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L’educació, un eix fonamental per al municipi
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Millorar l’acció
educativa al municipi
Joan Castaño
Alcalde

Editorial
Amb l’arribada del bon temps, arriben també les
dates de preinscripció als centres educatius. Per
a moltes famílies és un tràmit, atès que
l’escolarització dels infants està plenament normalitzada. Per a altres és un moment crític de
presa de decisió: triar escola? a prop de casa?
més gran, més petita?. I és que totes les mares i
pares entenen l’escolarització dels fills com un
exercici prou transcendent. A Sant Celoni i la
Batllòria, l’oferta educativa és diversa i complexa.
La història ha generat un model on l’escola privada
concertada ha ofertat més places que la pública.
Aquest model ha provocat en certs moments una
situació delicada en el context públic que ha hagut
d’entomar, sovint, l’acollida d’un nombre important d’infants amb necessitats educatives especials,
l’atenció a arribades d’alumnes vinguts d’altres
països, etc. Aquest fenomen que pot arribar a
influir en els índexs de cohesió social de la comunitat, és en procés de millora. La generació de
nova oferta d’escolarització pública (CEIP la Tordera, ampliació del CEIP Montnegre; nou CEIP
planificat per al 2009...) vol contribuir a tendir
cap a un model d’escolarització més cohesionador.
Alhora, la signatura recent d’un conveni entre
l’Ajuntament i el Departament d’Educació, per
promoure un Pla educatiu d’entorn al municipi,
acordat entre totes les escoles concertades i
públiques i aprovat pel Consell Escolar Municipal,
també forma part de les accions afavoridores
d’una societat més solidària i equitativa.
L’acció del Govern de la Generalitat en matèria
d’educació resulta clarament favorable als municipis: bona planificació, anticipació, més recursos
directes per al manteniment dels centres públics,
noves inversions per a la millora manifesta dels
centres més antics... Des de l’Ajuntament pensem
que és just remarcar aquest tarannà i suport, que
sovint no es veu reflectit en els aparadors mediàtics. Trobareu en aquest informatiu exemples
palesos d’aquesta línia de treball.
I ja que parlem d’educació, permeteu-me cridarvos l’atenció sobre la nova Programació de Teatre,
Música i Dansa de l’Ateneu, que s’inicia el 18
de març. Atractiva, diversa i àmplia, ens ofereix
la possibilitat de gaudir, “des de casa”, d’una
aproximació de qualitat a les arts escèniques.
Pareu atenció a totes les iniciatives que sorgeixen
de l’Ateneu - Centre Municipal d’Expressió,
perquè representen un pol d’alta activitat lúdica
i cultural. No us les perdeu. Els municipis som
més rics si ens enriquim culturalment i cívicament.
Com que des d’aquest espai m’he fet ressò en
altres ocasions dels èxits de la restauració del
Pont Trencat, s’escau fer-ne esment novament
perquè a primers de març es lliura a Sant Celoni
el Premio Internacional San Benito de Alcántara,
un guardó de molt prestigi que confirma la correcció de la intervenció. La gent de Sant Celoni i de
Palautordera ens n’hem de felicitar.
I bé, que és pot dir del Ball de Gitanes d'enguany,
després de viure a la plaça el sentiment intens
de fer poble, quan sota una pluja intensa i freda,
tots els balladors i balladores, diablots i diablotes,
músics... i un munt de públic vàrem entomar la
ballada amb la mateixa il·lusió -o més- que si
hagués lluït el millor sol. De tot cor... felicitats a
tothom per l'empenta mostrada!
Bona entrada de primavera!
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Signatura del conveni del Pla educatiu d’entorn
Amb l’objectiu de millorar l’acció educativa al municipi, el 22 de febrer, l’Ajuntament de Sant
Celoni va signar un conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per
tirar endavant el Pla educatiu d’entorn. Els plans educatius d’entorn són un model de
cooperació entre administracions que demana, sobretot, la col·laboració entre els Ajuntaments,
els Serveis Territorials d’Educació, el professorat dels centres docents i els serveis educatius
del municipi per a la millora de l’acció educativa mitjançant la corresponsabilització dels
diversos agents educatius formals i no formals que són presents en cada territori.
Amb caràcter experimental, el mes de març de 2005, 25 municipis van iniciar els projectes
de 28 plans educatius d’entorn. Enguany, el Departament d’Educació amplia l’experiència en
un nombre similar de municipis, entre els quals ha estat seleccionada la petició de l’Ajuntament
de Sant Celoni. El 22 de febrer va tenir lloc l’acte de signatura del conveni de Pla educatiu
d’entorn, al Palau de Congressos de Catalunya, coincidint amb la celebració de la II Jornada
d’Educació i Municipis.
El pas següent a la signatura del conveni correspon al treball de la Comissió Municipal d’Atenció
a la Diversitat per elaborar un projecte concret i presentar-lo al Departament d’Educació el mes
de juny. El projecte elaborat es materialitzarà el proper curs 2006 – 2007.

Inversions a l’escola pública
Les administracions locals que disposen de centres d’educació infantil i primària públics en
el seu municipi tenen l’obligació, entre d’altres, d’assumir els costos de subministraments i
manteniment dels edificis escolars.
En aquest sentit, anualment l’Ajuntament de Sant Celoni conjuntament amb la direccions
de les escoles i el Departament d’Educació planifica un seguit d’intervencions destinades
a manteniments diversos.
Amb la voluntat de fer un pas endavant i planificar les intervencions a realitzar per tal de
garantir que els CEIP del municipi estiguin en condicions òptimes l’Ajuntament de Sant Celoni
i el Departament d’Educació han acordat:

Escola Pallerola:
S’ha elaborat un pla de treball de les inversions
a realitzar a tres anys vista. Per a l’any 2006
l’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament
d’Educació han signat un conveni per fer una
inversió de 143.804,38 euros (50% el
Departament d’Educació i 50% l’Ajuntament).
Les actuacions es faran entre els mesos de
juliol i agost i consisteixen en:
- Arranjament de l’accés principal a l’escola
amb la instal·lació d’una barana
- Arranjament dels vestidors i de l’accés
principal del gimnàs
- Arranjament del talús i fer la rampa de
l’aulari independent
- Substitució de les finestres antigues per
finestres d’alumini
A més d’aquestes importants actuacions
acordades per conveni des de l’Ajuntament es
realitzaran altres actuacions com substitució de
porteries i cistelles de bàsquet per adequar-ho

a l’actual normativa, finalitzar el tancament
perimetral del pati, condiconament del pati
de P3, entre d’altres.
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Escola Montengre:
El Departament d’Educació redacta aquest
any el projecte d’ampliació de l’Escola
Montnegre. El projecte es desenvoluparà en
dues fases:
- 1a fase, 2006 - 2008: ampliació de l’escola
en 1 línia, inclou també la construcció d’un
gimnàs – sala polivalent per a ús d el’escola
i també dels ciutadans de la Batllòria.
- 2a fase, 2008 - 2009: ampliació de l’escola
en dues línies

Per tal d’atendre la provisionalitat es faran
les actuacions que es requereixin per evitar
incomoditats: col·locació de nous aularis i si,
cal, ampliació del porxo existent.

Escola la Tordera:
Les inversions de manteniment no són massa
necessàries perquè aquest curs s’ha estrenat
l’edifici. Tanmateix, els ajuntaments de Sant
Celoni i de Santa Maria de Palautordera han
acondicionat les pistes d’handbol i bàsquet,
els patis de parvulari i han fet el projecte
d’arranjament de les zones verdes de l’escola.

IES Baix Montseny:
L’Ajuntament de Sant Celoni no té
competències en el manteniment de l’edifici;
malgrat això s’ha instat al Departament
d’Educació perquè durant l’any 2006 o 2007
es redacti el projecte de reforma total i
ampliació de l’edifici.

Projecte Save the Children a l’escola Montnegre
El Departament d'Educació i la ONG Save the Children amb la col·laboració de l'Equip Directiu i la junta de l'AMPA de l’escola Montnegre,
ofereixen gratuïtament, a tots els infants de l’escola un seguit d’activitats que garanteixin la igualtat d'oportunitats cara a desenvolupar les
seves capacitats d'autonomia, d'aprenentatge, de convivència...
- Dilluns i dimecres de 16.30 h a 18.45 h: Tallers i ajuda per fer deures als alumnes de 4t, 5è i 6è
- Dimarts i dijous de 16.30 h a 18.45 h: Tallers i ajuda per fer deures als alumnes de 1r, 2n i 3r
- Divendres, s’ajuda a fer els deures als dos grups, amb alternança quinzenal
L'escola Montnegre fa molts esforços i posa molta il·lusió en aquest projecte i demana un parell de persones voluntàries perquè
funcioni millor l'activitat, ja que l'assistència de l'alumnat de primària gairebé és total, 60 alumnes hi participen actualment.

Alumnes de l’IES Baix Montseny
fan pràctiques a l’Ajuntament
Des del curs 1997 – 98 a l’IES Baix Montseny
s ’ a p l i c a a m b n o ta b l e è x i t i g ra n
reconeixement de les administracions i de
la comunitat educativa del centre un projecte
innovador de tractament de la diversitat
adreçat a alumnes escolaritzats al segon cicle
d’ESO que es caracteritzen per:
- Rebutjar el marc excessivament teòric en
què es desenvolupen les classes.
- Buscar per a les seves activitats resultats
immediats, tangibles i aplicables.
- Valorar positivament l’aprenentatge d’un
ofici per a una futura integració en el món
laboral.
- Estar capacitats per assolir els objectius de
l’ESO i obtenir-ne l’acreditació.
L’objectiu prioritari del projecte Ametista és
contribuir a l’assoliment dels objectius
generals d’etapa i capacitar-los per obtenir

Josep Alsina
2n tinent d’alcalde
Regidor de Comunicació,
Joventut i
Desenvolupament
alsinalj@santceloni.org

l’acreditació de l’ESO i poder seguir
ensenyaments reglats i/o mòduls professionals
i també per incorporar-se al món laboral,
cursos de formació ocupacional, plans de
transició al treball... amb unes condicions
mínimes d’èxit.
Per tal d’assolir aquests objectius de les 30
hores lectives setmanals els alumnes
dediquen 11 hores a llengües i matemàtiques;
11 hores a educació física i artística, tutoria,
tecnologia, coneixement del medi natural i
social i crèdits variables i 8 hores a
experiències “tastets” prelaborals.

Guia
educativa
A les portes del període
de preinscripció als centres educatius, durant
aquest mes de març es
distribuirà la Guia educativa per al curs 2006-07.
D’aquesta manera es poden consultar les dades
generals dels centres i els
diferents serveis educatius que ofereixen.

Enguany, l’Ajuntament de Sant Celoni s’ha
incorporat a la trentena d’empreses del poble
que des de fa anys col·laboren desinteressadament en el projecte i ofereix dues places
al programa Ametista per col·laborar en la
formació laboral d’aquests joves.

Els articles d’aquest número de L’informatiu ens permeten
copsar quina és la situació real de la dinàmica educativa del
nostre municipi:
En primer lloc, estem treballant amb el Departament d’Educació
en temes de planificació educativa amb la finalitat de disposar
d’uns centres escolars públics de qualitat que permetin atendre
la demanda creixent d’alumnat i alhora rendibilitzar-los per
altres usos: mediateques per als pares i mares o per als veïns
propers a l’escola, espais esportius polivalents per a entitats...
D’altra banda, els centres d’ensenyament donen una imatge
d’unitat a tota la ciutadania amb la Guia educativa per al curs
2006-07. Aquest document aplega, a grans trets, les dades

generals dels centres a més de recollir els diferents serveis educatius que complementen el treball quotidià a les escoles.
I finalment i com a element destacat, la recent signatura del
conveni entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació del Pla
educatius d’entorn. Aquest Pla ha de permetre disposar de més
recursos i serveis per atendre millor la realitat dels centres
d’ensenyament i donar resposta a les noves necessitats.
Penso que és necessari que des de l’equip de govern felicitem
tots els centres d’ensenyament i serveis educatius per la voluntat,
la il·lusió i el treball que dediquen a un àmbit tan fonamental
per al poble i per a la societat, com és l’educatiu.
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El Rei Carnestoltes va fer acte de
presència a Sant Celoni estrenant carrossa i ajudants, que un dia abans ja
van visitar les escoles. Se’l va rebre
amb xocolata i va regnar durant 6 dies
seguits. La rua de carnaval, amb 17
comparses participants, va tenir diferents premis: els Tucan’s van ser els
més originals, El salt de les granotes,
la comparsa més animada i La família
espantall, la més treballada. Diumenge,
la pluja no va fer enrere les 64 parelles
de la colla del Filferro i les 82 del Ferro
que van tornar a omplir la plaça de
públic per la ballada de Gitanes. El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, va presidir la festa.

CENTRE DE FORMACIÓ
D’ADULTS BAIX MONTSENY

TALLER DE PINTURA:
PASTEL A L’OLI
Tècnica més estable que el pastel normal que permet
grans degradats i pot ser manipulat amb pinzell.
Informació i inscripcions:
Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres 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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Durada:
del 20 de març al 12 de juny
Horari:
dilluns de 7 a 9 del vespre
Matrícula:
Període per a les persones del municipi:
del 2 al 14 de març
Període obert a tothom:
del 6 al 14 de març

* L’edat mínima per matricular-se és de 18 anys
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S’obre el termini per sol·licitar subvencions
per a activitats i programes d’interès públic local de les entitats
En Junta de Govern del 8 de febrer de 2006
s’han aprovat les bases que regulen la
concessió de subvencions a entitats sense
afany de lucre que duguin a terme a Sant
Celoni, durant l’any 2006, activitats que siguin
d’interès públic local, per un import total de
189.500 euros.
Les principals novetats en aquesta
convocatòria se centren en el barem de
valoració: desapareix la valoració mínima per
considerar una sol·licitud i varia el pes dels
diferents paràmetres de manera que els criteris
específics de cada modalitat comportin un

25% del pes de la valoració total.
D’altra banda es vol facilitar el procés de
sol·licitud i la valoració de les propostes de
manera que el formulari de sol·licitud permet
visualitzar l’impacte que té cada un dels
apartats en la valoració de la proposta, i no
caldrà tornar a presentar aquells documents
que ja té l’Ajuntament, sempre que no hi hagi
hagut canvis.
Les bases i els models de formularis proposats
per a la sol·licitud, l’acceptació i la justificació
de les subvencions, estan penjats al web de
l’Ajuntament www.santceloni.org.

La diagnosi participativa prèvia a
l’elaboració d’un pla de participació a
Sant Celoni presenta les seves conclusions
El treball de diagnosi participativa feta durant els darrers nou mesos del 2005 dóna pistes
per al futur Pla de participació de Sant Celoni. Apuntem a continuació aquests elements.

En què es vol participar?
Quatre són els àmbits temàtics en què es poden agrupar les principals inquietuds dels
celonins i celonines: urbanisme, medi ambient, benestar social i nova ciutadania. En
cadascun d’aquests àmbits es troben les qüestions que preocupen la població amb el fil
conductor de l’enfortiment d’identificació amb la vila.

Qui hi ha de participar?
El Pla ha de comptar, com a mínim, amb la implicació de l’organització municipal, de
les associacions i de la ciutadania no associada.
El paper de l’Ajuntament ha de bascular entre el lideratge dels processos participatius i
l’acompanyament i suport a iniciatives provinents del teixit associatiu o de la ciutadania,
superant un cert escepticisme intern.
El teixit associatiu i la ciutadania no associada, per la seva banda han de superar un cert
conformisme, la qual cosa planteja el repte de com es fa per mobilitzar la gent per a la
participació. L’educació de la ciutadania en la participació i en la gestió de la cosa pública
en l’àmbit local ha de ser un dels objectius del Pla.

Com es pot participar?
En aquesta qüestió la diagnosi reflecteix que els processos participatius a Sant Celoni
han de tenir, a curt termini, un caràcter molt concret, centrat en projectes específics,
amb objectius ben identificables, una durada moderada i un nombre no elevat (3-4).
L’autonomia i la visualització són els dos conceptes clau; el primer, perquè suposa donar
espai polític a entitats i a ciutadania no associada, i el segon, perquè permet recarregar
les piles de la il·lusió un cop el projecte en què s’ha pres part arriba a la consecució dels
objectius. La comunicació és doncs un element bàsic sobre el qual cal treballar i ser
imaginatius.

A més, a la Rentadora, espai de lleure i cultura
hi ha una sala per a les entitats del municipi.
En aquest espai hi ha ordinadors des d’on les
entitats poden emplenar els diferents
formularis i, si necessiten suport, de 3 a 9 del
vespre, un tècnic de la Rentadora les pot
ajudar. En aquest cas, cal concertar cita prèvia
trucant al 93 864 12 28 o bé per correu
electrònic larentadora@santceloni.org.
El termini per sol·licitar subvencions finalitza
el proper 29 de març.

Què és la Diagnosi participativa de què
hem parlat en diferents butlletins?
Un informe que recull, desprès nou mesos
d’investigació, les propostes i reflexions per
al disseny d’un pla de participació a Sant
Celoni.
I aquest pla de participació perquè
servirà? Per potenciar la participació activa
entre la ciutadania, les entitats i,
l’ajuntament, i així poder transformar i
canviar Sant Celoni cap a la igualtat, la
sostenibilitat...
Dels resultats fins ara obtinguts, una gran
part són opinions recollides a través sobretot
d’entrevistes i tertúlies fetes a ciutadans de
la nostra vila de manera particular i també
a algun ciutadà membre d’alguna entitat, a
tots ells gràcies per la seva atenció i
participació voluntària. Ha estat molt
interessant cada una d’aquestes opinions
recollides en aquest informe.
Les principals inquietuds dels celonins i
celonines recollides són les següents:
Urbanisme- Medi Ambient- Benestar socialNova ciutadania.
Els ciutadans que particularment hi hem
estat treballant voluntàriament no volem
que aquest informe quedi en paper mullat,
volem treure’n suc. I tu, vols participar-hi?
Us hi esperem, hi ha molta feina a fer!!
Podeu consultar l’informe de síntesi al web
municipal.
Grup d’investigació Acció Participativa

Podeu trobar la síntesi de la diagnosi al web municipal.

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

El procés de protecció, de gestió i d’ordenació de les zones de ribera del nostre municipi, compta amb el suport del Departament
de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Així ens ho va manifestar el Sr. Jordi Cañas, director
general, en la darrera reunió amb tècnics de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge.
El nostre paisatge pateix molta pressió urbanística, d’infraestructures i de reserves de sòl per a ús industrial. És un moment clau
per incorporar els valors i els elements del paisatge en el nostre planejament urbanístic.
I incorporar també a la ciutadania, amb informació de qualitat, coincidint alhora amb les preferències sorgides de la diagnosi
participativa. Si volem ciutadans i ciutadanes actius i compromesos, hem de facilitar-los l’accés a la informació que ens permet
prendre decisions sobre planificació i gestió dels usos del nostre sòl. Perquè, sens dubte, la nostra identitat com a poble, passa
pel nostre paisatge.
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Les aigües residuals de les
indústries es registren en un cens,
per a un millor control
L’Ajuntament està portant a terme un cens d’abocaments d’aigües residuals
industrials, per tal de disposar d’una completa base de dades de qui té
autorització per connectar-se a la xarxa de clavegueram municipal i a l’Estació
Depuradora de Sant Celoni (EDAR). El cens registrarà, entre d’altres aspectes,
el punt del medi on es fa l’abocament, la situació administrativa (períodes
de vigència inclosos), els cabals autoritzats i els límits analítics. La informació
estarà disponible també per a l’Agència Catalana de l’Aigua, que coopera
amb l’Ajuntament en el control de qualitat dels abocaments.

Programa de control d’abocaments d’aigües residuals industrials
L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Sant Celoni té des de fa mesos
alguns problemes de funcionament que impedeixen l’eliminació correcta
de nutrients com ara el nitrogen o el fòsfor. Tècnics municipals de
l’empresa gestora de l’EDAR i de l’Agència Catalana de l’Aigua coincideixen
que la disfunció la provoca un abocament inadequat a la xarxa de
clavegueram i, en aquest sentit, han dissenyat un programa de control
exhaustiu per intentar determinar l’origen de la problemàtica. El programa
consistirà a recollir mostres integrades automàticament, durant 24 hores,
de manera aleatòria i en períodes d’entre 15 i 20 dies, dels abocaments
de diverses empreses que per les seves característiques puguin ser
susceptibles de tenir una major afecció potencial al sistema de sanejament.
Tal com preveu la legislació vigent, les empreses inspeccionades han
estat informades prèviament de les característiques de l’actuació.

Nou enllumenat del Camp de
Futbol de la Batllòria
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Millores a la façana de la Biblioteca

Els usuaris i les usuàries del Camp de Futbol de la Batllòria
experimentaran una millora molt significativa en la qualitat
de la il·luminació de l’equipament amb la instal·lació de
nous focus, molt més potents que els actuals. El projecte
que abasta altres petites intervencions i que es va definir
com una de les prioritats del Consell de Poble de la Batllòria
per al 2006, es troba en exposició pública a l’Àrea d’Entorn
(carrer Bruc,26).

La façana de la Biblioteca ha
estat objecte, recentment,
d’un seguit d’actuacions de
manteniment –nova pintura
i envernissat de bigues de
fusta-i de prevenció per a més
durabilitat (noves canals i
baixants de recollida d’aigües
de coberta).

El Camp Municipal d’Esports
tindrà grades cobertes i tribuna
superior a la zona de futbol

Aprovats inicialment els projectes
d’urbanització del carrers d’Anselm Clavé i
la part de dalt del carrer Major

L’Ajuntament impulsa les obres de cobertura de les grades
i l’ampliació amb una tribuna superior –que en el futur ha
d’enllaçar amb les dependències projectades sobre els
actuals vestidors -, que aportaran major comoditat i protecció
al públic del camp de futbol. El projecte és actualment en
exposició pública a l’Àrea d’Entorn (carrer Bruc, 26) fins al
25 de març.

Els projectes tècnics d’urbanització per la conversió en zona de vianants
del carrer d’Anselm Clavé i la part de dalt del carrer Major (entre Germà
Emilià i plaça Comte del Montseny) han estat aprovats i resten en exposició
pública a l’Àrea d’Entorn (carrer Bruc,26) fins el 25 de març i 4 d’abril,
repectivament.
Arran d’un acord de col·laboració entre l’Associació de Veïns de la part
de dalt del carrer Major - Barri de Vilanova i l’Ajuntament, l’Hospital Vell
(Major, 53) acollirà, entre el 10 i el 25 de març, una exposició explicativa
oberta a tota la ciutadania, del projecte referit a aquest tram.
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El conseller de Medi Ambient inaugura
la reforestació del bosc de ribera de la Tordera
En aquesta primera fase s’han replantat més de 12.000 arbres i arbusts en una longitud de 6 quilòmetres de llera
i una extensió de 13 hectàrees, entre Sant Celoni i aigües avall de la Batllòria.
El conseller de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya, Salvador Milà, va
inaugurar el passat 17 de febrer la reforestació
de més de 12 mil arbres a la Tordera entre
Sant Celoni i aigües avall de la Batllòria. El
conseller, acompanyat de l'alcalde, Joan
Castaño, del regidor de Sostenibilitat, Josep
Maria Pasqual, i de representants de les
empreses patrocinadores van inaugurar el
projecte de recuperació amb la plantació
simbòlica d'un d'arbre. Segons el conseller,
amb aquesta actuació es vol "millorar l’estat
actual de la vegetació, incrementar la
biodiversitat a les ribes de la Tordera,
incrementar la naturalitat del riu enfront

de les avingudes d’aigua i millorar la
connectivitat ecològica". L'alcalde de Sant
Celoni, Joan Castaño, va avançar que "amb
aquesta acció es continua un camí iniciat
amb la recuperació de l'aigua i amb l'aposta,
que es va fer fa uns anys enrere, per una
zona d'aiguamolls a les Llobateres que serà
una realitat d'aquí a un any".
L'execució del projecte de reforestació ha
anat a càrrec de la Fundació Natura, entitat
no governamental dedicada a la conservació
de la natura amb el suport de l'Ajuntament,
l'Agència Catalana de l'Aigua i diferents
patrocinadors com Telefónica i Torraspapel,
Springfield, la Caixa i BP.
En aquesta primera fase s'han revegetat
talussos i esculleres i s'han repoblat algunes
ribes tant del marge esquerre com del dret
de la Tordera. En total, s’han implantat més
de 12.000 exemplars d’arbres i arbusts
d'unes quantes espècies: diferents tipus de
salzes, pollancres, freixes de fulla petita,
sanguinyols, arços blancs, aranyoners,
roures...
La iniciativa s’avança a les propostes que

amb tota probabilitat recollirà el Pla especial
de zones de ribera, la redacció del qual promou
actualment l’Ajuntament, amb l’objecte
d’ordenar les activitats que es facin en
aquestes àrees, millorar-ne la qualitat
ambiental, garantir les funcions ecològiques
i de connexió biològica que poden aportar i
promoure´n l’ús públic.
La segona fase, gestionada també per la
Fundació Natura, comportarà la replantació
de 3.000 arbres més, però se centrarà
especialment a millorar el funcionament
morfològic del riu i les seves rieres. Aquesta
part del projecte comptarà amb la
col·laboració de l’Observatori de la Tordera.

Sant Celoni participa en una nova
trobada europea per coordinar temes de prevenció
L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, va participar el 14 de febrer a
Brussel·les en una trobada amb representants de la Comissió Europea
per presentar-los les conclusions del projecte Miriad 21, un treball fet els
darrers tres anys entre diferents municipis europeus, entre els quals hi
havia Sant Celoni, per tal d'afavorir el desenvolupament sostenible en
territoris urbans sotmesos a riscos industrials químics. En aquesta ocasió,
Sant Celoni va ser la representant dels municipis de l’Estat espanyol amb
implantació d’indústries químiques. Durant la trobada es va presentar el
nou projecte europeu sobre la preparació i motivació del voluntariat social
per casos d’emergència anomenat Vademe.

El conseller de
Comerç parla de
l’Estatut a Sant Celoni
El conseller de Comerç, Turisme i Consum de
la Generalitat de Catalunya, Josep Huguet, va ser
a Sant Celoni el dia 20 de febrer per parlar de
la incidència de l’Estatut en l’àmbit econòmic.
L’acte es va fer a la Biblioteca i el va presentar
l'alcalde Joan Castaño.

Exposició
Projecte de nova
zona de vianants:
part de dalt
del carrer Major

Del 10 al 26 de març
de dilluns a diumenge
de 6 a 8 del vespre
A la Capella de l’Hospital Vell
C. Major, 53
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TU FAS POSSIBLE

UN SANT CELONI NET

5 LA DEIXALLERIA
La deixalleria comarcal, situada al Polígon Industrial Molí de les Planes, és un servei cada vegada més
utilitzat per la ciutadania. Durant l’any 2005, més de 3.800 persones en van fer ús per portar-hi aquells
residus que no disposen de contenidor específic al carrer o d’un sistema de recollida a domicili.
El servei de deixalleria poden utilitzar-lo pels ciutadans en general,
comerços, oficines i serveis. Tanmateix, si bé aquest ús és gratuït per als
usuaris particulars independentment de la tipologia de residus que hi
duguin, la resta d’usuaris només hi poden dur certes fraccions de residus,
algunes gratuïtament (paper i cartró, vidre i envasos lleugers), i d’altres
subjectes a preu públic (residus verds, pneumàtics i residus banals).
Els particulars hi poden dur: pneumàtics, fluorescents, fustes, pintures,
vernissos i dissolvents, equips informàtics i electrodomèstics i altres
voluminosos, ferralla, esprais, olis de cuina i de cotxe, piles, restes de
jardineria, runes, tèxtils, sabates, bateries, radiografies, ampolles de cava,
i vidre pla. També s’hi pot dur paper i cartró, vidre i envasos lleugers (brics,
plàstics i llaunes).
La deixalleria de Sant Celoni forma part d’una xarxa de 25 deixalleries
repartides per la comarca que constitueixen el servei públic d’àmbit
comarcal que depèn del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Oriental i que gestiona l’empresa Serveis Ambientals del Vallès Oriental
SA.. Les referències i horaris de funcionament són els següents:
- Deixalleria de Sant Celoni: Polígon Industrial Molí de les Planes,
C/ Rec del Molí, 4. Telèfon: 93 744 00 85
- Horari: 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.
Els residus recollits a les deixalleries segueixen vies diverses de gestió en
funció de la seva tipologia: bona part dels materials (un 95%) són
reciclables (vidre, paper i cartró, envasos lleugers, ferralla, fustes, etc.),
d’altres han de ser objecte de tractament específic ja que són residus de
caràcter especial (fluorescents, piles i bateries, pneumàtics, dissolvents,
electrodomèstics amb CFC, ferralla electrònica, olis minerals, etc.).
La Deixalleria Comarcal de Sant Celoni començà a funcionar el maig
de 1998, si bé fins aquell moment i des de 1995 Sant Celoni havia
disposat dels serveis d’una deixalleria municipal provisional situada
en la mateixa zona.

DEIXALLERIA 2005: materials en grans quantitats
TOTAL: 422.530 Kg
Ferralla 8%

Voluminosos 17%

Fusta 18%

Paper i cartró 4%
Poda 6%

Runa 47%

DEIXALLERIA 2005: materials en petites quantitats
TOTAL: 36.561 Kg

Vidres
d’envasos 4%
Bateries 5%

Altres 2%

Oli vegetal 6%

Ferralla
electrònica 27%

Res. Especials 7%

Vidre pla 8%

Pneumàtics 20%
Neveres 8%
Vidre especial 13%

L’any 2005 la deixalleria de Sant Celoni ha tingut 3.801 usuaris (un 22,6%
més que l’any 2004 i un 28,0% més que l’any 2003) i s’hi ha recollit 459,01
tones de residus (un 39,4% més que l’any 2004 i un 63,5% més que l’any
2003). Aquests increments d’ús es troben força per sobre del conjunt de
deixalleries de la comarca que l’any 2005 ha experimentat un increment
d’usuaris i de materials recollits d’un 9,6% i 6,9%, respectivament.

Recordeu:
La distribució per tipologies dels materials recollits a la deixalleria de Sant
Celoni l’any 2005, en grans quantitats i en petites quantitats, es mostra
als dos gràfics annexos.
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Quan aneu a la deixalleria faciliteu la màxima informació al
personal de la instal·lació sobre les tipologies de residus que
porteu, sobretot pel que fa als residus especials (pintures,
vernissos, bateries, olis minerals, etc.). En qualsevol cas, seguiu
les indicacions d’aquest personal per dipositar els residus en el
contenidor o recipient corresponent.
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Nova àrea de joc infantil als baixos dels
edificis del carrer del Dos de Maig amb
Avinguda de la Pau
L’Ajuntament ha portat a terme recentment la remodelació de la zona pública dels baixos
d’edificis situats entre l’Avinguda de la Pau, i els carrers del Dos de maig i de la Diputació.
L’actuació ha consistit en un sanejament i pintat dels paraments de la zona, col·locació d’un
passamà a l’escala d’accés i una nova distribució d’un espai de lleure. S’han enderrocat els
4 bancs antics d’obra i s’han substituït per 4 bancs de fusta.
Enmig dels bancs s’ha creat una petita àrea lúdica amb 2 nous jocs infantils: una molla
individual en forma d’avió i una de col·lectiva en forma de flor per a jugar-hi fins a 4 nens
plegats. La particularitat d’aquesta àrea de joc infantil és que s’hi ha col·locat un paviment
de paviment de llosetes de cautxú reciclat per esmorteir les possibles caigudes dels nens.
L’Ajuntament destinarà enguany més de 200.000 euros a millorar, renovar i mantenir
gran part dels jocs infantils de parcs i places del municipi, entre els quals hi ha la plaça
de Mercè Rodoreda, plaça de Sax Sala, plaça Comte del Montseny, CEIP Montnegre, marge
del Pertegàs a l’accés al CEIP Pallerola, plaça de Rafael Ferrer, Camp de Futbol de la
Batllòria, entorn del Pavelló, sector les Borrelles - les Torres, plaça Illes Belles i parc de
la Rectoria Vella.

L’arbrat de la plaça de la Creu
se substitueix per un de més net
i ombrívol
La plaça de la Creu ha canviat el seu arbrat. Les pomeres ornamentals
que hi havia comportaven un problema d’embrutiment important de
la via pública i resultaven una molèstia per al veïnat, sobretot durant
l’època de fructificació. La substitució d’aquest arbrat suposa una millora
en l’estètica i la neteja de la plaça, alhora que proporcionà més ombra.
En concret, s’han plantat dos exemplars de Ginkgo biloba, dos d’Acer
saccharinum Wieri i quatre de Liquidambar styraciflua Worplesdon. Les
pomeres s’han trasplantat a una zona verda de la Porta de Llevant,
configurant un grup arbrat que donarà un toc de color a aquest espai.

Millores al jardí del sector
Residencial Esports
Des de fa uns dies, el sector Residencial Esports disposa d’un
xerojardí, jardí sec, millorat. S’hi ha realitzat tasques de desbrossada
i neteja d’herbes, poda de sanejament i formació dels arbusts i
plantació de plantes aromàtiques (romaní, farigola...) i arbusts
(boix grèvol, marfull, euonimus). Properament s’hi plantarà dues
oliveres provinents d’altres espais verds de Sant Celoni i algunes
plantes i arbusts més per acabar d’harmonitzar l’espai.

Treballs de manteniment de l’entorn
del Pont Trencat i de la llera del Pertegàs
La rehabilitació del Pont Trencat ha donat lloc
a una nova zona d’ús públic que requereix
manteniment i conservació. Durant el mes
de gener s’han fet aquest tipus de tasques,
en concret, s’ha fet un manteniment de la
vegetació (eliminació del canyar, rebrots
d’acàcies, de plàtans i saücs, aclarida d’arbres

de ribera pròxims al pont, desbrossada i dall
de prats inundables i espais d’accés al pont),
manteniment del mobiliari (poliment i repintat
dels bancs), arranjament del camí d’accés a
la llera i retirada de residus sòlids.
Un altre espai molt utilitzat com a zona de

passeig i esbarjo és la zona del Pertegàs, en
el tram urbà. En aquest espai també s’hi ha
fet treballs de manteniment: desbrossada,
poda de branques baixes i rebrots, conservació
d’espècies autòctones i neteja i eliminació de
residus.
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Una tercera part de les
reclamacions que arriben a
l’OMIC són sobre telefonia
Del sector que més reclamacions ha rebut l’Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor, l’OMIC, l’any 2005, és referent a la telefonia, (tant fixa
com mòbil) amb un 35,50%, seguit del sector habitatge (tant de compra
com de lloguer) amb un 14,34%. En total, l’OMIC ha atès 293 peticions
de ciutadans del municipi. De les gestions fetes, un 67,92% han estat
reclamacions, en la majoria de les quals s’han fet mediacions amb les
empreses i establiments reclamats, mentre que en el 7,17% dels casos
s’han tramitat denúncies mitjançant fulls oficials de Denúncia de la
Generalitat de Catalunya a l’Agència Catalana del Consum.

7,17%
Denúncies

3,41%
Queixes

21,50%
Consultes

*Tipus de demandes

Les ambulàncies de la
Creu Roja complementen
el treball del 061 durant
els caps de setmana
Durant els cap de setmana, Creu Roja fa un servei preventiu
d’ambulància, sempre amb personal voluntari, que
complementa els recursos sanitaris que el 061 disposa a la
zona. Aquest servei funciona des del mes d’abril passat per
mitjà d’un acord de col·laboració entre Creu Roja Catalunya
i el SEM/061. D’aquesta manera, quan hi ha una urgència
vital i les ambulàncies del 061 ubicades a Sant Celoni estan
fent un altre servei, la central de coordinació del SEM/061
activa directament les ambulàncies de la Creu Roja, i així
s’evita que es produeixi una demora en l’atenció a l’usuari.
Després de deu mesos d'experiència pilot, el projecte ha
permès que durant els caps de setmana, a més de tenir
presència coordinada amb el 061, la Creu Roja, en coordinació
amb la Policia local, doni cobertura sanitària a totes les
activitats socials, culturals i esportives que es fan a la població,
tant en recinte tancat com a la via pública.

67,92%
Reclamacions

Animals domèstics !
abandonats febrer
2006

Pas de vianants
elevat a la Batllòria
Amb l’objectiu de millorar la visibilitat i garantir la seguretat
dels vianants, s’ha senyalitzat un nou pas de vianants elevat
al carrer de la Tordera de la Batllòria. El model de senyalització
que s’ha seguit en aquesta ocasió és el que l’Ajuntament
aplicarà a partir d’ara a tots els nous passos de vianants
elevats que es marquin a Sant Celoni seguint el criteri
urbanístic i de seguretat.

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.
Aquestes són les fotografies dels animals abandonats al municipi
durant el mes de febrer.
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Jordi Arenas
3r tinent d’alcalde
Regidor d’Infància i
Gent gran

" Creu Roja i el
seu voluntariat
tornen a tenir un
paper molt actiu
en la prevenció i
les emergències
al Baix
Montseny”
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Períodes de pagament i bonificacions
previstos en els impostos per a 2006

Calendari de pagaments
dels impostos i taxes
per a 2006

Com a principal novetat, en el pagament d’impostos per a 2006, l'equip de govern ha establert
que els subjectes passius de l'impost sobre béns immobles que tinguin el pagament domiciliat,
i ho demanin per escrit amb anterioritat a l'inici del període de pagament, se’ls fraccioni el
pagament en dos terminis, cadascun del 50% de l'import del rebut, a pagar el primer el dia
5 de juny de 2006 i el segon, el dia 5 de setembre de 2006, sense aplicar interessos.

Impost sobre vehicles
de tracció mecànica i
ciclomotors:
Del 03/03/2006 al
03/05/2006

Així mateix, s’ha introduït un seguit de bonificacions, que val la pena tenir en compte per
sol·licitar-les dins el termini establert.

1r.- Impost sobre béns immobles
Cal destacar la subvenció de l'IBI per a famílies
nombroses, que per a l'any 2006 varia en
funció del nombre de fills:
Famílies nombroses de fins a tres fills:
subvenció màxima de 68 euros
Famílies nombroses de quatre fills: subvenció
màxima de 84 euros
Famílies nombroses de més de quatre fills:
subvenció màxima de 100 euros
Aquesta subvenció s'ha de demanar mitjançant
un imprès que facilita l'Oficina d'Atenció
Ciutadana i es pot sol·licitar com a màxim fins
al dia 5 de juny de 2006. (C/Campins, 24).
L'any 2006 s'ha introduït una bonificació del
15% de la quota en els 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.
L'aplicació de la bonificació estarà
condicionada al fet que les instal·lacions per
a producció de calor incloguin col·lectors
homologats per l'Administració de la
Generalitat.

2n.- Impost sobre els vehicles de
tracció mecànica
Es mantenen les bonificacions existents: les
bonificacions per als vehicles que utilitzin
energies alternatives i menys contaminant i

una bonificació del 100% per als vehicles amb
antiguitat superior a 25 anys. Aquestes
bonificacions s'han demanar a l'Oficina
d'Atenció Ciutadana (C/Campins, 24).

Impost sobre béns
immobles (naturalesa
urbana):
Del 03/04/2006 al
05/06/2006

3r.- Taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres
residus sòlids urbans
La bonificació continua sent del 50% de
l’import de la taxa per als jubilats o
pensionistes, empadronats a Sant Celoni, amb
el requisit que la unitat familiar obtingui uns
ingressos que no sobrepassin el salari mínim
interprofessional i no sigui propietària de més
d’un habitatge.

Impost sobre activitats
econòmiques:
Del 01/09/2006 al
03/11/2006
Impost sobre béns
immobles (naturalesa
rústica):
Del 01/09/2006 al
03/11/2006

Ara bé, s'amplia el ventall de persones que
poden tenir dret a la bonificació, ja que, si
estan empadronades dues persones, per tenir
dret a la bonificació no han de superar el
115% del salari mínim, i si estan
empadronades més de dues persones, el límit
és el 120% del salari mínim. L'any 2005 el
límit era el 100% del salari mínim
independentment del nombre de persones
empadronades.

Taxa per a la recollida
d’escombraries:
Del 01/09/2006 al
03/11/2006
Taxa per a les entrades de
vehicles (guals):
Del 03/03/2006 al
03/05/2006

Aquesta bopnficació s'ha de demanar
mitjançant un imprès que facilita l'Oficina
d'Atenció Ciutadana i es pot sol·licitar com a
màxim fins al dia 3 de novembre de 2006
(C/ Campins, 24).

Taxa per a la prestació de
serveis a cementiris locals:
Del 01/09/2006 al
03/11/2006

8 persones participen al taller de formació
en explotació forestal per a drogodependents

Lourdes Donado
Regidora de
Comunitat

"L’objectiu final
del taller és
aconseguir la
inserció laboral
dels seus
participants"

Sota el títol Formació en explotació forestal
per a drogodependents, 8 persones participen
enguany al taller ocupacional promogut pels
ajuntaments del Baix Montseny amb el
finançament de la Generalitat de Catalunya
i el Fons Social Europeu. Divendres 3 de
febrer es va fer la presentació oficial del taller
ubicat dins el Pla integral sobre consums
p ro b l e m à t i c s d e d ro g u e s i a l t re s
comportaments de risc el Tritó del Baix
Montseny. L’acte va tenir lloc a la Sala de
Plens de l’Ajuntament de Sant Celoni amb
l’assistència de l’alcalde Joan Castaño;
representants dels ajuntaments del Baix
Montseny, del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, de l’Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona, de l’OTG de
Granollers, de l’equip tècnic del taller, i
col·laboradors i treballadors de les diferents

edicions. Aquesta és la tercera edició del taller
que un any més formarà en explotació
forestal, farà treballs de bosc i atendrà temes
relacionats amb la salut integral dels
participants.
Durant l’any 2005, el taller va portar a terme
els següents treballs de manteniment forestal
d’espais públics:

- Manteniment de la vegetació de les mitjanes
de la C-35 a l’altura dels polígons industrials
Nord-Est i Molí de les Planes.
Actualment s’està fent el manteniment
forestal a les parcel·les municipals i espais
lliures del sector de Can Sans.

- Manteniment de la vegetació en parcel·les
municipals i espais lliures de les
urbanitzacions Royal Park, Can Coll i Boscos
del Montnegre seguint els criteris d’actuació
que estableix a cadascuna el Pla de prevenció
d’incendis forestals a les urbanitzacions (PPU),
elaborats per la Diputació de Barcelona
- Manteniment forestal a l’espai perimetral
de la zona esportiva de Can Sans.
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La Biblioteca s’afegeix a la celebració
del Dia Internacional de la Dona
Aquest mes de març la Biblioteca vol unir-se a la
celebració del Dia Internacional de la Dona.
L’objectiu és donar a conèixer el paper que ha
jugat la dona en diversos àmbits culturals i
artístics i que sovint no ha estat prou reconegut.

- Reedició de la guia de lectura sobre la dona: la
guia conté una selecció del fons bibliogràfic de la
biblioteca que esdevé una eina d’ajut i d’orientació
per a totes aquelles persones que estiguin
interessades en el món de la dona.

- Del 2 al 10 de març l’exposició itinerant “Dues
escriptores, dues catalanes: Maria Aurèlia Capmany
i Montserrat Roig” s’aturarà a la Biblioteca, gràcies
a l’Institut Català de les Dones i l’Associació de
Dones Progressistes del Baix Montseny.
Amb l’exposició podrem conèixer més a fons la
personalitat i la tasca de dues dones que han estat
exemple de participació, de compromís i implicació
social.
- A partir del 10 de març, escriptores, pintores,
científiques, cantants, fotògrafes i altres veus
femenines sortiran de les prestatgeries de la
Biblioteca per donar-se a conèixer a través d’un
seguit d’exposicions que s’acabaran el 31 de març.

Concert meditatiu
amb Jacomina
Kistemaker
Amb el títol “So i creixement
personal”, dimecres 15 de març a
les 20.30 h, l’Associació Cutural
Espais de Silenci i la Biblioteca
conviden a tothom a experimentar
una meditació guiada amb el so dels
bols tibetans, els gongs i la veu, com
a vehicle, que poden dur a una
relaxació profunda. Jacomina
Kistemager és una psicòloga
holandesa que s’ha dedicat molts
anys a la recerca de la transformació
i el desenvolupament personal amb
el so com instrument de treball.

La Biblioteca i la Ràdio Municipal:
una relació que continua
Cada dimarts de 9 a 10 del vespre, Punt 7 ràdio emet en directe
Tirant de llibres, un nou programa que va començar el passat
7 de febrer. L’espai, conduït per Joan Rubiralta, Francesc Pina
i Jordi Plens, se centra en l’actualitat literària i s’acosta al món
de les lletres i la cultura catalana des de la seva vessant més
lúdica.
El programa té una secció anomenada “La biblioteca viva”: un
recorregut radiofònic pels racons de la Biblioteca, per descobrir
tot el que s’hi amaga i que fan que sigui molt més que un lloc
on trobar llibres, revistes i pel·lícules.
El programa es pot escoltar a través de la freqüència 107.7 de
la FM o bé a través d’Internet a l’adreça.
http://www.santceloni.org/ambit.php?id=3.

El Ptt Sant Celoni inicia les pràctiques
a diferents empreses del Baix Montseny
A partir de la setmana del 20 de març els alumnes del Ptt
inicien les pràctiques formatives en empreses. Actualment
s’estan formant 30 joves en els mòduls d’auxiliars de
comerç, oficina i atenció al públic i auxiliars d’electromecànica.
El Pla de transició al treball estableix relacions de col·laboració
amb empreses que ofereixen als alumnes l’oportunitat de
formar-se en els següents àmbits:

Auxiliar de comerç, oficina i atenció al públic: petit comerç,
supermercats, punts d’informació i magatzems de
distribució o de grans superfícies.
Auxiliar d’electromecànica: instal·lacions industrials i
domèstiques, metall i manteniment industrial.
Les empreses que col·laboren tenen l’oportunitat de
participar en la formació de futurs professionals. També
poden conèixer i formar joves que podrien arribar a ser
treballadors de les empreses i comerços del Baix Montseny.
Aquelles entitats que estan interessades a col·laborar amb
el programa poden contactar amb les tutores durant la
primera quinzena de març i les que necessitin joves
aprenents per formar part del seu equip, hi poden contactar
al llarg del desenvolupament del curs. Pla de transició al
treball Sant Celoni Tel. 93 864 12 22
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espor ts
Importants inversions
a les Pistes Municipals
d’Atletisme

La secció de patinatge artístic
del Club Patí Sant Celoni es fa amb
el Campionat de Catalunya

Durant el mes de febrer s’han fet un seguit
d’actuacions a les Pistes Municipals
d ’At l e t i s m e p e r a m o d e r n i t z a r l e s
instal·lacions:

El primer cap de setmana de març, la secció de patinatge del Club Patí Sant
Celoni participarà en els campionats d´Espanya en la modalitat de show conjunts.
Els dies 11 i 12 de febrer, ja van aconseguir a Lleida el Campionat de Catalunya
i a finals de gener, el campionat de Barcelona. L'alcalde, Joan Castaño, i el regidor
de Cultura, Raül Casado, van poder presenciar la victòria celonina a Lleida.

- S’ha adequat el salt de perxa a la nova
normativa del reglament oficial d’atletisme
amb l’ampliació de la base de formigó, amb
un nou somier per a la zona de caiguda i
amb la compra d’una nova zona de caiguda
dissenyada i fabricada conforme la
normativa vigent amb la funda protectora
corresponent.
- S’ha netejat amb aigua calenta a pressió el
paviment sintètic i s’han repintat totes les
línies de delimitació dels 6 carrers i les zones
de concursos.
- S’ha instal·lat un equip de megafonia.

Èxit dels karatekes
celonins al campionat
de Catalunya

El 6 de febrer, el Pavelló Municipal de
Bàsquet de Granollers va ser escenari del
Campionat de Catalunya de Karate Shito
Ryu, una branca del karate. L’equip del
club Karate Just, de Sant Celoni, va
aconseguir 8 pòdiums en diferents
modalitats. Aquests resultats demostren
el bon moment de forma dels esportistes
locals per al campionat absolut de
Catalunya que es disputarà el 4 de març
a Montcada i Reixac. D’aquest campionat
en sortiran els karatekes que participaran,
el mes d’abril a Madrid, en el campionat
d’Espanya.

Campionat de Catalunya
Modalitat kata:
Infantil masculí: Joan Francesc Barril
(bronze)
Modalitat Kumite:
Infantil masculí (menys de 50 kg): Joan
Francesc Barril (plata)
Infantil masculí (més de 60 kg): David
Pou (or) i Jordi Pinilla (plata)
Juvenil femení (menys de 45 kg):
Minerva Balenyà (or) i Patrícia
Perandones (bronze)
Juvenil masculí (més de 70 kg): José Luís
Pino (bronze)

454 escolars fan natació en el
Centre Municipal d’Esports Sot
de les Granotes

Resultats del XXXII
Campionat de Cross
Vila de Sant Celoni

Des del gener, diferents escoles del municipi fan natació escolar
en el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes dins l’horari
lectiu. En total són 454 alumnes repartits entre les diferents
escoles: Escola la Tordera: 132; Col·legi La Salle: 103; Escola
Montnegre (la Batllòria): 27; Escola Pallerola: 70; Col·legi Cor de
Maria: 102 i Escola l’Avet Roig: 20.

Les Pistes Municipals d’Atletisme van acollir el 22 de gener el
campionat de cross local. Els diferents participants es van dividir
en 9 categories segons l’any de naixement amb els següents
resultats:
Baldufes masculí
1
2
3
4
5
6
7

Sergi Torner Cabot
Alejandro Román Ruiz
Albert Casanovas Codina
Martí Rodríguez Serra
Xavier Cerdà
Adrián Sánchez Rios
Marc Codina Auladell

Immaculada Vedruna
Canovelles
Campins
CA Parets
CA Canovelles
Avet Roig
Sant Celoni

Baldufes femení
1
2

Laura Calero Sánchez
Andrea Carrillo

Granollers
Sant Celoni
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L’informatiu

Quarta edició del programa
VOLUNTARIS PER LA LLENGUA
L’Oficina de Català de Sant Celoni iniciarà el
proper 22 de març la quarta edició del
programa Voluntaris per la llengua, que, com
ja saps, té com a objectiu posar en contacte
voluntaris que destinen una hora a la setmana,
durant 10 setmanes, a conversar en català
amb persones que estan aprenent la llengua
catalana i que volen practicar-ne l'ús oral.
L'objectiu principal de la campanya és, doncs,
materialitzar la idea que el català és (ha de
ser) llengua d'acollida. En concret, es tracta
d'aparellar una persona voluntària amb una
persona nouvinguda que tingui interès a

d

L’apunt
Biodiversitat

El terme biodiversitat, que designa la varietat de
la vida en totes les seves formes, nivells i
combinacions, va ser encunyat l’any 1985 en anglès
(biodiversity) com a acrònim de biological diversity.
En només dues dècades, aquest concepte ha adquirit
una gran rellevància en les valoracions de l’estat de
salut del planeta.
Així, la societat del segle XXI té com a repte afrontar
la pèrdua de la biodiversitat causada pel frenètic
ritme actual de desaparició d’espècies. I és que any
rere any les llistes que registren les espècies en
perill d’extinció, les espècies amenaçades i les
espècies vulnerables s’allarguen inexorablement.
Segurament per això, aquests dies ha estat notícia
—una bona notícia— que una expedició científica
a les muntanyes de Foja, a l’illa de Nova Guinea, hagi
permès trobar un racó inexplorat de la Terra on la
biodiversitat es manifesta encara amb tota plenitud.
S’hi han fet descobertes extraordinàries, com ara
desenes d’espècies animals i vegetals que es
consideraven extingides o que són noves per a la
ciència.
Als científics ara se’ls ha girat molta feina. Han de
classificar totes aquestes espècies, identificar-les i,
si es tracta realment d’espècies noves, assignar-los
un nom científic nou d’acord amb la nomenclatura

practicar el català. Un cop les dues persones
entren en contacte, només hauran de pactar
dia, hora i lloc de trobada (1 hora setmanal)
i mantenir el compromís de parlar en català.
En definitiva, es tracta de conversar durant
una hora a la setmana en català durant 10
sessions.
Si vols formar part del voluntariat lingüístic,
adreça’t a l’Oficina de Català de Sant Celoni
(per telèfon, per correu electrònic, per fax o
personalment) o a la teva entitat, i dóna les
teves dades personals: nom, cognoms, edat,
adreça completa, telèfon i adreça electrònica.

binomial emprada per a denominar els éssers vius.
Si exploreu el Cercaterm , podeu fer un tast de
biodiversitat i conèixer, a més a més dels termes
que fins ara heu vist marcats, els noms catalans i els
noms científics d’un munt d’espècies. Us hi esperen
troballes com l’ai-ai, el guatambú, el kosipo o la
mona de nit septentrional.
Cercaterm http://www.termcat.net.

Sabíeu que...

T

Des del 13 de febrer fins al 21 d'abril, el .cat és en
període de llançament. Només determinades
categories, agrupades en tres fases, poden registrar
el seu domini, mentre que a partir del 23 d'abril el
domini ja serà obert al públic en general.
El procés de registre és ben senzill, en només tres
passes, totes tres online, i sense necessitat de
preparar cap mena de documentació:
comprovar si compliu els requisits d'alguna de
les tres fases
seleccionar un registrador a la plana de llistat
de registradors
completar el formulari de registre
(al web del registrador escollit)
Un cop fet això, caldrà esperar que la Fundació
puntCAT revisi les sol·licituds i, segons els casos, les
accepti i les activi; les deixi pendents fins al final del

PLENS
MUNICIPALS
Ple ordinari 30 de gener de 2006
- Aprovació inicial de la modificació puntual
del PGOU al carrer de Breda de la
Batllòria i del conveni urbanístic que
l’acompanya. Aprovat per unanimitat
- Aprovació provisional del Text refós de
la modificació puntual del PGOU relativa
a la UASU 42 promoguda per Coperfiel
Group SA. Aprovat per unanimitat
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- Aprovació provisional del Text refós del
Pla de millora urbana relatiu a la UASU
42 promogut per Coperfiel Group SA.
Aprovat per unanimitat
- Aprovació de la constitució del patrimoni
del sòl i habitatge. Aprovat per unanimitat
- Aprovació inicial del pressupost
consolidat de la corporació per a l’exercici
de 2006. Aprovat amb els vots a favor
del PSC, ERC i ICV i en contra de CiU

Nosaltres ens posarem en contacte amb tu.
Contribuir a incorporar les persones
estrangeres a la llengua catalana exigeix
facilitar-los-en l’ús.
Dedica-hi una hora a la setmana!

Apunta’t al
voluntariat
lingüístic i

període de llançament, demani més informació o
les denegui (trobareu més detalls sobre tot plegat
a http://www.domini.cat/normativa.html).

En línia

B

El TERMCAT acaba de publicar al seu lloc web un nou
títol de la col·lecció Diccionaris en línia, Fustes
exòtiques, que conté 57 denominacions catalanes,
normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT,
corresponents a fustes utilitzades actualment a Europa
però procedents de països no europeus,
fonamentalment de l'Àfrica, l'Àsia i Amèrica.
Cada terme es presenta definit i amb els equivalents
corresponents en castellà, francès, anglès i alemany.
La majoria dels equivalents s'han extret de la norma
UNE-EN 13556, que és alhora la versió oficial en
castellà de la Norma Europea 13556, de juny de 2003.
A les definicions s'explicita el lloc de procedència de
la fusta, l'espècie botànica de la qual s'extreu (sovint
més d'una espècie) i altres característiques importants
(pes específic, duresa, color del duramen, color de
l'albeca, etc.).

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

Concurs fotogràfic
del CESC
El CESC ha convocat l’onzena edició del
Concurs Sant Jordi de Fotografia i Diapositives
amb el tema de Natura i/o Muntanya. Les
dates de presentació són del 16 de març al
6 d’abril. Per a més informació dirigir-vos al
CESC (C/ Sant Antoni, 16, tel. 609 84 04 69
o 93 867 52 13 els dijous de 7 a 9 del vespre,
o al web www.elcesc.org.
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Sant Celoni va a més

Treball en equip... la millor eina per avançar !

Des que governem a l’Ajuntament de Sant Celoni, el nostre objectiu ha estat treballar
pel nostre poble i per les persones que hi viuen, i que tots plegats fem que

En el butlletí municipal L’informatiu número 7, tant a l’editorial de l’Alcalde
com a l’escrit d’ERC, informàvem de la quantitat de projectes que ja són
realitat i d’altres que es començaran durant aquest any 2006. També
explicàvem la modernització de l’administració municipal amb la implantació
de la xarxa informàtica corporativa que permet un treball més eficient i
eficaç que reverteix en la millor comunicació entre el ciutadà i l’Ajuntament.
Aquests projectes els hem desenvolupat per mitjà de les ponències i els
hem posat en marxa des de la regidoria de Comunicació, Joventut i
Desenvolupament, conjuntament amb les regidories d’Entorn, Administració
General, etc.

aquesta vila avanci i es transformi. Des del PSC-Sant Celoni ens sentim
orgullosos del nostre poble i treballem de bracet amb les entitats (entre
d’altres; Geganters, Creu Roja, Sardanistes, Gels, Colla de Gitanes) i les
associacions.
Actualment i cada vegada més, Sant Celoni és reclam per moltes persones que
decideixen venir a viure al nostre municipi perquè hi troben un poble dinàmic,
acollidor, atractiu, respectuós amb el medi ambient, ben comunicat i on els ciutadans
i ciutadanes gaudeixen de serveis de qualitat per a les persones.
Tots aquests avanços han estat possibles gràcies al govern d’esquerres i progressista
que té la nostra vila des del 1991, amb reptes constants de millora.
Sant Celoni va a més, avança diàriament, oferint diversos serveis de qualitat
per a totes les persones, que no solament milloren la qualitat de vida de la ciutadania
celonina i batllorienca, sinó que enriqueixen i dinamitzen el teixit social de la nostra
vila. Com és el cas de l’Escola de Música, amb més de 250 alumnes, o el Centre
Municipal d’Esports Sot de les Granotes, complex amb més de 2.300 persones
usuàries, pensat i realitzat per a l’ús i servei de tothom, des dels més petits als
més grans, convertint l’equipament municipal en un centre dinàmic i reclam de molts
ciutadans i ciutadanes de pobles veïns. I és que, com va dir el Sr. Rafael Niubó,
Secretari de l’Esport, el dia de la inauguració, "gràcies a l’empenta de l’alcalde,
Joan Castaño, que ha insistit com la gota malaia fins que hem modificat la
normativa”, a l’atorgament de la Generalitat de Catalunya, de mes de 950.000
euros de subvenció i a la tasca feta desde l’equip de govern que ha fet possible que
equipaments com aquest siguin una realitat.
Des del PSC-Sant Celoni treballem, i ho continuarem fent, pel nostre poble. Hem
aconseguit moltes fites, moltes transformacions en equipaments, en infraestructures,
en serveis… Tot això és possible perquè ens estimem Sant Celoni, i ens sentim
orgullosos del poble que tenim, amb nous reptes: nou pavelló, escola bressol
municipal, més serveis per als infants i la gent gran (més atenció domiciliària,
residència...).
SANT CELONI VA A MÉS!!
El PSC- Sant Celoni estrena nova pàgina Web, entra-hi i posa’t en contacte
amb nosaltres.
T’hi esperem.
http://santceloni.socialistes.org

El grup Municipal d’ERC vol manifestar i informar a la ciutadania que el
treball en equip amb els diferents grups polítics municipals permet donar
un millor sevei als ciutadans. És per això que considerem que la fórmula
engegada a les passades eleccions és la millor per avançar socialment i en
infrastructures a Sant Celoni i al nostre país. Amb tot, però, a vegades es
cau en la confrontació partidista, en tancar-se en banda i interposar els
interessos de partit i/o de “lobbies” i es perd de vista que estem en política
per servir i no per servir-nos.
Des d’ERC treballem i treballarem en equip amb tots aquells partits, grups
i persones que vulguin sumar esforços per fer un país més just socialment,
i lliure, sempre respectant la llibertat de pensament dels altres, seguint les
maneres i formes d’estimar a un poble com ho van fer els nostres presidents:
Macià i Companys !!
Estem en un moment històric i, per tant, hem de deixar-nos de partidismes
i treballar en equip tots els partits, entitats i persones que creiem amb aquest
país i en la seva gent. Hem d’aconseguir un nou Estatut que ens permeti
disposar d’un bon finançament municipal per millorar l’ensenyament, la
sanitat, les infrastructures, les pensions pels nostres jubilats, etc.
El grup municipal d’ERC us vol fer arribar la bona experiència que hem
experimentat formant part d’un govern de cohabitació amb altres forces
polítiques. Això ens ha permès treballar en equip des de l’aportació de
la pluralitat dels nostres ideals. Us encoratgem a què, en el futur, voteu per
aconseguir governs plurals, defugiu dels que volen majories!!. Només cal
recordar com ens va anar als catalans i catalanes amb el darrer govern del PP.
Recordeu que la millor eina perquè les persones i els pobles progressin és
treballar en equip... !!

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

Visca el Ball de Gitanes!
El Ball de Gitanes és una de les expressions més significatives de Sant
Celoni, sorgida directament de l’ànima de la cultura popular, de la
iniciativa espontània de la societat civil. Les crestes, els pírcings, els
esbufecs de la senyora que l’endemà estarà molt cansada i els nens
i nenes del Filferro són el paisatge del nostre poble, que transformat
en picarol i mantó ens fa a tots iguals i ens cohesiona com a
col·lectivitat.
Hi ha alguna manera d’entendre que això no es tingui en compte
a l’hora de dissenyar les polítiques culturals de Sant Celoni?
Nosaltres no ho podem entendre. Dins el projecte de futur de CIU
hi ha un poble culturalment fort, molt fort, on s’arriba començant
per donar suport a allò que de manera natural ja funciona tan bé
com el Ball de Gitanes. És incomprensible que després de celebrarne el 25è aniversari i fer visible la gran acollida que té entre el
municipi amb l’espectacular megapolca, la colla del Ferro s’hagi
hagut de queixar públicament perquè l’equip de govern no ha donat
resposta a la seva demanda de local d’assaig.
Fets com aquests són clars símptomes que cal un nou repte de futur
urgentment. Cal passar pàgina i deixar enrere aquesta desídia. Perquè
molts voldrien per al seu municipi el mapa social de Sant Celoni, el
gran nombre d’entitats i associacions que treballen abnegadament
en àmbits tan diversos. Només amb una mica d’esforç, entre tots
podem construir les condicions que ens permetin somiar: els uns,
fent créixer la il·lusió i seguint amb la bona feina, i l’ Ajuntament,
garantint les condicions que mereix l’ocasió, sense cap mena
d’intervencionisme indesitjat.
No volem parlar en nom de l’entitat, però el nostre somni pel Ball
de Gitanes és que esdevingui un referent cultural i turístic, que vingui
gent d’arreu a gaudir-ne, que la festa es faci encara més gran i més
lluïda. Potser a Berga fa unes dècades tampoc s’ho pensaven: fem
que el nostre Ball de Gitanes esdevingui Patrimoni de la Humanitat.
Finalment volem donar les gràcies i felicitar la junta del Ferro per
mantenir-se ferms any rere any en la festa del Ball de Gitanes. Malgrat
tots els entrebancs. Ferro per molts anys!
Grup Municipal de CiU
santceloni@ciu.org

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

Què passarà cada tercer dijous
de mes a la biblioteca municipal?
A les 8 h del vespre podràs parlar d’allò que més t’interessi. Podràs tenir els
convidats més adients per debatre amb ells, i fer-los arribar el teu parer. El
primer cicle de tertúlies ja ha estat definit. Les primeres propostes que hem
debatut han portat el següent calendari d’intervencions:

Dijous, 16 de març, començarem per l’Estatut.
El nostre grup d’ICV-EA proposa debatre 12 punts clau per acceptar l’Estatut.
• Augment de les competències de la Generalitat i blindatge de les antigues
i les noves per evitar interferències de l’Estat.
• Nou sistema de finançament que apropi Catalunya progressivament als
resultats del concert basc i navarrès. Agència Tributària pròpia.
• Inclusió de nous drets de ciutadania i de principis rectors de l’activitat de la
Generalitat. Els drets han de ser garantits jurídicament.
• Incorporació a tot l’Estatut l’impacte de gènere (drets, competències,
llenguatge…).
• Reconeixement de Catalunya com a nació i del seu dret a l’autogovern.
• Establiment d’un marc català de relacions laborals.
• …...

Dijous, 20 d’abril, debatrem l’ objecció fiscal.
Haurà arribat el moment de pagar a Hisenda, però hi ha qui creu que ha arribat
el moment d’analitzar. I com que es tracta de contribuir a les despeses de
l’Estat, veiem que, entre les partides pressupostades, n’hi ha una que, sota el
nom de “defensa”, s’emporta una bona (mala) quantitat de milions. Aquesta
“defensa” és la nostra defensa?
Si ens preguntessin a cada un de nosaltres què és el que s’ha de defensar
s’obtindrien moltes respostes: la qualitat de vida; el dret a la salut; l’accés a
la cultura, a l’habitatge; el respecte als drets humans; l’entorn natural; les
minories davant les majories…. Moltes respostes possibles i totes sota un
denominador comú: cap, absolutament cap, relacionada amb allò que l’Estat
“defensa” per mitjà dels exèrcits.

Dijous, 18 de maig, perquè no parlem de l’habitatge?
Quina és la política d’habitatge de la Generalitat? Quina és la política d’habitatge
de l’Ajuntament de Sant Celoni. Habitatges per a joves, de lloguer, per quan,
on, a quin preu? El nou decret d’Ecoeficiència com afectarà a l’habitatge?

Pensem que voldràs participar d’aquests debats.
Pensem però, també, que tens d’altres temes que t’interessen. Si ens els fas
arribar, en parlarem plegats i junts acordarem quins hauran d’anar al segon
cicle de tertúlies. Company, companya, ja ho saps, t’esperem a les 8 h del
vespre a la biblioteca municipal, els tercers dijous de mes.

Iniciativa + la teva iniciativa = Ciutadans amb criteri
Grup Municipal d’ICV
pasqualiaj@santceloni.org
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AGENDA
Divendres, 10 de març
Música Comentada
a les 20.30 h
al l’Ateneu - Sala Petita

Cicle audiovisulas de muntanya,
natura i excursionisme
a les 21.30 h
a la Biblioteca l’Escorxador

Dissabte, 11 de març
Concert de Senda
en motiu del Dia internacional de
les dones
a les 19 h
a l’Ateneu - Sala Petita

Exposició

Sant Celoni cap a 1960,
vist per Josep M. Cortina
11 març - 30 abril 2006

Hora del conte
a les 11.30 h
a la Biblioteca l’Escorxador

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Dimecres, 15 de març

Dimecres, 29 de març

Concert meditatiu a càrrec de
Giacomina Kistemaker

Audició d’alumnes de l’escola
de música

a les 20.30 h
a la Biblioteca l’Escorxador

Dijous, 16 de març
12 raons per acceptar l’Estatut
a càrrec de Joan Boada,
portaveu d’ICV-EA al Parlament

a les 20 h
a l’Ateneu - Sala Petita

Dijous, 30 de març
Audició d’alumnes de l’escola
de música
a les 20 h
a l’Ateneu - Sala Petita

a les 20 h
a la Biblioteca l’Escorxador

Divendres, 17 de març

Divendres, 31 de març

Nit de lletres
tertúlia literària a l’hotel suís

Xerrada sobre el sistema solar:
un petit racó a la Via Làctia
Presentació de diversos llibres del
Dr. Josep M. Trigo, investigador
de l’Institut de Ciències de l’Espai
(ICE-CSIC)

a les 21 h
a l’Hotel Suís

Dissabte, 18 de març

a les 19 h
a la llibreria Els 4 gats

Teatre: Festen Celebració
Programació a l’Ateneu
a les 22 h
a l’Ateneu - Sala Gran

Divendre’s Sessions’s
Música dels grups locals
a les 23 h
a l’Ateneu - Sala Petita

Diumenge, 19 de març
Diumenge, 12 de març
Celebració del Dia d’Andalusia
tota la tarda
a l’Ateneu

Cinema: Million Dollar Baby
a les 18 h
a l’Ateneu - Sala Petita

Dissabte, 1 d’abril
Música: Creuats pesl estrets
Programació a l’Ateneu
a les 22 h
a l’Ateneu - Sala Gran

Concert per commemorar el Dia Internacional de la Dona
inauguració:
dissabte 11 de març a les 7 del vespre
horari: dissabtes i feiners de 5 a 8
del vespre, dilluns tancat
diumenges i festius de 2/4 de 12 a
2 del migdia i de 5 a 8 del vespre

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona l’Associació de Dones Progressistes del
Baix Montseny en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni organitza per al proper dia 11 de
març a les set de la tarda un concert a la sala petita de l’Ateneu. El concert serà a càrrec del grup
celoní Senda, grup format per Andrés i Marina Pardo que presentaran el seu últim treball musical
acústic “Pincelada, canciones hechas a pincel”. L’entrada és gratuïta.

Prop de 40 joves se’n van
a esquiar amb la Rentadora

Farmàcies
de guàrdia
MARÇ
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

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

Entrada
gratuïta

Novetats
a l’Ateneu:
Cinema
i música
comentada

Al llarg del curs els alumnes de les escoles de
Sant Celoni, fins a 4t d'ESO, assisteixen a un
programa d'arts escèniques en el qual s'hi
inclou espectacles de Dansa, Teatre i Música.
Durant els mesos de febrer i març està previst
que aquest col·lectiu d'alumnes assisteixin a
la segona d'aquestes sessions.
Els espectacles estan subvencionats a parts
iguals, per les mateixes famílies dels alumnes
i per l'ajuntament.

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

CASAS
CHANUT
DRAPER
SANCHO
CARDONA-VIGAS

Composición

Un total de 38 participants es van inscriure
a la sortida per anar a esquiar a Andorra
organitzada per La Rentadora, espai de lleure
i cultura, el cap de setmana del 27, 28 i 29
de gener. Les intenses nevades dels dos dies
van ser la nota més destacada de la sortida.
Dissabte, el grup va esquiar a les pistes
d’Arinsal i el diumenge a Pal. La boira i la
neu, que no va parar de caure durant el cap
de setmana, no van desanimar els
participants (la majoria joves entre 15 i 25
anys), que van esquiar i fer surf per les pistes
de cota baixa gaudint d’una neu verge d’una
qualitat extrema. Dissabte 4 de març,
l’esquiada està prevista a les pistes de PortePuymorens, al Pirineu francès.

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

compartir.org
El projecte COMPARTIR COTXE neix de la voluntat de l'Ajuntament
de Sant Celoni d'incentivar entre la població una altra manera de
viatjar, que fomenti un ús més racional del vehicle privat. El servei
consisteix a facilitar la trobada de persones que estan interessades
a compartir el vehicle privat a l'hora de fer un viatge.
Entra al web www.santceloni.org i accedeix a compartir.org!
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