Josep Capote
Regidor d’Entorn

“El nou tanatori
possibilitarà
les diverses
fórmules de
cerimònia”

Fa uns mesos l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR)
de Sant Celoni va detectar disfuncions en l’evolució de la
concentració d’amoni a l’aigua de sortida. Analitzada la situació
es va constatar que el problema era per causa de l’acció d’alguna
substància inhibidora, que influïa negativament en l‘eliminació
de nitrogen dissolt.
Per atendre la problemàtica, l’Ajuntament i l’Agència Catalana
de l’Aigua van impulsar –els mesos de maig i juny passat- una
campanya de control d’abocaments d’aigües d’algunes indústries,
que per les seves característiques eren susceptibles de generar
el problema.
Des de l’activació de la campanya s’ha constatat una millora
substancial del rendiment de l’EDAR i, per tant, de la qualitat
de l’aigua abocada a la Tordera. Així mateix, s’han iniciat
expedients sancionadors a algunes empreses que no complien
correctament l’Ordenança Municipal d’Abocament d’Aigües
Residuals.
Amb aquests tipus d’accions, es vol estimular la consciència
empresarial per a la millora continua de les pràctiques industrials
que poden tenir incidència en el medi.

El Casal de Gent Gran té les dependències
distribuïdes en diverses plantes. Per a possibilitarne l’ús per part dels usuaris amb mobilitat
reduïda, l’Ajuntament ha redactat el projecte que
permetrà adaptar properament l’equipament a
les necessitats i normatives d’accessibilitat,
mitjançant la instal·lació d’un ascensor.
El mateix projecte preveu altres actuacions no
menys interessants: a la primera planta s’hi
posarà un envà mòbil entre la sala de jocs i la
d’audiovisuals, que possibilitarà convertir l’espai
en aula, sala d’exposicions o altres usos que
requereixin més espai; s’adaptarà la sala de
manualitats per tal que pugui emprar-se com a
aula d’ordinadors amb accés a Internet;
s’instal·larà aparells de climatització als espais
més exposats al sol i es modernitzarà la
instal·lació elèctrica de l’edifici per adaptar-la a
la nova normativa.
El projecte gaudirà del suport econòmic de la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
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Miquel Vega
Regidor
d’Espai Públic

“Amb els
nous reasfaltats
s’inicia una
etapa de
manteniment
més sistemàtic
de la via pública”
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Un primer projecte, el Banc del Temps,
tracta d’establir una borsa de persones que
intercanvien el seu temps. Cada persona
disposarà d’un talonari i cada cop que usi
el seu temps a favor d’una altra persona
informarà al gestor del banc del temps que
centralitzarà el temps utilitzat i rebut. El
projecte participatiu definirà quins serveis
es poden intercanviar, com i qui gestionarà
el Banc del Temps, etc... En aquest projecte
ja hi ha apuntades 23 persones i el 19
d’octubre s’ha fet una primera sessió de
treball per tal de conèixer com funciona el
Banc del Temps de Cardedeu.
El projecte de la Passera de Can Draper ha
estat molt ben acollit pel que representa de
recuperació no només de la memòria
històrica, sinó també d’un espai emblemàtic
com la Tordera. Aquest projecte comportarà
l’acompanyament a l’empresa que ha de
redactar el projecte executiu de la passera

per tal que es recullin les idees i
suggeriments que es facin. Per començar
hi ha prevista una visita de camp PàmiesTordera el proper 11 de novembre per
conèixer l’emplaçament i recollir les
primeres impressions. De moment són ja
20 les persones que s’hi han apuntat.
El Kit de Benvinguda busca, amb la
participació de persones de Sant Celoni i
nouvingudes, elaborar un document que
cobreixi les necessitats bàsiques
d’informació quan s’arriba a viure a Sant
Celoni: serveis sanitaris, educatius i culturals,
informació bàsica sobre Sant Celoni... A
més a més es dissenyarà un protocol
d’actuació que posi en valor determinats
elements per tal de reforçar des del principi
la indentificació amb la vila. S’han organitzat
diversos tallers participatius per tal d’aportar
idees.

Finalment, el disseny de Nous Parcs
Infantils ha de permetre a les persones
usuàries fer aportacions als projectes de la
nova àrea de joc infantil a l’entorn del Pavelló
Municipal d’Esports i de renovació de l’àrea
de la plaça de les Illes Belles a partir de les
propostes que en facin diverses empreses
e s p e c i a l i t za d e s. Aq u e s t t re b a l l e s
desenvoluparà en tres sessions participatives
la primera de les quals es va dur a terme el
passat 25 d’octubre.
La voluntat és que els processos participatius
d’aquests quatre projectes es puguin tancar
abans de finalitzar l’any i que el primer
trimestre del 2007 siguin ja una realitat,
excepte la passera de Can Draper que per
la seva complexitat trigarà una mica més.
Podeu tenir més informació dels projectes,
de com van avançant i de com fer
aportacions al web municipal
www.santceloni.org.

9

254 PERSONES HAN COL·LABORAT EN LA CAMPANYA ACTUA FEM POBLE

Moltes gràcies a tothom!

Fotografies: Associació Fotogràfica Crisàlide i voluntaris d’Actua

L’informatiu

El Servei d'Assessorament sobre Drogues
atén a consumidors, familiars i professionals
El Servei d'Assessorament del Tritó del Baix Montseny és una iniciativa de l’Ajuntament de Sant Celoni, conjuntament
amb els ajuntaments del Baix Montseny i altres institucions públiques i privades per facilitar gratuïtament informació
sobre drogues, consums problemàtics i formes d'abordar-los, a totes les persones del Baix Montseny que ho necessitin.
El Servei , que s’ha anat consolidant els darrers
anys, tracta de definir les diferents situacions
que es plantegen i derivar-les a recursos
d'assistència biopsicosocial. Bàsicament els
usuaris són els següents:

- Professionals de l'àmbit educatiu, psicològic,
de la salut, social i laboral que demanen
o r i e n ta c i ó p e r a b o rd a r l e s d i f e re n t s
problemàtiques que es troben al desenvolupar
les seves tasques.

- Persones, joves i adultes, que consumeixen
substàncies psicoactives, ja siguin legals
(alcohol, tabac, psicofàrmacs, etc.) o il·legals
(cocaïna, heroïna, cànnabis, etc.).

Es treballa, sobretot, per a augmentar el grau
de consciència de la dependència o del consum
problemàtic, perquè sigui comprès com a un
procés. Evitar al màxim l'escalada de les
culpabilitzacions i que s’entengui que una crisi
d'aquest tipus també és una oportunitat per
créixer si es parteix de la revisió de tot allò
que ha dut la persona a una dinàmica
destructiva.

- Familiars d'usuaris/àries de drogues que
necessiten suport per a atendre’ls i també per
cuidar-se pel desgast que suposa la convivència
amb persones que pateixen aquest tipus de
dificultats.

L’accés pot ser presencial i virtual, ja que
s’atenen usuaris telefònicament (93 864 12
23), presencialment (dimarts, dimecres i
divendres d’11 a 14 hores en hores
concertades) i mitjançant Internet (correu
electrònic: eltrito@santceloni.org i xat:
#gass).
Es tracta d’una atenció confidencial i
personalitzada.

Sant Celoni, representant dels municipis catalans al
Pla nacional de prevenció del consum de drogues
El reconeixement a l’impuls donat per l’Ajuntament de Sant Celoni al Tritó del Baix
Montseny ha propiciat que hagi estat escollit, per la Federació de Municipis, com a
representant dels pobles de Catalunya al Consell Director de l’Estratègia nacional de
prevenció dels consums de drogues i problemes associats promogut per la Generalitat.
L’alcalde Joan Castaño va assistir a la presentació del Pla que es va fer al Departament de
Salut el passat 24 d’octubre. L’Estratègia nacional de prevenció dels consums de drogues
pretén “ordenar, orientar, promoure, reforçar, coordinar i avaluar les accions preventives
tendents a disminuir la prevalença del consum de drogues i la incidència de les
problemàtiques associades en la població general catalana i especialment entre els
infants, adolescents i joves, contemplant els diferents àmbits des dels quals es
desenvolupen les activitats preventives.”

Èxit dels cursos de cata de vins
espai de lleure i cultura

Forma’t en el lleure!
Des de fa uns anys, l’Ajuntament de Sant Celoni aposta per la
formació en el lleure educatiu; és per això, que any rere any,
s’organitzen diferents cursos de monitoratge i de direcció que
aglutinen persones interessades del Baix Montseny.
Actualment, tenir el títol de monitoratge de lleure és una exigència
per part de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya, però també és un acte de responsabilitat: ser monitor
és educar.
A banda de ser un curs en part subvencionat, tots aquells estudiants
universitaris que ho desitgin, poden convalidar aquest títol per
crèdits de lliure elecció.
Per tenir més informació dels cursos de monitoratge i direcció o
de monogràfics d’especialització, podeu trucar al 93 864 12 28 de
1 7 a 2 0 h o re s o c o n ta c ta r p e r c o r re u e l e c t r ò n i c a
larentadora@santceloni.org.
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La massiva participació en els dos cursos de cata de vins que
s'ha dut a terme recentment, ha posat de manifest l'atractiu
d'una temàtica que conjuga plaer amb hàbits saludables de
consum i coneixement. Les persones assistents ha fer una
primera aproximació als aspectes que cal tenir en compte a
l'hora de degustar el vi i per afinar els sentits que intervenen
en la cata. Atès l'èxit assolit, la Rentadora organitzarà noves
edicions dels cursos i d'altres de més avançats, que permetin
iniciar-se i aprofundir en aquesta tècnica tan universal.
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XXIX Marxa pel Montseny
El proper 5 de novembre a dos quarts de vuit de matí des del
Pavelló Municipal d’Esports es donarà la sortida de la XXIX
Marxa pel Montseny organitzada pel Centre Excursionista de
Sant Celoni. Com és habitual en aquest esdeveniment hi ha
2 recorreguts per escollir segons les possibilitats de cada
participant: la Marxeta de 12 km. i la Marxa de 24 km. Com
és habitual, s’han previst diversos avituallaments. A l’arribada
es lliurarà un obsequi i hi haurà esmorzar per a tothom.
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L’Actualitat del Baix Montseny
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