més de 600 persones afectades per aquesta
nova normativa i que han de procedir a la renovació de la inscripció
padronal abans del proper 22 de desembre. Per tal de fer-ho han
d’adreçar-se amb el permís de residència o el passaport a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (El Safareig). En cas de no formalitzar-se la
renovació, es produirà la baixa en el Padró Municipal d’Habitants.
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Imatges de les Festes de Sant Martí 2005
Les Festes de Sant Martí van començar enguany amb la castanyada que va donar pas a la
tradicional Marxa pel Montseny. Teatre, mostres de dansa (amb l'escola de danses d'Alfarb,
València, com a convidades ), sardanes, concurs d'allioli, mostra Arts al Carrer, inauguració
del nou Safareig, de les Pistes Municipals de Petanca, Fira d'Artesans, entre moltes altres,
van ser algunes de les activitats que es van portar a terme durant el cap de setmana del 5
i 6 de novembre i que trobareu referenciades a les diferents pàgines de L'informatiu.

6a Mostra Arts al Carrer
espai de lleure i cultura

Pintura, música, art floral, fotografia, break dance... es van trobar al voltant de la plaça de l'Església en la 6a Mostra Arts al Carrer que va
moure una cinquantena d'artistes i col·laboradors. L'assistència de visitants es va fer notar sobretot entre les 11 i les 14 h del diumenge 6
de novembre. Durant la mostra es va poder deixar volar desitjos, maquillar com un diable, opinar sobre algun tema, fer ninots de mida
natural, deixar l'empremta de les mans i la signatura sobre fang, aprendre a fer tatuatges amb alquena... i un llarg nombre d'activitats.
Precisament, les rajoles de fang amb les mans i la signatura de la gent - modalitat proposada per Glòria Auleda i alumnes del Cor de Maria,
es col·locaran en una plaça o parc de la vila que encara s'ha de determinar.
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Presentació dels equips de la Gestora
de Futbol Base i II Memorial Pim Arenas
La presentació dels equips de la Gestora de Futbol Base, el passat 1 de novembre,
va aplegar els 250 esportistes que en formen part dividits en un total de 17
equips en totes les categories.

Gran èxit de participació
a la XXVIII Marxa pel
Montseny
Dimarts 1 de novembre es va celebrar la XXVIII Marxa
pel Montseny amb la major participació de les últimes
edicions, unes 1.800 persones van sortir a 2/4 de 8
del Pavelló Municipal d’Esports disposats a gaudir de
l’itinerari (24 Km la Marxa 0 12 Km la Marxeta). La
cursa va acabar amb una botifarrada popular.

A més es va disputar la segona edició del Memorial Pim Arenas, en aquesta
ocasió va ser el CE Hospitalet de 2a divisió B qui va disputar el partit contra
el primer equip del CE Sant Celoni, amb un resultat de 4 a 1 a favor dels
locals. El torneig també va servir per recordar un altre ex jugador del CE Sant
Celoni desaparegut fa pocs mesos, Froilán González Iglesias.

Inauguració de les Pistes
Municipals de Petanca

Nova entitat esportiva:
Club Esportiu la Batllòria
Des d'aquesta temporada, existeix una nova entitat esportiva a la Batllòria:
el Club Esportiu la Batllòria, dedicat a la pràctica del futbol. S'han format 2
equips de futbol 7 (prebenjamins i benjamins) i 1 de futbol 11 (infantils), a
part de l’equip de veterans. Els entrenaments es fan de dilluns a divendres a
la tarda al Camp Municipal de Futbol de la Batllòria. Els partits oficials es
juguen dissabte al matí, el futbol 7, i diumenge al migdia, el futbol 11.

16

Dissabte 5 de novembre es van inaugurar les Pistes
Municipals de Petanca situades al barri de les Tres Torres.
L'equipament disposa de 8 pistes, amb il·luminació
artificial, un local social amb magatzem i despatx, una
sala d'actes i serveis públics. Les pistes estan obertes de
dilluns a divendres de les 15 h a les 20 h. Els diumenges
al matí, el Club Petanca les Borrelles hi disputa la Lliga
catalana de petanca i la lliga del Montseny.
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VII Trofeu - Open Vila de Sant Celoni de Tir amb arc
El 13 de novembre al Pavelló Municipal d’Esports es va disputar la setena edició del Trofeu – Open Vila de Sant Celoni de tir amb arc,
organitzat per l’entitat Arc Sant Celoni. Aquest esdeveniment, que va aplegar 62 arquers,continua sent l’únic en tot l’Estat que preveu una
competició per equips celebrat sota el reglament de la Federació Internacional de Tir amb Arc, agrupant tots els arquers d’elit de Catalunya
dins dels 20 equips participants.

Classificació:
ARC INSTINTIU
1.- LES FRANQUESES “The best” : 18 punts
2.- LES FRANQUESES “Els millors”: 16 punts
3.- CLUB ARQUERS DE CATALUNYA: 14 punts
ARC MECÀNIC:
1.- DOS + UN: 18 punts
2.- LOS SOBRAOS: 16 punts
3.- ILERD TARGET: 14 punts

480 ciclistes a la 6a Pedalada
pel Montnegre
Amb una participació de 480 esportistes es va fer diumenge 6 de
novembre la sisena Pedalada pel Montnegre organitzada pel Club
Ciclista Sant Celoni. Aquest any es presentava, com a màxima
novetat, el lloc de sortida i arribada: el Centre Municipal d’Esports
Sot de les Granotes amb la possibilitat que tots els participants
gaudissin de la piscina climatitzada i els hidromassatges després
de completar un dels dos circuits possibles (el curt d’uns 29 km
o bé el llarg d’uns 45 km)

Obertes les inscripcions als cursos de natació
del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes

Sot de les Granotes
Centre Municipal d’Esports

Totes les persones que ho desitgin es poden inscriure als cursos de natació trimestrals que ofereix el Centre Municipal d'Esports.
Només cal una condició, tenir un mínim de 6 mesos d'edat. Les inscripcions van començar el 21 de novembre i s'allargaran fins al
16 de desembre.
A partir del 9 de gener comencen els cursos de natació de la temporada 2006
amb modalitats i horaris diferents. La metodologia de treball, adaptada en
funció de l'edat i el nivell de cada alumne, segueix el següent esquema:
- familiarització: adaptar la respiració del medi terrestre a l'aquàtic.
- respiració: adaptació del/de la nen/a al medi aquàtic i al seu entorn.
- flotació i equilibri: aconseguir un bon domini del cos dins l'aigua.
- propulsió: aprenentatge dels desplaçaments.
- salts: treballar les entrades a l'aigua.
- jocs: realitzar jocs psicomotrius dins l'aigua per facilitar els altres processos.
Els nedadors s'organitzen en grups diferents segons l'edat:
- Nadons de 6 a 12 mesos i de 13 a 23 mesos
- Petits (dofins) de 2 a 5 anys (anys de naixement 2003-2000)
- Infantils(cavallets) de 6 a 14 anys (anys de naixement 1999-1991)
- Adults de 15 a 64 anys: Iniciació, perfeccionament i manteniment
- Gent gran a partir de 65 anys: Iniciació i perfeccionament
L'horari d'inscripció és de dilluns a divendres de 9 h a 21 h i dissabte de 9 h a 14 h al Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes
(carrer de Francesc Macià, 15 Tel. 93 848 69 13).
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Els usuaris de la biblioteca
es poden connectar a Internet amb el seu portàtil
La Diputació de Barcelona ha signat un conveni
amb la Universitat Politècnica de Catalunya per
estendre la xarxa sense fils (Wi-Fi) a 100
biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals
de la província de Barcelona.
El projecte consisteix a instal·lar una xarxa sense
fils a la biblioteca amb la idea que l'usuari pugui

connectar-se a Internet amb el seu portàtil.
Només serà necessari que l'ordinador tingui una
targeta de xarxa correctament configurada i que
l'usuari disposi de carnet de biblioteca ja que el
seu número i DNI serviran com a validació per
entrar a la xarxa (sistema semblant al que s’utilitza
per tramitar les gestions en línia i l'accés a bases
de dades electròniques).

El projecte es posà a prova durant l’estiu i està
funcionant amb èxit. És per això que durant

la tardor s’està estenent a la resta de
biblioteques, com ara la Biblioteca
l’Escorxador de Sant Celoni.
Amb aquest projecte es fa arribar el servei d'Internet
a tots els usuaris que tinguin carnet d'una biblioteca
i disposin d'un portàtil, descongestionant l'actual
servei d'Internet d'ús públic i flexibilitzant-ne l’ús.

A més a més, el projecte també beneficia els
estudiants de la UPC ja que poden accedir al
campus de la universitat des de la biblioteca pública
amb el seu nom d'usuari i contrasenya.

Ampliació del servei de préstec
Aquesta tardor, la Biblioteca l'Escorxador ha ampliat el servei de préstec en dos aspectes:
En primer lloc, s'ha ampliat l’horari del servei, ja que s'atenen les demandes dels usuaris en tot
l’horari de la biblioteca (és a dir, que ja no es tanca el préstec quinze minuts abans de tancar la biblioteca).
La rebuda d’aquesta mesura ha estat molt positiva per part de tots els usuaris.
En segon lloc, s'ha duplicat el nombre de revistes que es deixen en préstec (de 3 a 6 exemplars).
Actualment, doncs, el nombre de documents que els usuaris es poden endur a casa mitjançant el servei
de préstec és de 24 ítems:
DURANT 21 DIES:
- 6 llibres (màxim dos del mateix tema, incloent-hi vídeos i DVD)
DURANT 7 DIES:
- 6 revistes, màxim tres del mateix títol
(excepte l’últim número, indicat amb un gomet groc)
- 6 discs compactes

!

Recordeu que per fer ús
del servei de préstec només
necessiteu el vostre carnet
d’usuari!!

- 3 CD ROM
- DVD o vídeos

a la Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador
cada dissabte de 10 del matí a 1 del migdia DISSABTES MUSICALS
Aquest mes la biblioteca s’omple de nadales, per escoltar-les mentre es llegeix, es navega per Internet o
es fulleja el diari o una revista.

TALLER DE PINTURA: ACRÍLIC
Tècnica a l’aigua de gran actualitat i versatilitat,
que es pot fer servir sobre diferents bases i materials.
Durada: del 9 de gener al 13 de març
Horari: dilluns de 7 a 9 del vespre
Matrícula:
Període per a les persones del municipi: del 12 al 21 de desembre
Període obert a tothom: del 15 al 21 de desembre
*L’edat mínima per matricular-se és de 18 anys
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CENTRE DE FORMACIÓ
D’ADULTS BAIX MONTSENY
Secretaria del centre: de 15 a 21 h.
C/ Torras i Bages,12, 1r.
a/e: cfadults@santceloni.org
www.santceloni.org

93 864 12 25
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24 parelles en la tercera edició de
VOLUNTARIS PER LA LLENGUA
de Sant Celoni
El dia 9 de novembre, a dos quarts de vuit del vespre, va tenir lloc
a l’aula de català de l’edifici Puigdollers l'aparellament entre voluntaris
i aprenents de la 3a. edició de la campanya Voluntaris per la llengua.
En total es van formar 24 parelles, el mateix nombre que en la
segona edició.
Abans de la sessió d'aparellament es va fer una sessió de formació per
a aprenents i una per a voluntaris, on se’ls va informar del programa i
se’ls va orientar sobre els llocs de trobada, activitats que poden fer...

L’apunt

d

Assetjament escolar
En alguns textos s’ha introduït recentment la
denominació anglesa bullying per a fer referència,
en l’entorn escolar, a l’acció de sotmetre un company
a un maltractament físic o psicològic sistemàtic i
continuat, que pot provocar-li problemes físics i
psicològics. En català, aquest concepte s’ha
normalitzat amb la denominació assetjament
escolar.
L’alternativa catalana és prou descriptiva i
transparent, i és paral·lela a altres termes
semànticament relacionats, com ara l’assetjament
sexual (forma recollida al diccionari normatiu) o
l’assetjament psicològic (forma també
normalitzada, equivalent a l’anglès mobbing i
utilitzada en l’entorn laboral).
Podeu consultar les fitxes terminològiques
completes d’aquests termes a través del Cercaterm
http://www.termcat.net.

L’acte d’obertura de la tercera edició de la campanya va ser presidit per
l’alcalde, Joan Castaño, i el regidor de Cultura, Raul Casado, els quals
van expressar el seu suport en nom de l’Ajuntament de Sant Celoni tant
a la campanya dels Voluntaris per la llengua com a la feina feta pel
Consorci de la Normalització Lingüística. També, van encoratjar els
aprenents a aprendre i utilitzar la llengua catalana i els voluntaris a
facilitar-la, alhora que els agraïen la seva participació a la campanya.
L’acte de cloenda es farà a finals de gener de 2006.

Sabíeu que...

T

Divendres 25 de novembre s’estrenà la pel·lícula
Harry Potter i el calze de foc, la nova entrega de
l’exitosa nissaga de les adaptacions dels llibres de
J. K. Rowling, que ha arribat als cinemes amb 13
còpies doblades al català.
La versió catalana es pot veure per tot el territori de
Catalunya, a més d’Andorra i les Illes Balears, a sales
de Barcelona (AMC Diagonal Mar i Rex), Vic (Vigatà),
Sabadell (Cinema Imperial), Sant Cugat del Vallès
(Yelmo), Girona (Albéniz), Lleida (Lauren), Manresa
(Atlàntida), Terrassa (AMC), Granollers (El Nord),
Tarragona (Òscar), Andorra la Vella (Principal) i Palma
de Mallorca (Porto Pi).
L’estrena de la versió catalana de Harry Potter i el
calze de foc s’emmarca dins la campanya Dóna corda
al català, una iniciativa de sensibilització per
promoure i facilitar l’ús de la nostra llengua. Altres
títols que s’estrenaran properament en català són
Oliver Twist i King Kong. Podeu trobar més informació
sobre el cinema en català, doblat i subtitulat, a:

En línia

B

DIEC
Diccionari de la llengua catalana de l'Institut
d'Estudis Catalans. Es poden consultar les entrades
del diccionari i el Corpus de dades lingüístiques.
http://pdl.iec.es/entrada/diec.asp

Gran diccionari de la llengua catalana
Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana que permet
consultar en línia paraules en català a través d'un
sistema de cerca. El resultat és una definició
completa de la paraula.
http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

Diccionari Català-Valencià-Balear
El Diccionari Català-Valencià-Balear (l'Alcover-Moll),
el treball lexicogràfic més important de la llengua
catalana i de tota la romanística, ja es pot consultar
íntegrament i gratuïta a Internet des del servidor
web de l'Institut d'Estudis Catalans.
http://dcvb.iecat.net/default.asp

http://www6.gencat.net/llengcat/cinema/agenda.htm
Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.org

Presentació de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial 2006
El Centre de Formació d’Adults Baix Montseny organitza la presentació de l’Agenda
LLatinoamericana Mundial 2006, que anirà a càrrec de Teresa Pou, periodista, i de Jordi
Planas, coordinador de la comissió de l’Agenda. També, un grup d’alumnes del centre faran
la presentació del Calendari Solidari.
L’Agenda, que enguany porta el lema “Per a una altra humanitat, una altra comunicació”
és una eina pedagògica i un instrument d’apropament entre els pobles, i conté un seguit
d’articles i de reflexions que sintetitzen la realitat actual del món i proposen alternatives
per superar les injustícies i les desigualtats.

Data: dimarts 13 de desembre
Lloc: sala d’actes de la Biblioteca l’Escorxador
Hora: 8 del vespre
Durant l’acte, i posteriorment a l’ Escola d’ Adults, es podrà adquirir l’Agenda.
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Animals abandonats
domèstics

Aquesta secció de L’informatiu vol 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.
Fins al moment, aquest any s’han recollit 57 gossos i 9
gats. Les següents imatges corresponen a alguns dels
animals recollits durant el mes d'octubre passat.
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.

Presentació de la Xarxa de
Mercats Municipals
La Xarxa de Mercats Municipals, que es va presentar als comerciants
del mercat municipal de Sant Martí el dia 28 de novembre, la formen
la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província de
Barcelona que disposen de mercat municipal, entre els quals hi ha
Sant Celoni. L'objectiu de la Xarxa és donar suport a la gestió dels
mercats i promoure’n l’actuació conjunta per aconseguir que siguin
més competitius.
Una de les primeres accions que aquesta entitat ha realitzat és una
campanya de comunicació per mitjà de la televisió, ràdio i premsa
que s’emetrà durant aquest mes de desembre, coincidint amb
l’edició del primer número de la revista Mercat. El pla d’actuació de
la Xarxa per a l’any 2006 se centra en la difusió de la marca i dels
valors associats als mercats a través de campanyes de publicitat i
promoció, la formació dels comerciants i dels tècnics i l’elaboració
d’estandards de qualitat per a la gestió dels mercats municipals.

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).

PLENS
MUNICIPALS
Ple Municipal - Sessió extraordinària - 3 de novembre de 2005
1.
2.
3.
4.
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Nomenament del Sr. Josep Maria Pasqual i Arenas com a representant municipal en el Consell Coordinador del Parc
del Montnegre i Corredor. Aprovat per unanimitat.
Modificació del conveni subscrit amb l’empresa SOREA SA als efectes del finançament del nou dipòsit de la Salle.
Aprovat amb els vots a favor del PSC, ERC i ICV, i els vots en contra de CiU.
Modificació de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir de 2006. Aprovat provisionalment amb els vots
a favor del PSC, ERC i ICV i els vots en contra de CiU.
2a modificació de crèdit del pressupost municipal per al 2005. Aprovat inicialment per unanimitat.
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L’informatiu

LA BATLLÒRIA
Festa Major d’Hivern, 16, 17 i 18 de desembre de 2005
Divendres, 16 de desembre
Inauguració de l’exposició “TORNEM A LA
TORDERA” i Xerrada"COM GESTIONEM LA
SEQUERA? IMPLICACIONS A LA CONCA DE LA
TORDERA"
a les 8 del vespre
al Centre Cívic

Dissabte, 17 de desembre
Partit de lliga de futbol de la categoria
BENJAMÍ
CE la Batllòria – CF Palautordera
a les 11 del matí
al camp de futbol
Partit de lliga de futbol de la categoria
INFANTIL CE la Batllòria – Olímpic la Garriga
a les 12 del matí
al camp de futbol
Partit de lliga de futbol del campionat de 3a
territorial entre els equips:
INACSA CE LA BATLLÒRIA – FC SANTA MARIA
DE PALAUTORDERA
a 2/4 de 5 de la tarda
al camp de futbol

ENTREGA DE PREMIS del 4t campionat
d’ESCACS
a 2/4 de 7 de la tarda
a la Biblioteca del Centre Cívic
ESCUDELLADA POPULAR
a les 7 de la tarda
a la plaça de l’Església
GRAN BALL DE NIT amb l’orquestra GIRA-SOL,
amb la festa del sol
a les 11 de la nit
A l‘envelat

BALLADA DE SARDANES a càrrec de la Cobla
Costa Brava

a 2/4 d’1 del migdia
a la plaça de l’Església
ANIMACIÓ INFANTIL a càrrec del grup La
Bicicleta
a les 4 de la tarda
a la plaça de l’Església
CONCERT de Festa Major a càrrec de
l’orquestra Costa Brava i seguidament
BALL de cloenda de festa
a 2/4 de 6 de la tarda
a l’envelat

Diumenge, 18 de desembre
MISSA SOLEMNE amb l’acompanyament de
la cobla Costa Brava.
a les 11 del migdia
a l’església parroquial Nostra Senyora de
l’Esperança

EXPOSICIÓ “TORNEM A LA TORDERA”

BALLADA DELS GEGANTS DE LA BATLLÒRIA.
I cercavila

Oberta el dissabte dia 17 de desembre de
6 a 8 del vespre
i diumenge dia 18 de desembre de 12 a
2 del migdia i de 6 a 8 del vespre.

a les 12 del migdia
a la plaça de l’Església

Lloc: 1r pis del Centre Cívic

Diferents celonins comparteixen
la seva visió dels anys de transició
Amb motiu del 30 aniversari de la mort de Franco es
presenta un programa de Ràdio Sant Celoni sobre la
transició
Diumenge 20 de novembre, coincidint amb el 30 aniversari de la mort de Franco,
l'emissora municipal Punt 7 Ràdio va presentar el programa dirigit per Enric Molla,
"Després del silenci. Una visió des de Sant Celoni dels anys de transició" en un
acte a la Biblioteca l'Escorxador. La presentació va comptar amb la presència
d'alguns dels contertulians del programa: Martí Boada, Joan Castaño, Joan Catarineu,
Xavier Monclús, Jordi Purtí i Pep Tarragó. Una cinquantena de persones va assistir
a l'acte i van poder compartir amb els contertulians diferents moments viscuts
durant aquells anys.
Els 6 capítols del programa s'emeten per Punt 7 Ràdio cada dilluns a les 9 del
vespre a partir del dia 21 de novembre (repetició el diumenge a les 11 del matí).

Espai d'opinió ciutadana

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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TELÈFONS DE CONTACTE
Oficina d’Atenció Ciutadana
93 864 12 00
C/ Campins, 24
oac@santceloni.org
Oficina d'Atenció Ciutadana de la Batllòria
93 847 21 19
C/ Major 15, la Batllòria
labatlloria@santceloni.org
Àrea d'Administració General
93 864 12 10
Casa de la Vila, plaça de la Vila, 1
administracio.general@santceloni.org
Àrea de Comunitat
93 864 12 12
C/ Santa Fe, 52
comunitat@santceloni.org
Àrea de Cultura
93 864 12 13
La Rectoria Vella, parc de la Rectoria Vella, s/n
cultura@santceloni.org
Àrea d'Economia
93 864 12 10
Casa de la Vila, plaça de la Vila, 1
economia@santceloni.org
Àrea d’Entorn
93 864 12 15
C/ Bruc, 26
entorn@santceloni.org
Àrea d’Espai públic
93 864 12 16
La Rectoria Vella, parc de la Rectoria Vella, s/n
espai.public@santceloni.org
Àrea de Presidència
93 864 12 10
Casa de la Vila, plaça de la Vila, 1
presidencia@santceloni.org
Àrea de Seguretat Ciutadana
93 864 12 17
C/ Santa Fe, 52 baix
seguretat.ciutadana@santceloni.org
Arxiu Municipal la Tèrmica
93 867 11 25
C/ Campins, 4
arxiu@santceloni.org
Biblioteca l'Escorxador
93 867 33 13
Passeig de la Rectoria Vella, 10
b.st.celoni@diba.es
Centre de Formació d’Adults
93 864 12 25
C/ Torras i Bages, 12, 1r
cfadults@santceloni.org
Centre Municipal d'Expressió
93 867 40 89
C/ Sant Josep, 18
centrexpressio@santceloni.org
Departament de Recursos Humans
93 864 12 26
Can Ramis , plaça de la Vila, 25
rrhh@santceloni.org
La Rentadora
93 864 12 28
C/ Campins, 24
larentadora@santceloni.org
El Tritó del Baix Montseny
93 864 12 23
C/ Santa Fe, 52, 2n
eltrito@santceloni.org
OMIC
(Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)
93 864 12 24
C/ Santa Fe, 52, 1r
salut.comunitaria@santceloni.org
Pla de Transició al Treball
93 864 12 22
C/ Santa Fe, 52, 2n
ptt@santceloni.org
Ràdio municipal Punt 7 Ràdio
93 864 12 21
Can Ramis, plaça de la Vila, 25
radio@santceloni.org
Servei local de català
93 864 12 13
La Rectoria Vella, parc de la Rectoria Vella, s/n
santceloni@cpnl.org
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Grup Municipal del PSC
93 864 12 07
Grup Municipal d'ICV
93 864 12 06
Grup Municipal d'ERC
93 864 12 05
Grup Municipal de Ciu
93 864 12 08

REGIDORS DE L’AJUNTAMENT
Joan Castaño i Augé
Alcalde - PSC
Tel. 93 864 12 10
alcalde@santceloni.org
Josep Maria Pasqual i Arenas
1r tinent d'alcalde. Regidor de
Sostenibilitat i Ciutadania - ICV
Tel. 93 864 12 10
pasqualiaj@santceloni.org
Josep Alsina i Lloreda
2n tinent d'alcalde. Regidor de Desenvolupament,
Joventut i Comunicació - ERC
Tel. 93 864 12 10
alsinalj@santceloni.org
Jordi Arenas Vilà
3r tinent d'alcalde Regidor d'Infància i Gent Gran - PSC
Tel. 93 864 12 10
arenasvj@santceloni.org
Josep Capote Martín
4rt tinent d'alcalde. Regidor d'Entorn - PSC
Tel. 93 864 12 15
capotemj@santceloni.org
Miquel Vega Vega
5è tinent d'alcalde. Regidor d'Espai Públic - PSC
Tel. 93 864 12 16
vegavm@santceloni.org
Raül Casado Jiménez
Regidor de Cultura - PSC
Tel. 93 864 12 13
casadojr@santceloni.org
Francesc Garcia Mundet
Regidor d'Economia - PSC
Tel. 93 864 12 10
garciamf@santceloni.org
Ramon Segarra Montesó
Regidor d'Administració General - ERC
Tel. 93 864 12 10
segarramr@santceloni.org
Lourdes Donado Riera
Regidora de Comunitat - PSC
Tel. 93 864 12 12
donadorl@santceloni.org
J. Manuel Bueno Martínez
Regidor de Seguretat Ciutadana - PSC
Tel. 93 864 12 17
buenomj@santceloni.org
Emili Bosch Oliveras
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
boschoe@santceloni.org
Francesc Deulofeu Fontanillas
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
deulofeuff@santceloni.org
Carles Mas Lloveras
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
maslc@santceloni.org
Josefa Lechuga Garcia
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
lechugagj@santceloni.org
Jordi Cuminal Roquet
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
cuminalrj@santceloni.org
Miquel Negre Sánchez
Regidor CiU
Tel. 93 864 12 08
negresm@santceloni.org

informatiu06 25/11/05 16:22 Página 24
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

El PSC - Sant Celoni dóna un fort impuls al Pacte de Ciutat de
Sant Celoni i al Pacte de Salut del Baix Montseny

Planificant el futur (Pla local d’habitatge)

La salut i el benestar dels celonins i batlloriencs ha estat sempre un objectiu de primer
ordre per al PSC-Sant Celoni, que des de l’Ajuntament i en col·laboració amb la Generalitat
de Catalunya ha manifestat la voluntat de crear sinèrgies entre ambdues administracions
per assegurar la satisfacció de les necessitats presents i futures en matèria de salut.

El Pla local d’habitatge és l’eina que ens permet planificar i conèixer cap on va el
creixement de la població per tal de tenir uns pobles sostenibles. Si no ho fem així,
podríem entrar en la dinàmica de construir per construir i, per tant, d’hipotecar les
finances municipals en un futur i, a la vegada, la qualitat de vida dels nostres conciutadans.

D’aquesta voluntat política del PSC, compromesa i pensada per a les persones, neix el
Pacte de Ciutat signat el passat 2 de novembre entre l’Ajuntament i la Conselleria de
Salut, el qual significa una realitat molt important en la millora de la qualitat sanitària
de Sant Celoni, ja que recull la construcció del nou Centre d’Atenció Primària (CAP) de
la vila i l’ampliació i remodelació de l’Hospital, una realitat amb una inversió de més
de 8 milions d’euros, que suposa la consolidació de l’Hospital de Sant Celoni i el seu
col·lectiu humà com a referent comarcal.

Per aquesta raó des de l’Ajuntament hem encarregat a professionals (arquitectes, juristes
i economistes) l’estudi del PLA LOCAL D’HABITATGE, a partir del PGOU (Pla general d’
ordenació urbana) vigent des de l’any 1997.

I és que des del PSC-Sant Celoni apostem per la salut i benestar dels nostres
ciutadans i ciutadanes, amb projectes reals, consolidables, d’acord amb les nostres
necessitats, i en coordinació i col·laboració amb les directrius del Govern de la
Generalitat en matèria de salut. El que volem són realitats i no crear falses
expectatives amb projectes que no es poden complir!!
Una aposta per la salut que no acaba aquí, sinó que vol ser molt més extensiva i més
profunda i que engloba més territori. En aquesta línia es crearà el Govern Territorial de
Salut del Baix Montseny, un cop signat el pacte de Salut del Baix Montseny entre el
Departament de Salut de la Generalitat i els dotze municipis de la comarca (Sant Celoni,
Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Campins, Fogars de Montclús,
Gualba, Montseny, Vallgorguina, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere
de Vilamajor i Vilalba Sasserra) per tal d’establir un treball conjunt de planificació i
ordenació de la salut, vinculat als serveis assistencials a la ciutadania.
Aquesta aposta per la millora sanitària de la nostra vila ja és una realitat present. Durant
el 2005 s’han iniciat i consolidat actuacions importants com el nou consultori mèdic de
la Batllòria que s’inaugurà el passat estiu. Remarcable també la posada en marxa de
nous serveis a l’Hospital de Sant Celoni, com el servei de consulta d’otorinolaringologia
i el servei de prescripció d’oxigenoteràpia domiciliària (com a complement del malalt
respiratori en l’atenció primària), la realització d’intervencions de cataractes (amb un
equip d’oftalmologia unificat per tota la comarca del Vallès Oriental, que es desplaça
a l’Hospital de Sant Celoni per intervenir a pacients de la zona), l’obertura d’una consulta
perifèrica de salut mental al CAP de Sant Celoni i el nou CDIAP Baix Montseny ( Centre
de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, que donarà assistència als infants de
0-6 anys amb problemes de desenvolupament i a les seves famílies).
Serveis que consoliden l’aposta comuna entre Ajuntament i Generalitat de Catalunya
en matèria de salut, on la voluntat d’ambdues administracions ho ha fet possible.
I és que des del PSC-Sant Celoni continuarem treballant per fer de la nostra vila un
referent sanitari, amb projectes reals i consolidables que millorin la qualitat de vida, i en
definitiva la salut dels celonins i batlloriencs.

La projecció que hem fet és fins a l’any 2019 (15 anys). Es constata que el creixement
de la població de Sant Celoni/Batllòria és molt gran si tenim en compte el període
comprés entre els anys 1981 (11.946 habitants) i 2001 (12.734 habitants) amb una ràtio
de creixement del 6%. Entre l’any 2001 i el 2005 hem passat a 15.540 habitants,
l’increment sofert en cinc anys ha estat del 18%, el creixement de la població es deu
al factor migratori en edat de treballar (tant immigració catalana de l’ Àrea Metropolitana
com immigració estrangera).
L’estudi ens diu que l’any 2009 podem arribar a ser uns 17.000 habitants; l’any 2014,
uns 19.000 habitants, i l’any 2019, uns 22.000 habitants. Per tant, aquest estudi ens
permet planificar el nostre creixement en habitants i veure les necessitats d’habitatges,
infraestructures (mobilitat, salut, cultura, esport...) i serveis que tindrem per no perdre
la qualitat de vida que ara tenim, ans el contrari, el nostre objectiu és millorar-la.
Aquesta és la manera de planificar i no a corre-cuita. Primer, coneixement de la realitat
dels nostres pobles; segon, anàlisi del creixement d’aquests darrers anys; tercer, planificació
i projecció, i quart, denuncia de la manca d’inversió per a infraestructures de l’antic
Govern de la Generalitat. Per tant, era necessari aquest estudi per conèixer i disposar
de prou informació per treballar/avaluar per fer un Sant Celoni/Batllòria millors i sostenibles.
El Grup Municipal d’ERC creu que una població d’uns 20.000 habitants per Sant Celoni
i la Batllòria és el nombre òptim per tenir els nostres pobles sostenibles. Tenint en compte
que els pobles del costat també creixen (de Llinars a Hostalric i de Vallgorguina al
Montseny), podem arribar a tenir un potencial de població al Baix Montseny d’uns
50.000 habitants amb 10 anys.
Davant d’aquest repte ERC treballa conjuntament amb la resta de forces polítiques i
administracions per poder tenir un Sant Celoni/Batllòria i un Baix Montseny “ben endreçats
s i sostenibles” amb serveis, infraestructures, comerç, indústria, etc.
Junts i sumant esforços ho podem fer!!

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

Grup Municipal del PSC
www.psc.santceloni.com

Els pressupostos de la Generalitat i de l’Estat.
Per què no vénen diners a Sant Celoni?

L’Estatut i les dones (apunts)

Cada any, durant el mes de novembre, és notícia la presentació dels pressupostos
de la Generalitat per a l’any següent. No es pot obviar que les inversions que
s’inclouen en aquests pressupostos, com també en els de l’Estat, poden tenir
una incidència molt directa i important per a Sant Celoni. Per segon any, però, ens
tornem a quedar sense res: 0 euros del pressupost de l’Estat i 0 euros del
pressupost de la Generalitat.

Des de la perspectiva de les dones, cal saludar molt positivament el redactat
de l’Estatut aprovat al Parlament de Catalunya. Ens hi veiem reflectides com
a ciutadanes en tot el que aquest Estatut reconeix a tots i a totes en els
diversos àmbits de la vida, ja que aquest és un Estatut que serveix per
millorar el benestar i la vida quotidiana de les persones que vivim i treballem
a Catalunya.

El Grup Municipal de CIU, davant la inactivitat del govern municipal, ha instat als
respectius grups de Madrid i del Parlament que presentin esmenes a favor d’inversions
per a Sant Celoni. En concret, les principals esmenes presentades són:

Un Estatut on els drets de les dones són visibles.
Cal destacar la importància que aquests drets, que poden semblar obvis (i
que efectivament ho haurien de ser), estiguin reconeguts dins de l’Estatut.
En concret l’Estatut recull, d’una banda, el dret de les dones a viure en
igualtats d’oportunitats, sense discriminació de gènere ni violència masclista;
d’una altra banda, enumera com a principis que han de guiar l’acció de les
Institucions, l’eliminació de la discriminació directa i indirecta de les dones
en el mercat laboral, l’obligació d’incorporar la perspectiva de gènere i la
cerca de la paritat, així com el combat de la discriminació i la violència
masclista, i el reconeixement a les dones de l’aportació econòmica dels
treballs no remunerats.

Al Parlament: iniciar la construcció del nou CAP, l’obertura d’una residència
per a gent gran, fer l’estudi per a la variant de Sant Celoni, la remodelació
íntegra de la C-35, la millora del túnel d’entrada i la construcció de l’escola
bressol. A la Batllòria és necessari la construcció de la passera del Tordera, l’estudi
de la Generalitat de la variant de la Batllòria amb el traçat per sobre la comarcal
i la millora de l’accés de l’estació per la C-35.
A Madrid: fer els passos soterrats de la via del tren per a vianants, el pas
soterrat per a vehicles a les Illes Belles i el condicionament del pont d’entrada
al municipi. També, es va instar al Govern que fes una dotació d’un milió d’euros
per arribar a un consens en el traçat de la línia del TGV a l’altura de la carretera
de Campins que suposi un menor impacte mediambiental i social.
Cal destacar dos dels punts anteriors: la construcció del nou Centre d’Atenció
Primària (CAP) i el pas del TGV al municipi.
La firma d’un Pacte de salut en el Baix Montseny es queda només en paper.
Per a l’any 2006, la Generalitat no inverteix ni un euro per a la construcció del
nou CAP. El que ja és una realitat és l’espai on s’haurà d’ubicar: al costat del
dipòsit que hi ha darrere el col·legi la Salle. L’inconvenient és que només es
destina la meitat del terreny al nou CAP (serà, doncs, més petit) i no s’hi preveu
ni jardins ni un aparcament subterrani per als usuaris.
Per als pressupostos de l’Estat, es va demanar a l’ Equip de Govern que presentés
les mateixes esmenes que CIU o, almenys, les votessin a favor. El resultat és que
ICV va votar a favor de les esmenes de CIU però PSOE-PSC i ERC van votar-hi en
contra (ni tan sols es van abstenir). Per què? Per què no s’explica per on passarà
el TGV i quins seran els seus efectes? Pregunteu-los-ho quan us els trobeu.

Explicita també el paper de les dones en les polítiques que afectin al seu
cos. Això vol dir que s’ha de comptar amb el parer de les dones en polítiques
com la contracepció o l’avortament.
Un Estatut amb impacte de gènere (positiu).
Les dones viuen una situació de desigualtat econòmica i social, i, per tant,
l’orientació bàsica de les polítiques i la defensa dels drets han de tenir en
compte que “tractar iguals amb desiguals és perpetuar la desigualtat”.
Donar suport a la democràcia participativa és feminitzar la política.
Des de Dones amb Iniciativa hem defensat que cal trencar amb l’escissió
entre política i societat. Les “altres formes de fer política” estan farcides de
dones que es mobilitzen dia a dia per aconseguir objectius en l’àmbit de
les polítiques educatives, mediambientals, de benestar... Reconèixer aquestes
activitats i donar-hi major capacitat d’influència equival a reconèixer el paper
de les dones en la nostra societat.

Sant Celoni ha de tornar a ser al mapa. Necessita un equip de govern amb
poder d’influència, d’iniciativa, de previsió i amb energia per aconseguir resultats,
no tan sols per lamentar-se que ningú es recorda de Sant Celoni. Un govern
que actualment no té Sant Celoni.

La laïcitat a l’escola.
La laïcitat com a principi de l’escola pública és un dels principals guanys de
les dones en el decurs d’aquest segle a Europa. Cal recordar que les religions
han estat un poderós agent en la reclusió de les dones a les llars, en el
control masculí o institucional del cos de les dones, i en el domini masculí
tant en el si de les famílies com a l’esfera laboral i política. Un àmbit
especialment sensible és l’educatiu, perquè és un dels principals espais de
formació de valors.

Grup Municipal de CiU
boschoe@santceloni.org

Grup Municipal d’ICV
pasqualiaj@santceloni.org

Què faran en els pressupostos de la Generalitat? Hi votaran a favor? Pregunteulos-ho també.

dones@ic-v.org
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AGENDA
PARC DE NADAL

divendres, 16 de desembre

dimarts, 20 de desembre

divendres, 30 de desembre

1 de gener de 17 a 20 h
2, 3 i 4 de gener d’11 a 14 h i de 16 a 20 h

ENCESA SOLIDÀRIA d’espelmes
per recollir fons per a un projecte
solidari a Guatemala

AUDICIÓ DE NADALES a càrrec
d’alumnes de l’Escola Municipal de
Música

ELS PASTORETS DE CARTRÓ a
càrrec de la companyia de titelles
Sebastià Vergés.

Pavelló Municipal d’Esports
Hi trobareu activitats lúdiques per a infants i joves:
aventura, tallers, inflables, maquillatge, etc.

de les 5 de la tarda a les 9 del vespre
a la plaça de la Vila

a les 5 de la tarda
al Teatre Municipal Ateneu, sala petita
preu entrada: 5 euros

Organitza: AEG Erol - La Salle - Proide

TASTÚLIA Xerrada gastronòmica
amb el cuiner Pep Salsetes
a les 7 de la tarda
a la Biblioteca de Sant Celoni
l’Escorxador

NIT DE LLETRES Tertúlia literària
a 2/4 de 10 de la nit
a la Biblioteca de Sant Celoni
l’Escorxador

dissabte, 17 de desembre
L’HORA DEL CONTE. Titelles amb
la companyia Marduix. A partir de
tres anys
a 2/4 de 12 del migdia,
a la Biblioteca de Sant Celoni
l’Escorxador

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
Germà Xerta. Pintures
a les 7 del vespre
a la Rectoria Vella

diumenge, 18 de desembre

dimecres, 21 de desembre
Representacions nadalenques dels
alumnes de l’Escola Montnegre
al local municipal de la Unió
Batllorienca

de 11 a 20
a la plaça del Bestiar

Musikalateneu grups locals
DIVENDRE’S SESSION’S
a les 11 de la nit,
al Teatre Municipal Ateneu, sala petita

diumenge, 1 de gener de 2006

dijous, 22 de desembre
AUDICIÓ DE NADAL a càrrec
d’alumnes de l’Escola Municipal de
Música
a les 2/4 d’11 del matí
al Centre Sociosanitari Verge del Puig
i després a l’Hospital

dilluns, 26 de desembre

ELS PASTORETS de Josep Maria
Folch i Torras a càrrec de REBROT
TEATRE
a les 6 de la tarda,
al Teatre Municipal Ateneu, sala gran

dilluns, dimarts i dimecres
2, 3 i 4 de gener
Arribada del Carter Reial
a 2/4 de 6 de la tarda
a Can Ramis

CANTADA DE NADAL a càrrec
d’alumnes, professors, pares i
mares de l’Escola Municipal de
Música

dijous, 5 de gener

a les 12 del migdia
al Teatre Municipal Ateneu, sala gran

ELS PASTORETS de Josep Maria
Folch i Torras a càrrec de REBROT
TEATRE
a les 6 de la tarda
al Teatre Municipal Ateneu, sala gran

MERCAT DE NADAL

Més informació:
Ajuntament de Sant Celoni
Àrea de Comunitat
C/ Santa Fe, 52 1r
Tel. 93 864 12 24

a les 8 del vespre
al Teatre Municipal Ateneu, sala petita

SANT CELONI AMB
LA MARATÓ DE TV3

ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT
a les 6 de la tarda
a la plaça de Mercè Rodoreda

tot seguit sortida de la CAVALCADA
DELS REIS D’ORIENT
CAVALCADA DE REIS a la Batllòria
Festa de Reis gegantera
SORTIDA de la CAVALCADA
2/4 de 7 de la tarda

ARRIBADA a la plaça de l'Església
2/4 de 8 del vespre

EXPOSICIONS

Farmàcies
de guàrdia
DESEMBRE
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
31

Draper
Vigas - Cardona

RECTORIA VELLA

CAN RAMIS

GERMÀ XERTA. PINTURES

MIQUEL MOLINERO. OBRA RECENT

Oberta fins al 8 de gener

Oberta fins al 8 de gener

horari: dissabte i feiners de 5 a 8 del vespre
diumenge i festius de 2/4 de 12 a 2 del migdia i
de 5 a 8 del vespre els dilluns
Nadal i Cap d’Any, tancat

horari: de dijous a dissabte de 6 a 8 del vespre
diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 del migdia i
de 6 a 8 del vespre
Nadal i Cap d'Any, tancat

Casas
Casas
Sancho
Chanut

Sant Celoni i la Batllòria amb la Marató de TV3

Draper
Vigas - Cardona

L’ALZHEIMER I ALTRES MALALTIES DEL CERVELL

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

18 de

desembre
de 2005

Del 12 al 16 de desembre
Amb globus a la Marató
Inflada de globus i recollida de donatius
ESCOLA PASCUAL
Paradeta de Nadal
Recollida de donatius i venda d’ornaments
de Nadal fets pels alumnes
LA CASETA DE BOSC
Recollida de donatius
CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS BAIX MONTSENY

18 de desembre
Enganxa’t a La Marató!
Recollida de donatius per la Marató
Ballada de gegants, tamborinada i actuacions
a càrrec d’entitats del municipi
PLAÇA DE LA VILA
d’11:30 a 14 h

Chanut

LA BATLLÒRIA - Enganxa’t a La Marató!
Recollida de donatius per a La Marató.
Entitats i botiguers de la Batllòria
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
TOT EL DIA
Sant Celoni actua amb la Marató de TV3
Espectacle a càrrec d’entitats escèniques del municipi
ATENEU DE SANT CELONI
A les 18 h
Preu de l’entrada: 3 euros, a favor de la Marató
Circuit pràctic d’educació vial
per a nens i nenes de 3 a 14 anys
PISTA COBERTA DEL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Organitza: Sant Celoni Comerç i Jumicar

Activitats de bàsquet
PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
A les 18:30 h – Two balls familiar
A les 19:15 h – Two balls mixte

Draper
Draper
Vigas - Cardona

Amb la participació de: - Agrupament Escolta Gels - Ajuntament de Sant Celoni - Alcer - Alumnes de l’Ateneu, Centre Municipal d’Expressió, Escola

Casas

de Música - Associació de Country del Vallès - Associació Neurològica Amics Baix Montseny - Colla de Bastoners del Casal Quico Sabaté - Catalunya

Sancho

contra el cáncer - CEIP La Tordera - CEIP Pallerola - Centre de dia Sant Martí - Centre de Formació d’Adults Baix Montseny - Club de Bàsquet Sant

Chanut
Draper

Celoni - Colla de Diables Sant Celoni - Colla de Geganters i grallers de Sant Celoni - En Doina - Entitats i botiguers de la Batllòria - Esbart Dansaire
Sant Martí - Escola de dansa Esther Cortés - Estudi de dansa Margarita Ponce - Escola de música Grau - Escola i Companyia de Dansa MAR&VEN - Escola
Pascual - Gimnàs Mètric / Contrajazz - Grup de Teatre Rebrot - La Caseta del Bosc - Passaltpas - Punt 7 Ràdio Sant Celoni - Tramoia - Trup de Nassos

Vigas - Cardona

CASAS
CHANUT
DRAPER
SANCHO
CARDONA-VIGAS

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