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Editorial
Garantir els drets bàsics de les persones és un
objectiu que caracteritza l’acció de les administracions públiques democràtiques. Els avenços
assolits, els darrers 30 anys, en matèria de salut,
educació i pensions han suposat, al nostre país,
la consolidació d’un estat de benestar equiparable
amb el dels països més desenvolupats. La nova
Llei de serveis socials, en procés de tramitació
parlamentària, farà pujar un esglaó més, en la
cursa per superar un model d’atenció social
assistencialista, cap un nou model universal i
garantidor estable. Els ajuntaments catalans tenim
posades moltes expectatives en tot allò que es
derivarà de la Llei, especialment, perquè ens
facilitarà més recursos per atendre la ciutadania.
Aquest número de L’Informatiu pretén acostarvos una mica més algunes de les prestacions
socials que ofereix l’Àrea de Comunitat de
l’Ajuntament, que, com veureu, abasta un ventall
molt ampli, que encara ha de créixer en els
propers anys. En aquest context cal saber que,
a partir de la tardor d’enguany, els celonins i les
celonines gaudirem d’un augment considerable
dels serveis per a les famílies que tinguin membres en situació de dependència (gent gran,
malalts, discapacitacions...).
Arran del tràgic episodi de violència masclista
ocorregut el mes passat en el nostre municipi,
en el qual va perdre la vida una altra dona, vull
expressar des d’aquest butlletí la més ferma
condemna de la corporació cap a aquesta manifestació de la vessant més obscura de la nostra
societat. A Sant Celoni fa temps que vetllem
preventivament per intentar d’evitar situacions
de violència, però, és clar que no s’ha d’abaixar
la guàrdia en cap moment.
El mes de maig ens ha portat també una molt
bona notícia, entre d’altres, que com a alcalde
vull destacar: l’acord amb la Generalitat per
l’obertura, al setembre, de la nova escola pública
amb seu provisional de l’edifici Puigdollers. Aquest
nou centre, planificat des de fa uns anys i que
tindrà la seu definitiva al solar que deixa lliure
el tancament acordat amb l’empresa DEFOR, no
havia de començar a funcionar fins al curs 20092010, però l’Ajuntament i el Departament
d’Educació hem decidit, amb bon criteri,
d’avançar-nos i disposar des del curs vinent
d’una nova oferta pública d’ educació infantil
i primària.
Recordeu que el dia 19 de juny hi ha el
referèndum per a l’Estatut de Catalunya i que
és bo que com a ciutadans i ciutadanes
reflexionem i considerem de forma responsable
i compromesa el dret de vot.
Que l’arribada del solstici d’estiu us porti
energia i il·lusió.
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Cohesió i equilibri
social: cap a un model
de comunitat
L’Ajuntament de Sant Celoni treballa en molts àmbits
per avançar en la minoració de desequilibris socials:
treball, educació, habitatge... L’Àrea de Comunitat
concentra una bona part d’aquestes competències i
d’altres que s’expliquen en aquest article.
La nova organització municipal sorgida de les eleccions de 2003 va voler donar
un nou format als temes tradicionalment coneguts com a “benestar social” o
“serveis socials”. Per això, la nova Àrea de Comunitat orienta, encara més, la seva
activitat i serveis a tota la ciutadania i no només a persones amb dificultats de
tipus social.

Sant Celoni creix en nombre d’habitants
i en necessitat de serveis
L’efecte del moviment demogràfic sostingut, provinent de l’àrea metropolitana així
com d’altres països, exerceix una forta pressió sobre el creixement de Sant Celoni.
Aquesta pressió, que supera fins i tot les previsions més elevades, genera la necessitat
de nous serveis, especialment pel que fa a la facilitació de l’acollida i a l’assoliment
d’una integració enriquidora i solidària. Per bé que el sentit cívic de la ciutadania és
l’element cabdal per fer possible aquest procés d’engrandir la comunitat, els ajuntaments
també aporten recursos per ajudar-hi. Al número 10 de L’informatiu ja es van explicar
diversos recursos associats al dret al treball, els quals, en molta mesura, són gestionats
per l’Àrea de Comunitat (Servei Municipal d’Ocupació, Centre de Formació d’Adults,
Taller d’Ocupació, etc.). A continuació es detallen altres prestacions d’aquesta àrea
municipal, que poden ser d’interès per a la ciutadania.

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
L’objecte de l’OMIC és facilitar informació i assessorament per garantir i defensar els
drets de les persones consumidores i usuàries, que comprin o adquireixin productes, béns
o serveis per al seu ús particular o col·lectiu, a empreses o professionals. L’any 2005 es
van rebre 63 consultes, 21 denúncies, 10 queixes i 199 reclamacions. L’Agència Catalana
del Consum de la Generalitat de Catalunya i el Servei de Salut Pública i Consum de la
Diputació de Barcelona són dos dels principals referents de suport.
L’Oficina també vetlla per posar a l’abast de la gent de Sant Celoni, tota mena de campanyes
associades al consum responsable i a la seguretat en el consum, promogudes per tot tipus
d’institucions.
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Lleure Infantil

Serveis Socials

Respondre a la necessitat de conciliar
la vida laboral i la familiar,
especialment en períodes de
vacances escolars, és l’objectiu de
les activitats de lleure infantil que
s’organitzen periòdicament. Els
casals i el parc infantil de Nadal són
els programes més reconeguts en
aquest sentit. Es vetlla, a més, per
tal que el contingut de les propostes
no es limiti a promoure l’esbarjo,
sinó que tingui en compte sempre
un sentit educatiu. L’any 2005, 300
nens i nenes de 3 a 14 anys en
varen ser usuaris.

La funció dels serveis socials dels ajuntaments ha estat, tradicionalment,
vetllar pel manteniment de la qualitat de vida de tots els ciutadans i
les ciutadanes, per bé que la població que més freqüentment n’ha
estat usuària és la que es troba en risc d’exclusió: persones amb
discapacitat, gent gran, infància en risc, immigrants, transeünts...
Cada vegada més, però, es vetlla perquè els serveis que es presten
siguin de caire universal. N’és un bon exemple la previsió de creixement
del suport a les situacions de dependència, mitjançant el Servei
d’Atenció Domiciliària, que a partir de setembre es dimensionarà
per pujar de l’actual 1,2% de població atesa fins al 3,6%, i per a
l’any 2007, fins al 4%. Altres programes comunitaris són el de
prevenció i tractament de l’absentisme escolar o el d’assessorament
per a l’arrelament de persones nouvingudes. Pel que fa a programes
més específics també són destacables el d’ajudes socials i el de
prevenció de les mutilacions genitals femenines. Tots es duen a terme
en col·laboració amb institucions i serveis com ara Creu Roja, Càrites,
centres educatius de primària i secundària, Mossos d’Esquadra,
serveis sanitaris, serveis socials especialitzats...
L’any 2005 el nombre de persones ateses va ser de 1.340.

El Tritó del Baix Montseny
Tot i que el problema de l'abús de substàncies tòxiques és d'abast
mundial, el Baix Montseny el pateix amb unes característiques
diferenciades. Per això des de l'administració local es treballa en la
prevenció i la reinserció sociolaboral. En aquesta línia s’enmarca el
Pla integral sobre consums problemàtics de drogues i altres
comportaments de risc al Baix Montseny, El Tritó. A més de la
realització d’unes 70 activitats preventives de l’ús problemàtic de
drogues i altres comportaments de risc, organitza un taller d’ocupació
per a 8 persones amb addiccions. El Pla abarca un total de 12
municipis del Baix Montseny.

Servei a la Dona

Lourdes Donado
Regidora de
Comunitat

“L'àrea de
comunitat de
l'Ajuntament com
àrea de serveis a
les persones, creix
en recursos amb
l'objectiu millorar
la qualitat de vida
dels ciutadans i
ciutadanes del
municipi.”

Els episodis de violència de gènere -que lamentablement es produeixen
a la societat actual-, suggereix la necessitat de disposar de mecanismes
per evitar-los en la major mesura possible. El Servei a la Dona sorgeix
com a resposta a aquesta situació i, per bé que l’atenció personal
davant situacions de maltractaments físics i/o psíquics n’és una de
les prestacions més definides, també actua des de registres preventius:
informació dels drets de la dona i dels serveis d’interès existents tant
al municipi com fora d’aquest; potenciació de la creació de recursos
adreçats a la dona; promoció de la igualtat d’oportunitats, etc. El
servei també és present a la comissió, formada per l’Hospital de Sant
Celoni, l’Àrea Bàsica de Salut, els Mossos d’Esquadra, la Policia Local
de Sant Celoni i els Serveis Socials del Baix Montseny, que treballa
per la coordinació efectiva en la matèria. L’any 2005 es van atendre
33 casos d’atenció psicològica; 10 d’assessorament jurídic i 96 de
serveis socials.

Servei d’assistència multiprofessional (SAM)
El SAM dóna assistència psicològica i logopèdica a nens i nenes que
la necessiten i que siguin residents a Sant Celoni. S’hi pot acudir
directament o per derivació dels mestres, pediatres o altres
professionals.L’any 2005 el nombre de persones ateses va ser de 159.

Salut comunitària

Programa de cooperació al desenvolupament
Es reconeix arreu que la millor manera d’evitar la immigració forçada
de persones de països en vies de desenvolupament és treballar per la
millora de les condicions de vida en origen. Encara que amb un efecte
modest els ajuntaments catalans tenen una llarga trajectòria en aquest
sentit. A Sant Celoni el Programa de cooperació s’ocupa dels següents
aspectes: suport a les iniciatives d’ONG; gestió del 0,7% del pressupost
municipal; projectes de cooperació a l’ Àfrica subsahariana; campanyes
de suport al poble sahrauí; col·laboració en campanyes d’emergència;
organització de campanyes de sensibilització sobre la situació dels
països del sud… Per fer possible totes aquestes iniciatives es coopera
amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament.

L’Àrea de Comunitat també us pot ajudar a
tramitar: sol·licituds de vacances i termalisme de l’Imserso,
reconeixements de grau de disminució, complements de viduïtat, títols
de família nombrosa, prestacions per a famílies amb fills, beques, etc.

El convenciment que la prevenció és la millor inversió en matèria de
salut, porta l’ajuntament a complementar l’acció del sistema públic
d’atenció sanitària, amb programes de promoció d’hàbits saludables.
Entre els més destacats hi ha: el Programa de seguretat alimentària;
les xerrades sobre temes de salut; el Programa de salut escolar i les
campanyes de sensibilització.
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SERVEI
Serveis socials

Servei a la dona

PRESTACIONS

CONTACTE

Detecció i prevenció de situacions de risc; Recepció i anàlisi de les
demandes; Informació, orientació i assessorament; Aplicació i avaluació
del tractament de suport individual i/o familiar; Gestió dels serveis
d’atenció domiciliària; Tramitació i seguiment de prestacions; Propostes
de derivació; Treball social comunitari.
Atenció a la persona que demana ajuda davant d’una situació de
conflicte de parella i/o maltractaments físics i/o psíquics.

C/Santa Fe, 52 1r pis • Tel. 93 864 12 12
serveissocials@santceloni.org
Cal concertar entrevista

C/Santa Fe, 52 1r pis • Tel. 93 864 12 12
serveissocials@santceloni.org
Cal concertar entrevista

Servei d’assistència
multiprofessional
(SAM)

Salut comunitària

OMIC (Oficina Municipal
d’Informació al
Consumidor)

Atenció psicològica i logopèdica a infants en edat escolar obligatòria.

C/Santa Fe, 52 1r pis • Tel. 93 864 12 12
sam@santceloni.org
Cal demanar cita prèvia

C/Santa Fe, 52 1r pis • Tel. 93 864 12 24
salut.comunitaria@santceloni.org

Programa de salut escolar; Formació en manipuladors d’aliments;
Xerrades informatives sobre salut; Campanyes de sensibilització;
Seguretat alimentària.

Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 864 12 12

Informació i assessorament sobre temes de consum; Tramitació de les
reclamacions i denúncies de les persones consumidores.

C/Santa Fe, 52 1r pis • Tel. 93 864 12 24
salut.comunitaria@santceloni.org
Horari d’atenció: dimecres i divendres de 10.30 a 13 h
Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 864 12 12

Organització de les Activitats de Lleure Infantil i Juvenil (Activitats
de Lleure i Esport i Ludoteca) adreçades a nens i nenes de 2
anys i mig a 15 anys durant les vacances d’estiu.

C/Santa Fe, 52 1r pis • Tel. 93 864 12 24
salut.comunitaria@santceloni.org

Àmbit de Cooperació
i Solidaritat

Campanyes de sensibilització; Gestió del 0,7%; Participació en la
Coordinadora d’Entitats Solidàries –CES-

C/ Santa Fe, 52, 1r pis • Tel. 93 864 12 12

Serveis administratius

Atenció telefònica sobre consultes d’àmbit social; Primera acollida als
usuaris dels diferents serveis de l’àrea; Tramitació de sol·licituds: vacances
i termalisme de l’Imserso, Noces d’Or, reconeixements de grau de disminució,
complements de viduïtat, títols família nombrosa, prestacions per a famílies
amb fills a càrrec, beques d’educació especial, targetes d’aparcament...

C/ Santa Fe, 52, 1r • Tel. 93 864 12 12

Realització de 70 activitats preventives de l’ús problemàtic de
drogues i altres comportaments de risc; Organització d’un taller
d’ocupació per a 8 persones amb addiccions.

C/Santa Fe, 52, 2n pis • Tel. 93 864 12 23
eltrito@santceloni.org

Orientació laboral:
Formació en tècniques de cerca de feina; Informació sobre formació;
Borsa de treball
Assessorament en la creació d’empreses:
Pla de viabilitat de l’empresa; Informació sobre línies de subvenció
Consulta d’Internet i de premsa i documentació

C/ Campins, 24 • Tel. 93 864 12 00
orientaciolaboral@santceloni.org
i creaciodempreses@santceloni.org

Cursos d’accés a cicles formatius...

C/ Torras i Bages, 12, 1r • Tel. 93 864 12 25
cfadults@santceloni.org

Lleure infantil i juvenil

El Tritó del Baix Montseny

Pla integral sobre consums
problemàtics de drogues I altres
comportaments de risc al Baix
Montseny

Servei
Municipal
D’ocupació

Centre
Municipal
de Formació
d’adults Baix
Montseny

Horari específic durant el període d’inscripcions

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Horari d’atenció al públic:
Dimarts, dijous i divendres. Inicialment,
cal concertar entrevista

Horari d’atenció al públic:
Matins, de dilluns a divendres de 8 a 12 h
Tardes, dilluns i dimarts de 17 a 20 h
inicialment, cal concertar entrevista

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 15 a 21 h

juny- juliol - agost - setembre
Sant Celoni
Ludoteca

INSCRIPCIONS:

Per a nens i nenes de 2,5 a 5 anys (P5).

Del 5 al 23 de juny
d’11 a 13 h i de 18 a 20 h
a l’Àrea de Comunitat

Activitats de lleure i esport
Per a nens i nenes de 6 a 15 anys.

*Possibilitat de demanar
beca del 12 al 23 de juny

La Batllòria
Casal d’estiu
Per a nens i nenes de 2,5 a 5 anys (P5).
Per a nens i nenes de 6 a 15 anys.

Col·laboren:

Per més informació:
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ÀREA DE COMUNITAT
C/ Santa Fe, 52 1r
Tel. 93 864 12 24
salut.comunitaria@santceloni.org

INSCRIPCIONS:
Del 5 al 14 de juliol
de 18 a 20 h
al Centre Cívic
de la Batllòria

Per una nova cultura de l’aigua
El 5 de juny se celebra el dia Mundial del Medi Ambient i des de l’Ajuntament es vol aprofitar aquesta data
per fer una reflexió al voltant d’un dels recursos naturals més utilitzat per tots nosaltres: parlem de l’aigua.
Us imagineu l’activitat diària a casa nostra,
a l’escola, a la indústria, als camps, sense
aigua?
Així, doncs, ens ha de molestar que l’aixeta
degotegi, ens ha d’ofendre que algú a casa
faci servir el vàter com a paperera... hem
d’explicar que una dutxa no pot durar més
de cinc minuts i que cal vigilar amb l’aigua
a casa, a l’escola i al treball.
És ben cert que la nostra activitat quotidiana
altera el cicle natural de l’aigua i malmet
en bona part aquest recurs escàs i que si
bé l’aigua és un recurs renovable a la natura
i pot recuperar-se un cop utilitzada, només
si es troba en bones condicions és possible
utilitzar-la de nou.
En aquest context recentment s’ha
començat a parlar de la nova cultura de
l’aigua, la qual comporta un canvi en la
relació oferta demanda per una disminució

de la demanda neta a causa d'una
significativa millora en els usos i en
l’eficiència dels processos: estalvi i eficàcia
són, doncs, els elements clau.
A aquests dos elements cal afegir el de la
conservació dels rius, riberes i zones
humides preservant la seva funcionalitat i
la integració de la gestió de l’aigua amb el
territori. A Sant Celoni la Tordera ha de
tendir a convertir-se en un espai
emblemàtic pel que fa a aquesta nova
manera de relacionar-nos amb l’aigua i
aportar-nos els seus valors tant des del punt
de vista d’equilibri natural (per les seves
funcions ecològiques i com a connector
biològic entre dos espais naturals protegits)
com des del punt de vista del
desenvolupament humà (per l’ús de l’aigua
com a recurs bàsic i industrial, per a ús
social i de lleure, etc.).

Tot i que per a tots és evident que els darrers
anys ha millorat substancialment el riu,
encara es poden identificar moltes de les
problemàtiques i impactes derivats d’una
gestió no adequada: disminució del cabal,
pèrdua de biodiversitat, degradació del
paisatge, activitats no desitjades. Queda
molt camí per fer.

Vine a la Tordera i mulla’t
Per tal de reflexionar al voltant d’aquests temes, l’Ajuntament ha organitzat
pel proper diumenge 4 de juny, un recorregut pel riu Tordera, des del
Pont Trencat fins a can Draper. Durant la passejada, s’observarà la flora i
la fauna de ribera, a més a més d’explicar històries que envolten els gorgs,
els ponts i les passeres d'aquest itinerari de la mà de Martí Boada, director
de l’Observatori de la Tordera, Gerard Pié, investigador de l’Observatori i
Lourdes Calvet veïna de Sant Celoni.

diumenge 4

El punt de trobada serà l’aparcament del Centre Municipal d’Esports Sot de
les Granotes a les 9.30 del matí), i l'inici de l’itinerari al Pont Trencat. Tots
els participants rebran un quadern i un llapis a més a més d’una fitxa amb
la flora i la fauna de ribera i amb la història que envolta aquest tram de riu.
Els ponents seran de tres generacions diferents per tal de que es doni a
conèixer les diferències en l'ús del riu i la seva importància en la vida de les
persones segons l’època viscuda. Al final es farà una posada en comú per
tal de valorar l’estat del riu i els assistents podran donar la seva opinió o
explicar l’experiència personal. Sobretot es tracta d’una activitat de lleure.

hora: 9.30 h

Josep M. Pasqual
1r tinent d’alcalde
Regidor de Sostenibilitat
i Ciutadania
pasqualiaj@santceloni.org

de juny

Recorregut guiat pel riu Tordera,
des del Pont Trencat fins a can Draper
sortida:
Aparcament de Centre Municipal
d’Esports Sot de les Granotes

durada recorregut: 2 h 30 minuts
itinerari: 1,9 km

* cal portar botes d’aigua o estar disposat
a mullar-se els peus

En motiu del Dia Mundial del Medi Ambient voldria convidar-vos a participar en el recorregut pel riu
Tordera del diumenge 4 de juny.
La recuperació d’aquest espai tan reivindicat per a molts de nosaltres, s’adiu plenament amb la protecció
del medi ambient i, també, en la preocupació creixent per assegurar un desenvolupament sostenible,
del qual forma part l´ús racional de l’aigua, la restauració de les lleres dels nostres rius, i la possibilitat de
crear corredors biològics.
Amb aquest seguit d’actuacions, garantirem el dret de tothom a disposar d’un medi adequat amb una
gestió eficient i sostenible.
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Energia solar: el Centre
Municipal d’Esports Sot de les
Granotes també en disposa

Nou dipòsit d’aigua
a la zona del Puig de Bellver
Amb una capacitat de 4.500 m3 i situat a un punt prou elevat, el nou
dipòsit situat a la zona del Puig de Bellver permetrà millorar les
prestacions pel que fa a la reserva, la pressió i la qualitat del
subministrament de l’aigua del municipi. Per complementar l’actuació
es milloraran les canonades de la xarxa i s’instal·laran reguladors de
pressió a diferents punts per evitar avaries per trencament o fuites, als
domicilis que encara tenen elements antics.
Arran d’una proposta de l’Associació de Veïns Verge del Puig, la
superfície superior del dipòsit s’aprofitarà per posar-hi una pista
poliesportiva similar a les que es poden trobar als diversos barris de
Sant Celoni. La pineda que hi ha a tocar del dipòsit s’ha netejat i endreçat
recentment, la qual cosa ha aportat una millora paisatgística notable.

El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes és el consumidor
més important d’aigua calenta sanitària de totes les instal·lacions
municipals i, a més, ho és contínuament, durant tot l’any. Aquest
fet obre una oportunitat immillorable de participar activament en
l’estalvi energètic, i disminuir així els costos econòmics i l’impacte
ambiental d’altres sistemes de producció de calor.
La tecnologia escollida consisteix en captadors de gran rendiment,
mitjançant la instal·lació, sobre una superfície total de 108 m2, de tubs
de buit amb recobriment de titani, que, a més, permet la instal·lació
en horitzontal, i redueix així l’impacte visual. S’ha aprofitat el sostre
de tot l’edifici on se centralitzen les instal·lacions de climatització del
centre, de forma que les plaques protegeixen del sol l’interior, i permeten
el pas de l’aire, actuant com a reixa de ventilació.
El sol és la principal font d’energia renovable al nostre abast. Amb una
instal·lació de captadors solars es pot generar l’energia solar tèrmica
suficient per a la producció d’aigua calenta sanitària que necessita una
família, arribant a aconseguir un estalvi d’un 60% respecte al cost del
seu consum.

Ajuts públics
La instal·lació de plaques per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia solar per a l’autoconsum, gaudeix d’una bonificació del 15%
en la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles (IBI), sempre
que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors
homologats per l’Administració de la Generalitat.
També hi ha una bonificació del 95% de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, de la part del cost que correspongui a les despeses
d’instal·lació dels sistemes per a l’aprofitament tècnic o elèctric de
l’energia solar per a l’autoconsum.
D’altra banda, del pressupost de l’any 2005, la Generalitat de Catalunya
va destinar 1,2 milions d’euros per subvencionar projectes d’aprofitament
de les energies renovables, concentrades en energia solar fotovoltaica
i energia solar tèrmica.

Informació:
Ajuntament de Sant Celoni
Àrea d’Entorn
c/ Bruc, 26
93 864 15 00
www.santceloni.cat
Instituto para la Diversificación
y Ahorro de Energía
(Ministerio de Medio ambiente)
c/ Madera, 8
28004 MADRID
91 456 49 00
www.idae.es
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Institut Català d’Energia
(Generalitat de Catalunya)
Av. Diagonal, 453 bis, àtic
08036 BARCELONA
93 622 05 00
www.icaen.net

L’Ajuntament promou un pla de
ribera per protegir i millorar l’entorn
del riu Tordera
L’Ajuntament redactarà properament un pla especial per protegir i
millorar l’entorn del riu Tordera al seu pas pel municipi. El Pla general
d’ordenació urbana de Sant Celoni (PGOU) qualifica les vores de la
Tordera i del Pertegàs com a zones d’interès ecològic, paisatgístic i de
connexió territorial. Però, la forta pressió de l’activitat humana sobre
aquests espais requereix aprofundir en la seva gestió per avançar en
l’assoliment dels objectius que inspira el PGOU. El pla orientarà les
actuacions que cal dur a terme per ordenar les activitats econòmiques
que es desenvolupen a l’àmbit de treball; endreçar la implantació
massiva d’horts, afavorir les funcions ecològiques del riu, contribuir
a millorar la qualitat de la vegetació i de la fauna i, també, facilitar
l’ús públic com a zona de lleure ciutadà. El govern municipal entén
aquesta nova eina de gestió com una iniciativa que es pot estendre
progressivament a la resta de municipis de la conca de la Tordera. El
finançament del pla anirà a càrrec del municipi, per bé que s’està
pendent d’una subvenció sol·licitada al Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

L’informatiu

Nou i excepcional pas de fauna
al traçat celoní del tren d’alta
velocitat (TAV)
Mesos endarrere els mitjans de comunicació es feien ressò que a la
zona dels Maribaus de Sant Celoni, s’havien construït dos dels passos
de fauna més importants d’Europa, per minimitzar l’efecte barrera del
tren d’alta velocitat. Ara, les accions per garantir la connexió biològica
entre el Montseny i el Montnegre es completen amb una nou pas
de fauna, de dimensions també excepcionals (30 metres d’amplada
per 40 de llargada), situat sota la via del TAV i la del ferrocarril
convencional, al torrent de Palomeres.
Amb aquesta actuació el Ministeri de Foment i l’empresa ADIF promotora
del TAV donen resposta a unes de les reivindicacions més decidides que
l’Ajuntament de Sant Celoni va presentar anys endarrere, durant
l’exposició pública del projecte. Es tracta d’actuacions dissenyades
amb els criteris més avançats en matèria de connectivitat biològica,
que han comptat amb l’assessorament tècnic de l’empresa celonina
Minuàrtia Estudis Ambientals, reconeguda arreu per la seva
especialització en la temàtica.

Impuls a la recuperació del
patrimoni històric i arquitectònic:
la torre de la muralla del carrer de les
Valls i can Bruguera de la Batllòria
La preservació del patrimoni cultural i, sempre que sigui possible, la
recuperació per a l’ús públic, és una línia d’actuació decidida del govern
municipal. La recent adquisició d’unes finques situades al carrer de les
Valls, 24 i 26, així com una part del pati interior de la finca del carrer
Major, 177, s’inscriu en aquesta línia. L’adquisició permetrà fer diverses
actuacions a l’antiga Força (recinte emmurallat), que contribuiran a
recuperar un dels elements arquitectònics més rellevants per al
manteniment de la memòria històrica de la vila, mitjançant l’alliberament
de gran part de la torre i de l’intradós de la muralla i l’arranjament
de l’espai lliure del voltant. Es podrà, d’aquesta manera, establir
relacions visuals amb altres elements que formen part de la fortificació
i gaudir d’un racó recollit a l’ombra de l’arbre i de la història. Properament
es formalitzarà l’encàrrec del projecte, que servirà per, més endavant,
començar la restauració.
D’altra banda, són a punt d’iniciar-se les obres dirigides a preservar
el magnífic edifici de can Bruguera de la Batllòria. D’aquest casalot
medieval, inclòs en el catàleg de patrimoni històric i arquitectònic, es
rehabilitarà la coberta, tot conservant el màxim nombre de teules originals
i reconstruint les bigues de fusta que la suporten.
S’ha sol·licitat, al Departament de Cultura de la Generalitat, la concessió
de dues subvencions per a l’execució d’obres de restauració i de
conservació d’aquests elements de tan notable valor cultural.
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La renovació de la plaça de la Vila
ja fa efecte en les façanes veïnes

Noves perspectives per
a les Ferreries a la Batllòria

No és la primera vegada que la reforma de la superfície horitzontal
d’un espai urbà genera la renovació dels plans verticals que el configuren.
Això és el que passa a la plaça de la Vila: la remodelació d’aquest lloc
ha estimulat un procés de transformació de les façanes. Així, hem vist
com s’ha endegat una dinàmica de rehabilitació de diversos immobles,
com ara la renovació completa de “la pell” d’un dels edificis més
representatius de la plaça, l’Hotel Suís, que enfronta ara la seva
arquitectura i colors originals amb la de l’edifici de l’Ajuntament, entrant
en un diàleg polaritzant de la plaça, que la tensa i en fa percebre millor
la dimensió. Aquesta primera actuació ha provocat que a poc a poc
apareguin altres iniciatives de rehabilitació que fan evidents edificis
més modestos, però no per això menys imprescindibles. Cada vegada
es veu la plaça més “viva”, més usada, amb més moviment, cosa que
permet descobrir-ne les façanes, utilitzar-ne les porxades i fer palesa
l’oferta comercial que hi és present.

L’Ajuntament valorarà la possibilitat de dotar el paratge de les Ferreries
de la Batllòria d’un tractament de protecció paisatgística en lloc de
l’industrial previst al Pla general d’ordenació urbana, vigent des del
1997. La iniciativa s’inscriu en un plantejament de desenvolupament
urbanístic més sostenible fonamentat en un ús equilibrat del territori,
que conjugui harmònicament les necessitats de creixement amb
la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics
d’interès especial.
Per dotar un període d’anàlisi d’aquesta alternativa, tot estudiant
acuradament l’interès general per a la seva protecció, el Ple de la corporació
de 18 d’abril de 2006 va aprovar la suspensió -durant un període d’un
any- de la possibilitat de tramitar plans urbanístics i llicències en el sector.
Les Ferreries ocupen una superfície de prop de 30 hectàrees, situades al
llarg de la carretera comarcal C-35, que constitueixen un paradigma de
paratge natural i agrícola tradicional de la vall mitjana de la Tordera,
actualment en franca recessió a causa de l’avanç urbanístic al llarg del
corredor fluvial. El paratge acull els espais agraris de l’Hostal, la Ferreria
i la Verneda, així com algunes zones amb plantacions arbòries. És
remarcable que l’antic camí Ral, travessa l’espai.
L’Ajuntament ha sol·licitat suport al Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya per poder disposar de més recursos tècnics
i econòmics per dur a terme l’estudi.

foto

Més accions a l’espai públic per afavorir la mobilitat i l’accessibilitat a peu
La cruïlla del passeig dels Esports amb el carrer de Ramis ha experimentat una nova millora que comença a dibuixar el format que adoptarà
globalment el passeig d’aquí a un parell d’anys, quan ja estigui construït l’aparcament subterrani de la plaça del Comte del Montseny.
Aquest tipus d’intervenció obeeix a la voluntat del govern municipal d’assolir un espai públic més tranquil, on la convivència entre vehicles amb
motor i vianants s’equilibri fins a arribar a uns nivells més baixos de soroll, fum i risc i més alts de tranquil·litat i netedat.
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Comencen les obres de renovació
de les àrees de joc infantil de les
places de Mercè Rodoreda i del Baix
Montseny
A finals de maig ha començat la renovació de les àrees de joc infantil
situades a la plaça de Mercè Rodoreda i a la plaça del Baix Montseny.
Amb una inversió total d’uns 95.500 euros, aquestes intervencions
responen a la línia de millora de les zones lúdiques per a infants que du
a terme l’Ajuntament amb la voluntat de dotar-les adequadament, amb
jocs de qualitat que compleixin la normativa europea de seguretat. En
aquest sentit, les dues àrees comptaran amb una certificació final respecte
del compliment d’aquesta normativa, emesa per una entitat acreditada.

A la plaça de Mercè Rodoreda,
les obres de renovació consisteixen en:

A la plaça del Baix Montseny,
les obres de renovació consisteixen en:

- Instal·lació de 7 nous jocs infantils.

- Instal·lació de 8 nous jocs infantils.

- Instal·lació d’una tanca perimètrica de fusta de delimitació
de l’àrea de joc, amb dos accessos.

- Instal·lació de retolació normativa.

- Instal·lació de retolació normativa.
- Excavació de terreny i adequació del drenatge d’aigües.

- Excavació de terreny i rebliment de l’àrea de joc amb àrid per absorció
d’impactes de caiguda, segons els requisits de la normativa europea
de seguretat.

- Rebliment de l’àrea de joc amb àrid per absorció d’impactes de caiguda,
segons els requisits de la normativa europea de seguretat.

Finalitza la desena promoció d’alumnes del Ptt Sant Celoni
Enguany finalitza la desena promoció del Pla de transició al treball de
Sant Celoni. Durant tot aquest temps, un total de 300 joves, entre 16 i 20
anys, han participat en aquesta oferta formativa que en la majoria dels
casos els ha obert una via al món laboral.

Inici preinscripcions curs 2006-2007
El procés d’inscripció per al proper curs s’inicia el 3 de juliol de 2006.
Es farà una xerrada informativa a la Rectoria Vella a les 12 del migdia i
es recolliran totes les demandes. Per a més informació sobre les
característiques del programa es pot consultar el tríptic del Ptt al web
de l’Ajuntament (Seccions/publicacions).
Les empreses han col·laborat en la formació dels joves
Quan acabi aquest curs, 30 joves dels perfils auxiliar de comerç, oficina
i atenció al públic i auxiliar d’electromecànica estaran en millors condicions
per incorporar-se al món del treball gràcies a l’aprenentatge que han
pogut fer en diferents empreses de Sant Celoni i del Baix Montseny. Les
competències professionals adquirides pels joves s’associen a les
ocupacions d’auxiliar administratiu/a, dependent/a, reposador/a, caixer/a,
operador/a telemàrqueting, recepcionista, mosso/a de magatzem,
manteniment industrial, electricitat industrial, instal·lacions domèstiques,
torner fresador i operaris del sector metall.

Experiències de qualitat
Des del curs 2000-01 el Pla de transició al treball de Sant Celoni aprofita el context de l’exposició de Girona, “Temps de flors”, per engrescar els
joves del perfil d’auxiliar de comerç, oficina i atenció al públic a participar en els projectes florals del Grup Pandora’s Box. En concret i en el marc
del crèdit Introducció a l’organització del punt de venda, els joves col·laboren en els muntatges florals, seguint les directrius del florista celoní
Carles Jubany.
En aquesta sisena col·laboració el projecte anomenat Escalinata cap al cel, situat a l’escalinata de Sant Martí, ha expressat visualment un món
imaginari on fent camí cap el cel “ ... Tornem endarrere cap al passat, per retrobar-nos en el futur que ens manté una promesa per a tots nosaltres...”
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Exposició “Armes sota control” i guia de lectura
Durant el mes de juny podreu veure a la Biblioteca “Armes sota control”, una exposició d’IntermónOxfam que s’emmarca dins la campanya engegada el 2003 per aquesta ONG i Amnistia Internacional
a més de 60 països, amb l’objectiu d’aconseguir que el 2006 els governs de tot el món adoptin
un tractat internacional sobre el comerç d’armes. L’exposició està formada per contes, DVD, dossiers
informatius… per a adults i infants que vulguin aprofundir en aquest tema.
La Biblioteca complementa l’exposició amb dues activitats: la primera, una exposició bibliogràfica
formada per una selecció de relats d’experiències personals viscudes arran de conflictes bèl·lics
del nostre entorn (Guerra Civil, guerres mundials, guerra dels Balcans, etc); la segona, la tertúlia
literària Nit de Lletres que es farà el 16 de juny (21h, al Suís) on es comentarà el llibre A sang freda,
de Truman Capote.

Biblioteca de la Batllòria
Des de la tardor de l’any passat s’està
treballant per millorar els serveis que
ofereix la Biblioteca de la Batllòria. Així,
a més d’anar adquirint petits lots de
llibres, també s’ofereix el servei de
préstec interbibliotecari. Això vol dir
que la població de la Batllòria pot gaudir
dels llibres de la seva Biblioteca i, a
més, dels del fons de la Biblioteca
l ’ E s c o r xa d o r i d e l a Xa r xa d e
Biblioteques Municipals, a cost 0 euros.
Només cal sol·licitar al personal de la
Biblioteca aquest servei, que triga una
setmana a lliurar la documentació.
A partir d’aquest estiu també es
començaran a oferir activitats per
potenciar el gust per la lectura als més
menuts. L’activitat L’hora del conte es
programarà un divendres al mes. La
primera sessió, a càrrec d’Elisabeth
Ulibarri, es farà el 23 de juny a la tarda
i porta per títol Contes al tacte. Esperem
que desperti en els infants el plaer pels
llibres, els contes i la narració oral i
s’enriqueixin, així, amb el món infinit
de la literatura i la imaginació.

Internet a la Biblioteca pública: què s’ofereix?
La Biblioteca proporciona als usuaris
accés lliure i gratuït a Internet, on es
pot trobar un ampli ventall d’informació
valuosa de caràcter local, nacional i
internacional. Però cal tenir en compte,
sobretot quan es connecten els petits
de la casa, que també s’hi pot trobar
informació inadequada, incompleta,
obsoleta o ofensiva per a algunes
persones. Cal saber avaluar la qualitat
i la validesa de la informació que es
troba a Internet.
Els ordinadors de la Biblioteca destinats
a aquest servei estan pensats per a la
consulta d’informació, la investigació
i l’aprenentatge, no pas per accedir a
jocs, tertúlies en línia, etc.

Què es necessita saber per
usar aquest servei?

responsable de la sala dóna una targeta
en la qual s’indica el núm. de PC que
s’ha assignat així com el temps de què
es disposa per utilitzar l’ordinador. Cal
acabar les sessions amb puntualitat
per permetre als altres usuaris començar
a l'hora que tenen reservada. Un cop
transcorregut el temps, cal passar pel
taulell a recollir el carnet de la biblioteca
i retornar la targeta. Es poden fer
reserves amb antelació a la mateixa
Biblioteca o bé per telèfon. Cada usuari
pot reservar un màxim de dues hores
setmanals si hi ha PC disponible.
A la Biblioteca hi ha fullets en què
s’explica àmpliament el funcionament
de les impressions i gravacions, taxes,
així com l’ús de la xarxa wifi (Internet
sense fils).

Cal deixar al taulell el carnet d’usuari
abans d’iniciar la sessió. La persona

Els escolars celonins s’apropen
a la música a través dels seus companys de classe
Un total de 2.156 escolars de tots els centres educatius de Sant
Celoni, des de P-3 fins a 4t d’ESO, han assistit a 14 audicions
musicals a càrrec de diferents conjunts instrumentals formats per
companys de classe, alumnes de l’Escola Municipal de Música.
L’Ajuntament i les escoles valoren de forma molt positiva l’experiència
que contribueix a la sensibilització de la població escolar envers la
música d’una manera molt més propera.
Entre el 2 i l’11 de maig han actuat els següents conjunts instrumentals
de l’Escola Municipal de Música: corda infantil i variat bàsic (7 anys),
corda-vent bàsic I (de 8 a 10 anys), corda – vent bàsic II (d’11 a 13
anys), guitarra bàsic, percussió bàsic, pianobec i cor bàsic (de 8 a 13
anys) i guitarra jove I, guitarra jove II, corda jove, percussió jove, Cor
Maribaus, combo i jazzband (de 14 a 18 anys).
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Nova escola pública a Sant Celoni
Davant la demanda creixent de places escolars de P·3 per al curs
2006-2007, l’Ajuntament de Sant Celoni, el Departament d’Educació
i Universitats i els centres educatius del municipi han acordat avançar
la creació d’una nova escola pública.
L’escola estarà ubicada provisionalment a l’edifici Puigdollers i l’edifici
definitiu serà al solar que actualment ocupa l’empresa DEFOR. Durant
aquest estiu l’Ajuntament farà obres d’adequació de l’edifici Puigdollers
amb l’objectiu de dotar l’equipament de tots els servies que disposa una
escola: una aula de P-3, una aula de psicomotricitat i menjador, un pati
amb sorral i jocs infantils, adequació dels lavabos i de la tanca perimetral
de l’edifici... L’equip de professionals estarà integrat per tres persones:
dos mestres que constituiran l’equip directiu i una persona de suport
que assumirà tasques de consergeria, administració.
Es preveu disposar de l’edifici definitiu de la nova escola el curs
2009 – 2010, que oferirà dues línies d’educació infantil i dues
línies d’educació primària.

Certamen literari per a joves,
Jocs Florals Escolars 2006

Inauguració del centre
públic mancomunat la Tordera
Diumenge 21 de maig es va inaugurar l’escola pública mancomunada
la Tordera en el marc de la primera Torderada, la festa del centre
organitzada per l’AMPA. La jornada va començar amb actuacions i tallers
de diferents entitats de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera (colla
de geganters de Sant Celoni, de Santa Maria de Palautordera, de la
Batllòria, de l’escola l’Alzinar i de l’Escola Pallerola, Club de Handbol
Palautordera, Bombers voluntaris de Santa Maria de Palautordera, KAU,
Colla de Diables de Sant Celoni, Agrupament escola GELS, Associació
Fotogràfica Crisàlide, Circ Pànic, BUDUR Associació d’immigrants
marroquins, Esbart Dansaire Sant Martí i Club de tir amb arc Sant Celoni)
i va combinar molt bé l’ambient festiu i popular amb la vessant institucional.
En aquest sentit va comptar amb la presència del nou conseller d’Educació
i Universitats, Joan Manuel del Pozo, de representants dels Serveis
Territorials de Barcelona Comarques, i dels alcaldes i regidors de Sant
Celoni i Santa Maria de Palautordera. Després dels parlaments inaugurals,
en què es va destacar la importància de la bona entesa entre les
administracions, Generalitat i ajuntaments, del bon fer de l’equip directiu
de l’escola i dels pares i mares per construir una escola activa i participativa,
va tenir lloc el bateig de la cuca i l’actuació d’un grup d’animació infantil.
La festa va acabar amb una botifarrada popular.

El divendres 19 de maig es va dur a terme al Centre Municipal d’Expressió
de Sant Celoni L’Ateneu l’acte de lliurament de premis del certamen
literari per a joves, Jocs Florals Escolars, organitzat per l’Ajuntament. En
el certamen hi van participar nois i noies de 12 a 18 anys dels centres
de secundària del municipi: col·legi Cor de Maria, col·legi la Salle, escola
l’Avet Roig i IES Baix Montseny. Hi havia 3 grups de participació, en la
modalitat de prosa i poesia:
Grup A: 1r cicle d’ESO; Grup B: 2n cicle d’Eso;
Grup C: batxillerat i cicles formatius
- Narrativa, grup A: El navegant, de Carles Garcia
- Narrativa, grup B: La vida es desfà, de Laura Llovera
- Narrativa, grup C: Alcoholitzada, d’Anna Amat
- Poesia, grup A: Els espàrrecs, de Daniel Molina
- Poesia, grup B: La música es descriu, de Sofía Grande
- Poesia, grup C: Morats, d’Anna Amat

Durant l’acte de lliurament dels premis, al qual van assistir-hi un centenar
de persones, joves de l’Escola de Música Concepció Grau van interpretar
algunes peces musicals.
Fotos: Lluís Nogué

Beques i ajuts
L’Ajuntament de Sant Celoni tramita
les següents beques i ajuts:
Ajuts individuals de menjador:
fins al 30 de juny (reservat per a les escoles públiques; als centres concertats
només els poden sol·licitar alumnes amb necessitats educatives especials)
Beques de llibres escolars:
del 3 al 21 de juliol
Beques per al Centre Municipal d’Expressió – Escola de Música:
del 26 de juny al 7 de juliol

Horari de recollida i lliurament de sol·licituds
Àrea de Comunitat (Serveis socials)
C/ Santa Fe, 52, 1r pis
Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 13 h
Centre Municipal d’Expressió – Escola de Música
C/ Sant Josep, 18
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Oficina d’Atenció Ciutadana
C/ Campins, 24 (El Safareig)
De dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h i de 17 a 20 h
(excepte divendres tarda)
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L’escriptor Matthew Tree clou els actes de la diada
de Sant Jordi a la Sala Petita de l’Ateneu
El passat dimecres, 10 de maig, dins els actes de la diada de Sant Jordi, a les vuit del vespre, a la Sala Petita de l’Ateneu,
l’escriptor anglès Matthew Tree ens parlà de la importància de la llengua per a la integració, a partir de vivències personals,
en la conferència col·loqui “Com deixar de ser un estranger”, organitzada per l’Oficina de Català de Sant Celoni del CNL del
Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni.
L’acte que fou presidit per l’alcalde Joan Castaño comptà amb un nombrós

Durant el col·loqui, i a partir de preguntes que li feren, també ens donà la seva

públic i transcorregué en un ambient distès, gràcies als tocs d’humor que

visió sobre l’estat actual de la llengua.

introduïa l’escriptor convidat quan relatava anècdotes que li havien succeït des
que fa vint anys arribà a Barcelona en un vagó d'un tren de Renfe i decidí parlar
en català. Ara, després de tants anys de viure entre catalans i d’haver triat la
llengua catalana com a vehicle d’expressió, ens presenta una sèrie de reflexions
sobre la nostra llengua i cultura que compartí amb el públic assistent a l’acte.

L’apunt

d

Internet
Heu intentat imaginar-vos com serien les vostres
activitats socials i laborals sense les possibilitats
que la xarxa ha posat a l’abast? Sens dubte, serien
ben diferents.
I és que actualment qualsevol empresa o
organització disposa d’una adreça d’Internet
pròpia, i a més s’afanya a registrar tots els noms
de dominis amb els quals se la pugui relacionar.
Procura que els possibles usuaris i clients
accedeixin al seu lloc web ràpidament mitjançant
cercadors i portals i té en compte el teletreball
com una activitat laboral a distància amb molts
avantatges tant per al teletreballador com per a
l’organització.
Ens comuniquem habitualment mitjançant el
correu electrònic i els xats, i formem part de
comunitats virtuals si estem subscrits a llistes
de distribució o fòrums sobre els continguts que
més ens interessen. Podem fer conèixer les nostres
opinions gràcies als blocs i, si tenim familiars o
amics que viuen lluny, podem parlar-hi també a
través d’Internet i veure’ns en temps real per mitjà
d’una càmera web.

Català presentaren el Quadern. Ens exposaren l’objectiu d’aquest petit recull
de textos en què expliquen la percepció que tenen de la llengua catalana i
diversos alumnes en llegiren petits fragments.

en català. Perquè el teu ordinador parli com tu",
i fer el procés de registre a partir del web
(www.domini.cat/fesinternet) introduint el codi
imprès a la funda.

Sense haver de desplaçar-nos, podem cursar
estudis en línia, en els campus virtuals, i fer
compres electròniques o transaccions en línia
només amb uns quants clics i utilitzant protocols
de transacció segura.

Els CD-ROM es poden localitzar als telecentres
de la i a diverses entitats de Catalunya, País
Valencià i Balears, que es podran consultar,
properament, al web de la Fundació puntCAT.

I, sobretot, tenim a l’abast eines com el Cercaterm,
el servei de consultes en línia que ens ajuda a
conèixer el significat i les equivalències de
cadascun dels termes en negreta. Us convidem a
entrar-hi i a navegar-hi!

En línia

TERMCAT. http://www.termcat.cat.

Sabíeu que...

T

La promoció de dominis .cat s'allarga
fins al 30 de juny

B

Dóna corda al català
TriquiQueta
La Queta s’ha apuntat a FesInternet, amb un
divertit joc de preguntes en línia.
http://www.gencat.cat/presidencia/llengcat/corda.

Per accedir-hi, cal obtenir un exemplar del CDROM "Programari en català.
La promoció de dominis .cat, a 7 euros, que
formava part de la festa d'Internet a Catalunya
(FesInternet 2006), s'allargarà fins al 30 de juny.
Aquesta promoció permet registrar dominis .cat,
a 7 euros (6,96 Iva Inclòs), per un any. Per accedirhi cal obtenir un exemplar del CD-ROM "Programari

www.santceloni.cat, en marxa!
L'Ajuntament de Sant Celoni ja té activat el domini.cat. Ara ja es pot accedir
al web municipal a través de l'adreça www.santceloni.cat. D'aquesta
manera es dóna compliment a l'acord adoptat en el Ple, del dia 6 d'octubre
de 2005, de canviar de domini a Internet de tots els serveis municipals i
organismes dependents pel
domini.cat, tan aviat com fos possible.
D'altra banda, el web compta amb
una nova informació, el temps. Des
de la portada es pot saber en tot
moment la temperatura que fa al
nostre municipi i, a més, es pot
accedir a un extens i interessant llistat
de dades. Aquesta informació la recull
i la facilita, de forma gratuïta, el celoní
Josep Maria Ripoll i Tarragó.
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Abans de la intervenció de l’escriptor Matthew Tree, els alumnes dels Cursos de

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

Xerrada informativa
Rectoria Vella de Sant Celoni
3 de juliol de 2006 a les 12 del matí
Parc de la Rectoria Vella s/n 08470 Sant Celoni

Pla de transició al treball Sant Celoni

Curs 2006-2007
Auxiliar de comerç, oficina i atenció al públic
Auxiliar d’electromecànica
Programa formatiu adreçat a joves que tinguin entre 16 - 20 anys,
que no hagin assolit l’ESO i que estiguin a l’atur

Informació i preinscripcions
PTT Sant Celoni. Juliol i setembre de 2006. Horari matins.
Tel. 93 864 12 22 / 93 864 12 13

espor ts
Un nou or europeu per al
patinatge artístic celoní!

Bona participació al cicle de
passejades A cent cap als cent

El grup de show-conjunts del Club Patí Sant Celoni s'ha proclamat
novament campió d'Europa a la final europea que es va disputar
diumenge 30 d'abril a Reus. Les patinadores celonines van
aconseguir pujar al podi amb l'espectacle dirigit per Jaume Pons
SOS marea negra. El jurat va valorar la perfecta combinació entre
dansa i patinatge artístic a més del vestuari, la música, la
coreografia, la dificultat tècnica dels passos i la coordinació.

El 8 de juny es farà a Gavà la cloenda del cicle de passejades A
cent cap als cent, que organitza la Diputació de Barcelona amb el
suport dels ajuntaments participants, que enguany ha comptat
amb una assistència mitjana d’uns 50 celonins i celonines.

El grup italià Roma Roller Team va aconseguir la plata i el Llagostera,
la medalla de bronze. El Campionat d'Europa de Grups es va
disputar al pavelló olímpic de Reus ple de gom a gom. Amb aquest
nou triomf del patinatge artístic celoní, ja són 5 anys consecutius
fent pòdiums: 3 ors i 2 plates.

Més de 400 persones al certamen
oficial de cant d’ocells a Sant Celoni
El 30 d’abril es va celebrar un certamen oficial de cant d'ocells
puntuable per al campionat comarcal de la província de Barcelona
a la pista coberta del Camp Municipal d’Esports amb una
participació de 403 persones que van presentar un total de 400
ocells en el certamen.

Campanya per censar i identificar
els animals de companyia

Miquel Vega

Durant el mes de juny, l’Ajuntament posa en marxa una campanya per identificar
i censar els animals de companyia. D’aquesta manera es vol recordar a tots els
propietaris o portadors dels animals de l’obligatorietat de tenir-los identificats
amb microxip i inscrits al Cens Municipal d’Animals Domèstics. Durant la
campanya, l’Ajuntament subvencionarà part del cost de la col·locació del microxip.

Animals domèstics
abandonats

maig
2006

Regidor
d’Espai Públic

"Amb aquesta
campanya volem
facilitar que tots els
propietaris d'animals de
companyia compleixin
amb l'obligació
d'identificar-los i censarlos. Hem de ser
conscients de la
responsabilitat i
obligacions que
adquirim si tenim un
animal."

Del 12 al 36 de juny, el propietari d’un
animal de companyia pot anar a qualsevol
clínica veterinària del municipi, on, un
cop identificat l’animal, caldrà que ompli
els formularis per censar-lo. L’Ajuntament
subvencionarà part del cost de la
col·locació del microxip als animals de
companyia, el cost real és de 43 euros,
però el preu a pagar serà de 30 euros.
Aquesta campanya pretén recordar a tots
els propietaris d’un animal de companyia
(un gos, un gat, etc.) que la tinença
d’aquests animals implica assumir-ne
unes responsabilitats i que està regulada
mitjançant normativa específica ( Llei de
protecció dels animals, Llei sobre la
tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, etc). Sant Celoni
es va dotar l’any 1995 d’una ordenança
pròpia reguladora dels animals de
companyia, que es va actualitzar l’any
2001 (Ordenança reguladora dels animals
de companyia). Aquesta ordenança podeu

consultar-la al web municipal. A Sant
Celoni, actualment, hi ha censats 844
animals, dels quals 48 són catalogats
com a potencialment perillosos.
L’Ajuntament fa una crida a tots els
propietaris d’animals perquè els
identifiquin a les clíniques veterinàries i
en facin la inscripció al cens i/o
comuniquin canvis de dades en breu
termini a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
CLÍNIQUES VETERINÀRIES
Clínica veterinària Mascot’s
C/ Sant Pere, 14-16
Tel. 93 867 26 02
Clínica veterinària Sant Celoni
C/ Ponent, 12
Tel. 93 867 58 13
Consultori veterinari Bestiar Centre
C/ Major, 157
Tel. 93 867 62 57

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 d’alguns dels animals
abandonats al municipi durant el mes de maig.

L’informatiu

Sant Celoni Sona!
Concurs 2006

Amb l’objectiu de promocionar els grups de música amateurs o semiprofessionals locals,
l’Ajuntament de Sant Celoni organitza la primera edició del concurs de música Sant Celoni
Sona! Un jurat format per persones vinculades al món de la música, seleccionarà, d'entre els
participants, els grups del poble que tocaran a la Festa Major de setembre, a les Festes de
Sant Martí i a l'Acampada Jove d'enguany.

Bases del concurs
PARTICIPANTS
Poden participar en el concurs tots els grups de
música amateurs o semiprofessionals locals,
entenent per local que, com a mínim, un dels seus
membres és de Sant Celoni.
SELECCIÓ DE GRUPS I DESENVOLUPAMENT
DEL CONCURS
L’organització del concurs seleccionarà, d’entre
tots els participants, dos grups que tocaran a
la Festa Major de setembre de 2006, i un tercer
grup que tocarà per les Festes de Sant Martí
de 2006.
D’altra banda, hi ha també la possibilitat d’entrar
a la selecció del grup que tocarà a l’Acampada
Jove 2006, que organitza JERC a Sant Celoni els
dies 13, 14 i 15 de juliol, marcant la casella
corresponent a la butlleta d’inscripció al concurs.

El concurs tindrà lloc el dissabte, dia 24 de juny, a
la plaça de la Vila. L’organització determinarà l’ordre
i hora en què tocarà cada grup, segons sorteig.
L’organització es fa càrrec l’escenari, l’equip de so
i la sonorització necessària. Cada grup participant
tocarà 3 temes.
PREMIS
Els grups seleccionats per tocar a la Festa Major
de setembre de 2006, obtindran un premi de
1.500 euros el primer i 1.000 euros el segon.
Pel que fa al grup que quedi seleccionat per tocar
a les Festes de Sant Martí 2006, el premi serà
de 500 euros.
Del concurs, s’editarà un CD, amb 2 temes de cada
grup, i se’n donarà una còpia a cada grup participant.

JURAT
El jurat el formaran persones vinculades al món
de la música que valoraran la qualitat vocal i
instrumental, la composició, l’originalitat de les
lletres i la posada en escena de cada grup.
El jurat també tindrà present el vot popular que
es farà, a mà alçada, el mateix dia del concurs,
després de cada actuació.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran a l’Escola de Música del
5 al 16 de juny, de dilluns a divendres, de 10 del
matí a 1 del migdia i de 5 a 8 del vespre.
En el moment de la inscripció s’ha de presentar
la butlleta de participació amb totes les dades del
grup.

Celonins !
Aquest any la Colla de Geganters de Sant Celoni
celebra 25 anys de Colla (1981 – 2006), i volem
convidar a participar tothom, grans i petits, a la
trobada de gegants de setembre, especialment els
antics geganters i músics, tots aquells que en algun
moment de la vostra vida heu vingut amb la Colla i us
vingui de gust recordar vells temps.

L’Esbart Dansaire Sant
Martí d’intercanvi a Alfarb
El cap de setmana 6 i 7 de maig, l’Esbart Dansaire Sant
Martí va viatjar a la població valenciana d’Alfarb, dins
el seu programa d’intercanvis culturals amb diferents
territoris de l’Estat. D’aquesta manera, l’esbart celoní
tornava la visita que l’escola de danses d’Alfarb va fer
a Sant Celoni durant les darreres festes de Sant Martí.
Els celonins van ser rebuts a l’ajuntament i van fer una
ballada a l’auditori municipal. Els regidors Jordi Arenas
i Josep Manuel Bueno van acompanyar a l’Esbart
Dansaire Sant Martí durant el cap de setmana
d’intercanvi.
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Colla geganters

Una de les feines que estem fent és preparar un recull de fotografies
de tota la gent que ha passat per la Colla durant aquest temps i ha
participat en les diferents activitats que hem muntat. Per aquest motiu
demanem la vostra col·laboració i us agrairíem que ens féssiu arribar
fotografies al local de la Colla de Geganters, carrer de Sant Pere, 41,
tots els divendres de 7 a 8 del vespre. Us retornarem les fotografies un
cop escanejades.
El dia 4 de Juny, col·laborant amb les botigues al carrer, tindrem una
paradeta a la plaça de la Vila, si ens veniu a veure, us informarem de
la festa que estem preparant.
Entre tots farem una festa Gegant

Colla de Geganters de Sant Celoni

ESPAI
d’opinió
ciutadana

Sí a l’Estatut de les persones

No és això, companys, no és això...!!

Catalunya és ben a prop de tenir el nou Estatut, el millor Estatut. Ha estat un procés
llarg i laboriós que ha arribat a la seva culminació amb l’esforç i la determinació de
partits i agents socials. S’ha aconseguit recollir i expressar el pluralisme de la societat
catalana, el nou Estatut significa un salt important en l’autonomia de Catalunya, sense
precedents. En definitiva un Estatut que esdevé un instrument de futur
imprescindible per al progrés social de Catalunya i molt superior al que vam
aprovar el 1979.

La secció local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria vam obrir un debat sobre el
sentit del vot en el referèndum de l’Estatut (més ben dit, de l’acord ZapateroMas) i expressem el següent:

S’ha de dir SÍ a l’Estatut, perquè és l’Estatut de les persones, de la gent. Sí a un
Estatut social, que pensa en nous drets i deures dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
El nou Estatut pensa exclusivament en tu:
En les dones, en el lliure desenvolupament i capacitat personal, vetllant per la seva
seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació.
En educació, augmentant l’horari escolar de 25 a 30 hores setmanals, més ajuts a les
famílies (augmentant les beques per a menjadors), suport a les AMPA, transició entre
l’escola i el treball, més recursos per als centres amb alumnes amb situació desfavorida,
millora en la qualitat educativa, nous perfils professionals, millora dels serveis educatius…
En serveis socials, les persones o les famílies que es trobin en situació de pobresa
tindran dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims
d’una vida digna. Així com prestacions econòmiques per a les famílies amb filles o fills
a càrrec. La Generalitat proporciona ajuts a famílies en situació d’urgència social i a
persones amb discapacitat o amb dependència.
En habitatge, potenciant polítiques públiques que estableixin per llei un sistema de
mesures que garanteixi el dret d’accés a un habitatge digne.
En els joves, els poders públics han de promoure polítiques públiques que afavoreixin
l’emancipació dels joves, facilitant-los l’accés al món laboral i a l’habitatge perquè puguin
desenvolupar el seu propi projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en
la vida social i cultural.
En salut, consolidant el model sanitari de Catalunya i aprofundint en competències
sanitàries, com la salut en el treball, salut esportiva o la regulació de les activitats
industrials que poden generar impacte en la salut, entre d’altres.
En les persones amb discapacitat, els poders públics han de garantir la protecció
jurídica de les persones amb discapacitats, i n’han de promoure la integració social,
econòmica i laboral.
En la gent gran, el nou Estatut vetlla perquè les persones grans puguin portar una vida
digna i independent i participar en la vida social i cultural, i la realització de polítiques
basades en el principi de solidaritat intergeneracional.
Per poder portar a terme totes aquestes fites socials és important incorporar
un nou sistema de finançament, els continguts bàsics del qual corresponen clarament
al model que sempre hem proposat els socialistes de Catalunya,
tot establint una
nova cistella d’impostos (la Generalitat passa a gestionar del 33% al 50% de l’IRPF, del
35% al 50% de l’IVA i del 40% al 58 % d’impostos especials), creació de l’Agència
Tributària de Catalunya per gestionar tots els tributs propis i els estatals cedits totalment
o parcialment. Assegurar mecanismes de solidaritat, garantint a tothom el mateix
nivell de serveis bàsics. I garantir que durant 7 anys l’Estat invertirà a Catalunya
en infraestructures tant com nosaltres contribuïm a la riquesa d’Espanya.

Els Països Catalans són una nació completa i no una regió de cap Estat. El poble
català té el dret a decidir el seu futur mitjançant un procés d’autodeterminació
i, si s’escau, proclamar-se independent.
L’Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre, per una majoria
aclaparadora, suposava el reconeixement d’uns mínims nacionals i socials i era
assumible per un projecte independentista com el d’Esquerra Republicana. De
fet, Esquerra va ser la força responsable dels avenços més importants, com el
concert econòmic, una relació bilateral davant l’Estat espanyol, o el reconeixement
de Catalunya com una nació.
Tot i ser un procés supeditat a la legalitat espanyola, entenem que l’Estatut del
30 de setembre podia suposar un pas endavant cap a la millora dels nostres
drets socials i com a poble.
En la tramitació de l’Estatut a Madrid, la resta de partits polítics catalans...¿?
han abandonat el compromís amb la ciutadania catalana i han acabat pactant
un text del tot insuficient. Després de 27 anys de suposada autonomia, NO
podem acceptar un Estatut que, com va dir el sr. Guerra del PSOE “...nos lo
hemos cepillado ...“, no ens reconegui com a nació ni garanteixi els recursos
econòmics necessaris.
Tot i que el debat sobre la nació és del to irrenunciable, ara i sempre, creiem
que, arran de la nostra posició eminentment municipalista, el finançament és,
o hauria d’ésser, l’eix vertebrador del nou estatut, i vist que aquest acord MasZapatero no garanteix un finançament clar dels municipis i, per tant, per molt
que es vulgui no es poden fer polítiques socials essencialment d’esquerres
sense les partides pressupostàries pertinents, l’acord Mas-Zapatero ens deixa
un futur hipotecat en mans de la capacitat municipal (al menys per vint anys),
bàsicament, de subsistir a base de vendre patrimoni (sòl urbà) i de polítiques
del tot en contra del nostre ideari, tan social com de defensa del territori.
Els partits favorables a l’acord Mas – Zapatero inclosos els ecosocialistes d'Iniciativa
ens bombardejaran i ens lloaran les bonances d’aquest nou acord respecte al
de l’any 79. però no faran cap esment a l’acord del Parlament de Catalunya del
30 de setembre perquè en queda a anys llum.
Creiem que qualsevol vot que no sigui un sí a l’acord Mas-Zapatero és la millor
forma d’expressar-nos en contra d’aquesta presa de pèl.
Per dignitat i coherència... diguem NO..., com diu la cançó d’en Raimon,
a l’acord Mas - Zapatero !!
En els companys de CiU, ICV-EuA i del PSC-PSOE, com deia el poeta:...
No és això, companys, no és això...!!

Per tot això, per un millor futur de Catalunya,
SÍ AL NOU ESTATUT, EL DE LES PERSONES.

Grup Municipal d’ERC
Grup Municipal del PSC
http://santceloni.socialistes.org

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

El nou aparcament: la còpia sempre és pitjor que l’original

Un sí massiu i d’esquerres al nou Estatut

En el Ple Municipal del 30 de març es va tractar el punt per a l’establiment del servei
públic d’aparcament soterrat. CIU en va demanar tota la informació disponible i el
Tripartit va assegurar que no n’hi havia més. A continuació, es va aprovar per
unanimitat la creació d’una comissió mixta amb l’objectiu d’elaborar una proposta
per al projecte en el termini de 3 mesos.

D a v a n t d e l s d i s c u r s o s q u e p a r l e n d e re t a l l a d e s i p ro m e s e s
incompletes cal parlar clar. Convé recordar que l’Estatut és
un pacte polític. Primer, entre les forces polítiques catalanes,
i segon, de Catalunya amb l’Estat. L’Estatut no podia ser una
imposició ni del Parlament ni de la majoria del Congrés, havia
de ser i serà fruit d’un acord polític.

3 dies més tard de la celebració del Ple es va publicar a El 9 Nou que l’aparcament
tindria 275 places, 3 plantes en la part més baixa i quatre a la més elevada, i el mode
de finançament. Tota aquesta informació ni constava a l’expedient ni es va donar
durant el Ple. Però les decisions havien estat preses i la comissió que s’acabava de
crear no era més que una presa de pèl.
No obstant això, certament CiU ja reivindicava la necessitat de l’aparcament soterrat
en l’anterior programa electoral i, més encara, en proposava aquesta mateixa
ubicació. Ja ho va dir el Sr. Pasqual en el primer Ple de la legislatura: “El millor
programa és el de CiU”. Tristament, però, el Tripartit l’ha convertit en una
oportunitat per explotar de cara a les properes eleccions i s’afanya de mala
manera a executar-lo. Davant el perill que aquesta pressa presagia demanem que
se’ns escolti i advertim el següent:
1. Estem d’acord en ubicar-lo a la plaça del Compte del Montseny-carretera de
Campins, però insistim que és tan important l'aparcament com l'espai del
damunt, i això no s’ha planificat. No podem perdre l’oportunitat de guanyar un
lloc de trobada ampli per fer múltiples activitats.
2. Ens preocupa que no s’hagi dissenyat cap protocol pel període d’obres en
un espai tan cèntric com aquest, artèria bàsica de la circulació intramunicipal i cap
al Montseny.
3. La planificació de les places i la resta d’elements de construcció es refia d’un
estudi del 2004 i l’obra no s’acabarà fins al 2009-2010, quan el nombre d’habitants
i alguns altres indicadors hauran variat substancialment.
En definitiva: donar vida al comerç és donar vida al poble. Si es crea una zona
ludicocomercial a l'entrada, alhora s’ha de potenciar el centre: fer els carrers de
vianants, resoldre l'aparcament, organitzar activitats de dinamització i donar suport
a la UBIC i al comerç en general, etc. El fet que molt abans de tenir llest l’aparcament
al centre s’acabi de construir la zona ludicocomercial de la Sila evidencia la greu
manca de planificació d’aquest govern. Com sempre, el Grup Municipal de CiU
estem disposats a col·laborar en el projecte quan ens deixin, perquè és ben cert que
la còpia sempre és pitjor que l’original.

Grup Municipal de CiU
www.ciu.info/santceloni
santceloni@ciu.org

Des d’una posició d’esquerres només es pot dir SÍ a
l ’ E s t a t u t . R e p re s e n t a u n p a s f o n a m e n t a l c a p a u n m o d e l
d’Estat basat en el federalisme, i un reconeixement clar dels
drets socials dels homes i dones que viuen i treballen a
Catalunya.
Des d’una posició ecologista i pacifista només es pot dir
S Í a l ’ E s t a t u t . I C V h a a c o n s e g u i t i m p re g n a r l ’ E s t a t u t a m b
referències a la sostenibilitat, als drets i deures amb relació
al medi ambient, a l’equilibri territorial o a la promoció de la
cultura de la pau. Sense ICV, no hauria estat possible.
Les raons del no d’ERC i del PP són molt diferents, sens
dubte, però les conseqüències són les mateixes: degradar
l’Estatut, confondre la ciutadania i aturar l’avenç de
l’autogover n a Catalunya en el referèndum.
Des del catalanisme d’esquerres no s’entén un no a
l’Estatut més enllà de plantejaments estrictament
partidistes. Les raons del no d’ERC es basen més en la tàctica
política, el rebuig a la foto Zapatero-Mas, que a una valoració
negativa dels continguts del nou Estatut. ERC ha votat a favor
del 85% dels continguts de l’Estatut.
El nou Estatut ha estat possible gràcies al Gover n catalanista
i d’esquerres de Catalunya i a la majoria progressista de l’Estat.
Incorpora els objectius establerts al Pacte del Tinell i
recull la major part de les aportacions fetes per la
societat civil catalana en el procés participatiu.

Grup Municipal d’ICV
icv@santceloni.org

* El termini màxim de lliurament dels articles dels grups municipals és el dia 17 de cada mes.
En cas de no rebre l’article abans d’aquesta data, l’Informatiu es reserva el dret de deixar l’espai en blanc.
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AGENDA
Revetlla de Sant Joan 06
Al pàrquing del pavelló

dissabte 3 de juny

dissabte 17 de juny

23 divendres

Cloenda Jocs Escolars Esportius

CAMPIONAT PROVINCIAL DE
KARATE

Sardanes

Pistes Municipals d’Atletisme
De 10 a 12 h

A les 21.30 h

Pavelló Municipal d’Esports
De 8 a 14 h

SOPAR POPULAR amb espectacle sorpresa

diumenge 4 de juny

Organitza: Club Karate Just

1r plat: patates d’Olot (farcides de carn)
i assortiment d’amanides

Vine a la Tordera i mulla’t

Sarau de fi de curs de Passaltpas,
ball per a tothom amb LA BOINA

2n plat: rostit de carn amb prunes a l’estil
muntanyès
aigua, vi negre i cafè
postres: gelat
coca de Sant Joan i cava
Venda anticipada de tiquets fins al 21 de juny a:
Tretzevents, Els 4 Gats, Pastisseria Rodellas,
Morella Estilistes i Barberia Morella.

Recorregut guiat pel riu Tordera, des
del Pont Trencat fins a can Draper
durada recorregut: 2 h 30 minuts
cal portar botes d’aigua o estar
disposat a mullar-se els peus
Sortida:
Centre Municipal d’Esports
Sot de les Granotes
A les 9.30 h

LVI Campionat de Catalunya de tir
amb arc a l'aire lliure

Preu tiquet: 15 euros
A les 23.30 h
ENCESA DE LA FOGUERA DE SANT JOAN

Pistes Municipals d’Atletisme
A partir de les 9 h
Organitza: Arc Sant Celoni

A les 24 h
ESPECTACLE PIROPERCUSSIÓ
A càrrec de la Colla de Diables de Sant Celoni
A les 00.30 h
CONCERT DE VERSIONS DE POP ROCK
amb LA BANDA DEL COCHE ROJO

dissabte 10 de juny
Cloenda de tmeporada del Club
Bàsquet Sant Celoni
Pavelló Municipal d’Esports
De 10.30 a 19 h
Organitza: Club Bàsquet Sant Celoni

A les 10.30 h

Polifonia religiosa del S. XX i popular
d’arreu del món a càrrec de la Coral
Briançó
Església parroquial de Sant Martí
de Sant Celoni
A les 21 h

organitza: Colla de Diables de Sant Celoni
col·labora: Ajuntament de Sant Celoni, Barberia
Morella, Els 4 Gats, Formigons Sant Celoni, Morella
Estilistes, Pastisseria Rodellas i Pirotècnia Garcia.

Taula rodona 25 anys
d’associacionisme i
voluntariat a Sant Celoni
En motiu del 25è aniversari
de Ràdio Sant Celoni
Sala d’actes de la Rectoria Vella
A les 20 h

Arribada de la Flama del Canigó,
lectura del manifest anual a càrrec
dels GELS i espectacle de foc amb la
Colla de Diables
Plaça de la Vila
A les 19 h
organitza: Agrupació Sardanista Baix
Montseny de Sant Celoni

24 dissabte
Santo Celoni Sona! Concurs 2006
1a edició del concurs de música per
promocionar les formacions amateurs
i semiprofessionals locals

21 dimecres

Plaça de la Vila

Dia Internacional de la Música

Tarda - nit

Concert dels conjunts i cor de
l’Escola Municipal de Música
Alumnes de 7 a 13 anys
Entrada gratuïta
Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran
A les 20 h

22 dijous

FESTES DE LES
ASSOCIACIONS DE VEÏNS
AV Pont Trencat Moixerigues
17 i 18 de juny
AV Turó de la Mare de Déu del Puig
23 de juny

EXPOSICIÓ

Concert de joves músics

divendres 16 de juny

durant la ballada

Plaça de la Biblioteca

A l’olivera

espectacles gratuïts

Cobla: Ciutat de Terrassa

A càrrec de: Núria Deumal, flauta
travessera; Sílvia Pons, violí; Cor
Maribaus, Jazzband i la col·laboració
de l’EM El Tram de la Garriga
Entrada gratuïta
Teatre Municipal Ateneu,
pati de l’olivera
A les 21 h

Obres de Dibuix i Pintura del Centre
de Formació d’Adults Baix Montseny
Can Ramis
Del 16 al 25 de juny de 2006
Inauguració divendres 16 a 2/4 de
A les 21 h
Horari:
de dilluns a dissabte
de 6 a 8 del vespre
diumenges i festius de 12 a 2/4 de
2 del migdia i de 6 a 8 del vespre

Farmàcies
de guàrdia

La Rentadora

JUNY
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

Activitats per aquest estiu
Informàtica
Entorn Windows, Microsoft Office Word, Excel, Access i navegació per
Internet.

Vigas - Cardona
Casas

Horari:

Sancho

Vigas - Cardona

de dilluns a divendres de 19h a 21h.
(20 sessions).
Data d'inici: 3 de juliol
Preu: 116,60 euros
A càrrec de Sergi Bernal,
professor d’informàtica.

Casas

Curs d’iniciació al tir amb arc

Sancho
Chanut

Nocions bàsiques per poder practicar
aquest esport mil·lenari.
Horari: dies 25 de juny i 2 de juliol
de 10h a 13h (2 sessions).
Preu: 24 euros
A càrrec del club de tir amb arc « Arc
Sant Celoni ».

Sancho
Chanut
Draper

Chanut
Draper
Vigas - Cardona
Casas
Sancho
Chanut

Curs bàsic de defensa personal
femenina

Draper

Coneixements bàsics de defensa
femenina sobre diferents tipus
d’agressions.

Draper

Horari:

Vigas - Cardona

divendres de 19 a 21h (4 sessions).
Data d’inici: 7 de juliol
Preu: 32 euros
A càrrec de Karate Club Just

Casas
Sancho
Chanut

Curs de dibuix i pintura

Draper

Dibuix al natural, aquarel·la, etc

Vigas - Cardona

Horari:

Vigas - Cardona

dilluns i dimecres de 18 a 20 h
(8 sessions).
Data d’inici: 3 de juliol
Preu: 43 euros
Els materials no estan inclosos.
Per participants d’edats compreses
entre 7 i 15 anys.

Casas
Sancho
Chanut
Draper
Vigas - Cardona

CASAS
CHANUT
DRAPER
SANCHO
CARDONA-VIGAS

93 867 57 88
93 867 18 03
93 867 03 74
93 867 01 67
93 867 06 48

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

A càrrec de Jesús Kaso, professor de
dibuix i pintura del Centre de Formació
d’Adults.

Bijuteria
Crea la teva bijuteria d’estiu: arracades,
collarets, braçalets, etc
Horari: dimarts i divendres de 18.30
a 20h (8 sessions)
Data d’inici: 4 de juliol.
Preu: 24 euros
El preu inclou els materials.
A càrrec d’Annabel Masferrer.

Dates:
Dissabte 15 i diumenge
16 de juliol de 2006

Horari:
Classe col·lectiva:
Dissabte de 10 a 14 h
i de 15.30 a 19.30 h

Classe individual:
Diumenge. Hora a convenir.

Preu: 71,90 euros
A càrrec de Xavier Ortíz, actor i
professor de tècnica Alexander.

Informació i inscripcions
a La Rentadora
De dilluns a divendres de 17 a 20 h
C/Campins, 24
Tel. 93 864 12 28
larentadora@santceloni.org

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

Centre Municipal
d’Expressió – Escola de
Música

Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

Ceràmica

Taller de pintura ràpida del natural
Durada:

El curs està organitzat en tres blocs :
tècnica de modelatge, pràctiques amb
el torn, decorar i pintar peces
Horari: Nens i nenes de 5 a 13 anys :
dilluns i dijous de 17 a 19h (8 sessions)
Adults a partir de 14 anys: dimarts i
divendres de 17 a 19h (8 sessions)

Data d’inici:
3 i 4 de juliol

Preu:
69 euros. El preu inclou els materials
A càrrec de: Escola de ceràmica Jorca

Curs de tècnica Alexander
Descobrir tensions amagades del nostre
cos i adonar-se de la importància de
desenvolupar una consciència corporal
fiable per prevenir-les i eradicar-les.

Edició, redacció i disseny: Ajuntament de Sant Celoni
Impressió: Litografia Rosés Dipòsit legal: B-5131-05

mes de juliol (2 sessions setmanals)

Horari:
dimarts i dijous de 18.30 a 21 h
Període de matrícula: mes de juny

Cursos de català oral
i d’alfabetització
Durada: mesos de juny i juliol
Informació i inscripció:
Secretaria del centre.
Horari d’atenció al públic:
de 15 a 21 h.
C/ Torras i Bages, 12, 1r.
Tel. 93 864 12 25
cfadults@santceloni.org

Foto portada: Fotoestudi Judit

Per a més informació pots conectar-te a www.santceloni.org

Paper reciclat

