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Sant Celoni Bus:

no t’el perdis !

Joan Castaño
Alcalde

Editorial
L’avanç de l’ús del vehicle privat ens aporta comoditats i genera activitat econòmica que contribueix
al sosteniment de l’economia global. Tanmateix,
aquest ús també fa aparèixer noves problemàtiques,
especialment als nuclis urbans: saturació, pol·lució,
sorolls, necessitat punyent d’aparcament... La
implantació de transport públic és una de les
mesures que les administracions impulsem per fer
front a aquestes problemàtiques i millorar així, la
qualitat de vida a viles i ciutats. És evident però,
que l’esforç econòmic que significa pels municipis
la implantació d’aquests serveis, només es veu
compensat si tots i totes prenem consciència que
cal utilitzar-los. A Sant Celoni, el servei de BUS
URBÀ, es va iniciar per fer una vila més còmode
i amable per a tothom. Recentment, s’han implantat
nous itineraris, parades i preus, amb afany d’acostar
el servei a més ciutadans del municipi. La resposta
és, però encara molt tímida i per això, des de
l’equip de govern, us animem a ser-ne usuaris i
usuàries. No cal dir que agrairem els vostres
suggeriments per a la millora, sempre, això sí, des
d’una perspectiva col·lectiva. Sant Celoni hi guanyarà.
El 2005 ha estat un any de molta intensitat a
l’Ajuntament. A l’obertura de nous serveis (Centre
Municipal d’Esports Sot de les Granotes; Oficina
d’Atenció Ciutadana i Safareig; Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç-CDIAP...)
i a la consolidació d’altres recentment implantats
(Centre Municipal d’Expressió-Escola de Música,
nou edifici de l’Escola la Tordera...), cal afegir-hi
ave n ç o s m o l t s i m p o r ta n t s e n m a t è r i a
d’infrastructures: a principis d’aquest 2006 disposarem dels projectes definitius que ens permetran
tirar endavant les obres del nous accessos de la
porta de Ponent (carrer de Dr. Trueta) i de les
Torres, així com del nou pas sota el ferrocarril al
carrer de Roger de Flor. Tampoc és menystenible
la gestió municipal que farà possible noves zones
d’activitat econòmica als terrenys de l’antiga
Pàmies, de l’antiga Sila i de les Vernedes (entre
el Pertegàs i la caserna de Bombers) i de la zona
del cementiri. A la Batllòria, també es farà un salt
endavant important amb l’aplicació d’actuacions
com ara l’obertura del carrer Breda, el nou pas
per a vianants sota la C-35, la rehabilitació del
Safareigs i de la coberta de can Bruguera, la nova
il·luminació del camp de futbol, entre d’altres.
Podem dir que hem sembrat molt i de qualitat.
Per això el 2006 es presenta molt interessant pel
que fa a la materialització d’aquests projectes de
profunda necessitat per a Sant Celoni i per a la
Batllòria i l’encarem amb la voluntat i decisió de
concretar-ne d’altres que estan embastats: aparcament subterrani a la plaça del Comte del Montseny, nou pavelló d’esports, escola bressol, ampliació de l’Hospital, nou Centre d’Atenció
Primària, Parc d’activitats del Pertegàs, nou
tanatori...
Tanquem l’any amb moltes fites assolides, però
com que en tenim dues de molt recents, permeteume que les destaqui. En primer lloc, l’èxit cívic que
ha suposat col·laborar a la Marató de TV3. Com
alcalde em sento orgullós de la resposta de Sant
Celoni i la Batllòria i us vull felicitar per la solidaritat
mostrada. En segon lloc, l’atorgament del premi
internacional Foot Bridge (Pont per a vianants),
en la modalitat “estètica” a la restauració del Pont
trencat, lliurat fa pocs dies a Venècia.
Bones vibracions doncs per l’any que comença.
En nom de tot l’Ajuntament, us trasllado els millors
desitjos de convivència, salut i prosperitat.
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El nou itinerari acosta el bus a un
nombre més gran de celonins i celonines
L’aposta pel transport públic és un repte molt car i complex per a municipis de les
dimensions de Sant Celoni. No obstant això l’Ajuntament dóna suport decididament
a aquesta opció de mobilitat sostenible per facilitar els desplaçaments, afavorir l’estalvi
energètic i contribuir a minvar la contaminació produïda pels vehicles. La resposta
ciutadana és determinant per garantir-ne l’eficiència.

El bus urbà: una eina sostenible, còmoda i neta
El transport públic, tren, bus, metro... són eines carregades de futur. A mitjà termini, la mobilitat
als nuclis de pobles i ciutats i a les carreteres serà inviable per saturació, si no trobem alternatives
pràctiques, ràpides i netes per desplaçar-nos. A les viles de mitjana grandària com ara Sant Celoni,
aquesta necessitat no es encara punyent, però cal que ens avancem de mica en mica a nous
costums, menys contaminants i més eficaços per a bellugar-nos-hi. El bus urbà de Sant Celoni és
un exemple pràctic d’aquesta nova manera d’entendre els fluxos de vehicles dins de viles i ciutats.
Està concebut per fer més pròxims a tothom els principals serveis: hospitals, centres esportius,
biblioteques, estació...
Miquel Vega
Regidor
d’Espai Públic

Promocions
del Sant Celoni Bus

“El Sant Celoni
Bus és una eina
sostenible i
còmode al servei
de tots els
ciutadans del
municipi”

T-10 Gent Gran
L’Ajuntament ha promogut la targeta social T-10
Gent Gran que permet a les persones, majors
de 60 anys, fer 10 desplaçaments amb el bus
urbà a un preu de 0,30 euros cadascun.
La UBIC obsequiarà amb
abonaments de 10 viatges
Properament, la Unió de Botiguers i Comerciants
regalarà abonaments de 10 viatges als clients
de Sant Celoni Comerç.

Servei de bus a la Batllòria
Els nuclis de població amb un nombre moderat d’habitants presenten major dificultats a l’hora
de ser atesos amb transport públic. El cicles horaris de curta durada, necessaris per aconseguir
un servei fluït i pràctic, no són possibles amb distàncies a partir dels 3-4 quilòmetres. En aquest
sentit, els serveis de bus urbà que té actualment la Batllòria, condicionats per aquestes
limitacions, estan sent objecte d’estudi per trobar mecanismes pràctics que els facin viables
i sostenibles. Fins que no s’apliqui el que es derivi d’aquest estudi, els horaris del servei de
bus a la Batllòria són els que hi ha a continuació.

La Batllòria
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L’informatiu

Sant Celoni Bus: el municipi de cap a cap

El bus urbà ens porta en un tres i no res de les Borrelles a l’Hospital o del Pavelló d’Esports a l’Estació. Cada mitja hora, de 8 del matí a 9 del vespre,
tenim assegurat un desplaçament còmode i àgil, que ens permet estalviar-nos una bona caminada.
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* De les 8 del matí fins a les 9 del vespre el Sant Celoni Bus fa aquest recorregut en 30 minuts
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Sant Celoni i la Batllòria recullen
8.510,80 euros per la Marató de TV3
La societat civil de Sant Celoni i la Batllòria es va moure el passat 18 de desembre per
recollir fons per la Marató de TV3 que enguany es dedicava a la lluita contra l’Alzheimer
i altres malalties del cervell. Un gran nombre d’entitats, escoles, empreses, la ràdio
municipal i l’Ajuntament van participar organitzant diferents actes al llarg de la setmana
amb un doble objectiu: sensibilitzar la societat i recollir fons. En total es van recaptar
8.510,80 euros.
Recaptació
- Enganxa’t a la Marató – plaça de la Vila Sant Celoni

2.452,10 euros

- Enganxa’t a la Marató – la Batllòria

1.575,45 euros

- Recaptació centres educatius col·laboradors

1.595,75 euros

- Sant Celoni actua amb la Marató

1.122,20 euros

- Circuit pràctic d’educació viària

1.448,00 euros

- Bàsquet Two balls familiar i Two balls mixt
TOTAL

317,30 euros
8.510,80 euros

Sant Celoni contra la violència de gènere
Amb l’objectiu de commemorar el Dia
Internacional contra la Violència de Gènere,
l’Ajuntament de Sant Celoni va organitzar el
26 de novembre un acte de denúncia. L’acte,
que es va fer a la sala gran de l’Ateneu, el va
presentar l’alcalde Joan Castaño i va consistir
en la lectura del manifest contra la violència
de gènere, elaborat per la Diputació de
Barcelona i la Federació de Municipis de
Catalunya, i la representació de l’obra Mujeres
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fraguando sueños de la companyia
Producciones Ábrego. La lectura del manifest
va anar a càrrec de l’Associació de Dones
Progressistes del Baix Montseny. Mujeres
fraguando sueños fa una denúncia contundent
i una reflexió serena sobre la violència de
gènere. L’obra es va estructurar com un relat
periodístic, fet amb veus de dones des de
l’escenari i d’homes en la ràdio, en off, i va
tractar en 14 moments una eclèctica selecció

de circumstàncies vitals: els valors que havien
de tenir les dones als anys 40 i el model de
dona del segle XXI, la condició abnegada de
mestressa de casa, la cura dels nens, els
maltractaments diaris, o pràctiques com les
mutilacions genitals femenines que es fan en
alguns indrets del món o l’àcid corrosiu al
rostre. El relat, però, també va passar per
l’amor, la solidaritat, la voluntat de resistència
i la certesa d’un futur molt més just.
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Un tram del carrer Major i el carrer
d’Anselm Clavé, nous espais per a vianants
A partir del 17 de desembre, el carrer Major, en el tram
comprès entre el carrer del Germà Emilià i la plaça Comte
del Montseny, es va tallar al trànsit. D'aquesta manera es
vol aconseguir millorar la comoditat i seguretat dels
vianants a més de potenciar el model de centre comercial
a celobert. Tot i el tall de circulació es garanteix l'accés dels
veïns i dels vehicles comercials en un horari de càrrega i
descàrrega. Es tracta d’una mesura que s'avança a les
actuacions que preveu el Pla de centre de Sant Celoni, que
s'està redactant, arran d'un acord entre l'Associació de Veïns
carrer Major de dalt - Barri de Vilanova, la Unió de Botiguers
i Comerciants i l'Ajuntament, i que es posà a consideració
de tot el veïnat en una reunió oberta celebrada el mes de
novembre. En aquesta mateixa línia, també a partir del 17
de desembre, el tram del carrer d´Anselm Clavé, entre la
plaça de la Vila i el carrer de Sant Josep, s’ha convertit
definitivament en zona de vianants. A més, durant els
dissabtes feiners i els festius entre les 8 h i les 21 h, el tram
d‘Anselm Clavé, entre el carrer de Sant Josep i la carretera
Vella, també resta tallat al trànsit. Aquesta mesura comporta
el canvi de sentit de la circulació del carrer de Callao.
L'Associació de Veïns i Comerciants del carrer d'Anselm
Clavé i l'Ajuntament avalen aquesta actuació que també
s’avança a aspectes que recull el Pla de centre de Sant Celoni.
Aquestes mesures porten associades la redacció de sengles
projectes d’urbanització, que l’Àrea d’Entorn ja té enllestits
i a punt per posar-los a consideració del veïnat, durant aquest
mes de gener. Una vegada acabat aquest procés de participació
s’iniciarà el de contractació de les obres. Les propostes
preveuen, inicialment, un tipus de paviment que concorda
amb la llamborda de la resta de carrer Major i, en el cas del
carrer d’Anselm Clavé, amb detalls de pedra natural quarsita,
com la de la plaça de la Vila, tal com s’ha fet recentment al
carrer de Torras i Bages.

Ha finalitzat l’adequació per
a vianants a la Porta de Llevant

* Imatges dels projectes que es posaran a consideració del veïnat.

La Batllòria disposarà d’un camí segur
fins a l’estació amb el nou pas de
vianants per sota la C-35
L’Ajuntament ja disposa de l’avantprojecte d’un nou pas per a vianants a la C-35
a la Batllòria. Una vegada s’hagi consensuat amb el Consell de Poble s’avançarà
en la redacció del projecte constructiu. El pressupost d’inversions ja preveu
l’execució d’aquesta actuació que facilitarà l’accés segur des del centre de la
Batllòria fins a l’estació de RENFE. La proposta formula que el tram de la carretera
Vella fins al carrer de la Tordera, esdevingui exclusivament per a vianants, convertintse així en un passeig ciutadà vorejat pels magnífics plàtans que històricament han
embellit la zona, que enllaçarà amb un pas subterrani de 4 metres d’amplada,
al qual s’accedirà amb rampes de pendents moderats. L’accés fins a l’estació és
farà mitjançant una vorera protegida de 3 metres d’amplada.
Direcció
Sant Celoni

Passera elevada per a
vianants sobre la Tordera al
seu pas per la Batllòria
Garantir tot l’any l’accés a peu al Montnegre és un anhel
reiterat de la gent de la Batllòria. Per complir amb aquesta
necessitat, l’Ajuntament ha encarregat un estudi previ
per determinar la ubicació, característiques i cost d’una
passera elevada per a vianants sobre el riu la Tordera. A
partir de l’estudi, el pressupost municipal d’inversions
per al 2006, ja preveu la redacció del projecte constructiu.
L’execució de l’obra, el cost de la qual es xifra entorn els
500.000 euros -, es preveu per al 2007.

Vorera
(3 m. d’amplada)

Pas inferior
(4 m. d’amplada)
Rampa apte
per a discapacitats

Carretera Vella Passeig per a vianants

Direcció
Riells i Viabrea
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Sant Celoni i la Batllòria no
disposen encara de cobertura de TDT
El senyal de la televisió digital terrestre (TDT) no arriba encara a la meitat del territori del Vallès Oriental i deixa sense cobertura la
pràctica totalitat del Baix Montseny. L’Ajuntament de Sant Celoni ha sol·licitat a la Generalitat que acceleri el pla d’expansió de la
TDT perquè puguem gaudir al més aviat possible d’aquest servei.

Què és la televisió digital?
La televisió digital és un sistema de difusió
del senyal de televisió que utilitza la tecnologia
digital per a la transmissió de la imatge i el
so, i altres serveis interactius o d’accés a la
societat de la informació. Aquesta transmissió
es pot efectuar per cable, per satèl·lit o per
ones terrestres. En aquest últim cas, s’utilitzen
els mateixos centres emissors i les mateixes
antenes que la televisió terrestre convencional.

Quan hi haurà
l’apagada analògica?
La televisió digital terrestre (TDT) substituirà
la televisió analògica convencional, abans
del 3 d'abril de 2010, aquest fet es coneix
com l’apagada analògica. Actualment, ja ens
podem adaptar a aquesta nova tecnologia,

que ens aportarà grans avantatges, com una
oferta més àmplia de programes, una millor
qualitat d’imatge i so, i l’accés a multitud de
nous serveis i experiències interactives.

Quins avantatges aporta?
La introducció de la televisió digital terrestre
(TDT) comporta un conjunt d’avantatges
tècnics que ha propiciat la decisió, a tota
Europa, que aquest sigui el mitjà de difusió
que ha de substituir la televisió analògica
convencional. La TDT s’emet sota un
estàndard únic europeu, el DVD-T. En països
com el Regne Unit o Alemanya, aquest
sistema de difusió digital ha començat a
introduir-se àmpliament i una gran part de
la població ha fet ja el canvi al sistema digital.

Què caldrà fer
per rebre la TDT?
En primer lloc haurem de comprovar que
tenim cobertura, és a dir, si podem rebre el
senyal digital terrestre en la nostra àrea. Un
cop comprovat, ens quedaran únicament dos
senzills passos per a gaudir de la TDT:
- Comprovar si la nostra instal·lació d’antena,
ja sigui individual o col·lectiva, està preparada
per a rebre les emissions digitals. Aquest és
un procediment senzill, i per dur-lo a terme
cal avisar un instal·lador degudament registrat.
- Adquirir un descodificador o televisor digital
integrat per rebre les emissions de TDT.

El canal de televisió emet el senyal de televisió al
centre emissor, com per exemple la Torre de
Collserola, via fibra òptica o per qualsevol altre medi
de transmissió. El centre emissor distribueix el senyal
en la seva àrea de cobertura, que es rep mitjançant
la mateixa antena per la qual actualment rebem la
televisió analògica. Finalment, l’emissió TDT arriba
a cada televisor gràcies a un descodificador digital
o bé a un televisor amb receptor digital incorporat

Prova pilot de la TDT a la Batllòria
Durant uns mesos ha funcionat a la Batllòria un repetidor de TDT. Aquest repetidor, promogut inicialment per iniciativa privada
per donar cobertura a una promoció d’habitatges, es va instal·lar a la teulada d’un equipament municipal. Davant la decisió
del propietari de desmuntar l’antena, l’Ajuntament es va fer càrrec de les instal·lacions com a prova pilot. Amb l’entrada en
funcionament de la TDT el 30 de novembre de 2005, el repetidor ja no ofereix aquest servei que prestava subsidiàriament.
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Mapa de cobertura
que difon el
impulsat per la
Direcció General
de Mitjans i Serveis
de Difusió
Audiovisuals de la
Generalitat
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Les entitats tindran un
espai propi al web municipal
Josep Alsina
2n tinent d’alcalde
Regidor de Comunicació,
Joventut i
Desenvolupament

El WEB de l’Ajuntament s’ha tornat a renovar, com
sempre per fer un pas endavant en l’evolució
tecnològica. Està realitzat en programari lliure,
compleix àmpliament els criteris d’accessibilitat, i està
preparada pels reptes que ens presenta el futur: gestió
de tràmits, certificació digital, vídeo, etc.
Aquesta és la tercera renovació del WEB i s’ha optat
per una tecnologia que permet que l’Ajuntament en
tingui el control total, això es fa amb una eina
anomenada gestor de continguts. L’any 1999,
l’Ajuntamnet va fer el primer pas per entrar en el món
d’Internet. Va ser una experiència molt ambiciosa i
reeixida però requeria d’una gestió 100% externa per
realitzar-ne l’actualització. L’any 2002 es va fer una
renovació gràfica i es va incorporar un gestor de
noticies.

Les entitats del municipi tindran un espai propi al web municipal. Cada
associació disposarà d'una petita editora per publicar notícies amb més d'una
pàgina, enllaços d'interès, publicació de contribucions tipus fòrum i un espai
amb accés restringit per a l'intercanvi d'informació interna. Aquest nou servei,
que entrarà en funcionament a finals de gener, es va presentar públicament
dijous 15 de desembre davant dels representants d'una quinzena d'entitats
del municipi a la sala petita del Centre Municipal d'Expressió. El regidor de
Comunicació, Josep Alsina, va animar les entitats a sumar-se al projecte amb
l'objectiu, segons va dir, de "millorar la interacció, la comunicació i la
formació tecnològica de la xarxa associativa celonina així com fomentar
l'ús d'Internet amb aplicacions d'interès". L'espai d'entitats va més enllà
d'un directori d'entitats amb informació diversa, es proposa que d'una forma
senzilla cada entitat pugui gestionar la seva informació interna i externa,
disposar de les eines i el coneixement per gestionar petits espais web. Les
entitats interessades s'han de posar en contacte amb l'Ajuntament
(comunicacio@santceloni.org, Tel. 93 864 12 10)

Comptem amb vosaltres per millorar i engrandir el
WEB corporatiu de l’Ajuntament de Sant Celoni, feunos arribar les vostres propostes, queixes i opinions.

Els alumnes del pla de transició al treball participen
en dos tallers sobre alimentació i consum
Amb l’objectiu d’ajudar els joves a ser
responsables de la seva alimentació i a ser
crítics amb les pressions externes i potenciar
una alimentació saludable, el passat 15 de
novembre es va fer un taller als alumnes del
pla de transició al treball. El taller, titulat Orienta
la teva salut, decideix la teva alimentació, va anar
a càrrec del Col·legi de Farmacèutics de la
Província de Barcelona amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona. Uns dies després,
el 29 de novembre, es va fer un altre taller, en
aquest cas, de sensibilització i denúncia de

les condicions que pateixen els treballadors
i treballadores que fan la nostra roba arreu
del món i de quin és el nostre poder com a
consumidors i consumidores, així com la
responsabilitat que tenen les empreses i els
governs d’aquesta situació. Despulla’t
d’injustícies, va anar a càrrec de Setem amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona.
Aquests dos tallers destinats als alumnes del
pla de transició al treball de Sant Celoni es van
organitzar des de l’àmbit de Salut Comunitària
i Consum de l’Ajuntament.

Formació per al personal de cuina
dels centres educatius de Sant Celoni
L’Ajuntament va organitzar els dies 28, 29 i 30 de novembre un curs a la Rectoria Vella per
proporcionar els coneixements necessaris per implantar correctament totes les accions
relacionades amb l’autocontrol del personal de cuina dels centres educatius del municipi.El
curs, titulat Higiene alimentària i autocontrol, el va impartir l’Associació Catalana d’Higiene
Alimentària amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
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Conducció hivernal : Recomanacions
• Abans de sortir de viatge, informeu-vos de
la previsió meteorològica i de l’estat de les
carreteres.
• Abans d’agafar el vehicle:
– Reviseu la pressió i la fondària del dibuix dels
pneumàtics.

– No us atureu, així eviteu col·lapsar la via i que
la neu qualli. Així i tot, si heu de frenar, no ho
feu bruscament.

Policia Local 93 864 12 17 / 092

– Si heu de posar les cadenes, feu-ho sempre
en el voral de la via.
– Circuleu amb suavitat i feu servir marxes
curtes.

– Porteu l’equipament següent: cadenes de
neu, llanterna, pinces auxiliars de bateria,
guants de treball, rascador de vidres i una
flassada o una manta.

– Apagueu els llums antiboira quan ja no siguin
necessaris per evitar enlluernar la resta
d’usuaris de la via.

• En cas que us hagueu d’aturar, feu-ho
sempre en el voral de la via.
• En cas de vent:
– Vigileu especialment quan avanceu vehicles
de grans dimensions.
– Tingueu cura durant l’entrada i sortida de
zones exposades al vent.
• En cas de pluja:
– Reduïu la velocitat, evitareu l’hidroplanatge.
– Procureu frenar només a les rectes i no
bloqueu les rodes.

Composición

Recordeu aquests telèfons:

– Tingueu cura de l’estat dels amortidors. Si
estan en mal estat provoquen un augment
de la distància de frenada i la pèrdua
d’adherència en els revolts, i això facilita
l’aparició de l’efecte d’hidroplanatge
(aquaplaning).

• Mantingueu sempre la velocitat adequada
a la via i a les condicions meteorològiques.

8

• En cas de neu o gel:

Mossos d’Esquadra 088

Per sol·licitar qualsevol servei
d’emergències (ambulàncies,
bombers i policies):
112

• En cas de boira:
– Utilitzeu els llums antiboira per ajudar la resta
de conductors a localitzar la vostra posició.

Per sol·licitar informació sobre
el trànsit a Catalunya:
012

• Per millorar la visibilitat en qualsevol
circumstància:
– Porteu els vidres nets. Reviseu les escombretes
i afegiu sabó i anticongelant a l’aigua de
l’eixugaparabrisa.

Per a més informació sobre tot
allò relacionat amb l’estat de les
carreteres i la meteorologia,
podeu consultar les pàgines web:

– El baf dels vidres es combat amb l’aire
condicionat. Per evitar que es formi, netegeu
els vidres amb alcohol o amb algun producte
específic dels que hi ha al mercat.

www.mobilitat.net

www.gencat.net/transit

Josep Manuel Bueno
Regidor de Seguretat
Ciutadana

“En uns dies de molta
mobilitat, recordem els
consells per a una
conducció segura
perquè tothom pugui
gaudir d’aquestes
festes”

– No feu servir mai aigua calenta per eliminar
el glaç, es podria trencar el parabrises.
• Mantingueu el dipòsit de combustible ple.
L’augment de pes fa que el vehicle guanyi
estabilitat i, en cas de quedar immobilitzat, pot
proporcionar algunes hores de calefacció.

La restauració del
Pont Trencat guanya un
premi d’àmbit mundial

Presentació del nou
responsable dels Mossos
d’Esquadra a Sant Celoni

Les obres de restauració del Pont Trencat han
rebut un nou guardó: es tracta del premi d’àmbit
mundial Footbridge 2005 que concedeix la revista
anglesa Bridge Design & Enginering. El premi es
va lliurar el dia 6 de desembre a Venècia
durant el segon congrés dedicat a ponts de
vianants. El guardó el va recollir l’enginyer de
camins responsable del projecte, Xavier Font, i
l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño. El regidor
de Cultura, Raül Casado i altres membres de
l’Associació Pont Romà 2000, promotors de la
restauració també van assistir al lliurament.
Juntament amb el Pont Trencat també es van
guardonar dos altres ponts catalans: la passarel·la
del parc de Vallparadís de Terrassa i la passarel·la
de fibra de vidre sobre l'AVE a Lleida. Fa uns
mesos, la restauració del Pont Trencat va rebre
una menció especial del Premi Construmat 2005
d'Enginyeria Civil.

El passat 12 de desembre, es va fer a l’Ajuntament
de Sant Celoni la presentació oficial del nou
responsable dels Mossos d’Esquadra a Sant Celoni,
el sotsinspector Josep Pericas. L’alcalde, Joan Castaño,
el regidor de Seguretat Ciutadana, Manel Bueno, i
diversos representants dels Mossos d'Esquadra, entre
els quals hi havia l’inspector de l'ABP de Granollers,
Lluís Estapé, van assistir a l’acte.
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S’inicien els treballs de la diagnosi
ambiental del polígon industrial Molí de les Planes
Durant els propers mesos es durà a terme al
polígon industrial Molí de les Planes, la
Diagnosi Ambiental d’Oportunitats de Millora
(DAOM) que ha de permetre millorar la
qualitat ambiental de les empreses que hi
tenen seu. El passat dia 13 de desembre, a
la Biblioteca l’Escorxador, es va presentar el
projecte a les empreses ubicades al polígon
industrial Molí de les Planes, i es va sol·licitar
la seva col·laboració per a dur-lo a terme.
Aquesta col·laboració consisteix a emplenar
un qüestionari sobre aspectes ambientals
que a més de respondre’l de paper, també
es pot respondre a través del web municipal
w w w. s a n t c e l o n i . o r g ( a l ’ a p a r t a t
Seccions/Formularis).

Els objectius de la DAOM són:
- Identificar oportunitats de prevenció i
reducció, en matèria de contaminació, en
les empreses ubicades al Molí de les Planes.
- Proporcionar dades suficients a les
esmentades empreses per tal d’orientar la
seva gestió ambiental cap a pràctiques i
tecnologies més netes, que siguin viables
tècnicament i econòmica.

ambiental Certinorm Consulting de Sant
Celoni. Aquest projecte s’emmarca dins la
voluntat de l'Ajuntament d’integrar els criteris
de sostenibilitat a totes i cadascuna de les
actuacions que es desenvolupen tant des del
mateix Ajuntament com en el municipi en
general.

La DAOM l’ha impulsat l’Ajuntament de Sant
Celoni, 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) i la consultoria

Sant Celoni acull una jornada sobre
química verda i desenvolupament sostenible
El conseller Milà va animar treballadors i empresaris a seguir treballant per fer compatible la química
i la millora del medi ambient i la qualitat de vida
Més de 150 representants de la Federació
d’Indústries Químiques i Afins, FITEQA, de
CCOO, de tot Espanya, van participar el dia
1 de desembre a Sant Celoni en una jornada
sobre química verda i desenvolupament
sostenible. La jornada, organitzada per
FITEQA, amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Celoni, la va inaugurar el conseller de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat,
Salvador Milà acompanyat de l’alcalde Joan
Castaño. Els principis que es van debatre
amb els agents socials que intervenen en el
món del treball van ser: reduir residus,
utilitzar i generar substàncies amb poca o
nul·la toxicitat i evitar la formació de
substàncies perilloses. En aquest mateix
sentit es van centrar les intervencions del
secretari general de FITEQA-Catalunya,
Salvador López, i de Joaquin González,
secretari general de FITEQA-CCOO que va
parlar dels reptes i futurs de la química
espanyola. Per la seva banda, el conseller
Salvador Milà, que acabava de signar el
Conveni per a la prevenció i el control de la

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

contaminació amb l’AEQT (Associació
d’Empreses Químiques de Tarragona), es va
felicitar per la iniciativa de fer aquesta
jornada a Sant Celoni, municipi amb una
forta implantació d’indústria química, i va
voler animar treballadors i empresaris a
seguir treballant per fer compatible el
manteniment del sector químic i dels llocs
de treball amb la millora del medi ambient
i la qualitat de vida. Segons va dir el conseller
Milà: “cal avançar cap a una societat
sostenible, tot garantint al mateix temps la
competitivitat del sector químic, i obrint
oportunitats per al desenvolupament de noves
tecnologies, de noves empreses i de nous
productes de més qualitat”. La participació
de la Generalitat en el Consell Europeu per
al seguiment de la proposta de Reglament
REACH sobre registre, avaluació i autorització
de substàncies i preparats químics, fomentarà
que la indústria química catalana incorpori
les millors tècniques disponibles, i que es
gestionin mitjançant sistemes de qualificació
ambiental.

Francisco Agüera,
secretari general de FITEQA- Vallès Oriental/Maresme

El conseller Salvador Milà amb el 1r tinent d’alcalde i
regidor de Sostenibilitat, Josep Maria Pasqual i Felip
Comas, membre de l’Executiva de FITEQA.

La química és un ingredient indispensable a les nostres vides. Li devem una bona part del benestar de la societat actual. No
cal dir, però, que aquest servei que ens fa la química té un preu. Sovint l’hem acusada d’alterar el medi ambient amb processos
contaminants i energèticament poc eficients.
Per canviar aquesta imatge, s’ha anat obrint pas la química verda amb l’objectiu de fer compatible el desenvolupament
industrial amb el respecte al medi ambient.
Com a regidor de Sostenibilitat i dins de les meves responsabilitats sobre activitats amb incidència ambiental vull felicitar a
FITEQA-CCOO per l’organització de la Jornada sobre Química Verda i Desenvolupament Sostenible a Sant Celoni, i perquè com
a treballadors vulguin tenir un paper rellevant en la solució dels problemes mediambientals de la indústria química.
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Actuacions de millora a la façana de la biblioteca
Durant aquest 2005 s’ha fet una important inversió de prop de 30.000 euros per millorar la coberta de
la sala infantil de la Biblioteca, reparar les bigues exteriors, instal·lar noves canals, repintar tot l’exterior
de l’edifici i millorar algunes estructures com la sortida d’aire de la sala de màquines.
De moment ja s’ha fet la restauració de les bigues de la teulada de la sala infantil i l’entrada. Durant
les festes de Nadal s’instal·laran noves canals i es repintarà tot l’exterior de l’edifici.
Esperem que us agradi la rentada de cara de la biblioteca!

Xerrada sobre l’origen de la terra
Divendres 13 de gener, a les 19 h, tindrà lloc a la biblioteca una xerrada sobre l'origen de la terra a
través de l’estudi dels meteorits.
El nostre planeta Terra es formà de cossos menuts que avui en dia conformen els asteroides i cometes.
La xerrada parla de la recuperació del meteorit Villalberto de la Peña, l’estudi del qual ens dóna informació
sobre l'origen dels planetes del sistema solar.
La conferència anirà a càrrec del Dr. Josep M. Trigo Rodríguez, científic que pertany a l’Institut d’Estudis
Especials de Catalunya i que des de fa temps es dedica a la divulgació de temes astronòmics.
Fotos extretes de la web de la NASA http://solarsystem.nasa.gov

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

Estrena del cor de pares i mares
A l’Escola Municipal de Música ja s’ha estrenat el cor de pares i mares.
A la cantada de nadales del dia 26 de desembre van actuar alumnes
de l’escola i el nou cor recentment estrenat.

L’espai per als grups locals
L'últim divendres de cada mes, la música dels grups locals està citada
a la sala petita de l’Ateneu. La inauguració d’aquest espai es va fer
aprofitant la sessió de novembre. El pròxim concert serà el 27 de
gener, a les 11 de la nit, a la sala petita de l'Ateneu.

Concert de Santa Cecília
Dimarts 22 de novembre es va celebrar la festivitat de Santa Cecília,
la patrona de la música. No hi va faltar el concert de celebració amb
la participació dels alumnes de l’escola.

Audició
instrumental
de nadales
Dimarts 20 de desembre els
alumnes de l’Escola Municipal
de Música van oferir una
audició instrumental de
nadales. El decorat de fons és
obra dels alumnes de l’Escola
Pallerola.
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Presentació de l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2006
El passat 13 de desembre va tenir lloc a la biblioteca municipal l’Escorxador
la presentació de l’Agenda Llatinoamericana Mundial, organitzada pel Centre
de Formació d’Adults Baix Montseny en col·laboració amb la comissió de
l’Agenda de la Coordinadora d’ONG solidàries de les comarques gironines i
de l’alt Maresme.
La presentació va anar a càrrec del president de la comissió de l’Agenda, Jordi
Planas, i de Teresa Pou, periodista i responsable tècnica de l’àmbit de
Comunicació de l’Ajuntament.
Alguns alumnes dels cursos d’accés a la universitat i a cicles formatius de grau
superior van col·laborar amb la presentació del calendari solidari que acompanya
l’agenda.
Enguany l’agenda porta el lema “Per a una altra humanitat, una altra
comunicació” i intenta fer una anàlisi sobre l’estreta relació entre el poder
polític i/o econòmic i el poder sobre els mitjans de comunicació i la seva
manipulació.
L’Agenda, amb les col·laboracions que inclou, és una eina pedagògica per a
l’educació, la comunicació i l’acció social populars; i un punt de trobada entre
els pobles del món, entre el nord i el sud, des de la perspectiva llatinoamericana.

INICI DE NOUS CURSOS
Català oral

Fotografia digital amb Photoshop (30h)

Conèixer el vocabulari bàsic i les expressions més comunes per
tal de fer del català la llengua d’acollida i de comunicació de les
persones nouvingudes.

Retoc d’imatges capturades des de càmera digital, escànner o
internet, addició d’efectes, disseny d’imatges digitals (rètols,
botons, icones...) per a presentacions informàtiques o per a la
web.

Horari: Dimarts i dijous de 15 a 16.30 h i de 20 a 21.30 h
Del 21 de febrer al 15 de juny

Introducció a la informàtica
Introducció als conceptes fonamentals de la informàtica, a les
principals eines del sistema operatiu Windows i als procediments
comuns que cal conèixer per utilitzar els programes més usuals.
Horari: Dilluns i dimecres de 16 a 18 h
Del 20 de febrer al 14 de juny

Horari: Dimarts i dijous de 20 a 22 h
Del 21 de febrer al 18 d’abril

Presentacions amb PowerPoint (20h)
Creació de seqüències de diapositives amb efectes de transició i
capacitats multimèdia per a presentacions de gestió, conferència,
exposicions públiques o escolars, etcètera.
Horari: Divendres de 18 a 20 h
Del 24 de febrer al 5 de maig

Ofimàtica
Programes d’ofimàtica de la suite Microsoft Office
(Word, Excel i Access).

Il·lustració amb CorelDraw (30h)

Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 20 h i de 20 a 22 h
Del 20 de febrer al 14 de juny

Creació d’imatges vectorials escalables orientades a disseny
d’imatge corporativa (logos, fulletons, tríptics) i arts gràfiques
(portades, pósters, etc.).

Ofimàtica avançada

Horari: Divendres de 20 a 22 h
Del 24 de febrer al 9 de juny

Opcions avançades d’Excel, Word i Access. Combinació de
documents de Word amb fulls de càlcul i de fulls de càlcul amb
base de dades. Introducció a PowerPoint.
Horari: Dimarts i dijous de 16 a 18 h
Del 21 de febrer al 15 de juny

Iniciació a Internet (30h)
Navegació i recerca de pàgines web, correu electrònic i
videoconferència amb Internet Explorer, Outlook Express i
Messenger.
Horari: Dimarts i dijous de 18 a 20 h
Del 21 de febrer al 18 d’abril

Matrícula
Període per a les persones del municipi: del 23 de gener
al 3 de febrer
Període obert a tothom: del 27 de gener al 3 de febrer
CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS BAIX MONTSENY
Horari d’atenció al públic: de 15 a 21 h.
C/ Torras i Bages,12, 1r.
Tel 93 864 12 25
Fax 93 867 20 62
a/e: cfadults@santceloni.org
www.santceloni.org
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espor ts
X Campionat
Resistència Terra 50 c.c.
El Parcmotor de Vallgorguina va ser l’escenari el passat 13 de
novembre de la gran final del X Campionat Resistència Terra 50
c.c. organitzat per Moto Club Sant Celoni en les categories
d’automàtics i de canvi. En el sopar de final de temporada, el 26
de novembre, es van repartir els premis als equips guanyadors de
cada categoria.
Categoria automàtics:
1r. - CASAS RACING
2n.- GCR – COMPETICIÓ
3r.- YASUNI – HUSQVARNA
Categoria canvi:
1r.- PROTOS COMPETICIÓ
2n.- TEAM ALERCE (Sant Celoni i Palautordera)
3r- BB – GRÀFICS

Activitat física per a gent gran
El primer trimestre d’activitat física per a gent gran ha acabat i
ja s’han obert les inscripcions per al proper trimestre que
s’iniciarà el 9 de gener del 2006. Un total de 92 persones han
fet exercici entre dilluns i divendres de 9 a 11 h al Pavelló Municipal
d’Esports.
El tipus d’exercicis físics que es fan són els següents:
- Exercicis orientats al desenvolupament de les habilitats físiques
bàsiques: desplaçaments, salts, girs i equilibris.
- Exercicis per millorar les qualitats físiques bàsiques: flexibilitat,
força, resistència i velocitat.
- Exercicis per millorar la capacitat motriu, afectiva i cognitiva:
jocs de participació col·lectiva, exercicis de coordinació, activitats
amb diferents ritmes musicals...
- Exercicis de relaxament: massatges, respiració controlada
El material que es fa servir per a aquestes activitats és molt variat:
pilotes de diferents materials i dimensions, cèrcols, piques, cordes,
cintes, cons, material de megafonia, diversos tipus de màrfegues, etc.

Inscripcions:
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h i de 17 a 20 h
a la Rectoria Vella

Reconeixement al grup
de show conjunts del Club
Patí Sant Celoni
Dimecres 14 de desembre, el grup de show conjunts del Club
Patí Sant Celoni - Patinatge Artístic va rebre un reconeixement
oficial del secretari general de l'Esport de la Generalitat, Rafel
Niubó, i del president de la Federació catalana de Patinatge,
Ramon Basiana, amb motiu de la seva proclamació com a
campions d’Europa a Copenhaguen. L’acte es va fer al Museu
Colet de Barcelona i l’alcalde Joan Castaño i els regidors Raül
Casado i Josep Alsina van acompanyar el grup de patinadors i
patinadores.

espai de lleure i cultura

Connexió gratuïta a Internet
A l’espai La Rentadora hi ha cinc ordinadors connectats a Internet i amb
Microsof Office, pensats perquè els usuaris puguin fer-hi treballs, currículums,
recerca d’informació o consultar-hi el correu electrònic. S’ofereix mitja hora
diària de connexió gratuïta i els usuaris poden gravar tota la informació que
trobin o produeixin en disquets o pentdrives.
Aquest servei és gratuït i el mes de novembre es van fer un total de 425
connexions: unes 27 connexions diàries.
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Una quarantena de celonins participen a la festa
Una quarantena de celonins van participar
activament a la festa Dóna corda al català,
organitzada el dia 26 de novembre com a
agraïment i reconeixement de la tasca feta
pels voluntaris per la llengua que al llarg
d'aquests anys han participat de manera
desinteressada en el programa.
D’aquesta quarantena de persones, una desena
eren alumnes dels Cursos de Català per a
Adults i quatre participen com a voluntaris a
la campanya de voluntariat lingüístic.
Un autocar gratuït va sortir, a les quatre de la

L’apunt
Temps de neu

d

Ja ha arribat la neu! Els afeccionats als esports
d’hivern, que esperaven amb candeletes l’obertura
de les pistes per poder practicar de nou els seus
esports favorits, aprofitaran aquestes vacances de
Nadal per calmar la seva fam de neu.
Els practicants de l’esquí alpí o del surf de neu
saben prou que, tot i la inevitable pujada de preus
dels abonaments, en aquest inici de temporada les
cues als remuntadors mecànics seran llargues
(potser tant com les caravanes a les carreteres). En
canvi, els afeccionats a l’esquí de fons, per ara menys
practicat al nostre país, ben segur que no trobaran
tanta concurrència i no hauran de recórrer les traces
en fila índia.
I és que en els darrers anys les activitats esportives
i de lleure relacionades amb la neu s’han popularitzat
molt pels nombrosos al·licients que ofereixen. Entre
aquests atractius, per exemple, a banda dels
descensos, els passejos nòrdics o els salts, hi ha
el postesquí, és a dir, els actes de relació social que
es duen a terme després de la jornada d’esquí, tot
comentant l’esquiada amb els amics mentre es
gaudeix d’un bon àpat o es llueix el bronzejat que
tot just s’acaba d’estrenar.
La temporada de neu que ara s’inicia es preveu

tarda, de la plaça del Comte del Montseny i
traslladà els participants al recinte del Camp
Nou on se celebrava l’acte.
Un cop a la festa, van poder cantar en un
karaoke, participar en diversos jocs i informarse dels llocs on es pot aprendre català.
També van gaudir d’espectacles d’animació
i d’un concert, al Palau Blaugrana, presentat
per Joel Joan i Esther Sardans, i en el qual
van intervenir Garrotan, Antònia Font, Miguel
Poveda, Dept., Lax’n’Busto, Mònica Green
i Beth.

aquest any llarga i intensa. Si sou esquiadors podeu
proposar-vos millorar la vostra tècnica amb l’ajut
professional dels monitors. Però si esquiar no us
acaba de fer el pes, no us estigueu de passar una
bona estona baixant pel pendent nevat sobre un
trineu, lliscant pel gel sobre uns patins o
simplement gaudint del magnífic paisatge i
l’excel·lent gastronomia de les comarques de
muntanya.
Ja sabeu que per conèixer tota la terminologia
relacionada amb els esports d’hivern no cal que
sigui temps de neu: en el web:
http://www.termcat.net. podeu trobar-la durant tot
l’any, tant si es tracta de termes d’un esport concret
(com la Terminologia de surf de neu , de la col·lecció
), com si es tracta de termes de qualsevol activitat
relacionada amb la neu (directament consultables
en el ).

El conseller primer de la Generalitat, Josep
Bargalló, va presidir la gran festa Dóna corda
al català”. També hi assistiren la consellera
de Benestar i Família, Anna Simó; el secretari
de Política Lingüística, Miquel Pueyo, i la
secretària per la Immigració, Adela Ros.
L’autocar va arribar a Sant Celoni a 2/4 d’11
del vespre.

en el marc del centenari del naixement de Joan
Coromines. La presentació del web va anar a càrrec
del comissari de l’Any Coromines, Ramon Sistac, i hi
va participar també el president de la Comissió, Joan
Solà, amb la conferència "Joan Coromines, l'home
i el científic".
http://www.anycoromines.org/ca/index.php

En línia

B

Pàgina de recursos nadalencs del
Consorci per a la Normalització
Lingüística.
S’hi pot trobar la carta als reis i informació sobre el
pessebre, les cançons, les dites populars, el tió, els
contes, l'arbre, les felicitacions, Nadal solidari, els
pastorets, els regals, jocs i entreteniments i agendes
http://www.cpnl.org/nadal

Sabíeu que...

T

Presentació del web oficial de l’Any
Coromines.
Va tenir lloc el passat 28 de novembre, en el transcurs
d’un acte en homenatge al filòleg presidit pel
conseller primer de la Generalitat, Josep Bargalló,

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

L’escola la Tordera rep el
distintiu d’Escola Verda
L’escola la Tordera ha rebut el distintiu d’Escola
Verda que atorga el Departament de Medi Ambient
i Educació de la Generalitat de Catalunya. L’acte
de lliurament es va fer el 14 de desembre al Museu
de la Pell d'Igualada en el marc de la V Trobada
d'Escoles Verdes i va anar a càrrec del conseller
de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà.
D’aquesta manera es reconeix la tasca realitzada
pel centre els darrers anys per aplicar criteris de
sostenibilitat i praxis d'educació i sensibilització
ambiental. De fet, el programa escola verda forma
part del pla estratègic de l’escola que fa una
especial referència al compromís del centre
amb la comunitat amb l'objectiu d'oferir una
escola participativa, integradora i compromesa
amb l'entorn.

Inspecció tècnica
de maquinària agrícola
31 de gener de 2006
de 9 h a 14 h
al Polígon Molí de les Planes

* La primera inspecció ITV a vehicles agrícoles s’ha de fer
als 8 anys de la data de la primera matriculació.
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L’informatiu

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.
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.
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).
Aquestes són les fotografies dels animals abandonats al
municipi durant el mes de desembre.

Presentació de l’estudi de
modernització del Mercat
Municipal
El Mercat Municipal de Sant Martí gaudeix d’una bona salut
però requereix la realització d’un conjunt d’actuacions
relacionades amb la dinamització, la millora de la senyalització
i l’adequació dels serveis logístics associats com l’aparcament,
la càrrega i descàrrega i la recollida de residus. Aquestes són
les conclusions de l’estudi encarregat per l’Ajuntament amb
l’objectiu de consolidar aquest equipament com un centre
comercial modern i competitiu i que es va presentar als
comerciants del Mercat Municipal el 19 de desembre. El treball
parteix d’una anàlisi en profunditat de la situació actual del
mercat a partir d’enquestes fetes als compradors i als venedors
i planteja propostes d’actuació necessàries per a la modernització.

Presentació de l’Associació
de Dones Progressistes
del Baix Montseny
L’Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny es va
presentar el 18 de novembre en un acte a la biblioteca
l’Escorxador amb la presència de la diputada al Congrés,
Esperança Esteve, i l’alcalde Joan Castaño. Les diverses
intervencions de la presentació van incidir en la necessitat de
l’existència d’associacions de dones per promoure la seva
participació a la vida social i col·laborar així en la construcció
d’una societat més justa i igualitària. Segons van recordar les
membres de l’Associació de Dones Progressistes del Baix
Montseny, són la primera associació de dones que es constitueix
a Sant Celoni. Amb la creació d’aquesta nova entitat pretenen
“crear un espai de reflexió, divers i plural, perquè les dones es
puguin conèixer, ajudar-se i aportar idees, un espai on es puguin
compartir experiències, preocupacions i inquietuds a través de
col·loquis, xerrades informatives, conferències, exposicions,
etc. conjuntament amb activitats de caràcter lúdic que permetin
un contacte habitual i fluid entre les dones del nostre municipi
i municipis veïns”. L’associació es reuneix dimarts i dijous de
les 19 h a les 21 h a l’espai entitats de la Rentadora, a l’edifici
del Safareig.

PLENS
MUNICIPALS
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Ple Municipal
Sessió ordinària
30 de novembre de 2005

1.

Pla de millora urbana de la UASU-42,
promoguda per Coperfil Group SA (antiga Sila).
Aprovat provisionalment per unanimitat.

2.

Modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana relativa a l’ajust del sistema d’espais
lliures públics a la UASU-48 Can Sans 1 i a la
UASU-58 Can Sans 3. Aprovat per unanimitat.
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Els pressupostos de la Generalitat al servei de les persones

Modernització de l’administració amb les noves tecnologies

Fa més de dos anys que els socialistes governem a Catalunya i prop de dos que ho
fem a Espanya. En aquest temps ja hem fet moltes coses i sempre ho hem fet pensant
en les persones. A la nostra comarca i a Sant Celoni també ho notem, uns pressupostos
que consoliden clarament l´esforç inversor per habitant. Això suposa una xifra de 691 euros
per persona, gairebé el doble dels 365 euros invertits l´any 2003. La qual cosa palesa que,
més enllà del soroll en què els partits de l´oposició ens volen instal·lar, CiU i el PP per raons
diverses, aquest és un govern que governa, que aplica polítiques socials en benefici
de les persones de Catalunya i dels seus municipis.

Un dels objectius del programa electoral d’Esquerra Republicana de Sant Celoni era la
modernització de l’estructura organitzativa municipal a partir d’atendre dos àmbits molts
importants: el funcional, que vam començar a implementar a principis del 2004, i, l’altre,
el tecnològic: creació d’una xarxa corporativa municipal (telefònica i informàtica) amb el
suport del consorci Localret.

Un pressupost de gairebé 30.000 milions d´euros, un 12% més que aquest any 2005, i
que fa un gran esforç d’inversió real, un 10% més que el 2005. I tot això sense incrementar
la pressió fiscal, aplicant, això sí, un gran rigor pressupostari i un control de la despesa, a
la qual cosa s’afegeix el bon comportament de l’economia catalana i l’obtenció de més
recursos del Govern d’Espanya, sobretot pel que fa al finançament del dèficit sanitari. És
un pressupost que té una clara orientació a millorar el benestar de les persones que vivim
a Catalunya, és a dir, d’alt contingut social, ja que la majoria dels diners es destinen a salut,
educació i benestar.
A salut, s’hi destinaran 7.944 M d’euros, per tal de millorar les llistes d’espera, per construir
nous centres d’atenció primària, 7 al Vallès Oriental. No podem oblidar la gran realitat que
se signà el passat dia 2 de novembre entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Conselleria
de Salut, la creació del nou Centre d’Atenció Primària (CAP) i l’ampliació i remodelació
de l’Hospital de Sant Celoni, amb una inversió superior a 8 milions d’Euros.
A educació s’hi destinaran 4.998M d’euros, que serviran, una gran part, per millorar i
mantenir tots els centres públics com els privats concertats, per contractar nous professors
per al curs 2006-2007, per construir nous centres, com ha estat el cas de l’escola la
Tordera, i fer d’aquesta manera de l’educació un eix bàsic de la nostra ciutadania.
A les polítiques de benestar i solidaritat, s’hi destinaran 1.221M d’euros per a l’atenció
a les famílies, a la infància, i per fer possible realitats tan importants com és el nou
CDIAP Baix Montseny (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), per
a l’atenció a les persones amb discapacitats, per a l‘atenció a la gent gran amb dependència,
per a pensions i prestacions assistencials (80.000 beneficiaris d’ajuts complementaris per
al cònjuge supervivent), etc.
I és que els pressupostos de la Generalitat per a l’any vinent estan pensats per a
les persones, i en el cas de la nostra comarca, Vallès Oriental, es dupliquen les inversions,
i es destinen a eixos bàsics com és l’educació (més de 39 milions d’euros), sanitat (més
de 20 milions d’euros) i carreteres (prop de 27 milions d’euros, gran part per millorar la
rotonda de la comarcal C-35, entre Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera).
El PSC ha demostrat que treballa molt, sobre el territori, per les persones, amb col·laboració
amb els seus ajuntaments, incrementant les polítiques d’infrastructures i responent
a polítiques de justícia social que defensen els governs progressistes com el nostre;
objectiu primer del partit de la majoria.

Pel que fa a la interconnexió telefònica de les diferents seus municipals i amb la telefonia
mòbil per tal d’optimitzar i rendibilitzar els recursos existents per poder guanyar temps
(eficiència) i estalviar costos (eficàcia), el projecte es va treure a concurs públic i ja està
funcionament des de fa un mesos.
La interconnexió informàtica de les diferents seus municipals amb l’objectiu de permetre
treballar transversalment i guanyar també en eficàcia, no ha estat tant fàcil. La planificació
treballada conjuntament amb Localret dibuixava un horitzó a llarg termini que passa per
la connexió de les seus amb fibra òptica. A curt termini, es proposava connectar les seus
amb tecnologia de WINMAX (xarxa sense fils), tal i com s’ha fet.
- Fibra Òptica: Aquesta tecnologia, que és l’òptima, representa un cost molt alt d’aplicació
ja que obliga a realitzar una obra civil molt important i, per tant, la planificació passa per
aprofitar les diferents obres públiques (plaça de la Vila, conversió en zona de vianants del
Torras i Bages, etc.) i així connectar les seus municipals.
- WINMAX (xarxa sense fils): Aquesta tecnologia representa la instal·lació d’enllaços via
ràdio a cadascuna de les seus. El projecte es va treure a concurs públic i ja està en
funcionament des de primers de desembre.
Per Esquerra Republicana també és molt important que Sant Celoni tingui accés a les noves
xarxes tecnològiques i per això treballem per planificar l’estructura de telecomunicacions
que afecta al nostre municipi. Això vol dir: instal·lacions i repetidors de telefonia mòbil,
televisió analògica i digital (TDT), emergències, seguretat, ràdio local, etc. Actualment
estem treballant juntament amb Localret i els operadors de telefonia mòbil, per ampliar
el mapa de cobertura a Sant Celoni i ubicar de manera idònia les seves instal·lacions. Això
també contempla les emergències i ràdio local.
Un punt d’especial interès és el de la televisió/ràdio ja sigui analògica com digital (TDT/DAB).
En aquest punt ens trobem amb què Sant Celoni i la Batllòria queden fora de la cobertura
dels repetidors de Collserola i de Rocacorba, i, per tant quedem en una zona d’ombra.
Com a membres de l’equip de govern estem reclamant a les administracions
competents l’actualització, millora o instal·lació dels repetidors corresponents per
poder veure amb dignitat la televisió a Sant Celoni i la Batllòria. I si no és així, que
ens permetin fer-ho a nosaltres.
Bones festes i millors desitjos pel 2006!

Grup Municipal d’ERC
Grup Municipal del PSC
www.psc.santceloni.com

josep.alsina@esquerra.org
ramon.segarra@esquerra.org

Tu i en Francesc Deulofeu

Pla especial de protecció de zones de ribera

El passat dimarts 13 de desembre, l’assemblea local de Convergència i Unió
va escollir en Francesc Deulofeu com a candidat a alcalde per a les properes
eleccions municipals. Per situar-nos una mica, en Francesc té 45 anys, és
pare de 3 fills, cap de Medicina Interna de l’Hospital de Sant Celoni i regidor
a l’Ajuntament des de les passades eleccions.

En el darrer butlletí informatiu com a membres de l’equip de govern
anunciàvem l’inici dels treballs per a l’elaboració dels plans de centre de
la Batllòria i Sant Celoni. N’estem orgullosos. Estem engegant projectes de
millora dels centres urbans, i estem millorant en definitiva el paisatge urbà.

CiU està fent molt bona feina a l’Ajuntament: no és fàcil ser a l’oposició,
però quan hi ha un bon projecte, clar i consensuat per totes les parts, només
cal el treball i -perquè no dir-ho- una bona dosi de paciència. I aquesta
fórmula ha donat bons resultats. L’intent d’aproximació de l’equip de govern
al nostre programa i la incidència de la nostra feina és evident: el trasllat
de la Forestal ja és una realitat, sembla que finalment han trobat la
conveniència de millorar -malgrat que no tant com CIU voldria- l’accessibilitat
del pont d’entrada i la C-35, i s’han iniciat les obres per fer de l’antiga Sila
un espai d’oci. Però l’obra de govern és mínima i és de justícia destacar
explícitament que moltes iniciatives presentades per l’oposició ni tan sols
han estat debatudes, que l’equip de govern sovint no hi ha estat a l’altura
i n’ha frenat clarament el desenvolupament.
Malgrat que aquest treball continua tan vigent i intens com al principi, la
voluntat i l’afany de poder fer realitat un major volum dels nostres projectes
ens empeny a començar a pensar en la propera campanya. En les darreres
eleccions CIU va fer una renovació profunda amb el lideratge de l’Emili
Bosch i un equip molt divers, jove, amb una gran capacitat de treball i
altament engrescat. Segurament aquest ha estat el tercer element que ha
propiciat una oposició constructiva i influent. L’Emili va fer un pas titànic
en el si de la Federació nacionalista, fins a culminar amb els millors resultats
que CIU havia aconseguit al municipi en tota la història. Però en el moment
de plantejar el nou repte electoral, l’Emili va valorar que s’havia apropat
molt al seu sostre i que algú altre havia de seguir el camí. Malgrat que ens
va costar d’acceptar-ho, finalment vam entendre que aquest era precisament
el nostre punt fort: la determinació inqüestionable de vetllar pel bé comú
per davant dels projectes personals. I va ser així com es va configurar la
candidatura del Francesc.
Si bé al principi hem fet dues pinzellades de la seva trajectòria professional,
cal dir que el Francesc també és obstinat, treballador incansable, amable,
humà i creatiu. Així vol Convergència i Unió el nostre municipi, i per això
ho hem apostat tot al Francesc, perquè estem convençuts que culminarà
el bon camí que va iniciar l’Emili.

Des del grup municipal d’ICV volem, però, parlar-vos també d’un altre
paisatge, d’un paisatge de transició entre l’urbà i el protegit, d’un paisatge
degradat, d’un paisatge altrament dit periurbà que en bona mesura molts
veïns, ara, ja desconeixen.
Parlem d’un espai fruit de la transformació i de la relació entre l’urbà i el
medi.
Parlem del tram de zona de ribera de la Tordera comprés entre el Pont
Trencat i la Batllòria.
Aquest àmbit ha estat sotmès fins avui mateix a un deteriorament considerable,
en patir les conseqüències negatives dels impactes ocasionats per la
implantació d’infraestructures com l’autopista, de la intrusió d’activitats
alienes, d’abocaments incontrolats, i de la contaminació de l’aqüífer de la
Tordera.
La pèrdua de qualitat ambiental es fa especialment patent en aspectes com
la qualitat de l’aigua, la reducció de la riquesa dels sistemes naturals i la
degradació i desestructuració general del paisatge.
Per al 2006, volem convertir aquest paisatge periurbà en un espai de lleure,
de via verda i d’educació ambiental que potenciï el nostre patrimoni natural.
I no tan sols perquè suposi un corredor ecològic, ni perquè suposi la porta
d’accés a la font de Bocs, a Olzinelles, o al parc del Montnegre.
Volem protegir-lo, perquè la nostra identitat territorial passa pel nostre
paisatge, i no tan sols com un espai merament físic sinó com un bé cultural
i patrimonial.
Estem engegant un procés de protecció, de gestió i d’ordenació de les zones
de ribera del nostre municipi, perquè creiem fermament que cal incorporar
els valors del paisatge en els planejaments urbanístics, i perquè la protecció
dels valors paisatgístics és en definitiva un element de
desenvolupament urbanístic sostenible.

Ara només ens faltes tu.
Que el 2006 sigui un any ple de salut i nous reptes per a tots!

Grup Municipal de CiU
boschoe@santceloni.org

Grup Municipal d’ICV
pasqualiaj@santceloni.org
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Feliç 2006!
AGENDA

Concert de la JOCVO
a l’Ateneu

Divendres, 13 de gener

Diumenge 8 de gener a les 12 h
Sala gran Ateneu
Concert de l’orquestra simfònica de
la JOCVO, Jove Orquestra i Cor del
Vallès Oriental amb alumnes de
diferents escoles de música de la
comarca, entre els quals n’hi ha de
Sant Celoni.

XERRADA “L’origen de la terra
estudiant meteorits”,

Entrada
gratuïta

a càrrec de Josep M. Trigo Rodríguez.
a les 7 de la tarda
a la Biblioteca de Sant Celoni
l’Escorxador

Dissabte, 14 de gener
L’HORA DEL CONTE

Farmàcies
de guàrdia
GENER
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

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

SORTEIG DE NADAL
de Sant Celoni Comerç
amb xocolata i xurros
a les 6 de la tarda,
a la plaça de la Vila

DIADA SARDANISTA
Diumenge, 15 de gener
BALLADA DE SARDANES
a càrrec de la Cobla Sant Jordi-Ciutat
de Barcelona
a les 12 del migdia,
a la plaça del Comte del Montseny

CONCERT DE COBLA I CORAL
amb CORAL BRIANÇÓ de Sant Celoni
i CORAL DE CARDEDEU,
dirigides per Emilio de la Linde
COBLA SANT JORDI – CIUTAT DE
BARCELONA
Dirigida per Xavier Pagès
A 2/4 de 6 de la tarda,
al Teatre Municipal Ateneu, sala gran
preu entrada: 5 euros
organitza: Agrupació Sardanista Baix
Montseny

Diumenge, 22 de gener

Dissabte,14 de gener

infantils i juvenils de les escoles
municipals de música de Santa Perpètua
de la Mogoda i Sant Celoni
a les 12 del migdia,
al Teatre Municipal Ateneu, sala gran

SOPAR DE GERMANOR
a 2/4 de 10 de la nit

Diumenge, 15 de gener
CONCENTRACIÓ del bestiar al Sot de
les Granotes i esmorzar per a tots els
cavallers i carreters.
a les 10 del matí
MISSA a l'església parroquial

CONCERT CORAL a càrrec dels cors

FARRÉS BROTHERS,
EL REI DE LA CASA
Preu entrada: 5 euros
a les 5 de la tarda
al Teatre Municipal Ateneu
Organitza: Xarxa Sant Celoni

a les 12 del migdia

BENEDICCIÓ DEL BESTIAR
a la plaça de l'Església i cercavila
de tots els participants.
a la 1 del migdia
Recorregut de la CERCAVILA
pl. Església, c. Abat Oliba, c. Santa Fe,
c. Torras i Bages, pl. Vila, c. Anselm
Clavé, ctra. Vella, pl. Sant Ponç, c.
Jaume I, c. Santa Fe, c. Ramis, c. Grup
Escolar, pl. Comte del Montseny, c.
Campins, av. Hospital, c. Major, c. Dos
de Maig, av. Pau, c. Germà Julià i
arribada al Sot de les Granotes on es
lliurarà els records i es farà la fi de
festa.

Divendres, 20 de gener
NIT DE LLETRES, sobre Cercamón,
de Luis Racionero.
Tertúlia literària conduïda per Jesús
Pacheco, amb el suport de la Biblioteca.
a les 21h
al Suís

Agenda esportiva
Dissabte, 7 de gener
Torneig d'hoquei
1er torneig FUTURSCRAKS
De les 9 h. fins a les 14'30 h. i de
les 16'30 h. a 21'00 h.
Pista coberta del Camp Municipal
d'Esports
organitza: pel Club Patí Sant Celoni - Hoquei

Prova de cros comarcal
Pistes Municipals d’Atletisme

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

Sant Celoni 1925 1935. De la dictadura a la república
En motiu de la celebració dels 75 anys de l’obertura de la primera oficina
de la Caixa a Sant Celoni, s’ha editat el llibre Sant Celoni 1925 1935.
De la dictadura a la república, escrit per Josep M. Abril i Joan Portals.
El llibre pretén oferir al lector una visió de com era la vida al municipi
en arribar la Caixa. De fet, l’obra és la continuació de l’exposició que es
va fer a la Rectoria Vella el mes de novembre de 2004. Xavier Alfaras,
fins fa poc temps director de l’oficina de Sant Celoni explica en la
introducció els primers temps de la sucursal al municipi. L’obra ha
comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament i del Centre d’Estudis i
Documentació del Baix Montseny.

Vigas - Cardona
Casas

CASAS
CHANUT
DRAPER
SANCHO
CARDONA-VIGAS

Composición

a càrrec de Sessi Sitjà.
a 2/4 de 12 del migdia,
a la Biblioteca de Sant Celoni
l’Escorxador

FESTA DE SANT ANTONI ABAT
(10è aniversari)

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