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Alt risc d’incendi forestal,
extremem la prudència

L’informatiu

Joan Castaño
Alcalde

Editorial
Un estiu més, la manca de pluges ens porta a una
situació extrema de risc d’incendis forestals. Un
any enrere m’adreçava als celonins i les celonines
demanant la màxima prudència i sentit de la
responsabilitat perquè no tinguéssim la més mínima
incidència, que podria portar-nos a una situació d’alta
gravetat, tant al Montnegre com al Montseny. Els
darrers temps, societat civil (agrupacions de defensa
forestal, juntes i associacions de veïns d’urbanitzacions,
etc.) i administracions, hem promogut iniciatives de
tot tipus conduents a l’aminoració del risc, però no
s’ha de baixar la guàrdia en cap moment. En nom
del tot el consistori, us demano que feu extensiu el
missatge. No us faci res insistir a la gent de casa, al
veïnat, a persones passavolants que us donin la
impressió d’actitud imprudent... recomanant tot allò
que representi bones pràctiques per evitar el foc.
En el mateix sentit de prudència i responsabilitat i
tot i que l’Ajuntament vetlla també per ajudar-hi
amb el nou dipòsit d’aigua del Turó de la Mare de
Déu del Puig, cal que extremeu les mesures de
minimització del consum de l’aigua. Sabeu que ha
estat una primavera singularment seca, i que només
gràcies a les generoses pluges de l’hivern, no estem
encara al límit de les reserves. Per això també us
demano que reguleu l’ús que feu de l’aigua. Controleu
aixetes, minveu el reg del jardí, optimitzeu el rentat
personal i de casa... Tots i totes hi guanyarem.
A mesura que l’any avança constatem que el 2006
serà un any ple de celebracions de 25 anys d’entitats
i serveis: la Colla de Geganters, l’Agrupament Escolta
GELS, la Unió de Botiguers i Comerciants, Ràdio Sant
Celoni-emissora municipal... i pot ser que n’aflori
alguna més que encara no s’ha posat de manifest...
El fet és remarcable perquè acredita la trajectòria
llarga i consistent d’unes iniciatives que sorgiren
amb força després de la transició democràtica de
final dels 70. Des d’aquestes línies, vull traslladarlos la més franca felicitació i la seguretat que
l’Ajuntament continuarà donant suport a aquesta
vitalitat cívica i cultural que, a més, es veu sòlida amb
vista al futur.
Per segon any consecutiu, Sant Celoni acollirà
l’Acampada Jove, un esdeveniment cultural, cívic i
festiu multitudinari que ens va deixar una agradable
impressió per la correcció organitzativa i per l’onada
de gent jove que ens va envair. Novament faig una
crida als celonins i celonines perquè mostreu la
vostra capacitat d’acollida a tota la gent que ens visiti.
En el seu record no hi haurà només les instal·lacions,
les formacions musicals, o la bona convivència amb
companys i companyes, també hi haurà el tracta
amable i hospitalari que, n’estic segur, oferirem.
No oblideu de revisar l’agenda d’activitats de juliol,
hi trobareu una àmplia oferta d’actes, festes i activitats
de tota mena, que mostren l’energia ciutadana de
Sant Celoni i ajuden a refrescar les xafogoses nits
d’estiu. Que els gaudiu i ens hi veiem!
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Davant el risc elevat
d’incendi forestal, cal
extremar la prudència
L’actitud responsable de la ciutadania, clau per
evitar el foc al bosc
Del 15 de juny al 15 de setembre, el terme municipal de Sant Celoni es considera
zona d’alt risc d’incendi forestal, segons un decret de la Generalitat de Catalunya.
Això suposa que, durant aquest període, no es poden autoritzar ni fer activitats
que puguin provocar un incendi. Més enllà del que indiquin les disposicions
legals, des de Sant Celoni i la Batllòria som prou conscients que, enmig del
Montseny i el Montnegre, estem en una zona especialment sensible a la possibilitat
d’incendis forestals. L’Ajuntament disposa d’un seguit d’instruments i mitjans
personals i materials que, al llarg de l’any, però especialment en aquesta època,
es despleguen per prevenir i en el seu cas afrontar el foc. Amb tot, és molt
important recordar que l’actitud responsable de la ciutadania és fonamental per
evitar un incendi.

Els plans d’actuació municipal
L’Ajuntament de Sant Celoni disposa
d’un seguit d’instruments tècnics i
legals, que permeten, davant
l’eventualitat de risc d’incendi, actuar
de manera organitzada seguint uns
criteris establerts. En aquest sentit
cal parlar del Pla d’actuació
municipal (PAM) per incendis
forestals, en tràmit d’homologació
per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya. Es disposa també d’un
manual d’actuació per ’incendis
forestals elaborat per la Diputació de Barcelona que es revisa i actualitza anualment
i que complementa el PAM. Precisament el 16 de juny es va fer un simulacre d’incendi
forestal amb la participació de tècnics de la Diputació, de l’Ajuntament, representants
de l’Associació de Defensa Forestal i de la secció local de Creu Roja (veure foto).
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Les urbanitzacions
Per a les urbanitzacions de Can Coll, Cal Batlle i Boscos del Montnegre,
es disposa de les respectives guies d’evacuació. L’Ajuntament va
repartir als veïns d’aquestes zones un plànol plastificat amb rutes
d’evacuació i un quadern amb consells per a la prevenció d’incendis
i instruccions en cas de necessitat de sortir de la urbanització o de
confinament. Actualment s’està acabant d’executar el Pla d’evacuació
de la urbanització Royal Park. A més, es treballa en la creació de
franges perimetrals de seguretat al voltant de les urbanitzacions.

Fem que el bosc no es cremi.
Per aconseguir-ho recordeu-vos de:
- No encendre foc a menys de 500 metres d'una zona forestal.
- No llençar mai les cigarretes enceses ni llumins sense apagar.
Ni caminant, ni per la finestreta del cotxe.
- No encendre focs artificials ni llançar coets en zones de perill;
ni que sigui a camp ras, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot,
en urbanitzacions envoltades de bosc.
- No cremar la brossa de les parcel·les de les urbanitzacions.
En podeu fer compost, abocar-la als contenidors de la recollida
d'escombraries o portar-les a la deixalleria.
- No deixar mai escombraries ni deixalles en el bosc ja que,
a més d'embrutar-lo, poden ser l'origen d'un incendi. Utilitzeu
els serveis de recollida i els contenidors adients.
- No menjar al bosc. Si ho feu, cal que mengeu entrepans
o plats freds. En cas contrari, feu servir les àrees recreatives
que tinguin barbacoes d'obra amb mataguspires.
- No fer foc si no és en una barbacoa d'obra amb mataguspires.

Mitjans personals i materials
Com a mesures de caràcter preventiu davant el risc d’incendi,
l’Ajuntament de Sant Celoni, juntament amb altres ens
supramunicipals i associacions, disposa de diferents mitjans
personals i materials.

Més informació relativa a les campanyes de prevenció
d’incendis i consells útils al web del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya o accedint
directament a:
www.mediambient.gencat.net/cat/el_medi/incendis/

- Dins el Pla de vigilància i prevenció d’incendis forestals del Parc
Natural de les Serres del Montnegre-Corredor s’inclou la contractació
d’un equip de vigilància mòbil, present i actiu en les zones de
més risc per detectar incendis al més ràpid possible (gaudint alhora
d’un vehicle tot terreny equipat amb una bomba amb aigua per a
primeres intervencions).

Si detecteu foc truqueu immediatament al telèfon
d’emergències 112

- Els informadors, que en el període comprès entre els mesos d’abril
i maig ien el que va de la segona quinzena de setembre fins a la
segona quinzena d’octubre (en horari de matí i els caps de setmana),
es constitueixen en un punt de referència i informació mòbil al
Parc Montnegre-Corredor amb relació a possibles actuacions que
generin risc incendi. La seva tasca és facilitar als visitants tot tipus
de consells de com comportar-se al parc per tal d’evitar situacions
que puguin generar foc al bosc i, alhora, tractar de prevenir aquestes
actuacions.
- Al treball d’aquests informadors s’hi ha d’afegir la vigilància que
fan els guaites des de les torres del parc natural a fi i efecte de
detectar possibles focus d’incendi i avisar amb la màxima celeritat
possible els serveis d’extinció. La posició estratègica de les torres
de guaita els permet tenir una perspectiva de la totalitat del parc i
poder donar una resposta ràpida davant situacions de perill.
- La col·laboració de l’Associació de Defensa Forestal (ADF) que
s’encarrega de coordinar i dirigir equips que reforcen la vigilància
a les zones del bosc i que constitueixen un element igualment
valuós a l’hora de tractar d’aturar situacions de perill. Al llarg de
l’any, l’ADF s’encarrega també de la neteja de pistes i camins
forestals.
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Èxit de participació a la primera edició del Sant Celoni Sona!
La celula durmiente, Twisted Nails i
The Corkscrew són els 3 grups
guanyadors de la primera edició del Sant
Celoni Sona! que va reunir un total de
18 participants entre el dissabte 24 i
diumenge 25 de juny. El concurs,
organitzat per l'Ajuntament amb
l’objectiu de promocionar els grups de
música amateurs o semiprofessionals
locals, va aconseguir aplegar una
nombrosa participació. Un jurat format
per persones vinculades al món de la
música, van ser els encarregats de
seleccionar els grups guanyadors.

Revetlla

St. Joan
2 0 0 6
La revetlla de
Sant Joan a
Sant Celoni
La Colla de Diables va
organitzar la revetlla de Sant
Joan a Sant Celoni amb un
sopar popular amb
espectacle sorpresa que va
omplir el pàrquing del
Pavelló. L’encesa de la
foguera es va fer al voltant
de quarts d’una amb la
flama del Canigó, que havia
arribat a la tarda durant la
ballada de sardanes. Un
espectacle de piropercussió
i el concert de La Banda del
Coche Rojo van arrodonir
la festa.
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L'Acampada Jove torna a Sant Celoni

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

“El bon ambient i cordialitat
amb què els veïns de Sant
Celoni van acollir l’Acampada
Jove 2005, és una mostra de
l'encert d'acollir aquest gran
esdeveniment social i musical
a la nostra vila.

Del 13 al 15 de juliol, Sant Celoni es tornarà
a omplir de joves per l'Acampada Jove
organitzada per les Joventuts d'Esquerra
Republicana de Catalunya (JERC). L’any passat,
el municipi es va estrenar com a seu d’aquest
esdeveniment que va aplegar unes trenta-cinc
mil persones que van assistir als diferents actes
polítics, culturals i musicals. Els camps de can
Reberter i de cal Poll, a la zona de Can Sans,
acolliran uns 10 mil campistes que enguany
gaudiran d’un nou espai amb ombra. Les Pistes
Municipals d’Atletisme i el Camp Municipal de
Futbol seran l’escenari dels concerts i a l’IES
Baix Montseny s’hi centraran els serveis i
l’organització.

Sant Celoni ha d'aprofitar
l'Acampada per establir un
vincle amb el munt de joves
que ens visiten. Ens hem
d’implicar en aquest projecte
perquè puguin descobrir Sant
Celoni des de tots els seus
vessants: el comerç, la gent, els
nostres racons... Hem de teixir
una xarxa de complicitats, ja
siguin socials, culturals,
comercials o lúdiques.
Aprofitem la oportunitat que
ens ofereix l'Acampada Jove
per fer de Sant Celoni un
referent en el mapa dels països
catalans.”

Si en voleu més informació consulteu el
web www.acampadajove.com

Zona acampada

Zona
acampada Escenari

Producció
IES BAIX MONTSENY
Aparcament
Escenari

Espai independència
PISTES D’ATLETISME

Informació
Taquilles

A Sant Celoni
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Festa d’inauguració de les àrees de joc de les
places de Mercè Rodoreda i del Baix Montseny
Dissabte 17 de juny es va inaugurar la remodelació de les àrees de joc
infantil a les places de Mercè Rodoreda i del Baix Montseny. A quarts de
set de la tarda, els gegants de Sant Celoni van arribar a la plaça de Mercè
Rodoreda i van iniciar una cercavila fins a la plaça del Baix Montseny.
Allà, es va fer l'acte d'inauguració dels espais i un refrigeri per a tothom.
La renovació d'aquestes dues àrees van començar a finals de maig 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 sobre seguretat. Les
empreses Alkor Draka, Cray Valley Ibérica, Degussa, Deltacolor, Delta
Tecnic, Laboratoris Feltor, Uquifa i Jaevam han col·laborat en el finançament
d’aquestes obres dins el Pla de patrocini i mecenatge 2005-2006.

Millores continuades als parcs
i jardins municipals
L’olivera que hi havia al parterre de darrere l’església parroquial s’ha
traslladat al xerojardí del pla dels Esports. En motiu de les obres de
remodelació d’aquest espai, la Comunitat de Propietaris del carrer Major
81 l’ha cedit al municipi. D’altra banda, les últimes feines de millora i
endreça del Parc de la Rectoria Vella han consistit en la ressembrada
de les zones amb gespa, la plantació de planta de temporada i aromàtica
en els parterres i, com a actuació més destacable, l’acabament de la
naturalització de la bassa. Aquesta actuació va iniciar-se a començaments
d’any amb el tancament del sortidor i ha conclòs el mes de juny amb la
plantació de plantes aquàtiques i l’endreça dels voltants. Darrerament,
s’ha constatat la colonització de la bassa per fauna diversa lligada a
aquests ambients aquàtics, principalment, insectes (espiadimonis,
escarbats, sabaters...), tot i que ja s’hi ha vist les primeres granotes.
Actuació de desinsectació de l’arbrat viari dels carrers
La sequera que estem patint afecta de manera important la vegetació en
general, i és més evident quan parlem de l’arbrat viari. Aquesta manca
d’aigua debilita els arbres i afavoreix l’atac del pugó. L’efecte d’aquest
atac és la producció de grans quantitats de melassa, que fa que els voltants
de l’arbre siguin enganxosos. Durant el mes de juny s’han fet dos
tractaments fitosanitaris en contra d’aquest insecte, per l’elevada
afectació de l’arbrat als carrers d’Esteve Cardelús, del Bruc, de Campins
i a la plaça del Baix Montseny.
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Prop de 1.300 persones han visitat
el servei Compartir Cotxe del web municipal
Actualment són ja 132 les persones usuàries del servei amb una mitjana
de 21 viatges compartits al dia, amb sortida o arribada a Sant Celoni
Des del començament del mes d’octubre de
2005 hi ha disponible al web municipal el servei

COMPARTIR COTXE: una alternativa
en la manera de viatjar, iniciativa que

Costos aproximat per quilòmetre
en cotxe (directes i indirectes)
Combustible

0,02 €

busca facilitar la trobada de persones que estan
interessades a compartir el vehicle privat a
l'hora de fer un viatge o un recorregut concret,
com pot ser el d’anar o tornar de l’escola, la
universitat o la feina.

Lubrificants

0,01 €

Pneumàtics

0,01 €

Fins al mes de maig el web l’han visitat 1.288
persones amb una taxa de repetició del 57,7%.
Actualment ja són 132 les persones usuàries del
servei amb una mitjana de 21 viatges compartits
al dia. Només amb aquests trajectes compartits
s’han estalviat 32.236 euros de benzina, i s'han
deixat d'emetre més de 73,3 tones de CO2 a
l'atmosfera.
Cal recordar que aquesta iniciativa sorgeix de
la voluntat de l’Ajuntament de fomentar un ús
més racional del cotxe. D’aquesta manera
s’aconsegueix disminuir els impactes ambientals
(emissions, soroll, etc.), millorar la seguretat
viària i, naturalment, estalviar molts diners i
maldecaps.

Increment per congestió

0,06 €

Accidents

0,06 €

Manteniment i reparacions

0,02 €

Propietat

0,15 €

ITV

0,01 €

IMTM

0,01 €

Assegurances

0,07 €

Aparcament

0,06 €

Multes

0,01 €

Peatges

0,05 €

Total costos directes

0,42 €

Temps de trajecte

0,14 €

Inversions en infraestructures

0,03 €

Temps d’accés i espera

0,07 €

Contaminació atmosfèrica

0,02 €

Contaminació acústica

0,01 €

Total costos indirectes

0,39 €

TOTAL

0,81 €

Des de l’Ajuntament us animem a utilitzar
aquest servei.

Avançar cap a un model de mobilitat sostenible vol dir:
- Promocionar mitjans de transport més respectuosos amb el medi ambient, com els desplaçaments a peu,
l’ús de la bicicleta i compartir cotxe.
Josep M. Pasqual
1r tinent d’alcalde
Regidor de Sostenibilitat
i Ciutadania
pasqualiaj@santceloni.org

- Garantir l’accés de tota la ciutadania a l’espai públic, especialment a les persones amb mobilitat reduïda.
- Racionalitzar l’ús del transport públic (el Bus), facilitant-ne la utilització en aquells desplaçaments en els
quals sigui més necessari .
Aconseguint aquests objectius, millorarem la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes.

Unes 60 persones
es ‘mullen’ a la Tordera
A Sant Celoni el Dia Mundial del Medi Ambient
es va celebrar mullant els peus al riu. Unes
60 persones van participar al recorregut guiat
per la Tordera, del Pont Trencat a can Draper,
organitzat per l'Observatori de la Tordera i
l’Ajuntament. Durant el recorregut es van
explicar històries que envolten els gorgs, els
ponts i les passeres d'aquest itinerari de la
mà de Martí Boada i Gerard Pié, director i
investigador de l’Observatori, respectivament,
i de Lourdes Calvet, veïna de Sant Celoni.
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Atorgament de llicència d’obres per a la
construcció de 36 habitatges de lloguer a les Torres
L’Ajuntament de Sant Celoni va atorgar el passat 7 de juny a l’empresa Proviure, SL, la llicència d’obres corresponent per construir 36 habitatges
protegits de lloguer al carrer Maria Aurèlia Capmany, núm 4, del sector les Torres, que es preveu que s’acabin el març de 2008.
Informació per als interessats
DESTÍ DELS HABITATGES: 36 DE LLOGUER
GRUP A: 2 HABITATGES PER A GENT AMB MINUSVALIDESA
GRUP B: 15 HABITATGES PER A JOVES (de 18 a 35 anys)
Ramon Segarra

GRUP C: 10 HABITATGES PER A GENT GRAN (majors de 60 anys)

Regidor ponent
d’Habitatge

GRUP D: 9 HABITATGES PER A LA POBLACIÓ EN GENERAL

“Governi qui
governi a la
Generalitat la
propera
legislatura, s’ha
d’aprovar el
projecte de llei
del Dret a
l’habitatge
perquè es l’eina
que necessitem
els ajuntaments
per planificar i
donar sortida a
la situació
actual”

CALENDARI
ATORGAMENT LLICÈNCIA OBRES

JUNY 2006

PROCÉS INSCRIPCIÓ SOL·LICITUDS

ABRIL 2007

CONCURS PERSONES ADJUDICATÀRIES GRUP A

GENER 2008

SORTEIG PERSONES ADJUDICATÀRIES GRUPS B,C,D

GENER 2008

ACABAMENT CONSTRUCCIÓ EDIFICACIÓ

MARÇ 2008

LLIURAMENT DE CLAUS

MARÇ 2008

Encara no s’ha concretat el període per presentar les sol·licituds.
Quan sigui el moment, s’informarà la ciutadania i es gestionarà des de l’Oficina Local d’Habitatge.

Nou subministrament d’aigua
potable a Can Sans

Obres als carrers
d’Anselm Clavé i Major

Un cop instal·lada la nova xarxa de subministrament d’aigua
potable de Can Sans, inclosa en el projecte d’urbanització que
s’està fent, es preveu la seva imminent entrada en funcionament,
a principis de juliol.

A finals del mes d’agost començaran les obres de conversió a zona de
vianants dels carrers d’Anselm Clavé i del carrer Major en el tram comprès
entre el carrer de Germà Emilià i la plaça del Comte del Montseny.
D'aquesta manera es vol aconseguir millorar la comoditat i seguretat dels
vianants a més de potenciar el model de centre comercial a cel obert.

SOREA, com a empresa concessionària del servei municipal, recorda
que totes les persones que desitgin disposar de subministrament
d’aigua potable han de presentar la corresponent sol·licitud. Una
vegada cursada, es farà efectiva la connexió, tant bon punt SOREA
hagi fet les preceptives proves de pressió i d’estanqueïtat.
La seu de SOREA a Sant Celoni és a la carretera Vella, 40
(Telèfon 93 867 57 53).

Imatge virtual dels carrers

8

L’informatiu

Millorament de l’accés a l’estació
de ferrocarril de la Batllòria

Nova pista poliesportiva sobre el dipòsit
d’aigua del Turó de la Mare de Déu del Puig

Actualment s’està redactant el projecte per a la construcció d’un pas de
vianants soterrat per creuar la carretera C35, que enllaçarà amb passeig
arbrat de la carretera Vella i facilitarà la mobilitat segura entre la Batllòria
i l’estació de ferrocarril. Mentre no es construeixi aquest servei promogut
per l’Ajuntament, es compta amb un nou pas de vianants al costat de
la C35 que s’ha habilitat recentment i que redueix considerablement
la perillositat en aquest punt.

El nou dipòsit d’aigua del Turó de la Mare de Déu, que es troba a
la part més elevada dins del sector Residencial Torrent del Virgili,
molt proper a l’ermita i envoltat de zona verda, s’habilitarà com a
pista poliesportiva.
El dipòsit té una forma cilíndrica, d’aproximadament 6 metres
d’alçària i 33 metres de diàmetre, amb una coberta plana amb
paviment de formigó. Les tanques existents es suplementaran amb
unes de 4 metres d’alçada per evitar la caiguda de pilotes i un sòcol
de 40 cm d’obra per protegir la tanca en la part inferior. Així mateix,
es pintaran les línies de la pista, s’instal·laran cistelles de bàsquet
i es col·locaran diversos bancs. Per facilitar els accessos, es construirà
un vial des del carrer de Joan Rigual i un paviment de formigó des
de l’avinguda Verge del Puig.

A punt de finalitzar les obres del carrer de
Joan Maragall de les Borrelles
A primers de juliol s’enllestiran el treballs d’acabat de les obres del
carrer Joan Maragall que consisteixen a rematar els panots de la vorera,
posar les llumeneres dels fanals, instal·lar la senyalització viària vertical
i pintar la senyalització viària horitzontal. L’actuació oferirà una altra
dimensió d’aquesta important via de les Borrelles, que a partir d’ara
serà d’un únic sentit de circulació de vehicles i comptarà amb espaioses
voreres i nou arbrat i enllumentat. Es preveu una notable pacificació
del trànsit i, per tant, una significativa millora de les possibilitats de
convivència, passeig i trobada al barri.
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Acte de cloenda del 10è.
Pla de transició al treball de
Sant Celoni
El 20 de juny de 2006 es va celebrar a la sala d’actes de la Rectoria
Vella l’acte de cloenda del curs del Pla de transició al treball, PTT, que
enguany ha arribat a la desena edició. La sala d’actes estava plena
de gom a gom en un acte molt emotiu tant per als joves com per als
seus familiars. L’alcalde, Joan Castaño, el regidor de Cultura, Raül
Casado, i la cap de servei de Programes de Transició del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Rosa Solans, van ser els
encarregats de lliurar els diplomes als 30 alumnes que aquest any
han seguit el curs d’auxiliar de comerç, oficina i atenció al públic, i
auxiliar d’electromecànica.

Exposició de pintures de Jordi
Bassols a la Rectoria Vella
Entre el 3 de juny i el 2 de juliol s'ha pogut admirar a la Rectoria Vella
una exposició de pintures recents de Jordi Bassols. L'artista, que feia
molt temps que no exposava, ha preparat 34 obres per aquesta
mostra. La primera sala recollia obres tractades amb pigments i làtex
sobre paper, a la resta dels espais, les peces -generalment sobre fustaguanyaven en matèria i s'enriquien amb l'experimentació de tècniques
i procediments: pigments, làtex, polietilè, cera, oli, resina de polièster,
llavors, poliuretà, pols de marbre, sorra, bàtik...
Com explicà el dissabte 17 en la visita comentada, els seus temes
són els paisatges i els elements antropològics. Els paisatges de Jordi
Bassols en realitat són geografies, evoquen paisatges aeris, fons
marins... Pel que fa a l'emprempta de l'home, li interessa reflexionar
especialment sobre els mites, les creences, els rites...
Nascut a Sant Celoni el 1957, Jordi Bassols cursà estudis de pintura
i procediments murals a l'Escola Massana de Barcelona. Participà en
exposicions col·lectives i dissenyà grafismes per a cartells, revistes,
etc., i escenografies teatrals. En els anys 80 col·laborà amb moviments
culturals de la vila, com el centre d'art El Cel dels Ases i la Comissió
Organitzadora d'Espectacles Teatrals (COET). Participà, també, en
l'inici de tallers municipals d'expressió artística.
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Final del curs 2005-06 de
l’escola d’adults
El passat 16 de juny va tenir lloc, a la sala d’actes de la Biblioteca
l’Escorxador, la cloenda del curs 2005-06 del Centre de Formació d’Adults
Baix Montseny, que enguany ha ofert 19 nivells diferents de formació
i ha comptat amb gairebé 500 matrícules. Durant l’acte es va fer un
repàs del curs, es va felicitar els alumnes per la seva constància i el seu
esforç i es van lliurar els certificats d’assistència. Seguidament es va
inaugurar a Can Ramis l’exposició de dibuix i pintura que recull obres
fetes pels alumnes al llarg del curs. La celebració va acabar amb un
sopar ball de fi de festa.

Primers actes de celebració de
25 anys de Punt 7 ràdio
Els actes de celebració del 25è aniversari de l’emissora municipal Punt
7 Ràdio ja han començat. Un concert de música tradicional, amb el Pont
d’Arcalís, el passat 26 de maig va omplir la Sala Petita de l’Ateneu, i el
16 de juny, a la Rectoria Vella, es va fer una tala rodona sobre 25 anys
d’associacionisme i voluntariat a Sant Celoni. Els actes de celebració
s’allargaran fins a final d’any amb una festa on es vol aplegar tots els
col·laboradors que han passat per l’emissora al llarg d’aquets 25 anys.

L’informatiu

Obres de millora a l’escola
Pallerola

L’edifici Puigdollers s’adequa
per acollir la nova escola pública

L’Ajuntament de Sant Celoni ha signat un conveni amb el Departament
d’Educació per invertir 143.804,38 euros en la millora de diferents
espais de l’escola Pallerola. Les obres que es faran durant els mesos
de juliol i agost van dirigides, en primer lloc, a facilitar l’accessibilitat
de les persones dins l’escola amb l’arranjament de l’àmbit d’entrada,
l’adaptabilitat de la rampa que porta a una aula independent i la
connexió de l’entrada amb els edificis principals. La segona part
de les obres són actuacions puntuals: formació d’una grada al final
del talús que separa els patis superior i inferior i reforma dels lavabos
i vestidors del gimnàs. D’altra banda, l’Ajuntament ha previst augmentar
el pressupost de manteniment del centre per poder substituir les
papereres i bancs dels patis, condicionar la pista de P-3, i substituir
les porteries i les cistelles de bàsquet.

Les obres d’adequació de l’edifici Puigdollers per acollir provisionalment
la nova escola pública de Sant Celoni ja han començat. Mentre no es
construeixi l’edifici definitiu al solar on hi ha actualment l’empresa
DEFOR, que es preveu que estigui enllestit per al curs 2009-2010, els
alumnes ocuparan aquest equipament municipal. Les obres promogudes
per l’Ajuntament permetran dotar l’espai de tots els serveis que disposa
una escola: una aula de P-3, una aula de psicomotricitat i menjador,
un pati amb sorral i jocs infantils, lavabos adaptats i una nova tanca
perimetral de l’edifici. L’Ajuntament de Sant Celoni, el Departament
d’Educació i Universitats i els centres educatius del municipi van
acordar avançar la creació d’aquesta nova escola pública per donar
resposta a la demanda creixent de places escolars de P3 per al curs
2006-2007.

Avis i àvies i alumnes del
Cor de Maria comparteixen
un dia d’escola

Es presenta el projecte Sant
Celoni: els escolars opinem
promogut per l’IES Baix Montseny

Dimarts 6 de juny, el Col·legi Cor de Maria va organitzar una jornada
de tallers intergeneracionals. Avis i besavis dels alumnes, usuaris del
Centre de Dia Sant Martí de Sant Celoni, de l’Associació Neurològica
Baix Montseny i del Casal de Gent Gran, van ser convidats a compartir
un dia amb els infants. Els diferents tallers (construcció de joguines,
manualitats, pintura, ceràmica, jocs de taula, de carrer, papiroflèxia
i música i dansa) van servir perquè els escolars descobrissin l’herència
educativa i cultural dels avis i àvies, a més d’aprendre a respectar les
característiques particulars de les persones grans.
El passat 19 de juny, alumnes i mestres de diversos centres
d’ensenyament van presentar, davant l’equip de govern de l’Ajuntament
de Sant Celoni, els resultats del projecte promogut per l’IES Baix
Montseny: Els escolars opinem. Aquest projecte l’han treballat nois
i noies d’educació secundària obligatòria de l’institut i ha implicat
tots els escolars de la majoria dels centres educatius del municipi,
des de P-3 fins a batxillerat i cicles formatius. Es van fer tres tipus
de qüestionaris per copsar l’opinió de l’alumnat celoní: un adreçat
als escolars més petits, els del cicle inicial, un altre per als del cicle
mitjà i un altre per als alumnes de sisè, ESO i postobligatòria. El
tractament de les dades obtingudes, la valoració i les propostes d’actuació
es van fer des de l’IES amb la col·laboració d’un grup de professors
del centre. Del 3 al 9 de juliol, de dilluns a dissabte de 18 a 20 h i
diumenge de 12 h a 13.30 h i de 18 a 20 h s’exposaran els resultats
obtinguts i els dibuixos fets pels alumnes a Can Ramis.
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El carnet per punts ja és vigent
A partir de l’1 de juliol ha entrat en vigor el
permís de conduir per punts. Cada conductor
té assignat un total de 12 punts (excepte alguns
casos), que s’aniran reduint en cas de cometre
infraccions greus o molt greus (d'acord amb
el barem que estableix la Llei).
L'Administració retirarà l'autorització per
conduir quan el titular del carnet hagi perdut
la totalitat dels punts assignats. En aquest cas,
no es podrà obtenir un nou permís o una nova
llicència de conducció fins al cap de 6 mesos.
Aquest termini es reduirà a tres mesos en el
cas de conductors professionals. Si durant els
tres anys següents a l'obtenció de la nova
autorització, es tornen a perdre tots els punts
assignats, no es podrà obtenir un nou permís
o llicència de conducció fins un any després
(sis mesos en el cas de conductors
professionals).

Quan se sancioni en ferm un conductor per
via administrativa per una infracció greu o
molt greu que comporti pèrdua de punts, el
descompte es farà de forma automàtica i
simultània a l'anotació al registre de conductors
i infractors. En aquest registre es portarà el
control del crèdit total de punts que tenen els
conductors. L'Administració, per la seva banda,
adoptarà les mesures oportunes per facilitar
als titulars de permisos i llicències de conducció
l'accés al seu saldo de punts.

Josep Manuel Bueno
Regidor de Seguretat
Ciutadana

Per tal d’obtenir una informació més detallada
sobre la implantació i el funcionament del
nou sistema de carnet per punts, així com per
veure el catàleg complet d’infraccions que
comporten pèrdua de punts, podeu consultar
el web de la Direcció General de Trànsit
(www.dgt.es).

Infraccions i pèrdua de punts
- Conduir amb una taxa d'alcohol superior a la
reglamentàriament establerta (de 4 a 6 punts).
- Conduir de forma manifestament temerària, circular
en sentit contrari a allò establert o conduir vehicles
en competicions i carreres no autoritzades (6 punts).

- Incomplir les disposicions legals sobre prioritat de
pas, l'obligació de detenir-se en el senyal d’stop i en
els semàfors amb el llum vermell encès, (4 punts).

amb l'atenció permanent obligatòria per a la
conducció (3 punts).

- No respectar els senyals dels agents que regulen la
circulació (4 punts).

- Conduir sense utilitzar el cinturó de seguretat, el casc
i altres elements de protecció o dispositius de
seguretat (3 punts).

- Conduir un vehicle amb un permís o llicència que
no us habiliti per fer-ho (4 punts).

- No mantenir la distància de seguretat amb el vehicle
que us precedeix (3 punts)

- Circular amb menors de 12 anys com a passatgers
de motocicletes o ciclomotors (2 punts).

- Excedir els límits de velocitat establerts (de 2 a 4
punts).

- Conduir utilitzant manualment el telèfon mòbil,
auriculars o qualsevol altre dispositiu incompatible

Més de 280 escolars aprenen educació viària
Els escolars de cinquè de primària de les diferents escoles del municipi (de l’escola
Montnegre, també els de 4t i 6è) acompanyats per mestres i agents de la policia local
han après a circular en bicicleta correctament pels carrers de Sant Celoni i la Batllòria.
En diferents grups, van fer una sessió d'educació viària teòrica i una altra de pràctica per
poder aplicar les normes bàsiques de circulació. Tots els grups de ciclistes anaven
acompanyats per l'ambulància de la Creu Roja. Durant la mateixa setmana, els alumnes
de 1r, 2n i 3r de primària de l’escola Montnegre van rebre classes d'educació viària pels
carrers de la Batllòria i en bicicleta al pati del centre.

Animals domèstics
abandonats

juny
2006

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 juny.

12

“Garantir la màxima
seguretat a la
carretera és tasca de
tots, però els
conductors hem de
ser conscients que
amb una conducció
segura, prudent i
respectant totes les
normes de trànsit,
aconseguirem que
moltes il·lusions no
es quedin pel camí.
Conduïm de forma
segura i respectem
la normativa, hi
guanyarem tots”
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Les Botigues al Carrer
continuen atraient molta gent

La diagnosi ambiental del Molí
de les Planes, disponible

Diumenge 4 de juny, la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant
Celoni va organitzar la novena edició de Botigues al Carrer que,
un any més, va aconseguir atraure un gran nombre de visitants.
Des de la Creu fins a la plaça del Bestiar, els diferents comerços
van exposar i promocionar la venda dels seus productes. Durant
la jornada es van programar diferents activitats per a tots els
públics. Com cada any, l'Ajuntament de Sant Celoni i la ràdio
municipal van tenir un estand a la plaça de la Vila.

El 21 de juny es va presentar els resultats de la diagnosi ambiental
del Polígon Industrial del Molí de les Planes en un acte presidit
per l’alcalde, Joan Castaño, i el regidor de Sostenibilitat i Ciutadania,
Josep Maria Pasqual, i amb la presència del director general de
Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, Jordi Cañas. Durant l’acte,
les empreses van confirmar la seva voluntat d’establir una gestió
del polígon basada en la cooperació i la concertació, voluntat que
va comptar amb el suport de les administracions presents. Aquesta
col·laboració institucional es materialitzarà en un suport a la
continuïtat del projecte i a la posada en marxa de les accions i
projectes de millora identificats.

Microcrèdits per afavorir la
inserció laboral

Es presenta el llibre
Les vies verdes del Vallès
Divendres 2 de juny, es va presentar a la Rectoria Vella Les Vies
Verdes del Vallès, un llibre editat pel professor de la càtedra de
Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona,
Josep Gordi, i el president de l´Associació Vies Verdes del Vallès,
Albert Cortina, amb el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni, la
Universitat de Girona i l’Associació Vies Verdes del Vallès. El llibre
recull les ponències pronunciades a la jornada que sobre aquest
tema es va fer a Sant Celoni el març de 2004. En aquella jornada
es van esbossar set vies que travessen els dos Vallès, proposta
que ha servit perquè diferents col·lectius, institucions i
organitzacions continuïn el treball de reconeixement,
manteniment i millora d’aquestes vies. Les vies verdes del
Vallès no només són espais de connectivitat que han de
garantir la continuïtat territorial de les espècies biològiques,
sinó que també han de constituir espais oberts necessaris
dins el nostre sistema urbanístic, i tenen un valor afegit
perquè identifiquen els nostres pobles i ciutats a través d´uns
paisatges rurals i naturals. De la jornada també va sorgir el
Manifest de Sant Celoni per al reconeixement de les vies verdes
del Vallès, del qual s’ha fet difusió a les dues comarques i que
també es recull en el llibre.

L’Ajuntament de Sant Celoni ha signat un acord de col·laboració
amb l’Obra Social de la Caixa per finançar microcrèdits. L’objectiu
és facilitar les operacions de préstec a persones amb dificultats
per accedir al sistema tradicional de crèdit i afavorir la creació
de projectes emprenedors. L’acord el van signar el 19 de juny
el director de l’Àrea de Negoci del Vallès Oriental de “la Caixa”,
Ferran Villar, i l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño. Recordem
que l'Ajuntament disposa d'un Servei de Creació d'Empreses
amb el qual es vol donar resposta a les iniciatives d'autoocupació.
Als emprenedors, se'ls dóna suport en l'elaboració del pla de
viabilitat tècnic i econòmic per posar en marxa el seu projecte
de negoci. Per tal d'accedir a aquest servei us podeu dirigir a:
Edifici el Safareig (c/ Campins, 24, Tel. 93 864 12 00,
creacioempreses@santceloni.org).
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Els més petits visiten
l’Ajuntament
Alumnes de l’Escola Pasqual, de 2 i 3 anys
d’edat, van visitar a principi de juny l’Ajuntament.
Tot i la dificultat de les escales, els infants van
pujar al despatx de l’alcalde que els esperava i
van fer la seva primera visita oficial a la seu
consistorial!

Homenatge a la gent gran
de la Batllòria i de Sant Celoni
Un any més, la Batllòria va homenatjar la gent gran del
poble. Diumenge 11 de juny es va celebrar la 55a festa
organitzada pel Patronat Local de la Vellesa amb l'objectiu
de retre tribut d'estimació, respecte i simpatia a les persones
grans. En total es van homenatjar 24 batlloriencs i 32
batllorienques entre els quals, Neus Terradas una persona
molt activa al poble (veure foto). Una setmana més tard,
a Sant Celoni, l'Associació Gent Gran de l'Esplai va celebrar
la Festa Gran amb comitiva, cants, ofrena, dinar i ball. A
més durant la setmana, l'Esplai va organitzar una exposició
i una gala teatral.

Dinamització cultural
a la part de dalt del
carrer Major
Amb l’objectiu de dinamitzar la part de dalt
del carrer Major, entre la plaça Comte del
Montseny i el carrer Germà Emilià, l’Associació
de veïns Barri Vilanova va organitzar un parell
d’actes durant el mes de juny. Una demostració
de tai-txi a càrrec de Dan Tien i una actuació
musical a càrrec dels alumnes de l'Escola
Municipal de Música, van animar la tarda dels
dies 10 i 17 de juny d’aquest tram del carrer
Major convertit darrerament en zona de
vianants.

Consells per protegir-vos del sol i la calor
A casa, controleu la temperatura:
- Durant les hores de sol, tanqueu les persianes
de les finestres on toca.
- Obriu les finestres de casa durant la nit, per
refrescar-la.
- Estigueu-vos a les estances més fresques.
- Recorreu a algun tipus de climatització
(ventiladors, aire condicionat) per refrescar
l'ambient. Si no teniu aire condicionat, mireu
de passar com a mínim dues hores al dia en
llocs climatitzats.
- Preneu dutxes fresques d'una manera freqüent.

Al carrer, eviteu el sol directe:
- Porteu una gorra o un barret.
- Utilitzeu roba lleugera (com la de cotó), de
colors clars
i que no sigui ajustada.
- Procureu caminar per l'ombra, estar sota un
para-sol quan sigueu a la platja i descanseu en
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llocs frescos del carrer o en espais tancats que
estiguin climatitzats.
- Porteu aigua i beveu-ne sovint.
- Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba.
- Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les
hores de més sol i no hi deixeu els infants
amb les finestres tancades.

Limiteu l'activitat física a les hores
de més calor
- Eviteu sortir a les hores del migdia, que és
quan fa més calor.
- Reduïu les activitats intenses.

Beveu força i vigileu l'alimentació
- Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu,
fins i tot,
sense tenir set.
- No prengueu begudes alcohòliques.

- Eviteu els menjars molt calents i els que aporten
moltes calories.

Informeu-vos bé
- Informeu-vos dels horaris dels centres de
salut que teniu més a prop, tant del vostre
municipi com del lloc on aneu de vacances.
- 902 111 444. Recordeu aquest número de
Sanitat Respon, que us pot atendre diàriament,
durant les 24 hores. Allí us indicaran els centres
sanitaris oberts i us poden donar consells de
salut.
- Recordeu que a les oficines de farmàcia podeu
obtenir informació sobre com es poden evitar
els problemes causats per la calor.
- Seguiu les prediccions meteorològiques que
us puguin anticipar els dies més calorosos.
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Primera edició del concurs de missatges versàtils
S'han lliurat els premis de la primera edició del concurs de
missatges versàtils i se n’ha presentat la propera edició
els escollits per un jurat literari i els escollits per

Fins al proper 10 de novembre, es podran enviar les

votació popular.

creacions a través del telèfon mòbil, enviant un SMS
al número 5626 posant poema, deixant un espai i

ha tingut lloc el lliurament de premis del concurs

...I ja s’ha obert el termini per
participar en la segona edició del
concurs

de missatges versàtils per a joves VERSifica’t, que té

Per participar-hi només cal fer una creació poètica

la Secretaria de Política Lingüística:

per objectiu fomentar l’ús de la llengua catalana en

amb la mètrica, el ritme i la versificació a voluntat

www.gencat.cat/presidencia/llengcat i a través del

la creació poètica a través de les noves tecnologies.

de cadascú, tenint en compte que els missatges

web de la Secretaria General de Joventut:

El concurs es va presentar el passat Sant Jordi i és

poden ser de tres tipus:

www.gencat.cat/joventut. Es poden enviar un màxim

El lliurament s’ha fet a la plaça de la
Catedral de Barcelona en un acte de
caràc ter marcadament festiu
Aquest diumenge, 25 de juny, a les set de la tarda,

una iniciativa de la Secretaria de Política Lingüística
i la Secretaria General de Joventut que s’inscriu dins
els actes de la campanya “Dóna corda al català. El

— de text, amb una extensió màxima de 150

El concurs compta amb tres categories de missatges

— visuals, amb una resolució màxima de 800x600
píxels

visuals i sonors, i s’han concedit dos tipus de premis:

d

diu que ha estat una mà involuntària o, si té més
barra, la mà de Déu. I, si sou més tècnics, podeu
buscar-hi la diferència entre el sistema 2-3-5 i el
sistema 5-3-2, o bé entre una tisora i una xilena.

Tal com hem pogut comprovar aquest mes de
maig amb els triomfs assolits pel Barça a la Lliga
Espanyola i a la Lliga de Campions, sembla que
no hi ha cap fenomen social que aixequi tantes
passions i mobilitzi tants milers de persones com
el futbol.

I si preferiu fer una finta a l’esport rei perquè us
sentiu bombardejats a boca de canó amb tantes
notícies futbolístiques, ja sabeu que al Cercaterm
també podeu trobar al primer toc terminologia
de qualsevol altre àmbit d’especialitat.

Diccionari de futbol en línia

Durant tot aquest mes de juny el Mundial de
Futbol d’Alemanya ha pres el relleu del Barça i els
mitjans de comunicació n’han fet un seguiment
exhaustiu.
A fi d’ajudar els seguidors —abnegats, ocasionals
o a la força— a resoldre els dubtes terminològics
que la retransmissió dels partits o la difusió de
notícies del Mundial els pugui ocasionar, el
TERMCAT ha difós aquest mes de juny un
diccionari de futbol en línia.
Així, podreu seguir el Mundial sense haver de
patir angúnies terminològiques. No caldrà que
penseu que es produeixen fenòmens
paranormals, per exemple, quan el locutor
expliqui que s’ha marcat un gol fantasma. Ni que
us prengueu gaire al peu de la lletra que un
jugador congeli la pilota, faci una paret o bé faci
un barret. El diccionari també us pot ajudar si no
enteneu gaire per què es diu falta tàctica una
falta que us ha semblat ben igual que les altres,
o per què quan a un jugador li xiulen mans ell

de 5 missatges versàtils al dia. En la segona edició
atorgats per un jurat i uns altres, per votació popular.

— sonors, amb una durada màxima de 20 segons

L’apunt

es podran enviar els missatges a través del web de

del concurs també hi haurà dos tipus de premis, uns

caràcters

català va amb tu”.

VERSàtils: textuals (enviats via SMS o correu web),

escrivint el missatge desitjat a continuació. També

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

Sabíeu que...

T

Actes de reunió i llibre d'actes de les
comunitats de propietaris en català
En el DOGC núm. 4640, de 24 de maig, s'ha publicat
la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. Dins
de la regulació de la propietat horitzontal, en els
articles 553-27.3 i 553-28 es determina, d'una
banda, que les actes de les reunions de comunitats
de propietaris s'han de redactar almenys en català
i, d'altra banda, que el llibre d'actes que conté els
acords de la junta de propietaris s'ha de legalitzar
almenys en català, o en aranès a la Vall d'Aran, al
registre de la propietat. A la pràctica, això ha de
fer possible que tots els membres de comunitats
de propietaris rebin aquestes actes de les reunions
en català. D'acord amb la disposició final, aquesta
Llei entra en vigor el primer de juliol vinent.

Perquè el català
va amb tu

En línia

B

Cinema
Cartellera d'estiu
Després de l'estrena de Veïns invasors (16 de juny),
les properes estrenes de cinema en català seran
també pel·lícules d'animació: Fineta, una foqueta
la mar de salada s'estrenarà el 23 de juny; Astèrix
i els víkings, el 30 de juny; Cars, el 5 de juliol, i Jordi
el Curiós, el 4 d'agost.
Podeu consultar tota la informació sobre la
cartellera de cinema en català a:
http://www.gencat.net/presidencia/llengcat/
cinema/agenda.htm

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

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

L’Escola de Música tanca el curs
amb bona nota
El Centre Municipal d’Expressió - Escola de Música ha tancat el curs
amb 243 alumnes de 4 a 60 anys. Al llarg del curs, els alumnes del
centre han participat a moltes activitats que van tenir el seu punt final
a la mostra del passat 21 de juny.
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Prepara’t les vacances
des de la Biblioteca!
Si encara no has preparat les vacances o vols informació sobre alguna ciutat, país,
o saber en quins càmpings i hotels et pots allotjar, no ho dubtis, a la Biblioteca
trobaràs molta ment informació que t’ajudarà a preparar aquests dies.

Guies de càmpings, turisme rural,
hotels...
On trobaràs les adreces, preus, telèfons i
característiques d’aquest tipus d’establiments.
Les guies de l’any 2006 les trobaràs a la
secció de referència, amb els atles i
diccionaris.

Guies de viatges
Informació sobre monuments, rutes, mapes,
allotjaments a ciutats i països de tot el món.
Rutes en automòbil, en Btt, a peu, rutes
gastronòmiques, literàries.

Internet
Revistes
Descobrir Catalunya, Viajar, Viajes de National
Geographic, España desconocida o Turismo
rural, són algunes de les revistes sobre
viatges i turisme disponibles. Pots emportarte’n 6 en préstec (màxim 3 del mateix títol).

Vols reservar bitllet d’avió, o preparar-te el viatge
a través d’Internet?
Recorda que a la Biblioteca hi ha 4 ordinadors
amb connexió a Internet i t’oferim 2 hores de
connexió setmanal gratuïtes.

Diccionaris de butxaca
Te’n vas a algun país amb una llengua que no
domines i vols emportar-te un diccionari? Pots
trobar-ne a la Biblioteca.

L’hora del conte: no marxa de vacances, però canvia d’horari
Durant els mesos de juliol i agost, l’hora del conte tindrà
lloc un cop al mes, els divendres a la tarda, ja que la Biblioteca
tanca els dissabtes al matí fins a l’inici de curs.

Divendres 11 d’agost a les 6 de la tarda: Maria Coll i Anna
Gomà faran una narració dramatitzada del conte El flautista
d’Hamelín.

Divendres 7 de juliol a les 6 de la tarda: la mexicana Martha
Escudero presenta Canasta de cuentos, amb contes que han
viatjat durant molt de temps per tot el món.

Horari d’estiu
De dilluns a divendres de 15.30 h a 20.30 h
Dimecres de 10 h a 13 h

Comunicació de dades del padró municipal
Des de fa uns dies, l’Ajuntament ha
començat a enviar una carta als
domicilis de les persones
empadronades a Sant Celoni per tal de
comunicar-los les dades de què disposa
en el padró municipal d’habitants.
Aquestes cartes s’enviaran gradualment
fins a final d’aquest any, ja que, cada
cinc anys, l’Ajuntament està obligat a
comunicar aquesta informació a tota
la ciutadania.
Les persones que detectin algun error
en les dades de la carta o bé aquelles
persones que no figurin empadronades
en el domicili referenciat, caldrà que
s’adrecin personalment a:

16

Oficina d’Atenció Ciutadana
El Safareig
C/ Campins, 24
Telèfon 93 864 12 00
Horari d’estiu (juliol i agost): de 8.30 a
14.30 hores
En cas d’haver de rectificar dades
personals (document d’identitat, nom,
cognoms, sexe, data o lloc de
naixement) caldrà presentar l’original
i una fotocòpia del document d’identitat
(DNI, targeta de residència o passaport)
o bé el llibre de família en el cas dels
menors de 16 anys sense document
d’identitat.

Mans Unides porta la Coral
Càrmina a Sant Celoni
Amb l’objectiu de recollir fons per
construir una residència i una biblioteca
per a estudiants de Blangoua, al
Camerun, divendres 16 de juny Mans
Unides va organitzar un concert de la
Coral Càrmina a l’església de Sant
Celoni. Unes 150 persones van seguir
el programa que va comptar amb una
primera part clàssica i una segona més
contemporània.

espor ts
La festa del bàsquet
El Club Bàsquet Sant Celoni va celebrar el 10 de juny, la
cloenda de la temporada. A l’aparcament del costat del
Pavelló Municipal d’Esports es van habilitar uns camps
de mini bàsquet i bàsquet per poder disputar una sèrie
de partits 3 x 3 al llarg del matí.

56 equips a la XXV
Copa Futbol Sala Sant
Celoni 2006

L’ampliació del Camp
Municipal d’Esports
començarà aquest mes

Del 19 de juny al 19 de juliol es disputa
la XXV Copa Futbol Sala Sant Celoni
2006 amb una participació de 56
equips dividits en 7 divisions. Els
partits es juguen de dilluns a dijous
de 20 a 00 h. a les 3 pistes
poliesportives del Camp Municipal
d’Esports i al Pavelló Municipal
d’Esports.

A finals d’aquest mes començarà la
segona fase d'obres d’ampliació del
Camp Municipal d’Esports. Les obres,
amb un pressupost de 960 mil euros,
consisteixen en el cobriment de la
tribuna actual, la construcció d'una
nova tribuna, amb 2 nivells de grades,
i la construcció d'un bar restaurant
en un edifici annex on també
s'ubicaran diferents locals socials per
a les entitats esportives del municipi.
El dia 7 de juny, el president delegat
de l´Àrea d´Esports de la Diputació de
Barcelona, Pere Alcober, acompanyat
per l´alcalde Joan Castaño, els regidors
Raül Casado i Josep Alsina, i diversos
tècnics de la Diputació de Barcelona i
de l'Ajuntament, va visitar el Camp
Municipal d´Esports per conèixer el
projecte sobre el terreny. A la tarda, va
visitar el Centre Municipal d´Esports
Sot de les Granotes que actualment
supera amb escreix la previsió d'abonats
que passa dels 2.400.

Cloenda dels Jocs Esportius
Escolars
El 3 de juny es va celebrar a les Pistes Municipals
d’Atletisme la cloenda dels Jocs Esportius Escolars 20052006. Un centenar d’alumnes de les escoles Pallerola,
Avet Roig, La Salle i el Cor de Maria van gaudir d’una
matinal on es va practicar una sèrie d’esports tant
col·lectius (hoquei herba i futbol) com individuals
(atletisme i tir amb arc).

Cap de setmana
d’hoquei
15 equips de diferents categories van
disputar el 17 de juny el 21è Torneig
d’Hoquei Patins Vila de Sant Celoni.
L’endemà, van ser 10 els equips
catalans que van participar a la
dissetena trobada d’escoles d’hoquei
patins que es va fer a la pista coberta.

El Club esportiu la Batllòria tanca
la seva primera temporada
El Club Esportiu la Batllòria va celebrar la cloenda de
la seva primera temporada com a entitat esportiva. El
3 de juny es va celebrar un triangular de l’equip infantil
i el 10 de juny es va celebrar el torneig de futbol 7en
el camp de futbol de la Batllòria.

Ciclistes celonins a la
prova Barcelona Perpinyà - Barcelona
Josep Garcia Sanz i Josep Pujol, del Club
Ciclista Sant Celoni, van classificar-se
11è i 18è, respectivament, a la prova
mundial Barcelona-Perpinyà-Barcelona
que es va disputar els dies 27 i 28 de
maig. Un total de 126 ciclistes, van
participar en aquesta competició que
tenia un recorregut de 604 quilòmetres.
Josep Garcia va fer un temps de 27
hores i 30 minuts i Josep Pujol, de 27
hores i 45 minuts.

Èxits dels arquers
celonins
Una vegada acabada la Lliga Catalana
sobre diana a l'aire lliure, l’Arc Sant
Celoni ha assolit dos guardons
importants: Daniel Sadarangani, ha
estat sotscampió en la categoria
d'alevins i Carme Atienza, ha estat
sotscampiona en la categoria d'arc
compost senior femení. D’altra banda,
l'equip femení d'arc compost del club
s'ha classificat per a la fase final del
Campionat d'Espanya de Clubs que es
diputarà a principis de juliol, a Castejón
de Sos, (Osca).
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L’informatiu

Infants i joves de Sant Celoni preparen els campaments d’aquest estiu
persona solidària i compromesa amb la
societat que els envolta.
Creient que l’educació és un factor
generador de canvi social, aquestes dues
entitats treballen per a projectes consensuats
entre el grup d’infants i joves.

L’AE Erol i l’AE Gels són els dos agrupaments
que hi ha a Sant Celoni. La proposta
educativa i de valors d’AE Erol i AE Gels
pretén que cada infant i que cada jove
esdevingui protagonista del seu propi
creixement i de les accions que treballa en
equip, amb la finalitat de formar-se com a

Un dels projectes més importants que fan
cada any són els campaments d’estiu, que
el mateix agrupament financia en bona
part amb el treball que ’ha fet durant l’any
(Castanyada, venda de samarretes, gestió
del bar de la festa de la Salle...).
Enguany, l’agrupament Gels prepara els
campaments per separat. Els més petits
passaran uns dies a Camprodon, els mitjans
al Pirineu I els més grans acudiran a una
trobada internacional a Groselang

(Alemanya). Per la seva banda, l’agrupament
Erol organitza uns campaments conjunts a
Queralbs amb rutes organitzades segons les
edats: una ruta pel Puigmal (els més petits),
la ruta Puigcerdà-Queralbs (els mitjans) i la
de Prada de Conflent-Queralbs (els més grans).
Vols apuntar-te a fer mil i una activitats:
sortides a la muntanya, campaments el
pròxim curs...

Si la resposta és sí, pots trucar a:
AE Gels:
618 57 57 11 - 690 38 17 82 675 30 12 71 (Anna, Sandra, David)
AE Erol:
650 55 20 33 (Raul)

La colla de Geganters i Grallers de la Batllòria a Mallorca
El cap de setmana del 3 i 4 de Juny fins a
16 colles de les Illes Balears i Catalunya van
participar en una espectacular cercavila
pels carrers de Manacor, a Mallorca, i entre
aquestes colles hi havia els Geganters i
Grallers de la Batllòria.
De la trobada cal destacar dues coses. En
primer lloc, el tracte excel·lent que va tenir
la colla Santo Domingo de Manacor amb
les colles convidades durant tot el cap de
setmana. I en segon lloc, l’expectació que
va aixecar la colla de la Batllòria entre tots
els ciutadans de Manacor.
Van ser moltes les persones que es van
apropar a felicitar la colla per
l’animació que van donar durant la cercavila
i que s’interessaven per la seva procedència.

La sensació que teníem tots i cadascun dels
components de la colla era d’ORGULL.
Hem participat a moltes trobades, però mai
ens havíem sentit tan orgullosos de ser
batlloriencs: la gent gaudia i participava
amb nosaltres, ens felicitava preguntaven
on era la Batllòria i preguntaven també si les
nostres cercaviles eren sempre tan
divertides. Sí, podem dir amb alegria i orgull
que hem portat el nom de la Batllòria fins
a les Illes Balears. Ha estat una experiència
inoblidable, emotiva i sobretot molt
divertida. Tant de bo es pugui repetir a ses
Illes o a qualsevol altre indret d’Espanya o
de l’estranger...
Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria



Resultats del referèndum del nou
Estatut de Catalunya, a Sant Celoni
18 de juny de 2006
Cens electoral: 11.598 electors
Participació: 6.296 vots; 54,29 %
Escrutini
Sí: 4.937 vots; 78,88 %
No:1.038 vots; 16,58 %
Blanc: 284 vots; 4,54 %
Nul: 37 nuls

Colla geganters

Si en algun moment d’aquests 25 anys,
h a s e s ta t g e g a n t e r, m ú s i c o
col·laborador, ara tens l’oportunitat
de reviure les teves vivències. Per
això, el divendres 8 de setembre de
2006 farem un sopar (preus populars)
per recordar vells temps.

Si hi estàs interessat pots passar pel local
dels Geganters, carrer de Sant Pere, 41 els
divendres de 8 a 9 del vespre, o bé enviar un correu a:
gegantersantceloni@catalunyamail.com

Entre tots farem una gran festa
Colla de Geganters de Sant Celoni
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ESPAI
d’opinió
ciutadana

Sant Celoni va a més amb els parcs infantils
Els parcs infantils dels nuclis urbans del nostre municipi són, cada cop més,
un espai de lleure on els més petits gaudeixen d’una estona de joc, alhora que
adquireixen destreses motrius, hàbits socials i aprenen a relacionar-se amb els
altres nens de diferents edats, així com amb els adults que en tenen cura.
Les mares, pares, avis... que els acompanyem, ens trobem en un entorn on,
mentre fruïm dels jocs dels nostres infants, podem compartir i relacionar-nos
durant aquesta estona amb els nostres veïns, alhora que col·laborem amb la
cura dels infants del parc, encara que no siguin els nostres fills.
Aquest fet és realment important, ja que en la societat actual, en què la
majoria anem amb el temps just i cada cop coneixem menys els nostres veïns,
és fonamental tenir espais comuns de trobada, ja que per poc temps que
tinguem, els pares, avis... ens agrada gaudir amb els nostres fills o néts, i veure
com juguen i comparteixen estones amb altres nens.
Aquests espais, però, ens han d’oferir les màximes garanties de seguretat,
funcionalitat i comoditat, per als nostres petits, per tal que s’acompleixin els
objectius abans esmentats, alhora que han d’aportar, també, aquells valors
estètics que fan de Sant Celoni el municipi acollidor que tots volem.
L’Ajuntament de Sant Celoni, sabedor de la importància d’aquestes instal·lacions,
aposta perquè el seu nombre i qualitat siguin adequats. Per assolir aquest
objectiu s’ha previst la remodelació de quatre àrees de joc infantil al llarg de
l’any 2006. El passat dissabte 17 de juny es va inaugurar la remodelació de
dues places de jocs infantils: la plaça de Mercè Rodoreda i la plaça del Baix
Montseny.
No cal dir que la població infantil ha augmentat considerablement els últims
anys i que el PSC considera que és una part molt important de la nostra
societat, en què dipositem les nostres il·lusions i el nostre futur. És per tot
això que per aquest ajuntament els nostres petits són un repte i una gran
aposta de futur i esperança.

Grup Municipal del PSC
http://santceloni.socialistes.org

Esquerra s’actualitza i Esquerra és l’eix vertebrador
de l’actualització de Sant Celoni.
A esquerra hem estrenat recentment una nova imatge introduint un nou disseny que
pretén conjugar tradició i modernitat. Des de la fundació del partit ens anomenem
Esquerra Republicana de Catalunya, però també des de 1931, popularment i
col·loquialment, als mitjans de comunicació, se’ns anomena de manera natural
Esquerra. La nova marca sintetitza el nom complet de l’organització ja que hi ha el
triangle que simbolitza els valors republicans, les quatre barres de la bandera catalana
i la paraula "esquerra".
Amb l’entrada d’Esquerra al govern municipal, Sant Celoni també ha canviat d’imatge,
i ha entrat en una dinàmica de treball planificat i ambiciós, per tal d’assolir cada dia
un Sant Celoni més i millor. Aquest treball acurat, en el qual Esquerra ha estat l’eix
vertebrador, el podem observar a tall d’exemple en les següents actuacions fetes al
municipi de Sant Celoni:

Ampliació de l’àrea de vianants i comercial de Sant Celoni
Tal com dèiem en L’Informatiu 11, l’equip de govern, amb el lideratge de Pep Alsina,
ha fet una aposta ferma cap al comerç, que es veu refermada en l’increment dels
carrers per a vianants i destinats al comerç, com són el ja acabat de Torres i Bages,
i els ja adjudicats i a punt d’iniciar les obres d’Anselm Clavé i Major (part de dalt).

Renovació Integral de parcs infantils
El Pla de patrocini i mecenatge dels anys 2005 i 2006 impulsat des l’Àrea de
Presidència, amb Josep Alsina de tinent d’alcalde, té com a objecte l’arranjament,
la senyalització i la reposició de jocs en els espais de jocs infantil de les places i jardins
de Sant Celoni i la Batllòria. Aquest pla es va començar amb una diagnosi dels
diferents parcs infantils de Sant Celoni a final de l’any 2005, i posteriorment s’ha
iniciat el procés de contractació de la renovació, i execució dels dos primers parcs
d’Infantils; el de la plaça de Mercè Rodoreda i el de la plaça Baix Montseny.
Actualment es treballa en la redacció del projecte de dos parcs més; un de nou a
l’entorn del tennis i del pavelló i la remodelació integral del de les Illes Belles.

Habitatge social, Oficina d’Habitatge i Pla d’habitatge
Aquest estiu mateix els corresponents propietaris començaran a ocupar la primera
promoció de 14 Habitatges protegits que va iniciar l’Ajuntament de Sant Celoni i
que Ramon Segarra des la Ponència d’Habitatge i Infraestructures liderà. Així mateix
ja està en marxa la promoció de 24 habitatges protegits de compra i la de 36
habitatges de lloguer. Tot això coordinadament amb la creació de l’Oficina Pública
d’Habitatge que a final d’any s’obrirà coincidint amb la remodelació de la primera
planta de l’edifici del carrer del Bruc.
D’altra banda, s’ha redactat el Pla d’habitatge amb la col·laboració de l'IUHAL,
l'Institut d'Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals de la Diputació de Barcelona. El
Pla local d'habitatge és el document que analitza el problema de l'habitatge en el
municipi, formula una diagnosi de la situació actual i proposa les actuacions municipals
en matèria de política de sòl i habitatge a desenvolupar en els propers sis anys.

Amb Esquerra al Govern, els compromisos són realitats.
Grup Municipal d’ERC
santceloni@esquerra.org

Jam session al govern de Sant Celoni

El dijous 20 de juliol guanyen les dones

Una jam session és una sessió d’improvisació originàriament en una reunió
informal d’artistes de jazz on s’improvisaven interpretacions a partir de
melodies conegudes. Però el que és tan atractiu en l’àmbit musical, és
indiscutiblement un desastre en l’àmbit del govern municipal. N’és un clar
exemple la història de l’aparcament (i, de rebot, les escoles, dos elements
estranyament relacionats en el nostre municipi):

La nostra societat ha anat construint al llarg del temps dos
rols o estereotips assignats als dos sexes: és el que es denomina
sistema sexe/gènere. Els rols de gènere masculí i el femení,
però, no són valorats d’igual manera. Tot allò associat al rol
m a s c u l í ( f o r t a l e s a , t re b a l l re m u n e r a t , r a c i o n a l i t a t , e s f e r a
política, autonomia...) està més valorat socialment i, per tant,
jerarquitzat damunt dels valors, espais i tradicions associades
a la feminitat (tendresa, cura, emotivitat, esfera privada...).
Així, existeix un ordre simbòlic patriarcal i androcèntric (que
segrega femení i masculí, i valora només el segon). Aquest
ordre simbòlic inclou el conjunt dels valors, tradicions i tòpics
que reforcen i perpetuen les desigualtats entre homes i dones
i provoquen l’anomenada “invisibilitat” social d’allò considerat
femení.

- Fa pocs mesos, en aquesta publicació s’informava que es creaven places
d’aparcament al pati de l’antic col·legi Puigdollers. Ara, però, caldrà adequarne algunes aules perquè més de 20 famílies s’han quedat sense places
escolars.
- En canvi, a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil hi anava una llar d’infants.
Finalment, però, hi han fet un aparcament provisional.
- En la darrera legislatura, l’aparcament havia d’ubicar-se a la plaça de la Vila.
Enguany, però, han anunciat que anirà a la plaça del Comte del Montseny.
Ja fa tres anys que Sant Celoni creix a un ritme de 800 habitants cada any,
amb la previsió de seguir experimentant aquest creixement fins al 2020. Però
aquest enrenou de l’aparcament i les escoles és un clar exemple que l’equip
de govern no és capaç de planificar ni a un any vista, i que només en
els tres primers anys d’aquest creixement ja han col·lapsat els serveis del
municipi sense tenir cap pla alternatiu, ni pel que fa a escoles, ni residències
per a la gent gran, ni la circulació, entre tants d’altres.
La nostra societat creix molt ràpidament. Els que decidim dedicar el nostre
esforç professional a la millora del nostre entorn tenim l’obligació de saber
convertir aquest creixement en positiu i, alhora, donar-hi cobertura. Però
després de 18 anys al govern, el PSC només improvisa i les seves
actuacions provoquen danys difícilment reversibles.
Els ciutadans i ciutadanes ja no podem perdre més temps ni més diners i,
menys encara, entrar al 2007 amb problemes de serveis bàsics. El Grup
Municipal i tot l’equip de CiU té les eines i la força necessàries per tal
d’evitar-ho i estem convençuts de fer-ho. Alhora que seguirem reservant les
jam session com a petits plaers d’algunes nits màgiques.

Contacta amb nosaltres a santceloni@ciu.info

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

L’ordre simbòlic es perpetua de moltes maneres, algunes de
les més importants són els mitjans de comunicació, l’escola
i el mateix ús del llenguatge. I és tot això el que volem
transformar per reconèixer i fer visibles les experiències de
les dones i, allà on persisteixen, les desigualtats.
Vo l e m f e m i n i t z a r l a p o l í t i c a . A i x ò v o l d i r, e n p r i m e r l l o c ,
incorporar en l’àmbit de la decisió política el màxim nombre
de dones, per tal que desaparegui l’anomalia democràtica que
significa que les dones estiguem sistemàticament
infrarepresentades als llocs on es decideix sobre les nostres
vides.
Quan diem que «a una dona la pot canviar la política, però
m o l t e s d o n e s c a n v i a re m l a p o l í t i c a » v o l e m d i r q u e q u a n l a
presència de les dones a l’àmbit de decisió pública deixi de
ser una excepció, els valors, les necessitats i les experiències
de les dones prendran significació política.
Volem una societat organitzada en funció de les necessitats
vitals de les persones; on es valorin tots els treballs socialment
necessaris, remunerats o no; on les institucions i els serveis
(públics o privats) no perpetuïn ni pressuposin aquesta
s e g re g a c i ó d e ro l s e n t re h o m e s i d o n e s . C a l c o m p a r t i r l e s
responsabilitats i la presa de decisions a la llar, a l’empresa,
a la política. Cal garantir el dret de totes i tots a viure tots
els temps.

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
dimecres 5 de juliol

dissabte 15 de juliol

Exposició: Els llibres viatgers

Revetlla del XLII Aplec de la
Sardana
Sopar popular i ball amb Duet
Esquitx

Biblioteca l’Escorxador
Fins divendres 28 de juliol
Organitza: Escola La Tordera

dijous 6 de juliol
Dijous a la fresca: Meztuca
Rumba catalana
Jardins de la Rectoria Vella
A les 22 h

divendres 7 de juliol
Hore del Conte

MAGDALENA JIMÉNEZ
Himne al sol

Canasta de cuentos a càrrec de
Martha Escudero
Biblioteca l’Escorxador
A les 18 h

Pintures
Pintora autodidacta resident a Granollers. Explora el
món de les arts plàstiques des de l’any 1994. Ha estat
membre del col·lectiu artístic Is-Arts. Actualment
forma part del projecte INcívics art emergent i d’Àrtica,
associació d’artistes del Vallès Oriental. La música i la
literatura són les seves principals fonts d’inspiració,
així com la cal·ligrafia i el simbolisme.

Concert de música de cambra
Amb el Quartet Joan Massià
Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
A les 22 h

Acampada Jove
Gertrudis, Mesclat, Dr. Ring-Ding,
Boikot, Oprimits

8 - 30 de juliol de 2006

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

Dijous a la fresca: Temps de circ
Cortocirquito
Plaça de la Biblioteca
A les 22 h

Acampada Jove

Excursió al Cim d’Àligues

Gossos, Soziedad Alkoholica, Paradise
Lost, Betagarri, Companyia Elèctrica
Dharma

Sortida a les 8 h
Organitza: L’Esplai de la Gent Gran

diumenge 16 de juliol

Festival de patinatge artístic

XLII Aplec de la Sardana
Sardanes amb la cobla Vila
d’Olesa

Pista Coberta del Camp Municipal
d’Esports
Organitza: Club Patí Sant Celoni Patinatge Artístic

Jardins de la Rectoria Vella
A les 11.30 h

Vila d’Olesa, Flama de Farners
i Sant Jordi

Estrena de la sardana 25 anys de
colla
de Max Havart, amb motiu dels
25 anys de la Colla de Geganters
de Sant Celoni
Jardins de la Rectoria Vella
A les 16.30 h

dijous 20 de juliol
Xerrada col·loqui
Guanyen les dones,
a càrrec de Dones amb iniciativa
Biblioteca l’Escorxador
A les 20 h
Organitza: Grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds

La Rectoria Vella. Parc de la Rectoria Vella s/n. Sant Celoni. Tel. 93 867 56 42

divendres 14 de juliol

Farmàcies
de guàrdia
JULIOL
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

Sessió de Cinema de Muntanya
Projecció d’una de les pel·lícules
premiades al Festival
Internacional de Cinema de
Muntanya de Torelló
Jardins de la Rectoria Vella
A les 22 h
Organitza: CESC

Casas

Acampada Jove

Casas

Ara Mateix, Lax’n Busto, Dr. Calypso,
Skalariak, La Gossa Sorda

Sancho

Hotel Suís
A les 21 h

dissabte 22 de juliol

Aplec amb les cobles:
Dins la programació de 25 anys
de ràdio local

dijous 13 de juliol

inauguració: dissabte 8 de juliol a les 7 de la tarda

Camp Municipal d’Esports
A les 21.30 h

Nit de lletres a l’Hotel Suís
tertúlia literària sobre l’obra
Ampliación del campo de batalla
de Michel Houellebec

Dijous a la fresca: Marejol
Havaneres
Jardins de la Rectoria Vella
A les 22 h

divendres 21 de juliol
Taula rodona: Literatura celonina.
Els/les escriptors/es locals
Amb motiu del 25è aniversari de
Ràdio Sant Celoni
Sala d’actes Biblioteca l’Escorxador
A les 20 h

dijous 27 de juliol
Dijous a la fresca:
Migracions per a la llibertat
Imatge i so
Jardins de la Rectoria Vella
A les 22 h

divendres 28 de juliol
Inauguració oficial del 1r. Festival
Internacional de Música del
Montseny:
Camerata de la Filharmònica
Silesiana
Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran
A les 22 h

EXPOSICIÓ CAN RAMIS
M. Antònia Fontanillas i
Rosa M. Pujós.
Pintures
1 - 16 juliol
Horari: de dilluns a dissabte de 18 a 20 h
Diumenge i festius de 12 a 13.30 i de 18 a 20 h

FESTES DE LES
ASSOCIACIONS DE VEÏNS
AV Baix Montseny: 7, 8 i 9 de juliol
AV Les Borrelles: 7, 8 i 9 de juliol
AV El Virgili: 14, 15 i 16 de juliol
AV Molí Paperer: 22 de juliol

Chanut
Draper
Vigas - Cardona
Casas
Sancho
Sancho

Dijous
a la fresca

Chanut
Draper
Vigas - Cardona
Casas
Sancho
Chanut
Chanut
Sancho

Espectacles
gratuïts

6 de juliol

20 de juliol

jardins de la Rectoria Vella,
a les 10 de la nit

jardins de la Rectoria Vella,
a les 10 de la nit

Meztuca

Marejol

Rumba catalana

Havaneres

Vigas - Cardona
Casas
Casas

13 de juliol

Chanut
Sancho
Sancho
Casas
Casas

plaça de la Biblioteca,

jardins de la Rectoria Vella,

a les 10 de la nit

a les 10 de la nit

Temps de circ

Migracions per
a la llibertat

Cortocirquito

Sancho

27 de juliol

Imatge i so

Vigas - Cardona
Sancho
Vigas - Cardona
Vigas - Cardona
Casas

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
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