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Pressupost 2007:

consolidant i millorant els serveis públics

Joan Castaño
Alcalde

Fem números!
En afrontar un nou exercici, els electes que
hem rebut l’encàrrec de gestionar els
recursos dels ciutadans i ciutadanes ens
trobem davant el delicat exercici de
prioritzar. Els pressupostos públics d’avui
dia són importants i permeten atendre un
bon munt dels fronts que dia a dia es
plantegen, però no tots. Tot i que el més
important és emprar el diners de la manera
més eficient (màxim rendiment-mínim
cost) cal reflexionar també en la dificultat
de tractar amb encert la destinació que
finalment se’ls dona. Pot ser que la visió
que es té de l’administració des dels ulls
de cada persona sigui moltes vegades de
desencert i manca de criteri. El que es pot
assegurar és que el debat, l’anàlisi i la
seriositat com es despesen els euros, forma
part de la realitat dels nostres ajuntaments.
Per això, és important que mirem l’acció
pública amb ulls crítics, però procurant ferho de manera constructiva i, sobretot,
pensant que encara que de vegades el
benefici directe no ens afecti, segur que
indirectament també en arriba perquè
arriba al conjunt de la ciutadania.

Pressupost 2007:
consolidant i millorant
els serveis públics
El pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2007 reflecteix la maduresa d’un procés iniciat el 2003,
que ha aportat una nova dimensió a l’acció municipal: més serveis i més precisió en l’economia.
Amb un total de 22.866.045,42 euros, s’afronta el 2007 amb una important previsió inversora, que
respon als treballs de planificació elaborats els darrers anys i que té per objecte assolir el millor nivell
de prestacions públiques per un municipi català de les dimensions de Sant Celoni.
El Ple de la Corporació del 22 de febrer va aprovar inicialment aquest pressupost amb 12 vots
favorables dels regidors del PSC, ERC, ICV i 1 de CiU i 5 abstencions dels regidors de CiU. A continuació
reflectim de manera entenedora el volum econòmic dels grans àmbits de gestió, complementat amb
una relació –no exhaustiva- d’aspectes novedosos significatius.

SANT CELONI
Atenció a les persones 44,25 %
( 9.097.334,73 )
Serveis socials, treball
i salut comunitària

Cultura i joventut
Esports

Educació
8%

11 %

Comunicació
i participació

Seguretat ciutadana

2%
9%

7%

Transport urbà

6%
1%
18 %

23 %
5%

El pressupost municipal pel 2007 té tres
vessants: una, la que vol reflectir el títol de
portada d’aquest butlletí, és a dir,
consolidar serveis de la manera més
eficient possible; l’altra, augmentar serveis
amb seny i coherència; i una darrera,
créixer en inversions destinades a projectes
importants, que podeu veure reflectits a
l’article del costat. Quina posició política
hi ha darrera d’aquest plantejament?: la
responsabilitat extrema de “no estirar més
el braç que la màniga” i, la convicció que
invertir en equipaments esportius, culturals,
educatius i en infraestructures, habitatges
i millora de l’entorn és la contribució més
seriosa per assolir un sòlid present i un
atractiu futur del municipi. La feina feta
els darrers anys ha seguit aquesta línia i,
progressivament Sant Celoni gaudeix i
gaudirà dels resultats.
L’arribada de la Primavera no serà novetat...
ja fa dies que la tenim aquí, encara que
massa aviat. Sense atabalar-s’hi, però
aprofundint una mica en la contribució de
cadascú a la millora del planeta, potser que
ens anem plantejant d’ajudar a minvar
l’escalfament global: estalviem energia,
reduïm residus, aprofitem bé l’aigua... a la
llarga ens anirà bé. Gràcies per pensar-hi
i més encara per actuar.
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10 %

Administració
general
i planificació
17,55 %
(3.607.404,02

)

Urbanisme,
medi ambient

Manteniment de l’espai públic

Deute públic 4,50 %
(926.022,41 )
Atenció a l’entorn 33,70%
(6.928.406,20 )

INGRESSOS
L’estructura dels recursos per finançar el pressupost es fonamenta en els seguents blocs:
PRÉSTECS
PER A INVERSIÓ
IMPOSTOS

3%

TRANSFERÈNCIES
D'ADMINISTRACIONS
I CONVENIS

32 %

20 %

45 %

TAXES, CANONS I INGRESSOS
PATRIMONIALS

ATENCIÓ A LES PERSONES
Cultura i festes

- Festa de Fi d’Any
- Nou parquet a la Sala gran de l’Ateneu

Educació

- Creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització
- Impuls del Pla Educatiu d’Entorn

Esports

- Inici d’obres del nou Pavelló Municipal del
Sot de les Granotes (incorpora rocòdrom interior)
- Millores d’accessibilitat i serveis a les Pistes d’Atletisme

Joventut

- Inici d’obres del Parc d’Activitats del Pertegàs
(skate park, boulder...)
- Sessions’s sona a l’Ateneu

Gent gran

- Xec Servei per a l’Atenció domiciliària
- Millores d’accessibilitat i espais al Casal de Gent gran

Infància

- Inici d’obres de l’Escola Bressol Municipal i
nova seu del CDIAP (Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç) i del SAM
(Servei d’Atenció Multiprofessional).

Turisme

- Edició del Planol Turístic de Sant Celoni
- Nous itineraris senyalitzats al Montnegre

Comunicació

- Aprovació i aplicació del Pla Especial d’antenes
de radiocomunicació
- Edició de la Guia d’acollida per a les persones nouvingudes

Seguretat
ciutadana

- Augment de recursos en matèria de prevenció
d’incendis forestals

ATENCIÓ A L’ENTORN
Manteniment
de l’espai públic

- Millores en l’accessibilitat de vianants
(supressió de barreres arquitectòniques)

Parcs i jardins

- Millora i renovació de zones de jocs infantils

Reciclatge de residus

- Recollida selectiva de residus en equipaments municipals

Urbanisme comercial

- Aparcament subterrani plaça Comte de Montseny

Urbanisme

- Urbanitzacions del Turó de la Mare de Deu del Puig i entorn
- Vials paral·ls C-35 (2 trams)

Medi ambient

- Aprovació i inici d’aplicació del Pla Especial
de Zones de Ribera
- Aiguamoll de les Llobateres restaurat

Patrimoni cultural

- Projecte de rehabilitació de Sant Llorenç de Vilardell
- Acondicionament excavacions arqueològiques a
Sant Martí de Pertegàs
- Adeqüació de la muralla i Torre del carrer de les Valls

Sostenibilitat

- Obertura de l’Oficina 21
- Aprofundiment en matèria d’estalvi d’energia
- Modernització i nova concessió del servei d’aigua potable

Infraestructures

- Pont sobre la Tordera a la Batllòria
- Estudi variant: autopista-camí vell de Palau-Ctra. Campins
- Construcció de la passera de can Draper

Habitatge

- Obertura de l’Oficina Municipal d’Habitatge
- Promoció de nous habitatges de protecció oficial

ADMINISTRACIÓ GENERAL I PLANIFICACIÓ
Recursos tècnics:

- Renovació del 30% del parc informàtic

LA BATLLÒRIA

Atenció ciutadana:

- Millores en la organització de procediments
per facilitar el treball intern i les gestions de
la ciutadania.

Després d’un 2006 centrat en la redacció de projectes, el 2007 s’albira com un
període d’importants actuacions: pont de vehicles i vianants sobre la Tordera;
accés subterrani a l’estació de ferrocarril; inici d’obres del carrer Breda; restauració
del Safareig; nova plaça a tocar del carrer Tordera... També estaran disponibles el
projecte de la Unió Batllorienca i el de la Sala polivalent-Pavelló, associada al CEIP
Montnegre... Avenços qualitatius de molta magnitud, que donaran una nova alenada
de serveis i qualitat de vida al poble.

ALTRES ADMINISTRACIONS
Cal fer esment a les inversions d’altres administracions, que tot i no s’executaran
amb recursos municipals, revertiran directament en la millora de Sant Celoni:
- Nou túnel de la Porta de Ponent (Generalitat de Catalunya-Departament de Política
Territorial i Obres Públiques)
- Nou pas per a vehicles i persones sota la línia de tren a les Torres i per a persones
als carrers d’Olzinelles i Sant Francesc, amb eliminació dels darrers passos a nivell
(Govern Central-Ministeri de Foment)

Atenció a les persones 19,18 %
(441.695,29 )

- Nova rotonda sobre la C-35 i accessos a les Torres i Polígon Industrial Molí de les
Planes (Generalitat de Catalunya-Departament de Política Territorial i Obres
Públiques)
- Projecte d’ampliació del CEIP Montnegre de la Batllòria (Generalitat de CatalunyaDepartament d’Educació)

Esports
Cultura i joventut
Serveis socials, treball
i salut comunitària
Educació

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

Pressupost municipal d’inversions = obres = Sant Celoni avança
L’equació d’un pressupost municipal d’inversions dóna com a resultat tot un seguit
d’obres que fan que Sant Celoni i la Batllòria avancin, es desenvolupin a nivell social i
econòmic, esdevinguin una societat moderna i cohesionada.

Comunicació
i participació

Transport urbà

1% 6%
5%
2%
3%
1%

Urbanisme,
medi ambient

1%

40 %
4%

Administració
general
i planificació
11,01 %
(253.510,02

4%
26 %

)

Des de la Regidoria de Desenvolupament, Joventut i Comunicació s’ha treballat
transversalment per desenvolupar diferents projectes, com ara:
La construcció de l’aparcament soterrat; l’enfortiment del centre comercial a cel obert;
la construcció del parc d’activitats juvenils; l’anàlisi d’idoneïtat i definició d’un centre del
món forestal a Sant Celoni; la redacció d’un pla director turístic; la motivació i incentivació
del grups de música locals amb les Session’s Sona; l’empenta cap a la Societat del
Coneixement amb l’apropament de les noves tecnologies, millores continues al web
municipal, digitalització de la Ràdio Municipal, accés a la informació, etc.

Seguretat ciutadana

Deute públic 4,50%
(103.523,47 )

Manteniment
de l’espai públic

Atenció a l’entorn 65,31%
( 1.504.057,28 )

El pressupost municipal és la conversió en números de tot aquest seguit de projectes
que, sense cap dubte, suposen un avenç per Sant Celoni i la Batllòria.
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Nova bonificació en la taxa de recollida
de residus per l’ús de la Deixalleria
La taxa d’escombraries és el pagament anual del servei de recollida
i tractament dels residus urbans. Per fixar aquesta taxa l’Ajuntament
de Sant Celoni segueix els criteris de les normatives sobre residus
vigents, que disposen un gravamen més alt per a aquells usuaris
que contaminen més. Ara, es vol bonificar aquells que fan una
bona gestió dels residus.

Els preus de la taxa:
103,34 €

Recollida domiciliària:

Recollida comercial i industrial (assimilables a municipals):
410,48 €

Allotjaments
Amb aquesta taxa cal cobrir el servei que es dóna a la població
i mantenir unes bones pràctiques mediambientals. Aquest impost
no només paga la recollida i el tractament de deixalles, sinó també
la instal·lació i manteniment de contenidors, la deixalleria i altres
serveis vinculats als residus. Tothom ha de ser conscient que
generar residus comporta una corresponsabilitat en els costos
que se’n deriven.

La gestió dels residus és cosa de tots
La problemàtica dels residus a la societat és un problema d’actitud.
La població creix a un ritme molt ràpid, però la producció de
residus ho fa en un ritme encara més gran. La nova cultura de
fer servir i llençar, així com d’excessiu envasat dels productes ha
portat als abocadors a esgotar-se abans del previst. No hi ha dubte
que aquest model no és sostenible. Es fa necessari canviar el
mode d’actuar, tant des de la indústria i el comerç com de la
ciutadania i dels sistemes de gestió.
Entre 1996 i 2005 l’increment anual del total de residus urbans,
rebuig i recollida selectiva ha estat, respectivament del 3,4%,
1,4% i 59,6%. En aquest mateix període la producció diària de
rebuig per càpita ha disminuït des d’1,23 kg/habitant/dia a 1,14
kg/habitant/dia, i cadascun de nosaltres produeix 35 kg de rebuig
menys a l’any i recull selectivament 68 kg més a l’any.
Pel que fa a la deixalleria l’any 2005 va tenir 3.801 usuaris (un
22,6% més que l’any anterior) i s’hi ha recollit 459,01 tones (un
34% més). Tanmateix la quantitat recollida per habitant es manté
estable els darrers anys (al voltant del 26 kg/habitant i any).
En definitiva, anem pel bon camí, però això no ens ha de fer
afluixar en l’esforç de la recollida selectiva i en la utilització de
la deixalleria.

EVOLUCIÓ DEL REBUIG I LA RECOLLIDA SELECTIVA
R. SELECTIVA
REBUIG

TONES
9.000

Mercat municipal, supermercats i similars
- Superfície fins a 119 m2
- Superfície de 120 a 399 m2
- Superfície superior a 399 m2
Magatzems a l’engròs de fruites,
verdures i hortalisses

1.223,60 €
1.818,14 €
2.417,57 €
687,87 €

Fruiteries, peixateries, carnisseries i semblants

410,48 €

Restaurants

552,24 €

Cafeteries, bars

410,48 €

Cinemes i teatres

164,01 €

Sales de festes, discoteques

1.218,57 €

Sales de bingo

1.218,57 €

Indústries i tallers

410,48 €

Altres locals no expressament tarifats

164,01 €

La nova bonificació
Com s’aplica la bonificació?
Es tindrà en compte el número de vegades que es faci ús de la
deixalleria i, en funció del total de visites anuals, s’aplicarà un
percentatge de bonificació com el que s’indica a la taula següent:
Aportacions anuals
4 vegades
5 vegades
6 vegades
7 vegades
8 vegades
9 vegades
10 vegades
11 vegades
12 vegades o més

% bonificació
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%

Per tal de gaudir
d’aquesta bonificació
els interessats l’hauran
de sol·licitar de forma
expressa davant
l’Ajuntament aportant
el carnet d’usuari de
la deixalleria
corresponent a
l’exercici anterior.
Aquest carnet es podrà
recollir a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana o
a la mateixa deixalleria
a partir del 23 d’abril.

8.000
7.000

Aquesta bonificació es veurà incrementada en un 2% si al menys
la meitat de les aportacions són de residus no contemplats en els
contenidors de recollida selectiva al carrer (paper, cartró, vidre i
envasos).
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1.000
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Quan se m’aplicarà la bonificació?
Els diners de la bonificació es retornaran en l’exercici de l’any
següent. La bonificació s’aplicarà en l’import total anual.
Només pot anar a nom del contribuent?
Sí, però la podrà utilitzar qualsevol membre de la família o persona
que convisqui amb el titular del carnet.

Quant costa gestionar els residus
La llei 6/1993 de la Generalitat, sobre la recollida selectiva de
residus municipals, obliga els municipis de més de 5.000 habitants
a instaurar la recollida selectiva per tal d’afavorir el reciclatge. La
taxa d’escombraries és necessària per cobrir aquest servei i
fomentar bones pràctiques mediambientals.
El cost de la recollida de residus l’any 2006 va ser de 873.392,83 €,
dels quals la taxa va aportar 854.549,44 €.

Si m’he oblidat el carnet en el moment d’anar a la deixalleria,
què passa, em comptarà com a visita o no es tindrà en compte?
No es tindrà en compte, ja que per gaudir d’aquesta bonificació
s’ha d’anar amb el carnet identificatiu.
Puc anar tantes vegades com vulgui en un mateix dia a la
deixalleria i les comptabilitzaran totes?
No, les entrades del mateix dia comptabilitzaran com a 1 vegada.
Si sóc una empresa o comerç petit puc gaudir d’aquest tipus
de bonificació?
Sí, si el servei de recollida, tractament i eliminació dels residus
que generes el fa l’Ajuntament.
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Els objectius de la Regidora de Sostenibilitat i
Ciutadania per a l’any 2007
Els objectius que ens hem anat marcant des de Sostenibilitat i Ciutadania per aquest mandat, ens diuen a l'hora de fer-ne la valoració - que, expressats en termes escolars oscil·len entre el "necessiten millorar" i
el "progressa adequadament".
Segueixen sent vigents els reptes, de convertir el municipi en un espai prioritari per educar en la sostenibilitat;
i en el de la necessitat d'una bona gestió pública com a exemple d'intervenció sostenible.
Josep M. Pasqual
1r tinent d’alcalde
Regidor de Sostenibilitat
i Ciutadania

Aprofitant el que ens ofereix el municipi com un entorn educatiu privilegiat, hem d'anar construint xarxes,
establint un diàleg permanent amb la ciutadania i afavorint-ne la participació perquè puguem crear lligams
que aprofitin els recursos existents.

pasqualiaj@santceloni.org

Entre els nostres reptes ens plantegem :
- Promoure canvis d'actituds entre els veïns i veïnes que pugui incrementar el compromís de fer un municipi
"més proper i amable".
- Contribuir a la recuperació del carrer i de l'espai públic com a espai educatiu, de relació i de convivència.
- I defensar i tenir cura de l'entorn com a espai comú de convivència, reconeixement de pertinença i valors
ciutadans.

Sostenibilitat
Les actuacions realitzades per tal d’avançar en
una defensa del medi no urbà al llarg del 2006
passen per l’inici de la redacció del Pla Especial
de les zones de ribera en el municipi de Sant
Celoni i la suspensió de llicències a la zona
de les Ferreries. Els resultats d’aquestes dues
iniciatives es podran començar a percebre a
curt termini.
Pel que fa a l’aplicació de polítiques de
sostenibilitat en la gestió municipal aquest
ha estat l’objectiu que ha comportat una major
dedicació i esforç. Així, s’ha vingut treballant
en la incorporació de criteris de compra
ambientalment correcta en els plecs de
condicions de subministraments i serveis, així
com en la compra de material d’oficina.
A més a més s’ha endegat un programa de
gestió energètica municipal que permet
disposar d’informació actualitzada i fiable dels
consums energètics municipals, informació que
permet gestionar més eficientment aquest
vector. S’han realitzat auditories energètiques
a tots els equipaments municipals així com a
l’enllumenat públic i s’està a punt de rebre el
document final amb les propostes d’actuació.
Així mateix, s’ha iniciat la implantació d’un
sistema de gestió ambiental al Safareig i al
Centre Municipal d’Expressió realitzant-se una
avaluació ambiental inicial a partir de la que
s’han identificat els aspectes concrets a millorar
i s’ha formalitzat un programa de millores a
desenvolupar al llarg de l’any 2007. Com a pas
previ s’ha aprovat la política ambiental que
constitueix una declaració dels principis
ambientals de l’Ajuntament, i amb la qual es
garanteix la millora continuada del seu
comportament ambiental.
D’altres actuacions s’han dirigit a la implantació
d’un sistema de recollida selectiva als
equipaments municipals. Actualment s’han
dimensionat les necessitats de contenidors i
s’han establert les responsabilitats i els protocols
de treball. Estem pendents de disposar dels
contenidors per iniciar la implantació.
Hem sentat les bases de l’Oficina 21 i començat
a desenvolupar un sistema d’indicadors de
sostenibilitat que esperem poder tenir en marxa
abans de finalitzar aquest 2007.
Finalment, pel que fa a l’àmbit de sostenibilitat
com a principals actuacions per tal d’incentivar

la sostenibiltat a Sant Celoni cal destacar
l’organització de diferents sortides per conèixer
l’entorn, entre les quals, dues de redescoberta
de la Tordera de la mà de Martí Boada i de
celonins i celonines que van explicar les seves
vivències en el riu.
D’altra banda la utilització de l’agenda escolar
a l’IES Baix Montseny ha estat una altra de les
iniciatives posades en marxa. Si bé no s’han
desenvolupat totes les activitats que proposa,
ha estat ben valorada pels professors i
especialment per aquells més lligats a matèries
ambientals. A partir de l’opinió dels alumnes,
el curs vinent només es farà servir entre
l’alumnat dels primers cursos d’ESO i alguns
dels darrers cursos de primària.

Pel que fa al teixit associatiu, aquest any s’ha
fet un esforç per tal de donar suport a les
entitats en la sol·licitud de subvencions i
s’ha donat un primer impuls a la utilització
del web com a element de comunicació i
informació de les entitats. Aquest web permet
mantenir al dia les informacions de les entitats
i és utilitzat sobretot per donar a conèixer les
activitats que es programen.
Finalment, destacar el treball que representa el
Consell de Poble de la Batllòria. Tot i les
dificultats que comporta un òrgan de participació
com aquest, al llarg del 2006 s’han començat
a visualitzar els resultats del treball realitzat: la
inauguració de les Casetes o el projecte de pont
sobre la Tordera, en són dos bons exemples.

Ciutadania

Els objectius pel 2007

El principal marc d’actuació de la Regidoria de
Ciutadania durant el 2006 s’ha centrat en
dissenyar el model de participació ciutadana,
a partir de les propostes de la diagnosi
participativa. A partir d’una campanya per a
convocar a la ciutadania en general a participar/
a implicar-se en projectes participatius, s’han
iniciat quatre projectes específics.

Aquest any 2007, la Regidoria de Sostenibilitat
i Ciutadania considera que els objectius plantejats
l’any passat continuen sent vigents: hi ha molts
projectes endegats que cal tancar. Es continuarà
treballant per:

Més de 250 persones van col·laborar en la
campanya i 92 participen als projectes. Dos
d’aquests projectes es troben gairebé finalitzats:
el disseny de dues zones de jocs infantils i
l’elaboració d’un kit de benvinguda; la passera
de Can Draper i el Banc del Temps porten un
ritme diferent. El Banc del Temps és un projecte
que s’ha d’anar desenvolupant poc a poc, de
moment ja s’han posat les bases per tal que un
grup de ciutadans i ciutadanes conformin un
primer grup impulsor. Pel que fa a la passera
de Can Draper s’està a l’espera que l’empresa
d’enginyeria que està realitzant el projecte
presenti un avant-projecte a partir de les
indicacions realitzades pel grup de treball.
Un altre camp d’actuació s’ha centrat en
simplificar i apropar la gestió municipal a la
ciutadania destacant la millora que representen
els diferents mitjans de comunicació de
l’Ajuntament per tal donar a conèixer les
actuacions i projectes que s’impulsen i el treball
per tendir cap a la finestreta única que s’està
desenvolupant des de l’Oficina d’Atenció
Ciutadana, la creació d’una bústia de queixes
i suggeriments i l’elaboració de la guia de serveis
per a nouvinguts (en procés de maquetació i
edició).

Sostenibilitat
OBJECTIU 1. Impulsar polítiques en defensa
del medi no urbà.
OBJECTIU 2. Aplicar polítiques de sostenibilitat
en la gestió municipal
OBJECTIU 3. Agenda 21 de Sant Celoni i la
Batllòria
OBJECTIU 4. Incentivar la sostenibilitat al
municipi

Ciutadania
OBJECTIU 1. Dissenyar el model de participació
ciutadana, a partir de les propostes de la diagnosi
participativa
OBJECTIU 2. Simplificar i apropar la gestió
municipal a la ciutadania
OBJECTIU 3. Enfortir el teixit associatiu
OBJECTIU 4. Dinamitzar el Consell de Poble de
la Batllòria
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Impuls de l’estudi de nous accessos per fer més fluïda la
mobilitat a Sant Celoni i al Baix Montseny
Actualment s’està treballant en l’estudi de diferents alternatives per a la variant que, sortint de la nova rotonda de l’autopista AP-7,
arribaria fins el camí Vell de Palau, i amb possible continuïtat fins a la carretera de Campins (BV-5114). Aquest estudi s’ha encarregat
–tal com ja es va explicar en aquest butlletí- a proposta de l’Ajuntament de Sant Celoni, conjuntament amb l’Ajuntament de Santa Mª
de Palautordera, amb la intenció de dotar d’una millor accessibilitat els barris de Baix Montseny i Pla de Palau (Sant Celoni) i del Virgili,
el Temple, ca l’Abril, la nova zona industrial i l’abocador (Santa Maria). El traçat és complex perquè està condicionat per diverses
infraestructures (línia ferroviària convencional i Tren d’Alta Velocitat) i per elements naturals molt importants (el riu la Tordera, el turó
del Barri de Pont Trencat i la serra que separa la vall de Palau amb la de Sant Celoni). Aquest fet porta a preveure que, en el cas que
prosperi com a projecte en ferm, la iniciativa presentarà una elevat complexitat i cost econòmic tenint en compte que, a més, qualsevol
plantejament passarà perquè l’impacte sobre l’entorn sigui mínim i les tècniques emprades, les millors disponibles.

Accessibilitat dels vianants
a la Porta de Ponent
La nova porta de Ponent (accés a Sant Celoni pel carrer de
Doctor Trueta) aportarà seguretat i fluïdesa als vehicles, però
també es vol garantir que la mobilitat a peu millori efectivament
en tot l’àmbit. En aquest sentit, és a punt de finalitzar la
redacció de dos projectes:
*Pas de vianants soterrat entre la carretera C35 i l’actual túnel
d’accés: per bé que inicialment es preveia que només el creuament
de la carretera i del nou vial paral·lel del nou centre lúdicocomercial es fessin a diferent nivell, finalment s’està redactant
el projecte per incorporar el darrer tram com a soterrat (entre el
túnel i la carretera) i dotar de total seguretat la travessera.
*Itinerari de vianants entre la Porta de Ponent i el pont de la
C-35 sobre la Tordera: en la mateixa línia de mobilitat segura i
còmoda, s’està redactant el projecte per adequar aquest itinerari
per la banda interior del nucli urbà, partint del carrer d’Àngel
Guimerà i fins el Sot de les Granotes, tot aprofitant el pas inferior
existent a prop de can Lligada per travessar la línia de ferrocarril.
Aquesta opció evitarà que les persones que van a peu o en bicicleta
hagin de passar sota el nou túnel de Ponent en proximitat als
vehicles i facilitarà –una vegada degudament senyalitzada,
il·luminada i pavimentada- l’accés a la banda nord del barri del
Pont trencat de Palautordera i a la benzinera, les instal·lacions
de Creu Roja i els comerços paral·lels al vial de direcció Barcelona.

Comença el procés per
adjudicar 36 habitatges
socials de lloguer
El mes de febrer s'han fet publiques les bases (consultables al
web de l’Ajuntament www.santceloni.cat) per optar a l'adjudicació
dels 36 habitatges plurifamiliars de lloguer que s’estan construint
al carrer de Maria Aurèlia Capmany (zona les Torres). Les persones
interessades podran presentar les seves sol·licituds a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana entre l'1 d'abril al 31 de maig de 2007.

PROCÉS PER A L'ADJUDICACIÓ DE 36
HABITATGES PROTEGITS DE LLOGUER
BASES
ADJUDICACIÓ

www.santceloni.cat

ACTE PÚBLIC
PRESENTACIÓ

Dijous 22 de març de 2007 a la Sala d’Actes
de la Biblioteca (Passeig Rectoria Vella, 10
de Sant Celoni) a les 20 hores.
DATES: de l’1 d’abril al 31 de maig de 2007,
sol·licituds juntament amb la documentació
corresponent segons les bases.

PRESENTACIÓ
SOL·LICITUDS

LLOC PRESENTACIÓ: a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana, ubicada al Safareig, carrer
Campins, 24
horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h
i de 17 a 20 h (excepte divendres tarda)

Nou enllumenat de diversos carrers
Estalvi energètic, qualitat lumínica i respecte al medi,
denominadors comuns
L’Ajuntament de Sant Celoni té previst portar a terme durant l’any
2007 la modernització de l’enllumenat dels següents carrers del
municipi: Pau Casals, Joaquim Sagnier, Esteve Mogas, Carretera
Vella, Sant Joan, Sant Roc, Sant Antoni, Germà Emilià i Sant
Josep –aquest darrer, en disposar ja de projecte redactat, serà el
primer en gaudir de les millores-. L’objectiu de les actuacions, no
només rau en la posada al dia de les instal·lacions, també en l’estalvi
energètic –totes les lluminàries compleixen les darreres normatives
en la matèria- i la millora de la qualitat lumínica, en coherència amb
la legislació que regula l’impacte ambiental lumínic.
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La nova Oficina Municipal
d’Habitatge disponible a partir de
l’1 d’abril, al Safareig
Tal com s’havia avançat, l’Ajuntament ha promogut la creació de
l’Oficina Municipal d’Habitatge, que obrirà portes a partir de l’1
d’abril. L’oficina oferirà, entre d’altres, serveis de mediació en
habitatge de lloguer per facilitar avantatges econòmics, jurídics
i tècnics a qui vulgui viure de lloguer, per una banda i, garanties
a la propietat pel que fa al cobrament i al bon ús de l’habitatge,
per altra.

La seu de l’Oficina serà al Safareig (carrer de Campins, 24) i amb
l’horari d’atenció al públic següent:
Dilluns - dimecres i divendres: 10 h a 13 h
Dimarts – dijous:

17 h a 19 h

Aprovada la modificació del Pla
General d’Ordenació Urbana, en
relació el Pla parcial Residencial
Institut
L’Ajuntament ha promogut la modificació del Pla General
d’Ordenació Urbana -que ha aprovat inicialment el Ple
Municipal, en sessió del dia 22 de febrer- amb l’objecte de
millorar i ampliar les prestacions en matèria d’ensenyament
del municipi, en concret, la construcció d’un nou edifici per
a l’IES Baix Montseny.
La modificació possibilita un conveni urbanístic amb la
propietat, de cessió dels 9.600 m2 de sòl rústic situats a llevant
de l’IES, els quals, una vegada qualificats com a zona
d’equipament públic, faran possible la construcció del nou
equipament educatiu i l’alliberament de l’espai que s’ocupa
actualment, per a destinar-lo a altres usos públics. Aquest sòl
s’inclou al sector Residencial Institut, en el format discontinu
previst per la normativa urbanística.
La modificació permet alhora -en compliment de la recent
Llei d’urbanisme-, la reserva del sostre necessari en el mateix
sector, per a la construcció de 239 nous d’habitatges de
protecció oficial i 360 de renda lliure.
El nou planejament preveu que el desenvolupament del sector
es faci càrrec del cost del soterrament de l’actual línia
elèctrica aèria de 132kV, que travessa l’àmbit en sentit estoest, així com de l’increment dels sòls de cessió a l’Ajuntament,
establint-se un 30% destinat a nous espais lliures públics i
zones verdes i un 10% per a nous equipaments públics.

Molt avançada la construcció dels
24 habitatges socials de compra a
les Torres
Les obres de construcció de 24
habitatges protegits de compra
venda del carrer de Montserrat
Roig, al sector les Torres,
s'acabaran a finals d'aquest any.
Així ho van assegurar
representants de Llar Unió
Catalònia, promotora de l'obra,
durant la visita sobre el terreny
que van fer a primers de febrer
amb l'Alcalde Joan Castaño, el
Regidor ponent d'Habitatge,
Ramon Segarra, i altres regidors
i tècnics municipals.
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Completat el projecte executiu
del pont sobre la Tordera de la Batllòria
L’enginyeria a qui l’Ajuntament va encarregar el projecte executiu del pont sobre la
Tordera de la Batllòria, ha completat el document, que ara haurà de seguir els tràmits
pertinents fins a fer possible la contractació de l’empresa que l’ha de construir. El
nou pont connectarà el camí existent al marge dret, paral·lel a l’autopista AP-7,
davant el pas inferior sota del punt quilomètric 104,3 amb la zona propera al
Camp de Futbol. Tindrà 101 m de longitud i una amplada de 7,5 m (6,5 m útils
entre barreres), dels quals 3 m corresponen al pas de vehicles, i 3 m, al de
vianants i bicicletes, amb una protecció de 0,5 m. entre ambdues vies. La solució
estructural consisteix en un tauler mixt d’acer corten i formigó amb dos trams
de llum, 50 + 50 m, i un pilona central de secció circular.
Cal recordar que el pont restablirà la connexió entre la Batllòria i el Montnegre,
aportant millores en matèria de seguretat (prevenció d’incendis, atenció a accidents
d’autopista...), accés al medi natural i desenvolupament econòmic.

Futur enllaç del carri bici amb el
Passeig de Francesc Fullà “Xumbo”,
de les Borrelles
L’Ajuntament ha redactat l’avantprojecte per la connexió del carril
bici, que actualment voreja la riera Pertegàs, tot engalzant-lo amb
el projecte de nova urbanització del Passeig d’en Xumbo a les
Borrelles. Es continua així el procés iniciat anys endarrera que
preveu que, progressivament, aquest camí per a bicicletes vagi
vorejant tot el nucli urbà. Amb el desenvolupament del Residencial
Institut, can Giralt i Torrent del Virgili, s’allargarà fins el Pont
trencat, en pocs anys.
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Redactat el projecte de nova plaça
a la Batllòria
L’Ajuntament ha redactat el projecte d’urbanització d’una nova
plaça a la Batllòria, situada entre el carrer de les Escoles, el carrer
Lluís Companys i el carrer Tordera. L’espai de lleure comptarà
amb jocs infantils, diversos bancs, una font, aparcabicicletes,
arbres, i enllumenat. A més, s’habilitaran aparcaments per a
vehicles a tocar de l’espai, concretament al carrer de les Escoles
(en bateria) i al carrer Tordera (en línia). L’inici de l’actuació està
prevista pel mes de maig.

L’informatiu

Millores en el subministrament
d’aigua potable a Sant Celoni
Des de principis de febrer, un desguàs
automàtic a la Mina de Palau deriva
l’aigua que no es necessita per abastir el
municipi, a la Tordera
La millora del subministrament d’aigua potable
al municipi ha estat una constant els darrers
anys, tant pel que fa a la qualitat com a la
quantitat i la capacitat d’emmagatzematge. De
les restriccions d’aigua pel consum domèstic,
s’ha passat en 15 anys a abastir, a més de Sant
Celoni i la Batllòria, nuclis com el Virgili, el
Temple, Ca l’Abril, Moixerigues, Pont Trencat,
el Polígon de Gualba i, quan ho necessiten,
Campins, Riells i Santa Maria de Palautordera.
Si el 1990, es disposava de 2.400 m3 d’aigua, el
2007 ha passat a 8.800 m3. Això vol dir que,
davant un augment de la població d’un 27 %, la
capacitat d’emmagatzematge ha crescut un 360%.
Una altra millora destacable és el rendiment
del servei (diferència entre l’aigua que
subministra la xarxa i la que registren els
comptadors dels abonats) que a Sant Celoni
és del 80%. Un resultat que, comparativament
a d’altres municipis similars, se situa a la mitjana
alta. El 20 % de cabals no registrats, i per tant,
no facturats, són conseqüència del subcomptatge
dels comptadors a causa de la baixa pressió
(14%), dels consums no controlats (1,5 %) i un
volum perdut per les fuites a la xarxa quan hi
ha alguna avaria (4,5%).
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Darreres millores
Des de fa quinze dies, s’ha instal·lat un
desguàs automàtic a la Mina de Palau amb
l’objectiu que els cabals no necessaris per
l’abastament d’aigua del municipi, siguin
derivats novament a la Tordera, abans d’entrar
en el terme municipal de Sant Celoni, reduint
així el tractament de potabilització.
També s’ha desenvolupat el projecte constructiu
del futur dipòsit de La Salle, que ha de
substituir a l’actual i ha de continuar sent el
dipòsit de capçalera de tots el cabals captats.
A la mateixa zona està prevista la construcció
d’una ETAP (Estació de tractament d’aigua
potable), que permetrà millorar la qualitat de
tota l’aigua subministrada.
Des del juliol de 2006 es disposa d’un nou
dipòsit de 4.500 m3 a la zona del Turó que ha
permès millorar substancialment la capacitat
d’emmagatzematge i l’augment de la pressió
en diferents zones del municipi com Residencial
Esports i altres carrers del nucli urbà.
A més, s’està treballant en un projecte molt
ambiciós a la vegada que necessari i esperat:
la substitució programada en els propers anys
de pràcticament tota la xarxa de distribució per
millorar encara més el rendiment del servei,
augmentar la pressió de subministrament a
valors entre 3 i 6 Kg / cm 2 i reduir, així,
l’existència dels dipòsits reguladors i grups de
pressió que tenen molts usuaris.

Calendari del contribuent per a l’any 2007

L'Ajuntament de Sant Celoni ha aprovat el calendari fiscal per a l’exercici 2007 amb els períodes de cobrament següents:

- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA I CICLOMOTORS: Del 02/03/2007 al 02/05/2007
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (naturalesa urbana): Del 04/06/2007 al 06/08/2007
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES: Del 03/09/2007 al 05/11/2007
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (naturalesa rústica): Del 03/09/2007 al 05/11/2007
- TAXA PER A LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES: Del 03/09/2007 al 05/11/2007
- TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES (GUALS): Del 02/03/2007 al 02/05/2007
- TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS: Del 03/09/2007 al 05/11/2007

Possibilitat de fraccionar el pagament de l’IBI en dos terminis
Tal com ja es va fer l'any 2006, l’Ajuntament ha aprovat la possibilitat de fraccionar en dos terminis el pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles (IBI). Les persones que se’n vulguin beneficiar han de tenir el pagament domiciliat i ho han de demanar per escrit abans de l'inici
del període impositiu (és a dir, amb anterioritat al 4 de juny de 2007). El pagament es fraccionarà en dos terminis, cadascun del 50% de
l'import del rebut, que es cobrarà l‘1 d'agost de 2007 i el 2 de novembre de 2007, sense cap recàrrec.
La petició de fraccionament del pagament es pot realitzar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al Safareig, o bé a les oficines de l'Organisme
de Gestió Tributària, situades a la carretera Vella, núm. 5, baixos, de Sant Celoni. El model de sol·licitud es pot trobar a la web de l'Ajuntament,
així com a les oficines de presentació.
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Uns 80 professionals
participen a la jornada del CDIAP

Programa de glopeigs
de fluor a l’escola

La jornada El CDIAP i l'escola. Relació i creixement organitzada
pel Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Baix
Montseny va aplegar dijous 1 de febrer a la Rectoria Vella uns
80 professionals entre educadors, mestres, psicopedagogs,
psicòlegs, fisioterepeutes, diplomats en infermeria, pediatres,
neuropediatres, logopedes i treballadors i educadors socials. La
jornada va centrar les seves reflexions en la comunicació amb
l'infant, tan verbal como no verbal, la necessitat dels nens i
nenes de trobar un suport i en com millorar i ampliar les xarxes
de treball interdisciplinar. La jornada la va organitzar el CDIAP
Baix Montseny amb el suport dels ajuntaments.

El programa de glopeigs de fluor a l’escola,
impulsat pel Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, s’adreça als
alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t de
primària dels centres educatius.
L’Ajuntament de Sant
Celoni ha fet arribar a les
escoles que s’han acollit
al programa, el material
elaborat pel Departament
de Salut, el qual consta d’una bossa
per a cada alumne amb 20 dosis de
col·lutori de fluor, un raspall de dents
i un tub de pasta dentifrícia fluorada.
L’objectiu del programa és millorar els hàbits higiènics
bucodentals dels escolars. La utilització de col·lutoris fluorats
és una mesura excel·lent per prevenir la càries dental i per tal
que sigui efectiu cal que els nens i nenes facin 20 glopeigs periòdics
mínims durant el curs escolar.
Els centres educatius que s’han acollit al programa el curs 20062007 són el Col·legi Cor de Maria, el Col·legi La Salle i el CEIP
Montnegre.

Servei a la dona
de l’Ajuntament de Sant Celoni
Què és? Com funciona?
L’any 1998 des de l’Ajuntament de Sant Celoni,
preocupats per l’increment dels casos de
violència de gènere que demanaven ajuda a les
administracions, es va promoure un treball
transversal amb tots els serveis que intervenien
o podien intervenir davant d’un cas de
maltractament amb l’objectiu de poder establir
un circuit de coordinació i d’atenció destinat a
les víctimes que els patien.
El juny del mateix any, els 8 ajuntaments del
Baix Montseny, juntament amb els serveis
sanitaris, l’Hospital i l’Àrea Bàsica de Salut, i els
cossos de seguretat, (Policies Locals i Guàrdia
Civil, posteriorment es van afegir els Mossos
d’Esquadra), van signar el protocol d’atenció a
les víctimes de violència de gènere adquirint
d’aquesta manera el compromís de complir el
circuit de coordinació establert entre els diferents
serveis.

D’aquesta manera es crea el Servei a la Dona,
que atén a qualsevol persona que es trobi en
una situació de conflicte en la seva relació de
parella, i/o pateixi algun tipus de
maltractament i necessiti orientació i
assessorament jurídic, psicològic i/o social.

• Informar dels drets de la dona i dels serveis
existents al municipi i fora d’aquest.
• Potenciar la creació de recursos adreçats a la
dona juntament amb d’altres àrees (salut,
educació i treball).
• Promoure la igualtats d’oportunitats de la dona
i especialment de la dona maltractada.

Quin tipus d’assessorament fan
els i les diferents professionals
del servei?
Assessorament Psicològic
La persona que fa aquest tipus d’assessorament
és l’encarregada de fer la primera acollida al
Servei. La primera entrevista té com a finalitat
avaluar la demanda i orientar la dona de la
manera més adient.
Les demandes que pot rebre són diverses:
- Demandes puntuals d’informació.
- Demanda derivada de l’assessoria jurídica per
una separació matrimonial, o una situació de
risc d’agressió.
- Quan s’ha produït l’agressió, l’orienta per anar
als cossos de seguretat, als serveis sanitaris, als
serveis socials i/o a l’assessorament jurídic.

Els objectius del servei
• Prevenir i evitar la violència de gènere.
• Atendre la persona que demana ajuda davant
d’una situació de maltractament físic i/o
psicològic.
• Donar una resposta a la demanda de la dona
adequada i coordinada amb la resta de serveis
de la xarxa.
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Assessorament Jurídic
Aquest tipus d’assessorament el presta
l’assessoria jurídica de l’Ajuntament. Es tracta
d’atendre les demandes de les dones que es
deriven principalment des de l’assessorament
psicològic i des dels serveis socials.

Les demandes que rep són diverses. Les
principals són:
- Informació dels drets de les dones en els tràmits
de separació.
- Orientació de com efectuar els tràmits de
separació.
- Orientació en relació a les denúncies per
maltractaments i als judicis per violència de
gènere.
- Orientació de com incapacitar judicialment un
familiar.

Assessorament Social
Aquest assessorament el realitzen les
treballadores socials. La seva tasca és
principalment la d’atendre i donar suport
personalitzat a les dones. Les informen, les
orienten, fan el diagnòstic de les necessitats i
demandes que presenten, i elaboren
conjuntament amb elles un pla de treball. A
part, també tramiten els ingressos a l’acolliment
urgent o casa d’acollida per a dones maltractades.

Per accedir al Servei a la Dona cal concertar
una visita prèvia amb el psicòleg, ubicat als
despatxos de l’Àrea de Comunitat, trucant al
telèfon 93 864 12 12 o adreçant-se
personalment al carrer Santa Fe 52 1a.
Els dies de visita són els dimarts i/o els
dimecres.

L’informatiu

Nova regulació de la càrrega
i descàrrega a la zona de vianants
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Els nous horaris d’accés en vehicle comercial a la zona
de vianants que entraran en vigor el 5 de març són els
següents:
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Aquesta ampliació ha comportat la revisió de la regulació de
la càrrega i descàrrega per tal d’adaptar els horaris a les
necessitats dels comerços, evitant l’accés de vehicles en les
franges horàries quan es produeix l’entrada i sortida de les
escoles i en aquelles hores de la tarda en què la zona de
vianants presenta una major afluència de persones.
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Les recents obres de reurbanització del carrer d’Anselm Clavé
i del tram del carrer Major, comprès entre la plaça del Comte
del Montseny i el carrer de Germà Emilià, han incrementat
la zona de vianants del municipi. D’aquesta manera s’ha
ampliat l’espai de passeig i esbarjo que ara s’estén des del
carrer de Germà Emilià fins a la plaça del Bestiar, potenciant
el model de centre comercial a cel obert.

A més d’aquesta regulació horària, els vehicles estan obligats a seguir les següents normes:
- els vianants tenen prioritat
- no es pot circular a més de 20 km/h
- no es permet l’accés de vehicles de transport de mercaderies de més de 3,5 tones
- el temps màxim d’estacionament durant l’horari d’accés és de 15 minuts
Fora de les hores d’accés permès al trànsit, cal fer servir els espais de càrrega i descàrrega habilitats en tot el perímetre de la zona de vianants.
Per tal de garantir-ne un bon funcionament, es farà una especial incidència en el compliment de la prohibició d’estacionament als espais
reservats per a càrrega i descàrrega i s’ampliarà la zona de càrrega i descàrrega ubicada entre el carrer d’Anselm Clavé i el carrer Prim.

Animals domèstics abandonats
febrer 2007
Aquesta secció de L’informatiu vol posar de manifest l’incivisme d’aquells ciutadans
que abandonen els seus animals de companyia (gossos, gats...) i, alhora, intenta
ser un punt de referència per a aquells que els han perdut.
Des de principi d’any s’han recollit 11 gossos. Les següents imatges corresponen
a alguns dels animals recollits durant el mes de febrer.
Si us trobeu un animal abandonat cal que aviseu la Policia Local o el porteu a les
dependències de la Policia.
L’ordenança municipal reguladora dels animals de companyia és a la vostra disposició
a l’Oficina d'Atenció Ciutadana i al web www.santceloni.org. Per a més informació
adreceu-vos a l’Àrea d'Espai Públic (Rectoria Vella, de 8 a 15 h; 93 864 12 13).
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Obres de reasfaltat a
més de 20 punts del municipi

Millores a la
plaça del Bestiar

Fruit del diagnòstic de necessitats de manteniment i conservació de
la via pública que es realitza regularment des de l’Ajuntament, el mes
de febrer van començar les obres de reasfaltat a diferents punts del
municipi. De moment s’han reasfaltat alguns trams dels carrers:
Avinguda de la Pau, Palautordera, Vallès, Mn Cinto Verdaguer, Santa
Tecla, Avinguda de l’Hospital, Sant Martí, Jaume I, Sant Antoni, Sant
Jordi, Avinguda dels Esports i la plaça Comte del Montseny
Aquests treballs compten amb un pressupost de més de 280.000 euros.
Per a qualsevol consulta en relació a aquesta actuació us podeu adreçar
a l’Àrea d’Espai Públic (Edifici Bruc, carrer Bruc, 26. Telèfon 93 864 12
13, de 8 a 15 h, espai.public@santceloni.org).

Durant el mes de febrer s’han
fet obres a la plaça del Bestiar
per millorar la mobilitat i la
seguretat dels vianants. Amb
aquest objectiu s’han ampliat
les vores a tocar els edificis i
s’han desplaçat els fanals que
fins ara impedien el pas
còmode i espaiós de les
persones que van a peu, amb
cotxets de nadons o amb
cadires de rodes. D’aquesta
manera també es vol evitar els
freqüents incidents de
deteriorament de vehicles a
causa dels xocs amb les boles
de ferro protectores d’escassa
alçada, tot retirant-les i aplicant
un sistema innovador que fa
que les rodes dels cotxes se
situïn en un encaix suau que
es fa al terra. Així es millora i
amplia l’efecte de protecció de
l’espai reservat als vianants.

Visita al Pla de Transició al Treball de Sant Celoni
Representants del Departament d'Educació de la Generalitat i de l'Ajuntament de Sant Celoni van fer una visita dimecres 21 de febrer al Pla de
Transició al Treball del municipi. Durant la visita es va posar de manifest que els 11 anys de PTT a Sant Celoni han permès atendre a 334 joves
i les seves famílies. El resultats del programa són molt positius: al finalitzar el curs el 100 % dels alumnes tenen contracte laboral i
un 20 % ha superat la prova d´accés a cicles formatius de grau mitjà i retorna al sistema educatiu. Assumpta Sopeña, del Departament
d'Educació, va manifestar que, en general, els PTT de Catalunya tenen un percentatge d´èxit molt elevat i, en particular, el de Sant Celoni "és
un dels millors de Catalunya pel que fa a resultats". El nou marc normatiu de la LOE i el fet que els programes funcionen molt bé ha fet que
el Departament d´Educació estigui treballant perquè aquests programes deixin de ser programes de garantia social i passin a formar part del
sistema reglat de formació professional. Això facilitaria el pas d´aquests joves als Cicles Formatius de Grau mitjà, poder-se treure el graduat en
ESO i certificar els aprenentatges que han assolit.

31 joves inicien la formació professional en els sectors industrial
i de serveis
Després d’haver superat amb èxit el període comprès entre octubre i desembre de
2006, on es preparen i prenen decisions sobre el seu itinerari formatiu i laboral, un
total de 31 joves inicien el segon període de formació del programa de transició al
treball, Ptt. Distribuits per perfil professional, en els mòduls d’Auxiliars de comerç,
oficina i atenció al públic i Auxiliars d’electromecànica i acompanyats per experts
dels sectors de serveis i industrial, els joves es preparen en el taller i en l’aula de
simulació.
En aquest segon període, les empreses juguen un paper fonamental en la formació
específica i en el creixement personal dels alumnes que acullen en pràctiques.

Com col·labora l’empresa amb el programa?... i per què?
A partir del 12 de març els alumnes del Ptt iniciaran les pràctiques formatives en
empreses en els següents àmbits:
- Auxiliar de comerç, oficina i atenció al públic: petit comerç, supermercats, punts
d’informació i magatzems de distribució o de grans superfícies.
- Auxiliar d’electromecànica: instal·lacions industrials i domèstiques, metall i
manteniment industrial.
Les empreses que col·laboren tenen l’oportunitat de participar en la formació de
futurs professionals. També poden conèixer i formar a joves que podrien arribar a
ser treballadors de les empreses i comerços del Baix Montseny.

Aquelles entitats que estiguin interessades en participar en el programa o
que necessitin joves aprenents per formar part del seu equip, poden contactar
amb les tutores del Ptt al tel. 93 864 12 22.
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a Sant Celoni,

Pla Educatiu d’Entorn

S’inicien els tallers de
cohesió social a diferents
centres educatius
Amb l’objectiu de facilitar la interrelació entre les famílies d’origen
estranger i la resta de famílies de Sant Celoni, s’han iniciat els anomenats
tallers per a la cohesió social a diferents centres educatius del municipi.
Es tracta de crear un marc de convivència on a partir de la participació
en una activitat que interessi i formi als pares i les mares (informàtica,
cuina, inserció laboral, aprenentatge del català, creació d ‘un gegant,
coneixement del centre i de l’entorn, espai de trobada, etc...) hi hagi
l’ocasió de conèixer-se, comunicar-se i compartir experiències i afinitats.
Es tracten punts d’interès comuns i s’afavoreix la comunicació oral en
llengua catalana dels pares i mares assistents. Els tallers de cohesió
social compten amb la col·laboració dels centres educatius i les AMPES
de cada centre i s’inscriuen en el Pla Educatiu de Sant Celoni d’aquest
curs 2006-2007.

Taller de
graffiti a la Batllòria
25 joves participen en el taller de graffiti que es du a terme a la Batllòria
durant aquest segon trimestre en el marc del Pla Educatiu d’Entorn de
Sant Celoni. El taller consta d’una part teòrica, que es realitza a l’escola
Montnegre, i una part pràctica on els joves demostraran les seves
habilitats decorant una de les parets del Safareig de la Batllòria. Es
tracta d’una iniciativa dels joves batlloriencs a partir d’un procés
participatiu que s’ha fet a l’IES Baix Montseny i al Centre cívic les
Casetes. La majoria d’assistents, d’entre 12 i 15 anys, estudien a l’institut
de Sant Celoni.

espai de lleure i cultura

Colònies durant els mesos d’estiu
El programa L'ESTIU ÉS TEU és una proposta
de la Secretaria de Joventut del Departament
d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya que, a través de la Xarxa Nacional
d'Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT),
s'adreça als nois i les noies de 5 a 16 anys
amb l'objectiu que puguin divertir-se i aprendre
d'una manera diferent durant les vacances
d'estiu.
Sis activitats diferents i un ampli ventall de
torns, sota la direcció de professors
especialitzats i monitors de lleure, perquè els
nois i les noies puguin aprofundir en
l'aprenentatge de diferents idiomes, practicar
esports, ampliar el coneixement musical,
introduir-se en el món de la informàtica i les
comunicacions o gaudir del combinat
d'idiomes + multiesportives aprenent anglès
i alhora practicant esports d'aventura.
El període de preincripció és fins al 19 de
març i es pot fer durant les 24 hores del dia
a través de la web www.xanascat.cat o al
telèfon 012.

Camps de treball: una altra forma de
conèixer món
Els camps de treball són activitats de servei a
la comunitat. Es duen a terme durant el temps
de vacances. Es tracta de realitzar un treball
desinteressat en un projecte de dimensió
social, ja sigui ajudant persones, protegint la
natura, recuperant patrimoni, etc. Hi ha camps
de treball a Catalunya, a la resta de l’estat i
arreu del món. Les modalitats són molt
diverses: n'hi ha de quinze dies de durada, a
l’estiu, fins als de 6 mesos en països del tercer
món.

*Contribuir de forma activa a la vida de grup.
Totes les tasques, des de la neteja i preparació
dels àpats fins a la festa final, són responsabilitat
de tot el grup.
*Treballar aproximadament 30 hores
setmanals.
*Respectar la diversitat social i cultural dels
altres participants i de la gent local.
El període de preincripció començarà a partir
del 21 de març i es pot fer a través de la pàgina
web www.cocat.org o presencialment al carrer
de Calàbria, número 20 de Barcelona.

Per a participar-hi s’han de reunir els requisits
següents:
* Tenir l’edat establerta per a participar: entre
18 anys (complerts a l’inici del 1r dia de camp)
i 35 anys, en el cas de camps per a adults;
entre 16 i 18 anys, en el cas dels camps per
a adolescents o menors d’edat.

Si teniu algun dubte podeu informar-vos a la
Rentadora, espai de lleure i cultura: 93 864
12 28 o presencialment de dilluns a divendres
de 17 a 20 hores.

* Estar disposat a col·laborar en un projecte
des del primer dia de camp fins l’últim amb
bona motivació.
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Carnaval 2007
El pas del Rei Carnestoltes per Sant Celoni i la Batllòria va ser molt ben
rebut. La pluja però va aigualir la rua de dissabte que es va haver de
suspendre. El Ball de Gitanes, presidit enguany pel Conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa, Josep Huguet, va aplegar un nombrós públic a
la plaça de la Vila.

Mercat de la Ganga al carrer
d'Anselm Clavé
Dissabte 10 de febrer se celebra el
Mercat de la Ganga coincidint amb
la finalització de les obres de
conversió a zona de vianants del
carrer d'Anselm Clavé. El Mercat,
que l'organitza l´Associació de Veïns
i Comerciants Anselm Clavé Centre,
s'inaugurarà a les 10 del matí. En
total hi participen més de 20
establiments
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Les nenes
guanyen per 3
Segons les dades del Jutjat de Pau de Sant Celoni, l’any
2006 s’han inscrit 197 naixements en el Registre Civil
celoní: 100 nenes i 97 nens. Pel que fa als noms escollits,
en el cas de les nenes, guanyen, per ordre, Alba (6) i Aina
(5). En el cas dels nens hi ha un empat entre Arnau, Marc,
Martí, Oriol i Roger, amb 4 infants per banda. A continuació
hi trobem Ayoub, que és el nom de tres nous celonins
nascuts l’any 2006.

espor ts
Importants èxits del Motoclub Sant Celoni
La temporada 2006 ha portat nombrosos guardons
al Motoclub Sant Celoni.
- Trofeu Groupama Seguros al millor club organitzador
de motocros de nens 2006
- Club campió de la copa catalana d’enduro per a
nens, categoria juvenils
- Club campió de la copa catalana d’enduro per a
nens, categoria iniciació
- Club campió del campionat de Catalunya de
motocros, categoria juvenils
- Club campió de la copa catalana de resistència
ciclomotors grup 2
- Club campió de la copa catalana de pujades en
costa classe 2

Guardó per a la
Societat Ocellaire de
Sant Celoni
La Societat Ocellaire de Sant Celoni ha rebut el premi
a la millor entitat ocellaire de la província de Barcelona
per la bona organització de tots els certàmens oficials
celebrats durant el 2006. El president de l’entitat,
Sebastià Marmolejo, va recollir el trofeu durant l’acte
de cloenda de la temporada que es va fer a Barcelona.
La junta de la Societat Ocellaire Sant Celoni vol brindar
aquest trofeu a tots els socis de l'entitat.

El Club Arc Sant Celoni comença
l’any amb grans resultats
Els arquers celonins van aconseguir dues medalles d'or i una d'argent al XL Campionat de
Catalunya de sala que es va fer els dies 10 i 11 de febrer a Cambrils. Carme Atienza va
guanyar en la divisió d'arc compost femení, després d'un duel espectacular amb la gironina
Elena Garcia. César Gómez va guanyar en arc compost masculí i, Josep Muelas, en la categoria
de novells, va guanyar la medalla d'argent. Un dies abans va acabar la Lliga Catalana de tir
amb arc en la seva disciplina de sala. Dins les diferents modalitats de tir, els arquers de l'Arc
Sant Celoni van assolir dues medalles d'or: César Gómez (campió d'Espanya 2006), or en
la categoria d'arc de precissió masculí; Marissa Millet, or en arc recte femení. Carme Atienza
va aconseguir medalla d'argent en arc de precisió femení.

El Centre Municipal d’Esports
Sot de les Granotes no es
perd cap celebració!
Els usuaris i usuàries del Centre Municipal d’Esports
Sot de les Granotes estan molt actius. Divendres 16
de febrer van celebrar Carnaval i, uns dies abans,
el 26 de gener, van fer una xocolatada. Uns 40
abonats i abonades del Centre que fan aiguagim i
cursos de natació, van preparar un esmorzar de
xocolata amb molt d’èxit. Però a més de festes, el
Centre també organitza altres activitats esportives
com una marató d’espíning prevista pel 2 de març.
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Novetats
a la sala
infantil

En els darrers mesos, la
biblioteca ha estat fent
millores per tal que els més
menuts de tots es trobin
“com a casa” a la sala
infantil. Entre les reformes
que s’han fet, destaca el
traslladat de la secció de
música per als petits al seu
espai. Els diversos materials sonors
s’ubiquen en un moble a mida i, a més,
s’han instal·lat dos aparells perquè puguin escoltar-los a
l’àrea infantil.
També s’ha retocat l’espai dedicat a les lectures informals,
de manera que ara els nens i les nenes tenen més coixins
i uns matalassos petits per estirar-s’hi a llegir. Els contes
per als menors de 6 anys també tenen mobles nous, més
alegres i que, a més, permeten una millor endreça del material.
A més, la sala infantil també disposa d’un televisor amb reproductor de DVD integrat.
Us recordem que a la sala infantil també hi ha el racó de pares i mares on, a més de trobar-hi materials per a
l’educació i el desenvolupament personal dels vostres fills, també hi trobareu revistes.

Destaquem tres novetats que han arribat el darrer mes:

Novetats
del
fons

- Diccionari català-valencià-balear: inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana. Obra iniciada per
Antoni M. Alcover (vol1) i acabada per Francesc de B. Moll amb la col·laboració de Manuel Sanchis Guarner i
Anna Moll Marquès, amb dibuixos de Josep Moll, Francesc de B. Moll i Miquel Fullana. 10 volums d’obra obra
selecta que permet conèixer a fons la relació entre els tres principals dialectes del català.
- Dins de la renovació del fons bàsic de dret i legislació, destaca l’arribada d’una edició actualitzada de les Leyes
administrativas, molt útil en el cas que estigueu preparant alguna oposició, ja que hi trobareu les lleis referents
a la Constitució, a la Unió Europea, a l’organització i règim jurídic de les administracions públiques, etc.
També ha arribat el Diccionario de Derecho, que us permetrà aclarir els dubtes que tingueu sobre temes jurídics.
- Aprofitant que arriba Setmana Santa s’ha fet una important inversió en guies de viatge. Podeu consultar-hi guies
d’aquí i d’allà i proposar, si us cal, noves guies per completar el fons.
D’entre totes aquestes novetats, potser el que més cal destacar és que han arribat plànols-guies de les ciutats
d’Atenes, de Sicília, de París i de Brusel·les que us poden anar molt bé per als vostres recorreguts turístics, ja
que, a part del plànol desplegable, hi ha una selecció dels indrets que no podeu deixar de visitar.

Els alumnes adults també
pugen a l’escenari

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

Un parell de cops al curs, l'alumnat adult de l'Escola Municipal de Música
s'engresca i també puja a l'escenari. Durant el mes de març es farà la
primera audició d'adults del curs, una possibilitat perquè els fills puguin
veure actuar als pares...
El repertori és ben variat: des d'actuacions individuals amb l'instrument
fins a grups de llenguatge o el mateix cor de pares i mares. Actualment
l'escola té 15 alumnes adults, entre els quals hi ha: 3 alumnes a guitarra;
2, a saxo; 3 a piano i, 2 a clarinet. 9 d'aquests assisteixen també a una
classe de llenguatge musical.
Una novetat d'aquest curs en el programa d'adult és el fet que aquests
alumnes poden participar també en els conjunts instrumentals de l'escola.
Així per exemple, hi ha 6 adults que participen a l’orquestra de jazz amb
el seu instrument.
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Hostaleria
Segons la legislació vigent, les empreses i els establiments dedicats
a la prestació de serveis o a la venda de productes que desenvolupen
la seva activitat a Catalunya han de trobar-se en condicions per
poder atendre els consumidors i consumidores quan s’expressin en
qualsevol de les llengües oficials de Catalunya.
La senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i
els documents d’oferta de serveis per als usuaris i consumidors dels
establiments oberts al públic han de ser redactats, almenys, en català.
Aquesta norma no s’aplica a les marques, als noms comercials i als
rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.
Això es concreta, en el sector de l’hostaleria, en el sentit que els
establiments d’aquest àmbit (bars, cafeteries, restaurants, hotels,
etc.) a Catalunya han de tenir com a mínim en català.

L’apunt

d

És adequat parlar d’e-comerç en
català?
La denominació e-comerç
prové de la traducció literal
de la forma anglesa ecommerce, en què la lletra e,
que correspon a l’abreviació
de l’adjectiu electronic, s’utilitza
en aquesta llengua com a recurs de prefixació per
a la formació de termes relacionats amb la
comunicació a través de la xarxa Internet. Així, en
poc temps aquest prefix ha esdevingut molt
productiu a l’hora de denominar nous conceptes
relacionats amb la societat de la informació: email, e-cash, e-banking, e-marketing, e-government,
etc.
En català, el prefix anglès e- sol tenir la seva
correspondència en l’adjectiu electrònic –a. En
aquest cas, doncs, és aconsellable utilitzar la
denominació catalana comerç electrònic, perquè
és una forma descriptiva, entenedora i generada
a partir dels recursos de formació de paraules
propis del català, que fa innecessària la
incorporació a la llengua de formes híbrides com
e-comerç.
En català podem trobar altres casos de formació
similar, com ara màrqueting electrònic (en
anglès, e-marketing), banca electrònica (en
anglès, e-banking), llibre electrònic (en anglès ebook), o denominacions que fins i tot ja han estat
normalitzades en la nostra llengua com és el cas

1. La senyalització i els cartells d’informació de caràcter fix, com ara:
Menjador telèfon públic aire condicionat guarda-roba salons per
a banquets servei a domicili lavabos restaurant cafè entrepans
freds i calents gelats i granissats còctels
2. Les cartes de plats, les cartes de vins, les cartes de postres i els
menús que tenen a disposició dels clients i clientes.
Amanides i entremesos sopes peix vins i caves cafès tes infusions
especialitats de la casa
3. La llista de preus dels serveis que ofereixen, que s’ha d’exhibir en
un lloc visible de l’establiment
Servei inclòs targetes de crèdit

d’adreça electrònica (per a e-mail), diner
electrònic (per a e-cash) o administració
electrònica (per a e-government).
Podeu consultar tots aquests termes, amb la
definició i les equivalències corresponents a
http://www.termcat.cat

Sabíeu que...
Cinema infantil
en català a Granollers

T

Lloc:

Cinema Òscar-Nord de Granollers
Pol. El Ramassar
Ctra. Comarcal, 251
Horari:
Dissabte, a les 16.15 hores
Preu únic: 3 euros
3 de març: El corral, una festa molt animal

10 de març: Col·legues al bosc
17 de març: Ciutat Ratolí
24 de març: Happy feet, trencant el gel

En línia
Plats a la carta

B

Fa temps que s’ha posat en marxa una nova eina
per elaborar les cartes dels bars i restaurants:
Plats a la carta
Ofereix una extensa base de dades amb plats i
begudes, s’hi accedeix directament des d’Internet
i és totalment gratuït.
Plats a la carta permet crear una carta
seleccionant plats i begudes de la base de dades
i introduint elements de presentació, els preus i,
fins i tot, la traducció al castellà, l’alemany, l’anglès,
el francès i l’italià. Si el plat que voleu posar a la
carta no és a la base de dades podeu demanar
de crear-lo i que s’hi incorpori. Ara, la llista és tan
llarga que difícilment us trobareu desemparats:
des de les preparacions més típiques de la cuina
catalana fins a noves denominacions de plats
procedents d’altres cultures, com l’àrab o la
japonesa. En aquest sentit, trobem plats com
bacallà a la llauna, pollastre amb samfaina, xató
o gaspatxo, i també el babaganuix, falàfel o el
rotlle de sushi, entre d’altres.
Trobareu Plats a la carta al web de la Generalitat:
www.gencat.net/platsalacarta.

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

XII edició del concurs de fotografia
convocat pel CESC
Com cada any en apropar-se la festa de Sant Jordi, el CESC convoca el concurs de fotografia i diapositives
sobre natura i muntanya que enguany compta amb una nova modalitat: macrofotografia. Les propostes
s’admeten en qualsevol format entre un mínim de 18x18 cm i un màxim de 36x36 cm; les diapositives
s’han de lliurar en pas universal i muntades C S. El termini per presentar les obres acaba el dia 29 de
març i totes les obres presentades s’exposaran a Can Ramis La inauguració i lliurament de premis es farà
el dia 20 d’abril a les 8 del vespre a Can Ramis. Per a més informació podeu adreçar-vos a la secretaria
del CESC (carrer Sant Antoni, 16 de Sant Celoni tel. 93 867 52 13) tots els dijous de 7 a 9 del vespre o
consultar la pàgina web: www.elcesc.org.
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L’informatiu

Xxxxx

Donacions de sang
a Sant Celoni 2006
1 i 2 de març
82 donants

8 rebutjats

74 donacions

18 rebutjats

132 donacions

23 rebutjats

220 donacions

26 rebutjats

144 donacions

75 rebutjats

570 donacions

2 i 3 de juny
Xxxxxxx

150 donants
2 i 3 de setembre
243 donants
1 i 2 de desembre
170 donants
TOTAL
645 donants

Aprofitem per informar-vos que la propera recollida de sang tindrà lloc
el divendres 2 de març de les 5 de la tarda a les 9 del vespre i el dissabte
dia 3 de les 10 del matí a les 2 de la tarda i de les 5 a les 9 del vespre.
Us hi esperem.
Banc de sang i teixits
Creu Roja Sant Celoni.

L’escola pública: la teva, la de tots
L’educació és un dret universal i un bé públic, al qual tota la ciutadania té
dret a accedir, i l’administració té el deure de garantir-ho en condicions
d’igualtat i qualitat.
L’ensenyament públic és una prioritat social i, per tant, cal una reflexió
col·lectiva i un ampli debat social.
Nosaltres ens referirem només a l’espai de l’escola:

Tot pensant...

ESPAI
d’opinió
ciutadana

En un món on el canvi és continu i molt ràpid, l’escola ha d’acceptar un
cert grau de risc, de dubte, perquè hi ha molts futurs possibles. Cal tenir
present que la crítica és necessària perquè ajuda a fer les coses bé. Per
això, cal reflexionar acuradament les decisions, escoltar les crítiques i actuar
en conseqüència segons el projecte educatiu d’escola que volem.
Cal transmetre coneixements o fomentar la revisió crítica de la pròpia
cultura? Cal compartir o competir? Volem quantitat o qualitat? Llibertat
o autoritat? Sí, l’una, però també l’altra.
Ensenyar i educar. Com es compaginen?
A l’escola s’hi va a aprendre i s’educa a través del coneixement. En els
continguts d’una matèria hi queden inclosos coneixements, capacitats i
valors, de manera que ensenyar comporta sempre educar d’una manera
o altra.
Avui la ciència no té un caràcter tan sols informatiu, el diàleg a l’escola
és fonamental i es basa en la capacitat de dubtar i en la possibilitat de
convèncer i ser convençut i, també, comporta l’acceptació de l’altre i una
capacitat de participació que són la base de la democràcia.
La col·laboració amb els pares és tan necessària que no cal comentarla. Cal pensar també que, mai no hi havia hagut tants recursos per aprendre
i per poder pensar per un mateix. Família i escola hem d’educar els nens
i nenes perquè l’impacte de forces i interessos que busquen el domini, el
consumisme i l’alineació sigui el menor possible.
Des d’aquí voldria agrair a Pilar Benejam, catedràtica de la Universitat
Autònoma de Barcelona, la seva saviesa vers el tema tan controvertit
“l’escola en la societat actual”. He après molt d’ella i a dia d’avui, després
de 37 anys d’experiència penso que educar és un repte constant,
interessant, emocionant... que val la pena viure.

Pilar Casellas i Rosell
Mestra del Ceip Montnegre
La Batllòria
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- L’escola pública treballa per una educació emancipadora, allunyada
dels aires de privatització... Volem que el saber, la cultura, l’educació
no siguin una mercaderia més, sinó eines de transformació i millora
social.
- Treballem per una educació que afavoreixi la relació igualitària
entre els homes i les dones, entre les diverses cultures i pobles, i
que sigui un antídot contra la desigualtat, el racisme, el sexisme i
l’exclusió social.
- Volem una escola laica, on es respecti el sentiment religiós de
cadascú, on es comparteixi punts d’unió entre diferents conceptes
religiosos, polítics, socials...
L’autonomia de l’escola pública possibilita prendre decisions rellevants per
al centre educatiu, com ara el currículum, els recursos econòmics, humans
o el temps i el seu ús o directament sobre l’organització i la gestió escolar.
L’autonomia de centre ha de donar lloc a una estructura organitzativa que
generi i impulsi els aspectes següents:
- L’exercici dels drets i deures dels membres del centre i el seu
creixement personal.
- La satisfacció dels components de la comunitat educativa en l’exercici
de les seves competències individuals i col·lectives.
- La creació d’un clima positiu i integrador, afavorint-hi la participació
dels pares i les mares.
- Els contactes amb altres centres i amb els recursos educatius i
socials de l’entorn.
Per garantir el que acabem de dir tenim:
- El consell escolar, òrgan que aprova o desestima tota l’organització,
econòmica, curricular, festiva, cultural, horària... Cada curs aprova el Pla
anual i la Memòria de centre.
- L’equip directiu, executa els acords del consell escolar...
- L’ inspector de zona avalua l’equip directiu i el professorat en general.
* El consell escolar de centre està compost per representants de pares i
mares, mestres, ajuntament, AMPA, personal no docent i l’equip directiu.
Confiem i treballem en l’escola pública: un altre món és possible, una
altra educació és necessària!

Equips directius de l’IES i les escoles públiques de Sant Celoni i la Batllòria

Joan Castaño, un alcalde de cap a peus

Feina feta (Sant Celoni Avança, Esquerra Respon)

El proper 27 de maig hi ha eleccions municipals, una de les fites democràtiques
més importants que ens afecten a tots. No és una cita qualsevol i ens hi juguem
molt, ni més ni menys qui governarà el nostre municipi els propers 4 anys. Del
resultat de les eleccions en depèn tenir un alcalde que es miri les coses, els problemes
i les possibles solucions, des de baix, al costat de la gent, en favor de les persones,
trobant respostes concretes, properes, des del municipi i sempre amb els peus a
terra. Perquè és en l’àmbit local on es comprova si les polítiques funcionen, si van
en la bona direcció o no.

Quan Esquerra va començar a governar a l’Ajuntament vam haver de fer èmfasi en
la necessitat d’estructurar un nou model organitzatiu. Aquesta necessitat es va
convertir, en boca de l’oposició municipal, en una pèrdua de temps i una paràlisi
del nostre poble. Però al contrari d’aquesta opinió, i el temps ho ha demostrat, el
fet de trencar amb l’estructura anquilosada i de compartiments estancs que produeixen
les majories absolutes -les darreres legislatures en són un exemple-, ha permès al
govern de Sant Celoni amb l’esforç de tots els regidors i el meu personal, tirar
endavant tot un projecte de poble, seguint-ne les directius de l’Acord de govern.

Com sabeu, el 1990 els socialistes vam haver de donar resposta a problemes d’una
magnitud enorme perquè l’herència de la dreta del nostre poble ens va deixar una
realitat social difícil i un entorn urbà desestructurat, desvertebrat i incoherent.
L’esforç ha estat gran i la transformació i millora certament extraordinària.

Una mostra del projecte i de tot el que s’ha fet i engegat aquesta legislatura en
diem SANT CELONI TOTS SENTITS; n’heu pogut observar, tant en l’exposició, com
en el catàleg que s’ha passat per casa, com també al web (www.santceloni.cat/totsentits)

Ara, cal afrontar el futur amb empenta i les noves realitats socials en obliguen a
doblar esforços en favor d’un seguit de polítiques com: la integració social i urbana;
la millora de la qualitat de les prestacions socials i assistencials bàsiques; la
materialització d’un dret social bàsic com és l’habitatge, especialment per als joves;
El suport a les famílies per atendre la igualtat d’oportunitats, els drets de les dones
i la conciliació laboral i l’aposta decidida per un espai públic de qualitat, compartit
amb civisme i gestionat amb autoritat que afavoreixi la convivència.
El Sant Celoni del segle XXI ha d’encarar nous reptes, els d’una societat que canvia,
una societat més complexa i diversa que s’enfronta a noves fonts de desigualtat.
Sant Celoni necessita uns ulls amb experiència que el mirin i el reinterpretin.
Per això ha de seguir amb un lideratge que alimenti la seva confiança en
els inicis del segle XXI, i aquesta persona, tots ho sabeu, és en Joan Castaño.
Els socialistes estem preparats, estem en disposició de tornar a oferir el millor
programa i el millor equip per dur-ho a terme. Estem convençuts que només si
pensem els reptes que tenim plantejats com a noves oportunitats de progrés per
a tothom podrem afermar el model de convivència, de cohesió i de benestar que
des del 1990 anem construint al nostre poble.
Per aquesta raó, els socialistes volem seguir liderant la nova transformació de Sant
Celoni i la gent ha de saber que ho farem reforçant la cohesió social, millorant els
serveis, afavorint el creixement sostenible i garantint la convivència en un espai
públic de qualitat i segur. Caldrà treballar de valent i d’il·lusió ja sabeu que no ens
en falta ni ens en faltarà. Per fer aquesta gran feina disposem del millor
candidat que avui ja lidera el municipi, del nostre alcalde Joan Castaño.
I ho fa des de l’ambició perquè Sant Celoni segueixi mirant lluny, però
alhora treballant a prop de la gent, sent al costat de les persones i fent
de la cohesió social, la convivència i el progrés econòmic els seus principis
essencials.
Coneixeu la seva empenta i el seu compromís per Sant Celoni, que ha guiat des
de ben aviat el seu compromís. En Joan és un alcalde de cap a peus, molt orgullós
de ser-ho, que té les idees molt clares, rigorós, que sap liderar però també compartir
un projecte que és col·lectiu. No tingueu cap dubte, en Joan Castaño és un candidat
guanyador. Cap dels seus oponents té la seva empenta, el seu entusiasme, la seva
visió.....ni el seu lideratge.

Sant Celoni. Tots sentits és el fruit de la voluntat de l’Ajuntament de Sant Celoni
d’aprofundir en el dret i el deure que tenim els celonins i les celonines de conèixer
l’evolució que està experimentant el poble, des d’una perspectiva global, integrada,
compacta, que ens doni una lectura alhora crítica i constructiva, que ajudi a continuar
avançant.
Els mots TOTS SENTITS volen reflectir que l’acció dels governs, però també de tots
i de totes, ha de ser oberta, múltiple, per efectivament arribar a assolir un present
i un futur pensats per a tothom, sense exclusions, diversos, rics en contrastos i
mirades, intensos en la feina i en el lleure.
Els projectes, una cinquantena, se centren en elements fonamentats en la pedra,
en la construcció, en la intervenció física sobre l’entorn, com a representació palesa,
material, dels llocs on es desplega la nostra vida.
El criteri a l’hora de bastir la mostra ha estat explicar allò que està acabat i en servei,
però també allò que està projectat de manera executiva, que no és només una idea,
sinó que ja disposa dels passos previs assolits per materialitzar-se en un termini no
massa llarg de temps. En tots els casos hi ha reflectida una estimació temporal per
fer-nos una idea aproximada de quan entrarà el servei. Només en poques excepcions,
no es compleix aquesta regla i és en casos com el nou hospital o el nou institut, que
per la seva importància i solidesa, hem volgut recollir.
Des d’Esquerra hem treballat conjuntament en un govern pensant en Sant Celoni
i en la Batllòria, prioritzant en tot moment l’acció de govern i actuant amb eficiència
i eficàcia, amb accions concretes, amb fermesa, i convicció, sense vendre fum, amb
pragmatismes sense utopies, amb realitats.
S’acosta el final de la legislatura, i des d’Esquerra ens mostrem orgullosos de la feina
feta, i il·lusionats de la feina per fer. Creiem i no som nosaltres qui ho hem de valorar
sinó els electors, que se sabrà reconèixer la feina feta, i el fet que un govern de
coalició aporta més valor i dinamisme a l’acció de govern, i a l’avanç de Sant Celoni.
Des d’Esquerra amb el nostre eslògan Sant Celoni avança, Esquerra respon ens
posem a les vostres mans una vegada més.

Grup Municipal del PSC

Grup Municipal d’ERC

http://santceloni.socialistes.org

santceloni@esquerra.org

Tinc un Pla
La voluntat de servei ha marcat la meva vida. Des d’un punt de vista molt
concret: estar al costat de les persones. Posar-me a la seva pell i acceptar la
responsabilitat de tenir la seva salut i els seus dubtes a les meves mans,
responent a un alt nivell d’exigència que m’ha obligat a estudiar molt, a estar
preparat.
Els meus companys de CiU em van escollir per encapçalar la candidatura per
a les properes eleccions municipals, per ser l’alcalde del nostre municipi.
D’això me’n sento molt orgullós, però també sento la mateixa responsabilitat
que amb la meva feina, amb la mateixa vocació. Perquè ha arribat a un punt
de la meva vida que penso que puc aportar més al poble que m’ha vist créixer,
ajudar a tots els veïns i veïnes, no només als que estàn malalts. Vull posar
tot l’esforç en garantir un bon futur per als nostres fills.
Fa 18 anys que les coses es fan d’una determinada manera. En moltes no
hi estem d’acord. Però avui que encara falten 3 mesos per entrar en campanya
us vull dir que accepto el repte perquè crec que després de 18 anys tenim
dret a fer les coses d’una altra manera, de fer-nos responsables del present
i futur del nostre poble. Us vull dir que a Sant Celoni s’acosta una oportunitat
per canviar les coses.
Mentre alguns creuen que a falta de 3 mesos el que cal és asfaltar tants
carrers com es pugui, jo crec que cal recordar que hi ha gent amb cadira de
rodes i mares i pares amb cotxets que no poden circular per les voreres.
Mentre alguns creuen que cal ensenyar fotos fetes per ordinador amb coses
que potser algun dia es faran, jo crec que cal parlar amb els pares que encara
no saben si els seus fills podran anar a la llar d’infants. Mentre alguns expliquen
on faran el nou hospital sense tenir ni tan sols lloc on construir-lo, jo prefereixo
buscar els terrenys.
L’ajuntament ha de deixar de ser un edifici. La gent ha de tornar a veure que
dins l’ajuntament hi ha persones. Que darrere les sigles dels partits hi ha
persones. Que darrere les idees que defensem hi ha persones i que tot això
hi és, precisament, per servir a les persones. A les persones que tenen
problemes, als que tenen negoci, als que volen posar un negoci, als que han
vingut de fora, als que tenen problemes amb RENFE, a les persones de les
entitats, als que cada matí i tarda fan més de mitja hora de cua per entrar i
sortir del municipi. Als que els preocupa el risc químic del nostre municipi.
Falten uns 90 dies per les eleccions municipals. D’avui a la campanya, si creieu
que cal un canvi, m’heu d’ajudar. Ho tenim a tocar. Però sols no podem. Cal
que ens ajudeu a arribar a tothom que creu que cal tornar a humanitzar la
política, siguin del partit que siguin. Per construir un poble que valgui la pena,
amb l’esforç de tothom. Perquè som la il·lusió enfront de la desídia; l’equip
enfront de la inoperància; la feina enfront de la foto. I, enfront de la
improvisació, nosaltres tenim un pla. ...i comptem amb tu!

Dijous 15 de març parlarem
de polítiques actives de gent gran
Com cada tercer dijous de mes, a les 8 del vespre a la Biblioteca l’Escorxador,
el grup municipal d’ICV organitza els col·loquis que ens heu anat proposant.
Fa ben poc, des de l’Ajuntament, vàrem organitzar una jornada sobre la gent
gran a Sant Celoni. Fruit d’aquest debat, on la gent gran amb un bagatge
ple d’experiències va incorporar la seva sensibilitat a la construcció del nostre
municipi, hem cregut oportú aprofundir en l’aportació de la gent gran, i donar
a conèixer altres experiències i bones pràctiques comunitàries.
A Sant Celoni i la Batllòria, com a tot arreu, les persones grans conformen
un dels col·lectius més nombrosos i dinàmics de la nostra xarxa veïnal. Sens
dubte juguen també un paper bàsic en les relacions de suport i educació
intergeneracional. Per dir-ho amb un llenguatge més entenedor, sort en tenim
moltes vegades alhora de cuidar i educar a la nostra mainada. Per altra banda,
entre la gent gran es produeixen situacions de desigualtat i exclusió social on
la dependència, la solitud i la vulnerabilitat econòmica tenen un pes important.
En cap moment, però, hem de baixar la nostra autoestima. Quan ens fem
grans seguim evolucionant, tenim el nostre propi ritme, canvien les nostres
necessitats i, per tant hem de detectar les nostres carències. Hem perdut la
il·lusió, l’entusiasme i la creativitat? De ben segur que no!
Des de l’Ajuntament hem de donar un millor servei a la gent gran. Però també
voldria animar-vos a participar en moltes de les activitats que fem al municipi.
Des de l’àrea de Sostenibilitat i Ciutadania us animem a incorporar-vos als
projectes d’Actua. Fem poble. Tenim en funcionament 4 projectes molt
engrescadors: parcs infantils, passera de can Draper, guia d’acollida per als
nouvinguts – com deia algú, també venen a viure entre nosaltres gent gran
-, i el banc del temps. Us imagineu un món on no fessin falta els diners per
a tot ? A Sant Celoni i a la Batllòria l’estem creant.
Per aquest 2007 encara hem d’engegar nous projectes. Per què no podem
incorporar les Tertúlies de tarda, un berenar, per exemple?... una excusa
ideal per trencar la rutina d’estar sola, tancada entre quatre parets, per
redescobrir el gust de fer amistats.
Segur que podeu aportar engrescadores propostes.
Ens veiem el proper dijous dia 15 a la Biblioteca. Us hi esperem!

Grup Municipal d’ICV
icv@santceloni.org
Francesc Deulofeu
Alcaldable de CiU a Sant Celoni

* 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

Exposició

AUS.
ADAPTACIONS
AL MEDI

dijous 1 de març
4art berenar tertúlia de la CUP
2/4 de 8 del vespre
Can Ramis
Organitza: Candidatura d’Unitat Popular

De les 5 de la tarda a les 9 del vespre
Can Ramis

Presentació de l’Expedició Vallès al
Gasherbrum II
9 del vespre
Sala petita de l’Ateneu
Organitza: CESC

dissabte 3 de març
Donació de sang

Dissabte 3 de març
a les 7 del vespre
inauguració i visita comentada a càrrec de
l’Observatori de la Tordera
Horari: dissabtes i feiners de 5 a 8 del
vespre, diumenges i festius de 2/4 de 12
a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre.
Dilluns tancat.
Les adaptacions fisiològiques de les aus al
medi ambient és el tema central que aborda
aquesta proposta d’exposició plantejada
conjuntament pel Museu Comarcal de la
Garrotxa i Obra Social Caixa de Sabadell. La
mostra es planteja en deu grans àmbits: les
aus al món, el plomatge, el vol, els becs, les
potes, la reproducció, el món sensorial de
les aus, la migració, les veus dels ocells i, per
últim, “Els canvis produïts per l’home: allò
per a què les aus no estan adaptades”.
L’exposició es complementa amb uns mòduls
que presenten 10 espècies d’ocells
seleccionades per alguna adaptació
característica i amb un audiovisual sobre el
vol de les aus.

De les 10 del matí a les 2 de la tarda
i de les 5 de la tarda a les 9 del vespre
Can Ramis

FEBRER
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

Draper
Vigas - Cardona

Cicle Cobla, cor i dansa de la Coral
Briançó
A les 10 del vespre
Sala gran de l’Ateneu

dissabte 10 de març
La banda sonora de la immigració.
Immigrasons
10 de la nit
Sala gran de l’Ateneu
Programació A l’Ateneu

diumenge 11 de març
Sortida Senders GR 92. De Cadaqués
a Roses

Titelles
5 de la tarda
Sala gran de l’Ateneu
Organitza: Xarxa

Cinema: El consul Perlasca
6 de la tarda
Sala petita de l’Ateneu

divendres 23 de març
Cinema comentat: La noche del cazador
9 del vespre
Sala petita de l’Ateneu

Audiovisuals de muntanya i
excursionisme “Caminant per la
Patagònia”
2/4 de 10 del vespre
Biblioteca l’Escorxador

Organitza : CESC

dissabte 24 de març
Teatre Lliure CAER. Last Chance
(última oportunidad)

musicals
1 del migdia
Carrer Sant Roc
Organitza: Casal Quico Sabaté

Cinema: Filmar el deseo, viaje a través
del cine de las mujeres

10 de la nit
Sala gran de l’Ateneu
Programació A l’Ateneu

Mostra de música i dansa del sud
d’Itàlia

dijous 15 de març
Col·loqui sobre polítiques actives de
gent gran

5a Calçotada popular + actuacions

3/4 de 2 del migdia
Sala gran de l’Ateneu
Organitza: Passaltpas

6 de la tarda
Sala petita de l’Ateneu

8 del vespre
Biblioteca l’Escorxador
Organitza: Grup Municipal d’ICV

Taller de danses del sud d’Itàlia
De les 5 a les 8 i de les 10 a les 12 de la nit
Sala gran de l’Ateneu
Organitza: Passaltpas

AUS. ADAPTACIONS AL MEDI
Inauguració i visita comentada de l’exposició
Aus. Adaptacions al medi a càrrec de
l’Observatori de la Tordera
7 del vespre
La Rectoria Vella

Sessions’n’Sona
Los Diodos + Twisted Nails + grup convidat
11 de la nit
Sala petita de l’Ateneu

Farmàcies de guàrdia

2/4 de 10 del vespre
Biblioteca l’Escorxador
Organitza: CESC

divendres 2 de març
Donació de sang

3 març – 9 abril 2007

divendres, 9 de març
Audiovisuals de muntanya i
excursionisme “Escapades al Pirineu”

diumenge, 4 de març
Taller de danses del sud d’Itàlia
De les 10 a la 1 del migdia
Sala gran de l’Ateneu
Espectacle a les 5 de la tarda
Organitza: Passaltpas

divendres 16 de març
Audiovisuals de muntanya i
excursionisme “Gènesi del paisatge de
l’alta muntanya”

6 de la tarda
Sala gran de l’Ateneu
Organitza: Catalunya contra el càncer

divendres 30 de març
Presentació llibre de botànica del
Montseny

dissabte 17 de març
El darrer viatge d’en Quico
Ruta de dos dies

Audició d’alumnes adults de l’Escola
Municipal de Música

Organitza : Casal Quico Sabaté

10 del vespre
Sala petita de l’Ateneu

Un antes y un después. Teatre amb Los
modernos
10 del vespre
Sala gran de l’Ateneu
Programació A l’Ateneu

Curset de ballar, comptar i
repartir sardanes per a
tothom

diumenge 18 de març
Sortida guiada: Sot de bocs

Del 2 de març al 4 de maig, cada
divendres, de 7 a 8 del vespre, al
gimnàs del Col·legi Cor de Maria
(pg. Sant Guillem)

10 del matí a l’estació de Renfe

2/4 de 9 del matí
plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Draper

Gran gala lírica

2/4 de 8 del vespre
Organitza: Llibreria Alguer7

Matinal de natura per Sant Feliu de
Buixalleu

Sancho
Chanut

Plaça del Comte del Montseny
Organitza: CESC

2/4 de 10 del vespre
Biblioteca l’Escorxador
Organitza: CESC

Casas
Casas

diumenge 25 de març
Sortida de muntanya al Puigneulós

Organitza: Agrupació Sardanista
Baix Montseny

Vigas - Cardona
Casas
Sancho

Taller de
pintura:
tècnica
d’espàtula

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

És una de les tècniques més versàtils i creatives
d’expressió plàstica, amb pintura a l’oli o a
l’aigua. Permet l’addició de diferents materials
per fer textures.

Durada: del 19 de març a l’11 de juny
Horari: dilluns de 7 a 9 del vespre
Matrícula: Del 5 al 16 de març

Chanut
Draper
Draper
Vigas - Cardona
Casas
Sancho

Informació i inscripcions:
Centre de Formació d’Adults Baix
Montseny

Chanut

Torras i Bages, 12, 1r.
93 864 12 25
cfadults@santceloni.org

Draper

Horari: de dilluns a divendres de 15 a 21 h

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

Passejades pel Parc del
Montnegre i el Corredor
Primavera-estiu 2007
Amb l’objectiu d’ajudar a conèixer millor
el patrimoni natural i cultural del parc del
Montnegre i el Corredor, un any més s’han
organitzat les passejades guiades, dissenyades i guiades per l’Escola de Natura del
Corredor. D’entre les 18 sortides que
s’han programat en sis municipis del parc:
Dosrius, Llinars del Vallès, Sant Celoni,
Sant Iscle de Vallalta, Tordera i Vallgorguina, tres són en terme celoní: Sot de Bocs,
diumenge, 18 de març; El Montnegre
més feréstec: sots de can Presses, dissabte, 28 d’abril de 2007 i Els baixants
del Montseny en bicicleta, diumenge, 10
de juny de 2007. Les sortides, que són
gratuïtes i obertes a tothom, tenen una
durada de 2 a 4 hores i estan guiades
per un expert coneixedor del territori que
ajuda els participants a interpretar i comprendre els paisatges i a descobrir racons
amagats del parc i els seus municipis. No
cal inscripció prèvia.

Sot de Bocs
Diumenge, 18 de març de 2007
Durada: 3 hores
Les petites raconades preserven sovint grans
valors ambientals i culturals. La suma
d’aquests petits tresors configuren un valuós
patrimoni que cal interpretar en clau de futur.
Sot de Bocs és una d’aquestes riques raconades.

Renfe Sant Celoni–Sureda de Ramis–Font
de Bocs–Serra de Bocs–Bocs–Font de
Bocs–Renfe Sant Celoni.
7,2 km. Desnivell: 190 m
Punt de trobada: Estació Renfe de St.
Celoni, 10 hores
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