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Butlletí municipal - abril 2007

Sant Celoni promou habitatge protegit

Entra en funcionament
l’Oficina Local d’Habitatge
Joan Castaño
Alcalde

TENIR CASA
És clar que la dificultat de l’accés a l’habitatge
és una de les problemàtiques més importants
que té la nostra societat. Els darrers anys el
creixement desorbitat dels preus al mercat
immobiliari ha agreujat la situació, només
temperada, en uns primers moments, pel
baix preu del diner que permetia formalitzar
hipoteques, si més no, tolerables. D’un temps
ençà, l’accés als crèdits per a l’habitatge, degut
al seu encariment progressiu, es fa més difícil.
En aquest context, tot i que els ajuntaments
no podem canviar el mercat, sí que, localment,
tenim alguna cosa a fer. Les noves lleis
d’urbanisme i habitatge ens hi estant ajudant.
A Sant Celoni, s’han promogut 74 habitatges
de protecció oficial que, tot i ser una aportació
encara modesta, obren el camí a un bon seguit
d’actuacions que recull el recentment elaborat
Pla d’Habitatge de Sant Celoni i que amb tota
seguretat s’aniran construint progressivament.
La majoria de nous plans parcials que es
desenvoluparan (Residencial Institut; la Forestal;
la Batllòria...), que ja es van definint, comptaran
amb un bon nombre de nous habitatges més
assequibles, que facilitaran l’accés de moltes
persones en condicions raonables, tant si són
joves com si són grans, ja que avui més que
mai, es dissenyen pensant en tota la varietat
de perfils de la societat.
Les promocions immobiliàries no són però, la
única línia d’acció per ajudar a garantir el dret
fonamental de tenir casa. L’obertura aquest
mes d’abril de l’Oficina Municipal d’Habitatge,
és un altre eina que posem al servei de les
persones per recolzar-les en la recerca d’un
lloc digne i assequible on viure. L’Oficina
centrarà inicialment la seva activitat en la
recerca d’habitatges de lloguer que no es fan
servir, per portar-los al mercat, tot lluitant amb
fenòmens com l’especulació, la por a llogar
per inseguretat en els pagaments, etc. Volem
que Sant Celoni sigui no només un lloc on es
viu bé, sinó que tant la gent d’aquí com la que
vingui de fora, trobi una llar correcta, tant en
condicions com en preu.
Bé, en una altre context, però que d’alguna
manera també es vincula amb el fet que la
gent visqui i vingui a viure a Sant Celoni, em
vull fer ressò del premi que va lliurar la
Diputació de Barcelona, conjuntament a la
Unió de Botiguers i Comerciants i a
l’Ajuntament, per la tasca de dinamització
comercial que d’un anys cap aquí s’està portant
a terme a la nostra vila. Quan es va treballant
amb força malgrat els contratemps que sens
dubte es troben pel camí, és reconfortant que
gent amb experiència i coneixement de causa,
reconegui públicament una bona tasca. Des
d’aquí, la gratitud de l’Ajuntament a la bona
feina de Sant Celoni Comerç.
I com cada any per aquest temps, desitjar-vos
que la Festa de Sant Jordi ens acosti una mica
més a ser un poble culte, dialogant i generós.
No us perdeu l’agenda d’actes que promet un
abril i maug d’allò més interessat.
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L’accés a un habitatge digne és un dret constitucional. Per garantir-ne el seu compliment,
des de l’Administració s’impulsen diferents iniciatives: des de la promoció d’habitatge
protegit, la creació de borses d’habitatges destinats a lloguer o l’establiment del servei
de mediació. A Sant Celoni, en el marc del Pla local d’habitatge, aquest mes d’abril ha
entrat en funcionament l'Oficina Local d'Habitatge, situada al Safareig. Des d’aquest
servei s’ofereix informació a la ciutadania sobre les diferents opcions que té al seu abast
a l’hora de trobar un habitatge al municipi i, de manera específica, quins són els processos
que cal seguir per acollir-se a qualsevol de les iniciatives públiques en aquest àmbit.

L’habitatge protegit
L’habitatge de protecció oficial té una tipologia, dimensió i preu reglamentat per l'Administració, com
a condició perquè compradors o llogaters puguin acollir-se a determinats avantatges, tant econòmics
com fiscals. Per poder-hi accedir s’han de complir les condicions d’ingressos establertes per a cada
tipologia i en general, les següents:
- Que els adjudicataris/es dels habitatges objecte d’aquestes actuacions els destinin a residència
habitual i permanent.
- Que els compradors/res o arrendataris/àries dels habitatges no siguin titulars del ple domini o d’un
dret real d’ús o gaudi sobre algun altre habitatge.
- Que els compradors/res acreditin que els seus ingressos familiars no són inferiors a un 5% del preu
de venda o adjudicació de l’habitatge.

Borsa d’habitatge de lloguer
Aquest servei, inclòs a l’Oficina Local d’Habitatge, facilita l’accés a una llar als joves i a la població
en general, a la vegada que desenvolupa una tasca de sensibilització i de dignificació de l’habitatge
de lloguer amb l’objectiu d’incentivar lloguers de pisos que fins ara estan vacants.
Des de l’Oficina Local d’Habitatge es facilita l’entesa directa i eficaç entre arrendatari/a i arrendador/a,
s’ofereixen avantatges econòmics, jurídics i tècnics als llogaters/es i garanties pel que fa al cobrament
i al bon ús de l’habitatge als propietaris/es.
Existeixen dos serveis:
• Borsa Jove d’Habitatge, dirigida específicament a joves de 18 a 35 anys.
• Borsa d’Habitatge, integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, dirigida a la població
en general.
Els dos programes es desenvolupen en conveni amb la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció
General d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Secretaria General de Joventut
del Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’empresa pública ADIGSA.

OFICINA
LOCAL
D’HABITATGE

VOLS
HABITATGE
DE LLOGUER?

Lloga el teu
habitatge amb
seguretat i
garanties
• Informació i assessorament
jurídic sobre habitatge
• Tramitació, execució i seguiment
del contracte de lloguer
• Tramitació d’ajuts a la rehabilitació
del vostre habitatge

• Informació i assessorament
jurídic sobre habitatge

OFICINA LOCAL D’HABITATGE
• Gestions administratives
i contractació gratuïtes
• Tramitació d’ajuts per pagar el lloguer

C/ Campins, 24 (El Safareig)
Tel. 93 864 12 00
Fax 93 867 03 36
habitatge@santceloni.org

• Tramitació dels crèdits
per l’emancipació

Horari d´atenció:
Dilluns, dimecres i divendres: de 10 a 13 h
Dimarts i dijous: de 17 a 19 h

Promocions a Sant Celoni
Josep Alsina

36 habitatges protegits de lloguer.
C/ Maria Aurèlia Capmany
Mitjançant un dret de superfície, l'Ajuntament va cedir el sòl, perquè
la societat Proviure, en conveni amb Caixa Catalunya i Diputació de
Barcelona hi construeixi 36 habitatges i els llogui amb posterioritat
a ciutadans/nes de Sant Celoni a preu protegit.
De l’1 d’abril al 31 de maig es poden presentar les sol·licituds per
accedir-hi. (bases i formularis de sol·licitud, disponibles al web
www.santceloni.cat )

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

El dret a l’habitatge digne implica compromís dels ajuntaments amb les
polítiques de creació d’habitatge social a l’abast de tothom.
Es per això que l’Ajuntament de Sant Celoni utilitza l'urbanisme com una
eina de promoció local i, sobretot, per posar al mercat habitatges dignes
a preus assequibles, que ajudin a equilibrar l’oferta existent.
Això s’aconsegueix fent promoció pública d’habitatge, tant de venda
com de lloguer, adreçat a joves, gent gran, famílies monoparentals i
segments de població amb dificultats. I creant una Oficina Local
d’Habitatge que, entre d’altres, gestionarà el serveis de Borsa d’habitatge
i establirà mesures per a detectar i evitar la concentració massiva de
persones en immobles. L’Oficina funcionarà com a finestreta única en
habitatge, una nova acció municipal al servei de les persones .

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

1 ABRIL- 31 MAIG DE 2007

PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES OCTUBRE DE 2007
SORTEIG

DESEMBRE DE 2007

LLIURAMENT CLAUS

FEBRER DE 2008

Més de 70 persones a la sessió
informativa

24 habitatges protegits de compra-venda.
C/ Montserrat Roig
Aquesta promoció es desenvolupa en el sector les Torres i mitjançant
l'adquisició del terreny per Llars Catalònia, filial d'UGT Catalunya,
es promou la constitució d'una cooperativa amb les persones
assignades pel sorteig davant notari, celebrat el mes de juliol de
2006. Els pisos s’acabaran a finals d’aquest any.

Amb la presència de més de 70 persones, dijous 22 de març a la
Sala d’actes de la Biblioteca es va fer la presentació de la promoció
de 36 habitatges socials de lloguer que s’estan construint al carrer
de Maria Aurèlia Capmany, a les Torres.

3

L’informatiu

El Banc del Temps
Fa uns mesos, els ciutadans i
ciutadanes de Sant Celoni ens
vam sorprendre quan un bon
dia vam trobar una gran
pancarta que cobria la
façana de l’Ajuntament
amb unes paraules que
deien: Es busca. Mentre es
mantenia la incògnita sobre
el seu sentit, a la plaça
s’animava a la gent a fer-se
una foto a canvi d’una samarreta
vermella amb la A d’Actua que
donava la resposta: l’Ajuntament obria quatre
projectes municipals a la participació ciutadana;
aquests projectes eren la Passera de Can Draper,
el kit de Benvinguda per a la gent nouvinguda, la
construcció de nous parcs infantils i el Banc del
temps. D’aquest darrer projecte es dóna més
informació a continuació.

Què és el Banc del Temps?
El Banc del Temps és un sistema de voluntariat
que ja existeix i funciona a altres municipis
catalans i que a Sant Celoni neix amb la intenció
d’afavorir la relació entre els ciutadans del nostre
poble per tal de facilitar-nos la vida quotidiana.
El ritme de vida frenètic que s’ha instal·lat a la
nostra societat des de fa uns anys, ens està acostant
cada cop més a un estil de vida individualista i
consumista. Això, sumat al creixement demogràfic
del poble, fa que ja no coneguem ni els veïns de
dalt, o que els nostres fills no coneguin els nens
de l’edifici del davant. Lluny, ja, de la familiaritat

i ajuda mútua entre veïns, el Banc del Temps té
com a objectiu recuperar d’alguna manera aquell
veïnatge, que en certs moments ens pot resultar
de tanta ajuda.

En què consisteix el Banc del Temps?
Consisteix en intercanviar favor per favor, temps
per temps. És a dir, l’intercanvi no són diners, sinó
unitats de temps. Qui no ha necessitat mai algú
que li regui les plantes quan marxa de vacances?
O algú que li tregui a passejar el gos? N’hi ha
que tenim maldecaps quan hem de fer-nos la
vora dels pantalons i altres voldrien que algú els
donés idees per organitzar el dinar de Nadal,
una festa d’aniversari o el regal del dia del pare.
La vida està plena de petits moments en què
necessitem dels coneixements i ajuda dels altres,
de la mateixa manera que també ens reconforta
la sensació d’haver pogut ser d’utilitat per algú.
Tots, com a persones humanes que som, tenim
necessitats per cobrir i coses per oferir.
Aquest sistema consisteix en posar en contacte
les persones que necessiten que algú els ajudi
en alguna cosa concreta amb aquelles persones
que s’ofereixen voluntàriament per cobrir aquesta
necessitat en un moment determinat.
No es tracta, en cap cas, d’un intercanvi de diners
ni tampoc es tracta d’ofertes de feina encobertes
amb la màscara del voluntariat, sinó que l’objectiu
és que tots hi sortim guanyant, d’una manera o
d’una altra.

Què puc trobar o què puc oferir en el
Banc del Temps?
Qualsevol necessitat o qualsevol oferiment poden
ser oferts o demanats en el Banc del Temps. Fins
ara, les persones que ja en formen part ofereixen
els serveis següents:
- en el camp d’atenció a les persones: tenir cura
de nens, gent gran, malalts, persones amb
discapacitat, etc.
- en tasques domèstiques: fer la compra, cuinar,
cosir, jardineria, etc.
- en el camp de la formació: donar classes de repàs,
classes d’informàtica, classes de ioga, de relaxació,
ensenyar a comprar, etc.
- altres: redacció de documents, conversa en català,
fer gestions, etc.

Com funciona? Com m’hi apunto?
De moment tota la gestió d’intermediació entre
oferta i demanda es durà des de l’Ajuntament
i es podrà consultar a la pàgina web
www.santceloni.org. En cas d’estar interessat/da
en sol·licitar algun dels serveis que s’ofereixen o
d’oferir-ne tu algun, caldrà que et posis en contacte
amb l’Ajuntament via correu electrònic
(ciutadania@santceloni.org) o telefònicament (Inés
Balaguer 93 864 12 10).

Quan comença?

Tot i que fa uns mesos que
el projecte s’ha començat a coure, s’inicia en el
moment que hom vulgui, ja que la porta sempre
estarà oberta.

Noves
àrees de
jocs
infantils
Amb l’objectiu d’atendre les
necessitats dels infants més enllà
de l’àmbit estrictament educatiu,
l’Ajuntament de Sant Celoni està
fent un important esforç per dotar
el municipi d’àrees de joc infantil.
En alguns casos es tracta de renovar
àrees ja existents i, en d’altres, de
la creació de nous espais de joc.
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C/ Tordera - C/ de les Escoles

C/ Alfons Montcanut C/ Maria Aurelia Capmany

Pavelló Municipal d’Esports

Plaça Illes Belles

L’informatiu

Nous espais formatius per a associacions
La formació és un recurs fonamental per tal de dinamitzar el teixit associatiu. Des de la Regidoria de sostenibilitat i ciutadania es vol posar en marxa
un programa de formació que doti d’eines, habilitats i recursos a les entitats i associacions de Sant Celoni. Aquests cursos volen assolir millores en
la gestió i la dinàmica de les associacions i estan adreçats tant als membres de les juntes directives com als socis de base. Per això s’ha preparat
una oferta de cursos i tallers elaborada a partir de les propostes i demandes que han fet diverses entitats. Una proposta formativa oberta a qualsevol
ciutadà actiu que vulgui. Us convidem a participar-hi.

Revisem el nostre funcionament: diagnosi
de l’entitat amb metodologia participativa
Objectius: De manera participativa s’analitzaran
els punts forts i febles de l’organització de les
associacions i s’establiran línies de millora en
el funcionament seu funcionament. Es vol
afavorir el debat intern i la reflexió conjunta
dels nuclis actius de les associacions.
Dates: 20 i 27 d’abril
Horari: 17h a 21h
Durada: 8 hores

Gestió bàsica d’una associació
Objectiu: Aprendre a gestionar i coordinar la
nostra associació des del punt de vista legal,
fiscal, comptable i de planificació.
Dates: 1 i 8 juny
Horari: 17h a 21h
Durada: 8 hores

Generació de recursos propis
Objectiu: Conscienciar de la necessitat de
desenvolupar la captació de recursos
econòmics tot donant una visió general de
totes les possibilitats de captació de fons que
tenim a les organitzacions no lucratives.
Dates: 28 de setembre i 5 d’octubre
Horari: 17h a 21h
Durada: 8 hores

Informació general:
Inscripcions:
Les inscripcions són gratuïtes. Els cursos es
realitzaran si hi ha un mínim de 10 persones
inscrites. En el cas que no s’arribés a aquesta
xifra, es comunicarà per correu electrònic o
telèfon a les persones que ja estaven inscrites.
Cal emplenar una butlleta per persona. Les
places són limitades i s’atorgaren per ordre
d’arribada de les inscripcions.
Per formalitzar la inscripció us podeu connectar
al web a l’apartat d’informació per a entitats
o omplir la butlleta d’inscripció que trobareu
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (c. Campins, 24).
Diplomes:
Les persones participants en un curs o taller
rebran un certificat que acredita la seva
assistència a l’acció formativa. Totes les accions
formativa es faran a la Rentadora.

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

Tots i totes sabem que mitjançant el teixit
associatiu, els ciutadans i ciutadanes
construïm el nostre poble. Tenim entitats per
a tots els gustos i motivacions. Entitats que
són veritables dinamitzadores socials i
constructores d’una societat millor.
Però, per ser veritables agents de
transformació amb capacitat per a formular
opinions i propostes i arribar a tots els sectors
de la societat, ens cal formació.
Des de... saber treballar amb visió estratègica,
saber finançar-nos per a poder tirar endavant
amb els nostres projectes, saber millorar la

Metodologia:
La metodologia de treball utilitzada serà teòricopràctica, fomentant la discussió i el debat de
les persones participants, així com el treball
en petits grups, partint de les pròpies
experiències de gestió dins de les entitats.

comunicació aprofitant les eines que ens
aporten les noves tecnologies, i, sens dubte,
aprenent a ser participats internament.
Renovació, transparència... Molts reptes que
sens dubte augmentaran la confiança i el
suport social vers el nostre teixit associatiu.

Professorat:
Tots els cursos són a càrrec personal de la
Fundació Pere Tarrés coneixedors del sector
i amb una ampli bagatge formatiu.

Espero que gaudiu d’aquests espais formatius
que us oferim.

Ampliació del CEIP Montnegre
L'avantprojecte d'ampliació del CEIP Montnegre, a la Batllòria, ha rebut el vist-i-plau de la direcció, el Consell Escolar i l'AMPA del centre,
membres del Consell de Poble i representants polítics i tècnics de l'Ajuntament. D'aquesta manera, s'ha donat llum verda a la redacció
del projecte executiu que permetrà augmentar la capacitat d'acollida del centre a dues línies, ampliar serveis i modernitzar globalment
l'escola. La intervenció contempla la construcció d’una edificació de 3.425 m2 construïts amb ampliació a dues línies, a executar
en dues fases i amb una capacitat per a 450 alumnes (300 alumnes de primària i 150 d’infantil). El dia 2 de març, arquitectes de
l'empresa adjudicatària de
la redacció del projecte,
acompanyats
pel
Departament d'Educació de
la Generalitat, van presentar
la seva proposta als
referents municipals, que
van valorar-la molt
positivament. L'actuació
p reve u l ' a m p l i a c i ó d e
l'escola a dues línies, per
garantir el creixement
potencial de la Batllòria, i
respecta l'edifici antic del
centre, construït durant la
República.
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Obres recents

Carrer de Jaume I, proper a la porta de Llevant
Les obres d’urbanització del carrer de Jaume I, en el tram situat entre els carrers de Raimon de Penyafort
i de Bruc, ja s’han acabat. La intervenció ha permès millorar els serveis i reordenar la cruïlla amb el carrer
de Sant Francesc. Abans i després de la intervenció.
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Carrer Major de Dalt

Carrer d’Anselm Clavé

El carrer Major de Dalt convertit a zona de vianants ofereix un
nou espai de passeig i compres tranquil·les.

El centre històric i comercial de Sant Celoni s’ha vist millorat amb
la conversió a zona de vianants del carrer d’Anselm Clavé.

Camp Municipal d’Esports

Carrer de la Mosca

Amb la 2a fase de reordenació del Camp Municipal d’Esports
s’han millorat els vestidors, s’ha construït un pis superior de
grades, un bar, locals socials i s’ha cobert una part de la tribuna.

El carrer de la Mosca ha recuperat el seu caràcter amb un tractament
de paviments adequats a la zona (per on passava l’antiga muralla
del recinte de la Força s’ha col·locat un paviment de totxo manual).

L’informatiu

Codi Tècnic de l’Edificació
EL Codi Tècnic de l’Edificació es va aprovar el 17 de març de 2006 i es va publicar al BOE (Reial decret 314/2006) el
28 de març de 2006.
Tot i que l’entrada en vigor del Codi Tècnic (CTE) es va produir l’endemà de la seva publicació al BOE, s’ha establert
un període d’aplicació voluntària de sis mesos pel que fa a seguretat contra incendis, seguretat d’utilització i estalvi
energètic, i de 12 mesos pel que fa a seguretat estructural i habitabilitat i salubritat.
Aleshores, i de resultes dels períodes d’aplicació, a partir del passat 29 de setembre de 2006 només són vigents les
disposicions del CTE en quant a seguretat contra incendis (DB-SI), seguretat d’utilització (DB-SU) i estalvi energètic
(DB-HE). A partir del 29 de març de 2007 només són vigents les disposicions del CTE en quant a seguretat estructural
(SE) i habitabilitat i salubritat (HS).

Què és el Codi Tècnic?
És el marc normatiu que estableix les exigències bàsiques de qualitat dels edificis i de les seves instal.lacions.

On s'aplica?
A totes les obres d'edificació de nova construcció, així com a obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació
en edificis existents

CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ
Reial Decret 31472006, de 17 de març , pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació
REQUISIT BÀSIC RELATIU A

SE-1 RESISTÈNCIA
I ESTBILITAT
Seguretat estructural

SE-2 APTITUD
AL SERVEI

29/3/2007

Assegurar que a l’edifici no es produeixien danys originats en
els fonaments, suports, jàsseres, forjats, murs de càrrega o altres
elements estructurals que comprometin directament la
resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici.

Seguretat en cas d’incendi

DB-SI

29/9/2006

Assegurar que tots els ocupants d’un edifici el puguin desallotjar
en condicions segures, es pugui limitar l’extensió de l’incendi
dins de l’edifici i dels edificis veïns i es permeti l’actuació dels
equips de bombers.

Seguretat d’utilització

DB-SU

29/9/2006

Assegurar que l’ús normal de l’edifici no suposi cap tipus de
risc per a les persones.

DB-HR

En procés
de redacció

Cal que el soroll percebut no posi en perill la salut de les
persones.

DB-HS

29/3/2007

Adquirir condicions acceptables en salubritat i estanqueitat
a l’edifici, no deteriorar el medi ambient i garantir una
bona gestió dels residus.

DB-HE

29/9/2006

Aconseguir una utilització racional de l’energia necessària
per a l’ús adequat de l’edifici.

Habitabilitat:
Protecció contra el soroll

Salubritat

Estalvi energètic

Art. 4.3.1. SU1
Les rampes tindran un
pendent del 12%, com a
màxim, excepte:-les previstes
per a ususaris en cadira de
rodes, les quals tindran un
pendent, com a màxim del
10%, quan la longitud sigui
inferior a
3,00 m, del 8% quan la
longitud sigui inferior a
6,00 m i del 6% a la resta de
casos.

Art. 15.4.
En els edificis amb previsió
de demanda d'aigua
calenta sanitària o de
climatització de piscins
coberta, segons taules
d'aquest CTE, una part de
les necessitats
energètiques derivades
d'aquesta demanda
s'haurà de cobrir
mitjançant sistemes de
captació,
emmagatzematge i
utilització d'energia solar de
baixa temperatura.
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l’Ateneu
Centre Municipal d’Expressió
Escola de Música - Sant Celoni

Els més petits de l’escola fan
classes obertes als familiars
Durant la primera setmana de març, els alumnes més
petits de l'escola van tenir una visita molt especial: pares
i familiars van poder assistir a la classe de música dels
seus fills i filles amb l'objectiu de veure com es treballa
la sensibilització i la iniciació musical en els primers anys.

Quan l’empresa fa de mestra...
La novena col·laboració en formació entre el Pla de transició al treball
de Sant Celoni, en el mòdul auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic i l’empresa grup Supeco-Maxor ha acabat amb èxit. Durant
cinc dies, en sessions de cinc hores, els treballadors de la planta de
Carrefour Express de Cardedeu han fet de mestres. Han ensenyat el
seu ofici, in situ, a 15 joves del PTT.
Els joves han rebut classes teòriques i pràctiques a mans dels auxiliars
de les seccions de xarcuteria, carnisseria, peixateria, fleca, fruiteria, caixa
i reposició. Aquesta experiència, avalada des del Departament d’Educació
de la Generalitat, té com a finalitat ajudar els joves a la presa de decisions
pel que fa al seu futur professional a curt termini, a través d’un aprenentatge
engrescador i una visió integral de les tasques que es desenvolupen en
l’establiment comercial.
Gràcies a la participació i col·laboració de la gerència i dels auxiliars
de secció de l’empresa, aquests joves coneixen millor el sector
professional, les competències i les tasques del perfil de dependent/a
de comerç en supermercats.
Els joves han obsequiat la dedicació dels treballadors-docents, entre
d’altres, amb un reportatge fotogràfic que es pot veure a l’apartat del ptt
dins el web www.santceloni.cat

Primera Setmana a la Carta
L'Escola de Música estrena aquest curs la I SETMANA A
LA CARTA que serà del 23 al 27 d'abril.
Al llarg d'aquesta setmana el programa d'activitats de
l'escola s'omplirà de concerts, tallers, xerrades i altres
actes relacionats amb la música i la cultura. Dins d'aquesta
programació s'hi inclou activitats per a totes les edats,
obertes no només a l'alumnat de l'escola, sinó també a
tota la població.

La Coral Briançó omple
l’Ateneu
El passat divendres 9 de març a la Sala Gran del teatre
municipal Ateneu és va dur a terme el concert per a Cor
i Cobla en el qual participaven les corals Briançó,
Cardedeuenca i Cantiga, al costat de la Cobla Sant JordiCiutat de Barcelona, tots ells dirigits pel mestre Josep
Prats. El públic assistent al concert va poder gaudir d'obres
d'autors com B. Vinvancos, R. Ferrer, J.Serra o J. Saderra.
Aquest concert es va repetí el passat 17 de març al Palau
de la Música Catalana, dins del cicle Cobla, Cor i Dansa
al Palau.

CLiP

Oferta Municipal
d’Educació Permanent

Consulta tota l’oferta d’educació
permanent municipal al CLIP
Hi trobaràs informació dels cursos i tallers
de La Rentadora, del Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny, del Centre
Municipal d’Expressió- Escola de Música,
de l’Oficina de Català i del Pla de transició
al treball.

El CLIP està disponible a:
www.santceloni.cat , a l’OAC o
a qualsevol dels centres.
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L’ auditoria confirma la bona situació
econòmica i financera de l’Ajuntament
El darrer informe econòmic financer sol·licitat per l’Ajuntament de Sant Celoni
avala la situació positiva dels comptes municipals. L’auditoria, que s’ha elaborat
amb les dades de tancament de l’exercici 2005, ha servit per comprovar l’evolució
favorable de l’economia municipal a partir de l’estat positiu de romanent de
tresoreria, amb un import de 861 milers d’euros, els recursos generats nets
també positius i l’endeutament d’un 61,5 %, molt per sota del 110 % màxim
permès a les administracions públiques. Segons l’estudi, aquesta situació financera
permet a l’Ajuntament de Sant Celoni fer projectes d’inversió, millores en les
prestacions de serveis als ciutadans i retornar l’endeutament financer.
Malgrat el fort procés inversor efectuat durant el període 2003-2006 (remodelació
Camp Municipal d’Esports, Centre Municipal d'Expressió- Escola de Música,
Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, entre moltes d'altres actuacions),
els darrers 3 anys, el consistori ha assumit els augments de la despesa corrent
amb augments impositius mitjos sota l'IPC sense augmentar la pressió fiscal.

Conveni amb la Caixa
per millorar el Casal de
la Gent Gran
L´Ajuntament de Sant Celoni i l´Obra social La Caixa
han signat un nou conveni de col·laboració amb
l´objectiu de portar noves propostes per a la gent gran
del municipi. Aquest conveni té una vigència de 5
anys i inclou la construcció d´un ascensor a l´edifici
de l´Esplai, l’habilitació d’una ciberaula informàtica
amb 10 ordinadors i la programació d’un seguit
d’activitats per a la gent gran. El conveni suposa una
modernització de l’equipament i el traspàs de la
titularitat de l’edifici a l’Ajuntament. Les obres de
construcció de l´ascensor es preveu que comencin a
l´estiu, època en què baixa l’activitat del Casal.

Aquesta auditoria és la tercera que l’Ajuntament encarrega els darrers anys, dins
la política de transparència en la gestió municipal. La primera va analitzar la
situació econòmica entre l’any 1989 i el 1995 i va posar de manifest que l’any
1989 la situació patrimonial i el romanent de tresoreria eren negatius. També
van detectar deficiències en els procediments comptables, necessitat de sanejar
els comptes municipals amb 1,5 milions d’euros, aproximadament de rebuts
incobrables i manca de capacitat inversora. L’any 1995 les deficiències comptables
s’havien resolt i s’havia incrementat la capacitat d’inversió amb recursos propis.
El segon estudi, a partir del tancament del 2002, va destacar el romanent positiu
de tresoreria, l’endeutament al voltant del 52 % i proposava alentir el procés
inversor.

L'Ajuntament i la UBIC reben un premi
per la dinamització comercial
La Diputació de Barcelona ha atorgat el Premi Dinamització Comercial a l'Ajuntament
de Sant Celoni i a la Unió de Botiguers per la política comercial desenvolupada al
municipi durant els darrers anys. El premi es va lliurar el passat 1 de març. El jurat
ha valorat, de manera especial, la bona entesa entre l'administració local i
l'associació de comerciants que ha permès dinamitzar el centre comercial urbà
i desenvolupar polítiques de suport al comerç local. Per part municipal, van
recollir el premi l'alcalde, Joan Castaño; el regidor de Desenvolupament, Josep Alsina
i, el president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni, Jordi Gener.
El premi està dotat en 10 mil euros que es repartiran a parts iguals entre l'Ajuntament
i la UBIC.

Jornada de formació per
a persones emprenedores
L’Ajuntament de Sant Celoni amb el suport del
Servei de Creació d’Empreses de la Generalitat de
Catalunya i l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació de la Diputació de Barcelona organitza
el proper dimarts 17 d’abril una sessió de suport
als emprenedors anomenat Seminari de
Generació d’Idees i Creació d’Empreses. Aquesta
jornada, que es farà a la 5 de la tarda al Safareig,
està destinada a respondre possibles preguntes
que es formulen les persones emprenedores. Si
ja es té una idea empresarial, durant la sessió
s’ajudarà a avaluar-la; si s’està cercant una idea
empresarial, s’ajudarà a buscar-ne una que pugui
il·lusionar. Una persona especialista en creació
d’empreses explicarà les claus d’èxit de les
empreses i mostrarà exemples aclaridors; un
empresari o empresària exposarà la seva
experiència i respondrà les preguntes.

Per rebre més informació o per apuntar-se al
Seminari, cal dirigir-se a: Servei de Creació
d’Empreses (Edifici del Safareig, tel. 93 864 12
00, abans del 10 d’abril).

Canvi d’horari del Bus urbà a la Batllòria
A partir del 10 d’abril, l’expedició d’anada i tornada
a la Batllòria que sortia de Sant Celoni a les 16 h
se suprimeix i s’incorpora un nou viatge amb
sortida de Sant Celoni a les 19 h i tornada des
de la Batllòria a les 19.15 h. D’aquesta manera
es resol un solapament de dues freqüències entre
Bus urbà i la Hispano-Hilarienca que es produia
a mitja tarda. Aquests són els nous horaris:
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Promoció i protecció de la salut,
dos eixos ferms de treball municipal
L’Ajuntament de Sant Celoni ofereix als ciutadans i ciutadanes del municipi tot un ventall d’activitats i serveis
que tenen com a objectiu principal garantir i promoure un entorn i uns estils de vida saludables. Els serveis i
programes que impulsa l’àmbit de salut comunitària i consum inclouen activitats i actuacions des de dos eixos:
la promoció de la salut i la protecció de la salut.

La promoció de la salut

La protecció de la salut

Aquest àmbit té com a objectiu proporcionar la informació i els recursos
necessaris per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.
S’organitzen activitats per tal de sensibilitzar i fomentar la participació
ciutadana envers la promoció de la seva salut.

Aquest àmbit té com a objectiu preservar la salut de la població davant
d’agents físics, químics i biològics presents en el medi.

Les actuacions de promoció de la salut són:

Programa de seguretat alimentària

Programa de salut escolar

Aquest programa té com a objectiu la prevenció de les malalties que es
poden transmetre pels aliments, garantir la seguretat des aliments i la
protecció de la salut dels ciutadans i ciutadanes.

Promoció de la salut i educació en estils de vida saludables adreçat a la
comunitat escolar. Conjuntament amb l’Equip de Salut Escolar es fa un
seguiment de les activitats següents:
- Salut bucodental: revisions odontològiques i glopeigs
periòdics de fluor
- Exàmens de salut
- Administració de vacunes
- Educació sanitària

Programa salut i escola
Promogut pel Departament de
Salut de la Generalitat de
Catalunya, té com a objectiu
apropar els serveis sanitaris a les
persones adolescents d’entre 14 i
16 anys en l’àmbit dels centres educatius,
per tal de millorar-ne la seva salut.

Educació i formació per a la salut
Activitats adreçades a diferents col·lectius en funció de les necessitats
detectades. Inclou:
- Cicles de xerrades adreçades a la població en general que pretenen
fomentar l’adquisició d’hàbits saludables.
- Tallers sobre promoció d’hàbits saludables en l’àmbit escolar, adreçats als
centres educatius com alimentació i nutrició, afectivitat i sexualitat, etc.
- Campanyes de sensibilització per conscienciejar a la població de la
necessitat de viure saludablement:
- Campanya de vacunació de la grip, adreçada a les persones majors de
60 anys i col·lectius de risc.
- Campanya de prevenció dels efectes de la calor.
- Dia mundial sense tabac.

Les actuacions de protecció de la salut són:

Aquest programa inclou les activitats següents:

FORMACIÓ DE PERSONES MANIPULADORES D’ALIMENTS
S’organitzen cursos de 6 hores de durada amb una freqüència
mensual. Es lliura un diploma d’aprofitament del curs
a les persones assistents.
capaciten les persones manipuladores d’aliments en
temes referents a la higiene personal, les bones
pràctiques de manipulació, condicions d’elaboració i
conservació, que permeten controlar i minimitzar els
perills inherents a la manipulació d’aliments.
L’any 2006 han realitzat els cursos organitzats per
l’Ajuntament un total de 114 persones.

MENJADORS COL·LECTIUS SOCIALS
Es realitzen actuacions que permeten dotar d’eines al personal de
les cuines dels menjadors col·lectius (centres educatius, centres
sanitaris...) per implantar autocontrols que permetin controlar i
minimitzar els perills inherents a la manipulació dels aliments.

COMERÇ MINORISTA D’ALIMENTACIÓ
Es gestionen les autoritzacions sanitàries als establiments que la
requereixen per al seu funcionament, com les carnisseries i
xarcuteries.
A més a més s’ofereix assessorament als establiments d’alimentació
sobre la implantació d’autocontrols i bones pràctiques, així com
de la normativa higiènic sanitària vigent.

Salubritat en habitatges i locals
Es realitzen inspeccions derivades de les denúncies de fets relacionats
amb la problemàtica ocasionada per la manca d’higiene i salubritat en
les propietats públiques i privades.

Prevenció de la legionel·la
Es gestiona el cens d’empreses que disposen de torres de refrigeració
i condensadors d’evaporació amb l’objectiu de controlar el compliment
de la normativa vigent.
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Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (OMIC)
L’OMIC és un servei gratuït de l’Ajuntament que té com a objectiu facilitar
informació i assessorament als ciutadans i ciutadanes, per tal de garantir
i defensar els drets de les persones consumidores i usuàries.

Quins serveis ofereix?
- Assessorament i informació sobre temes de consum.
- Anàlisi, gestió i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions.
- Xerrades i campanyes d’informació i educació a les persones consumidores.

Qui es pot dirigir a l’OMIC?
Els ciutadans i ciutadanes que tinguin la condició de persones consumidores
i usuàries, és a dir, les persones físiques o jurídiques que comprin i adquireixin
productes, béns i serveis a empreses o professionals per al seu ús particular
o col·lectiu.

Quins temes són de consum?
Totes aquelles qüestions relacionades amb la compra de béns i productes
i la utilització de serveis com ara:
- Agències de viatges
- Assegurances
- Compra i reparació de vehicles
- Compres en rebaixes, per correu, per correu electrònic, en establiments,
fora d’establiments, etc.
- Habitatge: lloguer i compra, reparacions i manteniment de la llar
- Serveis d’assistència tècnica

- Serveis de telefonia fixa i mòbil
- Subministraments bàsics: aigua, llum, gas...
- Tintoreries
- Etc.

Quins temes no són de consum?

- Temes que estan o han estat sotmesos a la via judicial.
- Qüestions penals: delictes, faltes, etc.
- Temes laborals: contractes, convenis de treball, etc.
- Dret civil: herències, divorcis, assumptes entre particulars, etc.
- Problemàtiques derivades de la convivència en comunitats de propietaris.
- Temes de lloguer: desnonaments, etc. (excepte qüestions relacionades
amb l’increment del lloguer).
- Problemes amb l’administració pública: multes, impostos, qüestions
urbanístiques, etc.

Com dirigir-se a l’OMIC?
L’OMIC està ubicada al carrer de Santa Fe, 52, 1r pis.
Per realitzar qualsevol consulta o plantejar una queixa, reclamació o
denúncia, cal demanar dia i hora trucant al telèfon 938641224, per correu
electrònic adreçat a: salut.comunitaria@santceloni.org o bé adreçant-se
personalment al servei.

Reclamacions per sectors
any 2006
4,69%

Assegurances
Habitatge
Serveis: altres

5,00%

3,75%

OMIC

Automòbils

4,06%

Sanitat

5,00%

Serveis professionals

6,25%

Comerç en establiments

15,31%

Serveis: correus

1,25%

Serveis turístics
Comerç fora d'establiments

1,25%

Serveis: aigua
Tintoreries

1,25%
Electrodomèstics
Serveis: gas

6,25%

Transports
Ensenyament
Serveis: electricitat

26,88%
1,88%

Consultes alienes al consum
Entitats bancàries

11,88%

1,25%

Serveis: telèfon
Protecció de dades

2,81%

0,63%

0,31%

0,31%

Del sector que més reclamacions ha rebut l’OMIC l’any 2006 és el referent a la telefonia, (tant fixa com mòbil) amb un 35,50%, seguit
del sector habitatge (tant de compra com de lloguer) amb un 14,34% del total de les reclamacions.
De les gestions realitzades per l’OMIC, un 67,92% han estat reclamacions, en la majoria de les quals s’han realitzat mediacions amb
les empreses i establiments reclamats, mentre que en el 7,17% dels casos s’han tramitat denúncies mitjançant fulls oficials de denúncia
de la Generalitat de Catalunya a l’Agència Catalana del Consum.
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Noves àrees d’aportació
de recollida selectiva
Amb l’objectiu de millorar i adequar els serveis de recollida de residus
i en atenció a les demandes veïnals rebudes, a començaments del
mes de febrer i durant el mes de març, s’han creat vuit noves
àrees d’aportació de recollida selectiva, situades a diferents barris
de Sant Celoni:
Les Torres:
- Carrer de Joan Minuart, davant de les Pistes Municipals de
Petanca
- Carrer d’Alfons Montcanut, entre carrer de Joan Maragall i el carrer
de Montserrat Roig
Illes Belles:
- Carrer d’Olzinelles, a la confluència amb el carrer de Girona
Sot de les Granotes:
- Carrer de la Marinada, entre l’avinguda de la Pau i el carrer de l’Empordà
- Carrer de Francesc Moragas, entre els carrers de Lluís Companys i de Francesc Macià

PLENS
MUNICIPALS

Sessió ordinària
22 de febrer de 2007
Elecció per unanimitat el Sr. Raimon Puchol Cuevas com a
Jutge de Pau titular i el Sr. Pere Muñoz Mena com a Jutge
de Pau suplent.
Projecte constructiu del nou dipòsit d’abastament d’aigua
potable al carrer Campins cantonada amb el carrer Germà
Emilià (dipòsit de la Salle). Aprovat amb els vots a favor del
PSC, ERC i ICV i l’abstenció de CiU.

En el nucli de la Batllòria:
- Carrer de Breda, a la confluència amb el carrer de Cal Bové
- Carrer de Montnegre, a la confluència amb el carrer de la Vall del Llor

Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del
sector P-16 i dels convenis urbanístics que la sustenten amb
l’objectiu 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
permet alhora, la reserva del sostre necessari en el mateix
sector, per a la construcció de 239 nous habitatges socials
i 360 de renda lliure. Aprovat amb els vots a favor del PSC,
ERC i ICV i l’abstenció de CiU.

Actualment, cada àrea consta de tres contenidors: un, per paper/cartró; un, per
vidre i, un, per envasos lleugers. A més a més, a les àrees dels carrers d’Esteve
Cardelús i de Joan Minuart, també s’hi han instal·lat contenidors d’Humana per
a la recollida de roba.

Modificació dels acords d’imposició i ordenació de
contribucions especials per a l’execució de les obres
d’urbanització d’un tram del carrer Mn. Jacint Verdaguer.
Aprovat per unanimitat.

Pla dels Esports:
- Carrer d’ Esteve Cardelús, davant del Pavelló Municipal d’Esports

1
2
3

Expedient de contractació, que comprèn els plecs de clàusules
d’explotació i administratives particulars, del contracte de
gestió del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua
potable. Aprovat amb els vots a favor del PSC, ERC i ICV i
l’abstenció de CiU.

Recordeu...
Voluminosos: recollida només el primer dimarts de cada mes
entre les 6 i les 15 hores. Deixar al costat dels contenidors per a
rebuig o al davant de la porta dels habitatges de manera que no
suposin cap obstacle ni perill per a vianants ni els vehicles.
Paper i cartró (porta a porta): recollida els dijous entre les 15 i
les 21 hores. Deixar a la vorera, al costat de la porta dels habitatges
o al costat dels contenidors. Sempre ben plegat.
Dijous no hi ha recollida de rebuig.
Eviteu treure bosses el dimecres.
Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a l’Àrea d’Espai Públic (Edifici
Bruc, carrer del Bruc, 26. Telèfon 93 864 12 16, de 8 a 15 hores).

Pressupost consolidat de la Corporació per a l’exercici
de 2007. Aprovat amb els vots a favor del PSC, ERC i ICV i
l’abstenció de CiU.
Moció relativa a l’adequació a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya del Reial Decret 1513/2006 pel qual s’estableixen
els ensenyaments mínims d’educació primària presentada
per tots els grups municipals. Un dels aspectes més
controvertits és el fet que s’imposa que els centres hagin
d’impartir tres hores setmanals de castellà, una més
que en l’actualitat. Aprovada per unanimitat.
Moció relativa a les millores i traspàs de rodalies de RENFE
a Catalunya presentada per tots els grups municipals.
Aprovada per unanimitat.

Animals domèstics abandonats
març 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 16 gossos. Les següents imatges corresponen
a alguns dels animals recollits durant el mes de març.
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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Es presenta el Pla
d’Igualtat de gènere

Trobada de celonines provinents
d’arreu del món

La Rectoria Vella va acollir el 28 de febrer, la presentació
pública de l’Auditoria de Gènere i el Pla Municipal per a
la Igualtat d’Oportunitats entre les dones i els homes a
Sant Celoni. L’Auditoria de Gènere, ha permès conèixer
els recursos existents al municipi en matèria d’igualtat
d’oportunitats i ha servit per elaborar el Pla d’Igualtat. El
Pla es divideix en 6 capítols: organització municipal,
territori, població, educació, temps i salut integral. Cada
capítol contempla unes línies estratègiques, objectius i
accions per treballar la igualtat de gènere. El compromís
de l’equip de govern és implementar el Pla durant la
propera legislatura: anualment es planificaran les accions
concretes a desenvolupar de cara a anar assolint, de
manera progressiva, un equilibri i una equitat entre les
dones i els homes en tots els àmbits de la vida.

Més de 60 dones de Sant Celoni, procedents de cultures tan diverses com la
catalana, gambiana, marroquina, senegalesa, equatoriana, xinesa, dominicana,
anglesa, pakistanesa i brasilera, entre d’altres, es van reunir fa unes setmanes
en una Trobada de dones del món organitzada per les tècniques de Diversitat i
Ciutadania i d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament. L’objectiu era propiciar
un espai d’encontre festiu, al voltant de la gastronomia i les danses de cada país,
perquè dones de diferents cultures tinguessin un primer contacte i trenquessin
amb els prejudicis que les allunyen. A partir del treball amb el col·lectiu femení,
es vol facilitar la integració de la resta de la família, tenint en compte que les
dones són l’eix de les relacions intrafamiliars, i amb diferència, les que més
participen de la vida del municipi. A la trobada també s’hi va convidar dones
de grups ja consolidats, com alumnes dels cursos de català, membres de
l’Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny i membres de Dones
Actives.

Commemoració del Dia de la Dona
En motiu del Dia de la Dona, l’Ajuntament
de Sant Celoni amb la participació de
l’Associació de Dones Progressistes del Baix
Montseny i Dones Actives, van organitzar
dos actes commemoratius.

de març, a la sala petita de
Dijous 8 d
l’Ateneu, S
Silvia kigel va fer gaudir als
espectado
espectadors d’un repertori de 12 de les
cançons més conegudes de la cantautora
Violeta P
Parra. Desapareguda el 5 de febrer
de 196
1967, música, cantant, pintora,
esculto
escultora, bordadora i ceramista xilena,
rç a
era considerada per a molts la
a
on
em
folk
folklorista més important de Xile i
8 d de la D
fun
fundadora de la música popular
Dia
x
xilena. El seu treball va servir
d
d’inspiració a un gran nombre
d’artistes posteriors a ella en el
temps, que van continuar amb
la seva fervent tasca de rescat
de la música del camp xilè i les
m
manifestacions constituents del
folklore del país i de llatinoamèrica. Les
seves composicions han estat elogiades per
crítics de tot el món, degut a la seva complexitat
i elaboració musical i a les seves lletres
poètiques, ingenioses i compromeses. L’acte
va anar acompanyat d’un manifest que van
llegir l’Associació de Dones Progressistes del
Baix Montseny a priori, i d’un pica pica que
es va fer en acabar el recital de cançons.

Diumenge 11 de març també a la sala
petita de l’Ateneu, es va passar el documental
“Filmar el Deseo, viaje a través del cine de las
mujeres”. El film, que no és més que una
exploració del cinema femení contemporani,
posa als espectadors i espectadores en un
dilema moral entre la pròpia intimitat i tot un
món de sentits i sensacions. Tot i que la
composició visual, les imatges del documental,
resultaven si més no atrevides per la seva
explicitat, el contingut del film, el què expliquen
les 15 realitzadores dels cinc continents,
destacava per la seva transparència i naturalitat
amb què parlen del què avui dia es considera
encara un tema tabú i poc explorat, el desig,
la sensualitat i la sexualitat femenina.
Marie Mandy, directora del documental, va
entrevistar a companyes d’ofici de tots els
continents per veure com se les arreglaven en
el plató quan el nu i el desig es feien presents.
El documental reuneix imatges i comentaris
de Sally Potter y Carine Adler (Regne Unit),
Agnes Varda, Catherine Breillat y Jeanne
Babrune (estat francès), Liliana Cavani y
Francesca Comencini (Itàlia), Doris Dörrie
(Alemània), Deepa Metha (India), Patricia
Rozema (Canadà), Paule Baillargeon y Lea Pool
(Quebec), Moufida Tlatli (Túnez), Safi Faye
(Senegal) y Jane Campion (Nova Zelanda).
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Els alcaldes de Sant Celoni al llibre
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental (segle XX)
El 15 de març es va presentar al Museu de
Granollers el llibre Alcaldes i alcaldesses
del Vallès Oriental (segle XX). Diccionari
biogràfic. El llibre, coordinat per
Jordi Planas i editat pel Museu
de Granollers, recull prop d'un
miler de notes biogràfiques
dels alcaldes i alcaldesses de
la comarca entre els anys 1900
i el 2000 i és el resultat del treball
d'una setantena de col·laboradors
que han elaborat les biografies. El treball
que s'ha editat també es pot trobar des de
2003 a Internet, a la pàgina web del Museu de
Granollers (www.museugranollers.org/alcaldes), pàgina
que s'anirà actualitzant i completant permanentment
amb les aportacions dels usuaris.
El tècnic de Cultura de l’Ajuntament, Josep M. Abril,
s'ha encarregat de redactar les biografies de les 25
persones (24 alcaldes i 1 alcaldessa) que en algun
moment van regir l'Ajuntament de Sant Celoni
durant els segle XX, els 6 alcaldes de Montnegre
i els 4 que ho van ser d'Olzinelles (els municipis
de Montnegre i Olzinelles van ser independents
fins el 1927, any que es van agregar al de Sant
Celoni). La publicació recull un segle de la història
dels municipis i els alcaldes del Vallès Oriental,
cent anys en els quals hi ha hagut períodes polítics
ben diferents, com la dictadura de Primo de Rivera,
la Segona República, els difícils moments de la
Guerra Civil, el franquisme, o la democràcia actual.

Alcaldes i alcaldesses de Sant Celoni
Martí Domènech i Alom (1/7/1899 - 30/12/1903)
Josep Alguersuari i Monclús (1/1/1904 - 25/9/1905)
Salvador Ballada i Vigué (25/9/1905 - 13/1/1906)
Joan Forn i Riera (13/1/1906 - 1/1/1914)
Josep Coll i Verdura (1/1/1914 - 25/2/1915)
Rafael Berenguer i Campdepadrós (25/2/1915 - 1/1/1918)

Josep Coll i Verdura (1/1/1918 - 25/6/1919)
Joan Evangelista Barri i Caballé (25/6/1919 - 1/4/1920)
Eduard Domènech i Morlà (1/4/1920 - 2/10/1923)
Jaume Reberté i Barlet (2/10/1923 - 27/3/1924)
Joan Anfrons i Tarridas (27/3/1924 - 12/8/1924)
Esteve Brunell i Aymar (12/8/1924 - 26/3/1927)
Josep Vilà i Torres (26/3/1927 - 26/2/1930)
Eduard Domènech i Morlà (26/2/1930 - 16/12/1930)
Joaquim Oller i Draper (16/12/1930 - 15/4/1931)
Martí Domènech i Cama (15/4/1931 - 21/4/1931)
Josep Coll i Casamiquela (21/4/1931 - 23/5/1931)
Jacint Botey i Domènech (23/5/1931 - 24/6/1931)
Josep Coll i Casamiquela (24/6/1931 - 8/6/1933)
Francesc Missé i Cervera (8/6/1933 - 1/2/1934)
Josep Maria Riera i Alfaras (1/2/1934 - 25/8/1936)
Francesc Missé i Cervera (25/8/1936 - 31/1/1939)
Josep Maria Riera i Alfaras (9/2/1939 - 7/12/1949)
Joan Planas i Boix (7/12/1949 - 22/6/1959)
Josep Maria Coll i Majó (22/6/1959 - 14/3/1966)
Joan Sibina i Masvidal (14/3/1966 - 11/12/1972)
Ferran Catarineu i Prat (11/12/1972 - 19/4/1979)
Teresa Rossell i Taberner (19/4/1979 - 23/5/1983)
Antoni Pujol i Forn (23/5/1983 - 30/11/1989)
Joan Castaño i Augé (des del 18/12/1989)
Alcaldes de Montnegre
(municipi agregat a Sant Celoni el 1927)
Joan Sibina i Bosch (1899 - 1901)
Josep Casas i Catarineu (1902 - 1/1/1906)
Joaquim Oller i Draper (1/1/1906 - 1/1/1914)
Josep Casas i Catarineu (1/1/1914 - 1/1/1918)
Vicenç Sibina i Iglésias (1/1/1918 - 1/4/1922)
Joaquim Oller i Draper (1/4/1922 - 3/10/1923)
Manuel López i Lacasta (3/10/1923 - 28/3/1924)
Josep Casas i Cullell (28/3/1924 - 21/12/1927)

Alcaldes d'Olzinelles
(municipi agregat a Sant Celoni el 1927)
Francesc Bertran i Agell (1900 - 1903)
Josep Bosch i Calls (1/1904 - 24/10/1923)
Josep Arabia i Montasell (24/10/1923 - 29/3/1924)
Narcís Abel i Florí (29/3/1924 - 12/8/1927)

Presa de possessió de l’alcalde Esteve Brunell, 1924
El jutge municipal, Dr. Esteve Cardelús, entrega la
vara d’alcalde a Esteve Brunell i Aymar el 21 d’agost
de 1924, acompanyat de les autoritats, regidors i
membres del Centre Popular. Fotografia a la sala del
primer pis de l’Hotel Suís. En el mandat de Brunell,
durant la dictadura de Primo de Rivera, es van
construir l’Ajuntament i l’escorxador (1926) i es van
fer importants reformes urbanístiques.

Donació de programes, revistes i cartells al
Centre de Documentació de Sant Celoni
Des de l'any 1996 diverses persones i entitats han
donat a l'Ajuntament revistes, programes d'actes
i de festes, cartells i altres materials gràfics de Sant
Celoni que, en el seu moment, no s'havien conservat
a l'arxiu, i que són imprescindibles per recuperar
la memòria històrica del segle XX. Entre els
materials rebuts cal destacar:
- la col·lecció pràcticament completa de la revista
Vida Nova, editada pel Centre Popular de Sant Celoni
entre 1916 i 1922, donada per Lina Casanovas,
néta de Martí Esclusa Prat.
- un conjunt important dels materials editats entre
1933 i 1935 des de l'escola dirigida per Josep
Pallerola i Roca (revistes Esclat i Reculls, llibrets de
la col·lecció Infantívoles), donat per Tomàs Gimeno.
- una col·lecció pràcticament completa de
programes de festa major, des de 1931 fins ara,
s'ha donat des de Can Bilbeny. Aquesta important
donació també inclou un recull de cartells editats
per l'impremta Bilbeny entre 1943 i 1967, diversos
programes, i un nombre important de les revistes
editades per l'Associació d'Antics Alumnes del
Col·legi Verge del Puig (La Salle) des de 1944 fins
els anys 70 (Faro, Indivisa...)
- cartells editats per l'Ateneu entre 1950 i 1976,
donats per l'entitat.
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- revistes (Esclat, El Vuit) i materials del seu arxiu
(anys 70-80), donats per el CEASC
A més d'aquests interessants conjunts documentals,
altres famílies i persones també han fet valuoses
aportacions: programes d'actes i festes, de la Passió
i el Pastorets, revistes (Montseny, La Veu de Pertegàs,
Germanor, Faro, Indivisa, Esclat, Germinal, l'Esport,
El Vuit...), cartells, etiquetes de la llet Sila... que,
poc a poc, van completant les col·leccions
municipals. No voldríem oblidar ningú: Àngels Abel,
Bertomeu Bes, Joan Canet, Joan Clanchet, Joan
Ducròs Marsol, Martí Esclusa, Montserrat
Domènech, Carme Gimeno, Rafael Jiménez, Josep
Llovera, Joan Sibina Masvidal, M. Àngels Torras...
i les famílies Colominas Coll, Funollet Blanché,
Grau Xena, March León, Pagès Puig, Palau Gesa,
Pascual Pou, Ripoll Tarragó, Rossell Fontanillas...
Amb aquestes ratlles volem agrair la iniciativa
d'aquestes entitats i persones, que garanteix la
conservació i cura d'aquests documents, facilitant
la seva consulta per part d'estudiosos o qualsevol
persona que hi estigui interessada al Centre de
Documentació de Sant Celoni de la Rectoria Vella.
Aquestes revistes i documents són testimonis
fonamentals d'una època i ens ajudaran a interpretar
i conèixer part de la nostra història. Esperem que
aquesta actitud, que els honora, s'estengui entre

els altres vilatans, amb l'objectiu d'aconseguir un
arxiu ric i divers que ens ajudi a divulgar i preservar
la història de la vila.
Les persones interessades a donar material al Centre
de Documentació de Sant Celoni, cal que truquin a
l’Àrea de Cultura (93 864 12 13) o enviïn un correu
a promocio.cultural@santceloni.org.

L’informatiu

Quadern
La Rectoria Vella de Sant Celoni va acollir, del 20 de gener al 24 de febrer de 2007 l’exposició La Lola de la
Figuera, una història poc coneguda del Montseny. Aquesta mostra recupera, a través del personatge
de la petita Lola,
L
imatges i històries dels primers visitants al Montseny, i dels que s’hostatjaven a
p
les masies perdudes
pel massís entre el segle XIX i els inicis del XX. A partir de les imatges i els
escrits de la Lola, la filla dels propietaris de la casa de la Figuera a prop del pla de la Calma,
l’exposició descobreix anècdotes al voltant d’aquella casa, sobretot en relació amb els seus
visitants, molts d’ells destacats intel·lectuals de l’època, com els artistes Rusiñol i Casas. La mostra
també descobreix
d
les cartes que la Lola va escriure al poeta Joan Maragall, també visitant de
la masia,
masi on va néixer la seva poesia Del Montseny.
Els alumnes
al
dels Cursos de Català per a Adults varen visitar l’exposició i després d’un treball
exh
exhaustiu ens presenten el Quadern, en què trobem un recull de diferents escrits (rondalles,
car
cartes, textos d’opinió, poemes...) relacionats amb l’exposició i amb el nostre poble.
Dijous 26 d’abril tindrà lloc a 2/4 de vuit del vespre a la Sala Petita de l’Ateneu, dins
els actes de Sant Jordi, L’hora del conte per a adults amb una temàtica vilatana, on
podem escoltar algunes curiositats, llegendes i aspectes desconeguts i simpàtics de
la història
de la nostra població i dels seus voltants, gràcies a les narracions d’Albert Estengre
hi
de la lectura de petits fragments del Quadern que serviran per acabar
i a l’acompanyament
l’acomp
d’arrodonir la vetllada
vetllad i donar-li un caire més especial.

L’apunt

d

Gnòmon
Instrument rudimentari que consisteix en
una estaca o tija clavada verticalment a terra,
emprat pels grecs per determinar l’altura del
Sol i la seva orientació (és a dir, l’hora). Per
extensió, és la tija que assenyala l’hora en els
rellotges de sol. En podeu veure un a can
Domènech (carretera de Campins).

Armadillo
Mamífer desdentat que té el dors, el cap i la
cua recoberts d’escames que formen una
cuirassa. Pot arribar a pesar fins a 50 kg. Viu a
zones desèrtiques o obertes d’Amèrica del
Sud. També és anomenat tatú. Actualment es
troba en perill d’extinció a causa de la caça i
la destrucció de l’hàbitat.

la xifra en números i els noms i adjectius en
majúscula. Per exemple, el 24 de maig és el
Dia Internacional de les Dones per la Pau i
el Desarmament; el 25 de maig, el Dia
d’Àfrica.

En línia

B

www.gencat.cat/toponimia/
Informació sobre la Comissió de Toponímia
de Catalunya, consulta en línia, criteris
lingüístics, etc.
www.upf.edu/gl/
Servei d’autoformació en llengua catalana
de la Universitat Pompeu Fabra.

Sabíeu que...
Desquadrar
En el món de la comptabilitat significa que
una operació comptable no s’ajusta o
conforma al resultat previst. Es forma a partir
del verb quadrar (quan una cosa s’ajusta o
es conforma amb una altra). Sinònim de no
quadrar o mal quadrar.

T

En els noms de les vies urbanes, les dates
(llevat dels anys en les dates completes i dels
segles) s’escriuen amb lletres: carrer de Dos
de Maig, carrer de l’Onze de Setembre.
(Font: Comissió de Toponímia de Catalunya).

www.dilc.org/
Diccionari invers de la llengua catalana a
partir del Diccionari de l’Institut d’Estudis
Catalans (versió on-line).
www.plataforma-llengua.cat/
Plataforma per la Llengua. Campanya,
documents i enllaços.

Hi ha nombrosos dies internacionals, declarats
per les Nacions Unides, decennis i anys
internacionals. En aquest cas, hem d’escriure

Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat
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Premis
Sant Celoni
de les lletres
2007
Bases específiques V Premis Sant
Celoni de novel·la breu i poesia

Bases específiques XVIII Premi Jalpí i
Julià de narrativa i poesia

EXTENSIÓ

EXTENSIÓ

- V Premi Sant Celoni de novel·la breu: entre 75 i 125
pàgines.
- V Premi Sant Celoni de poesia: extensió habitual d’un
llibre de poesia.
PARTICIPANTS

- XVIII Premi Jalpí i Julià de narrativa: narracions o recull
de contes d’entre 3 i 7 pàgines.
- XVIII Premi Jalpí i Julià de poesia: entre 3 i 7 poemes.
PARTICIPANTS
Dirigit a persones que volen iniciar-se en l’ofici d’escriure,
que encara no han mostrat les seves obres i que tampoc
concorren habitualment a premis literaris. De 18 anys en
endavant.

De 18 anys en endavant.
PREMIS
2.000 € per a cada modalitat i publicació de l'obra a
Viena Edicions.
JURAT
Compost per Pere Ballart, Jordi Julià, Joan Mañas , Jesús
Pacheco, Marta Pessarrodona i Jaume Prat (que actuarà
com a president).

PREMIS
Un premi per a cada modalitat valorat en 200 €, a més de
la publicació de l’obra juntament amb les obres
guanyadores del Certamen literari per a joves.
JURAT
Designat per l’organització a partir d’una convocatòria
oberta des de la Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador.

Bases generals
CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES
Escrites en català, originals, inèdites i
que no hagin estat guardonades en
altres certàmens literaris.

S’hi adjuntarà un sobre tancat on consti,
a l'interior, el títol de l'obra, el nom,
el DNI, l'adreça i el telèfon del/ la
participant.

LÍMIT
Dues obres per participant en cada
modalitat.

I a l'exterior, "V Premi Sant Celoni
2007" (amb el títol de l'obra i la
modalitat en la qual concursa) o “XVIII
Premi Jalpí i Julià 2007" (amb el títol de
l'obra i la modalitat en la qual concursa).

PRESENTACIÓ
Cada obra s’ha de presentar
mecanografiada a doble espai, a una
sola cara i mida DIN A-4. Es recomana
tipus Times New Roman (o similar), amb
cos 12 i interliniat d'1,5. Cal presentarne 7 còpies en paper. Els guanyadors
dels premis n’hauran de facilitar una
versió electrònica en Microsoft Word.

Els treballs s’han de presentar a la
Biblioteca de Sant Celoni l'Escorxador,
passeig de la Rectoria Vella, 10. Horari:
matins de dimecres i dissabtes de 10 a
1; tardes de dilluns a divendres de 2/4
de 4 a 2/4 de 9. Telèfon 93 867 33 13.
Adreça electrònica: b.st.celoni@diba.es

TERMINI
El termini per presentar originals acaba
el 15 de setembre de 2007, i seran
vàlides les obres certificades per correu
fins a aquesta data.
VEREDICTE
Es farà saber el nom dels/les
guanyadors/es a l'acte públic que tindrà
lloc el dia 18 de desembre de 2007 a la
Biblioteca de Sant Celoni l'Escorxador.
Els premis podran declarar-se deserts si
les obres presentades no reuneixen, a
criteri del jurat, les característiques
adequades o els mèrits suficients. També
podran dividir-se si el jurat ho considera
oportú.

Posar límits a l’educació,
primera xerrada del Racó de Pares i Mares
Divendres 16 de març a la tarda, la Biblioteca va acollir la primera de les xerrades programada dins del cicle d’activitats del Racó de Pares
i Mares. Sota el títol Posar límits a l’educació , la psicòloga del Centre d’Assessorament Familiar de Sant Andreu, Neus Calleja, va presentar
un seguit de pautes i orientacions alhora d’establir uns límits i unes normes en l’educació dels nens i nenes. El discurs amè i l’enfocament
pràctic va tenir una bona acollida entre la trentena de pares, mares i educadors que hi van assistir i van poder exposar les seves problemàtiques
i compartir experiències. No oblideu que per aquelles persones que no van poder assistir a la xerrada o pels que vulguin més informació
sobre el tema, la Biblioteca ofereix una selecció de llibres i dvd que es pot trobar a l’apartat educar i aprendre de la secció Racó de Pares i
Mares; entre d’altres la Biblioteca recomana:
• Frost, Jo. Supernanny: consells pràctics i sensats per educar els teus fills, 2005
• Nelsen, Jane. Disciplina positiva: consejos que invitan a la cooperación entre padres e hijos basados en la dignidad y el respeto, 2002.
• Bernabé. La Educación inteligente: claves para descubrir y potenciar lo mejor de tu hijo, 2006.
• Phillips, Asha. Saber dir no (per què és important dir no als teus fills), 2002.

espor ts

Tenistes celonins, campions de
Catalunya per equips

Unes 200 persones grans
participen a una passejada pel
Montseny

El Club Tennis Sant Celoni s’ha proclamat Campió de Catalunya per Equips
Aleví Masculí en la Categoria “Bronze” després de vèncer a la final del “Trofeu
Manuel Orantes 2007” al Club de Tennis Salt Les Guixeres. A la final, que va
tenir lloc el dissabte 24 de febrer , el C.T.Sant Celoni va superar a les seves
pistes al C.T.Salt per quatre victòries a una, amb un equip integrat per Marcel
Heras, Víctor Casadevall, Eduard Casadevall, Guillem Gelpi, Albert Auladell i
Arnau Clos, tots ells jugadors de l’Escola.

Unes 200 persones grans van participar dimarts 20 de març a una
passejada pel Montseny dins del programa “A cent cap els cent”
que organitza la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els
ajuntaments. La passejada, de 9 quilòmetres, va començar a
Campins i va acabar a Sant Celoni, al Pavelló Municipal d´Esports,
on van dinar.
Les passejades “A cent cap els cent” estan destinades a persones
grans que vulguin conèixer el territori. En aquesta sortida es va
comptar amb gent gran de Caldes de Montbui, d´Igualada, de
Vilafranca del Penedès i de Sant Celoni.

Sant Celoni al Gasherbum II
Els components de l’expedició al Gasherbrum-II van presentar el
seu projecte el passat 2 de març a la sala petita de l’Ateneu. Tots
plegats van trametre al públic assistent la seva passió per un somni
d’esforç i superació i van convidar a tothom a sumar-se al seu
objectiu. El Gasherbrum II està situat a la serralada del Karakorum,
al Pakistan, i és el 13è. cim més alt del planeta, sobrepassa els
8.000 metres d’alçada (8.035m.). La pàgina web oficial de l’expedició
és www.vallesalg2.com

Resultats importants
d’atletes celonins

Marató d’espíning al Sot de les Granotes
Èxit de participació a la marató d’espíning que es va fer el passat 2 de març al
Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes. Es van omplir les 23 bicicletes
i una bona llista d’espera que tindran prioritat per quan s’organitzi una altra
marató. Després de l’esforç, un sopar de germanor va aplegar unes 30 persones.

LAMMIN JAMMEH:
- Campió de Catalunya en triple salt en categoria júnior
- Sots-campió de Catalunya en salt de llargada en categoria júnior
- Sots-campió d’Espanya en triple salt en categoria júnior
- 2ona marca mínima per ser seleccionat per participar al Campionat del Món
en categoria juvenil

MARTA MIRALPEIX
- Sots-campiona de Catalunya en salt de llargada en categoria júnior
- 3era classificada en triple salt en el Campionat de Catalunya júnior

ADRIÀ GALÍN – MAR JUÁREZ
- Seleccionats per formar part de la selecció catalana de marxa per participar
en el campionat de federacions comunitàries d’Espanya a Eïvissa

L’equip sènior masculí del Club
Handbol Sant Celoni, a fase d’ascens a
2a catalana
Després de quedar tercers del seu grup en la primera fase de 3era catalana,
l’equip sènior masculí del Club Handbol Sant Celoni està disputant aquest mes
d’abril la fase d’ascens a 2ona catalana. En aquesta fase hi competeixen 4
equips en forma de lliga i el primer assoleix l’ascens. Els desitgem sort!

MARTA RUIZ
- Campiona de Catalunya de 300 m. en pista coberta en categoria cadet
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L’informatiu

TOT PENSANT…
És diumenge, asseguda al sofà de casa penso en els tres dies que hem passat
de colònies amb els alumnes de la nostra escola.

ESPAI
d’opinió
ciutadana

Recordo la cara de felicitat de la Maria que marca un gol (a classe sol distreure’s
i li costa estar atenta i concentrar-se en la feina), la del Lluís que està satisfet
d’ell mateix perquè ha vençut la por i ha pujat a dalt del cavall, veig el rostre
radiant de la Marta perquè ha descobert que en una passejada de nit no ha
tingut por, somric quan em ve a la memòria el crit de satisfacció d’en Pere
quan descobreix que l’enciam no és tan dolent com li semblava (no l’havia
provat mai)…De cop, veig el cos tremolós d’en Jordi que a mig passar el pont
xinès quasi perd l’equilibri, però els companys l’animen, no cau i tot pinxo
fa la “v” de victòria, sento la veueta de la Carmen que des de la llitera em
crida i em diu: “dóna’m la mà, així m’adormo millor”; la segona nit em
demana un petó i prou….
Tres dies de colònies, només tres, i la relació entre els companys i amb les
mestres fa un canvi en positiu: més complicitat, més coneixença, més vivències
per compartir, emocions que comencen a sorgir, més respecte per l’altre/a,
l’autoestima una mica més alta....
Des de casa, ara penso que el tipus de vida que portem ens apropa poc a la
natura. Per això és important conèixer la natura per estimar-la; fer excursions,
respirar aire pur, observar els ocells, els cavalls, els arbres, les plantes... i viure
amb ells.
Recomano fer colònies el 100%, durant el curs escolar i al juliol; és una escola
de vida, de formació… Una experiència enriquidora, et fa madurar... Ser
responsable de les teves coses, el pensar en els altres, el treball en equip,
l’ordre, les normes, la comunicació… és molt educatiu i et fa feliç.
Pilar Casellas i Rosell
Mestra CEIP MONTNEGRE
La Batllòria, març de 2007

El Consell de Poble de la Batllòria és un òrgan
consultiu que es va constituir oficialment el 3
d’octubre de 2004. Està format per comissions de
debat, organitzades segons les àrees de
l’Ajuntament: Presidència, Entorn i Medi Ambient,
Comunitat, Cultura, Ensenyament i Esports i Via
Pública i Governació. Com que el Consell no és
un òrgan executiu i no disposem de pressupost
per administrar, no tenim Comissió d’Economia.
Cada primer dimecres de mes fem una reunió permanent que serveix
per debatre els temes que cada comissió ha treballat durant el mes
anterior i cada dos o tres mesos celebrem plens. Tant les reunions
permanents com els plens s’enregistren en un CD (a disposició de tothom
que ho vulgui) i se’n redacta una acta. Els acords que s’hi prenen són
sempre per consens.
La meva responsabilitat com a presidenta és, per una banda, presidir
les reunions i els plens, recollir els acords presos, transmetre’ls a l’equip
de Govern i vetllar perquè s’executin; i, per l’altra, informar dels acords
presos a l’Ajuntament, així com d’altres temes que afectin al poble de
la Batllòria.
Com que el proper mes de maig deixarem enrere aquesta legislatura,
voldria explicar total la feina que hem fet durant aquests quatre anys.
Cal dir que al principi va costar una mica engegar, ja que era un projecte
novedós i tant les entitats com els mateixos regidors i les persones que
hi han participat a títol personal érem novells. A més, el fet de no tenir
poder d’execució ha provocat que no poguéssim resoldre temes importants
com la venda de solars. El que sí que hem fet, és expressar-ne la nostra
opinió i demanar que els diners obtinguts d’aquestes vendes, s’inverteixin
a la Batllòria.
En aquest sentit, ens hauria agradat aconseguir més coses. Però podem
estar molt satisfets de la feina feta:

L'AMPA és la forma més efectiva que tenim les mares
i els pares d'organitzar-nos dins de l'institut

- Ampliació del Cementiri

Cal una AMPA sòlida que vetlli per un ensenyament públic i de qualitat
per als nostres fills i filles.

- Nova instal·lació elèctrica i les torres de llum al Camp de futbol d’acord
amb el que marca la normativa.

Volem convidar-vos a col·laborar-hi puntualment, sense tenir l’obligació
d’assistir a les reunions de junta.

- Adequació del Consultori mèdic (taulell, informatització i secretaria)

Per assolir els objectius que ens hem marcat per aquest curs, hem creat
5 comissions:

- Adequació del Centre Cívic les Casetes

- Pas elevat per a vianants al carrer Tordera i nova senyalització als
carrers.
- Adequació dels parcs infantils amb la normativa vigent.

Comissió d’activitats
- Planificació d’activitats. Xerrades, trobades, etc.
- Comunicació i coordinació amb la resta d’AMPES
- Participació en el Pla Educatiu d’Entorn
Enllaç: Ignasi Molina.

- Restauració de la teulada de Can Bruguera.

Comissió de millores entorn IES
- Seguiment del projecte del nou IES
- Incidències de les obres del TGV
- Millores de l’entorn i dels accessos
Enllaç: Josep M. Pasqual

- Projecte del pont al riu Tordera.

- Projecte de Pla de centre.
- Projecte de rehabilitació de la Unió Batllorienca.

- Projecte del pas soterrat de la carretera Vella per la C35 a l’estació.
- Projecte de l’ampliació a dues línies del CEIP Montnegre
- Projecte del Pavelló polivalent per l’escola i el poble.

Comissió llibres
- Coordinació amb el Centre per a la venda dels llibres escolars
- Campanya per a la socialització i gratuïtat dels llibres de text
Enllaç: Maite Gagias
Comissió comunicació
- Difusió dels fulls informatius
- Realització i disseny de la revista de l’AMPA
- Gestió d’una pàgina web
Enllaç: Sònia Gonzalvo.
Comissió del Consell Escolar
- Recollir les preocupacions i demandes dels pares i mares de l’IES
- Fomentar el debat sobre la millora en el funcionament de l’IES
- Coordinar-se amb la junta de l’AMPA
Enllaç: Sara Ibáñez.

Dijous 12 d’abril a les 9 del vespre a la Rectoria Vella
ens trobarem tots els pares i mares interessats en col·laborar
en alguna d’aquestes 5 comissions.
Us hi esperem!

AMPA de l’IES Baix Montseny
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- Cursos i xerrades per a infants, adolescents i adults.
No hauríem aconseguit tot això sense la voluntat i la dedicació de tots
els membres que formen el Consell de Poble de la Batllòria que,
voluntàriament, mes rere mes han dedicat unes hores a treballar pel
poble. Treballar en grup és difícil, però la voluntat i la il·lusió de millorar
el nostre poble ha prevalgut per davant de tot. Ha sigut molt gratificant
i alliçonador treballar amb tots ells.
Felicitats per la dedicació, la il·lusió i la feina feta. Tan de bo puguem
seguir treballant plegats en el futur de la Batllòria. Moltes gràcies.

Dolors Lechuga Garcia
Regidora de CiU i Presidenta del Consell de Poble de la Batllòria
lechugagj@santceloni.org

Joan Castaño. L’alcalde de la gent

“ Ara toca”, … a les persones

“Vull seguir liderant la trasnformació de Sant Celoni i per això us demano la vostra complicitat
i el vostre ajut”

Des d’Esquerra ens hem marcat nous objectius per als propers 4 anys de govern, que

El passat 18 de març, Joan Castaño es va presentar com a candidat a l’alcaldia de Sant Celoni
en un acte emotiu i festiu celebrat a la plaça de l’Escorxador( Biblioteca Municipal), on va expressar
les següents paraules:
“A Sant Celoni i La Batllòria seguim en el bon camí i des de l’Ajuntament estem treballant de
valent per millorar les condicions de vida de les persones. Hem endegat molts projectes com: Un
nou Hospital, més gran, amb més serveis; Un CAP molt més ampliat; Tindrem una nova residència
per a la gent gran; Aviat s’iniciaran les obres per millorar l’entrada a Sant Celoni pel carrer Doctor
Trueta; Es faran les rotondes a la comarcal, una a la zona de les Torres on també hi haurà un pas
soterrat a la via del tren al carrer Roger de Flor i l’altre a la carretera de Gualba; En uns dies es
posarà en marxa la rotonda de la C-35 a la sortida de l’AP7; Els Aiguamolls de les Llobateres, que
es podran començar a visitar d’aquí pocs dies, són una contribució a la millora de la diversitat
biològica i de l’ús social i pedagògic de la Tordera; Treballem conjuntament amb el teixit econòmic
(empreses i comerç) per crear llocs de treball; Tot impulsant , de bracet amb l’UBIC, el pla de
dinamització comercial i, com a resultats fa pocs dies se’ns va lliurar el premi de comerç urbà per
la tasca feta conjuntament amb els botiguers.
En educació i la formació, eixos essencials perquè tothom tingui les mateixes oportunitats, estem
treballant pel futur de la nostra societat, dels nostres fills i néts amb la nova escola de La Tordera
i la construcció de la nova llar d’infants, un nou institut i una nova escola (el nou CEIP).
S’ha posat en marxa el Servei pel Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). Ara, gràcies
als governs progressistes d’Espanya i Catalunya, els ajuntaments disposarem de més recursos per
atendre les necessitats de persones que realment ho necessiten, i això farà possible més millores
per a la gent gran i/o amb dependència i l’atenció domiciliaria. Ajuntaments com el de Sant
Celoni som pioners en aquest terreny posant en marxa el XEC SERVEI.
Tot això són realitats!!. Però no volem parar i com Ajuntament seguirem treballant amb fermesa
per a millorar el nostre poble, per a millorar la vida de les persones que l’habitem.
Tenim molts projectes i tots tenen un denominador comú: Cohesió i progrés van de bracet per
fer una política socialment progressista, els fets ho corroboren: L’any 2006, 14 famílies van adquirir
un habitatge de protecció oficial, ara n’estem construint 60 (de lloguer i de compra). Al llarg del
nou mandat duplicarem aquesta xifra perquè realment hi hagi habitatge assequible per a tothom,
especialment per als joves que es volen emancipar; Farem un nou pavelló; A la zona de la Forestal,
a més de construir habitatges, hi farem una escola i zones verdes; Farem més parcs infantils i un
nou pàrquing soterrat a la plaça del Comte del Montseny; Continuarem amb la recuperació del
nostre patrimoni històric/arquitectònic, amb l’església i parròquia de Sant Llorenç de Vilardell i
la Torre i la muralla del carrer de les Valls.
Com ja sabeu, una de les meves, de les nostres prioritats és la cohesió, és a dir un municipi
socialment avançat, solidari i compromès; amb serveis públics universals; igualtat d’oportunitats
per tothom; drets i obligacions repartits i compartits; convivència sense conflictes però que
tingui vida social i col·lectiva, i aquí deixeu-me que tingui un reconeixement especial per
totes les entitats de Sant Celoni i la Batllòria que ens ajuden i que son protagonistes
d’aquesta vida social i col·lectiva. Això és cohesió social. Això és el que jo vull per Sant
Celoni.
Haurem de treballar força i us demano a tots vosaltres, a tota la gent de Sant Celoni i La
Batllòria que m’acompanyeu en aquesta feina. Em coneixeu tots i sabeu, que després, de
la meva família no tinc cap altra prioritat que Sant Celoni. No hi ha res més que em distregui,
ni res més que m'ocupi. Vint-i-quatre hores cada dia de l’any treballant pel nostre poble i
la seva gent. Tingueu-ho clar conservo la mateixa il·lusió del primer dia i és que amb un
poble com aquest i amb la gent que hi viu no pot ser d’una altra manera.

s‘interposa en el ja famós i trist eslògan del president Pujol: “ Ara no toca “ pel “ARA
TOCA, ... A LES PERSONES” aquest eslògan es un compromís d’Esquerra amb la
ciutadania d’aprofundir i de fer més polítiques socials des de l’Ajuntament.
Un cop posades en marxa un bon grapat d‘infraestructures que eren i són necessàries
per al bon desenvolupament dels nostres pobles i que ens aportaran molt de valor afegit
per millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans, i a la vegada que ens fa ser
més competitius, atractius per rebre més inversions públiques i privades (noves empreses).
Ara toca planificar, executar i gestionar polítiques socials per a les persones.
En aquests darrers quatre anys el treball dels regidors d’Esquerra en el govern municipal
ha estat el de gestionar i tirar endavant els projectes de: l’habitatge, infraestructures,
comerç, desenvolupament, comunicació, joventut i recursos humans; molts d’aquests
projectes són ja una realitat i d’altres estan en fase de ser-ho.
Esquerra té una part molt important de responsabilitat en la transformació que han
sofert els nostres pobles en aquests darrers quatre anys i més que millorant en un futur
proper per tots els projectes engegats, pels que properament engegarem i per què ho
diem això? doncs, perquè les coses a la vida no es fan ni avancen, sinó és treballant
junts i per tant sumant forces per treure el màxim per als ciutadans que vivim i residim
a Catalunya, per aquesta raó evitem enfrontaments amb les altres forces polítiques per
coses supèrflues, però tenim molt clar que el nostre objectiu és d’independència i per
arribar-hi hem de comptar amb el suport de la majoria dels ciutadans i ciutadanes
d’aquest país i per poder arribar en aquesta majoria només hi podem arribar treballant
per les persones i que aquestes vegin que val la pena donar aquest pas i això només
es pot fer des del convenciment i no des de l’enfrontament com fa el PP .
Ara toca... a les persones: és la política social que Esquerra impulsarà i prioritzarà
aquest proper mandat des de l’Ajuntament si comptem amb al vostre suport, els
ajuntaments governats per Esquerra tenen com a objectiu la millora de la qualitat de
vida i el benestar de les persones que habiten als pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta polítiques es basaran en impulsar: el nou Hospital i la nova escola bressol, en
transformar el vell hospital en una residència, en acabar definitivament de suprimir les
barreres arquitectòniques dels nostres carrers, en ampliar el nou CAP i dotar la Batllòria
dels serveis mínims sanitaris i d’una llar infantil adequats a la seva població, en continuar
fent habitatge social de compra i de lloguer, en reestructurar els serveis comunitaris i
d’acció social del nostre Ajuntament per donar un millor servei a les demandes i realitats
actuals dels nostres pobles i tot això ho farem com hem fet en aquest mandat treballant
junts amb les altres administracions per aconseguir al màxim de realitats i no de paraules
com passava abans d’arribar Esquerra al govern municipal.
Sant Celoni i la Batllòria avancem, Esquerra respon !!!!

Podeu comptar amb mi per moltes raons però sobretot per una de fonamental: M’ENCANTA
SANT CELONI I LA SEVA GENT”.

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

Deixa’ns ser la teva opció!
Falta ben poc per tornar a escollir els representants del nostre poble, aquells que
creiem que guiaran més bé la nau i ens faran avançar de manera més encertada i
decidida. I és un bon moment per fer balanç’.
La legislatura anterior (1999-2003) havia estat marcada per un govern socialista
precipitat i prou maldestre, fruit d’un acomodament al poder per part seva i d’una
oposició incident i honesta que per fi va irrompre amb força al seu govern de més
d’una dècada i va treballar conjuntament quan va caldre. La feina va donar fruits i
la proposta de CiU va doblar resultats, amb un lideratge sòlid, un equip competent
i il·lusionat i unes idees molt clares sobre el que havíem d’oferir al municipi. Això
va provocar que s’haguessin d’establir aliances de govern però, com sol passar
darrerament en aquest País, aquestes aliances no van respondre allò més
natural ni avantatjós per la ciutadania, sinó als interessos propis i interns
de ‘tocar cuixa i no posar-nos gaire en evidència’ dels partits que van signarles.
Així ens plantem a la legislatura 2003-2007. El grup municipal de CiU no varenunciar
a aquestes idees clares i per això vam posar sobre la taula urgències llargament
ocultades pel govern com el trasllat de la Forestal, l’ampliació de l’hospital
en una nova ubicació que li permetés créixer (no ho deia ningú més això
fa 4 anys!), l’entrada al poble, la residència per a la gent gran, les rotondes
a l’autopista, l’ajuda a les persones amb dependència i l’escola bressol. Sens
dubte, hem marcat el ritme i hem mirat que el govern no transpirés el seu
cansament de 18 anys, tot i que la majoria és la majoria, i moltes vegades el que
malauradament ha decidit sobre el nostre poble ha estat la superioritat numèrica
d’un govern sense massa ganes de complicar-se la vida.
I l’únic que han pogut vendre a tres mesos de les eleccions ha estat un munt
de projectes i simulacions fotogràfiques a través d’una exposició, un web i un
catàleg que han anomenat ‘Sant Celoni, tots sentits’ que ha costat als ciutadans
uns 60.000 euros, més del que es va destinar a Joventut durant tot el 2006
(46.000 euros concretament). I això que al 2006 l’equip de govern ja es va gastar
més de 301.500 euros en comunicació. No els sembla que ja n’hi ha prou?
Celonins i celonines, batlloriencs i batllorienques, la nostra és una proposta
vocacional amb moltes ganes de fer avançar Sant Celoni, amb projectes
revulsius i il·lusionadors, per a la gent que viu sola i pels emprenedors que ara
no hi tenen espai, pels nostres botiguers i els estudiants que volen seguir l’opció
dels cicles formatius, pels pares i mares que treballen i per aquells que es volen
emancipar, i pels que no tenen molta salut. Volem ser la teva opció i complir el
somni de dedicar uns anys de la nostra vida a fer millor el nostre entorn,
a fer-ho plegats i a fer un Sant Celoni invencible. Deixa’ns ser la teva opció!

Convergència i Unió
A Sant Celoni i la Batllòria

Grup Municipal d’ERC
santceloni@esquerra.org

Dijous 19 d’abril presentació
del programa de govern d’ICV
Dijous 19 d’abril a les 8 del vespre a la biblioteca, cafè-tertúlia amb el grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds.
Portem prop de 4 anys liderant un govern ecologista i d’esquerres a
l’Ajuntament de Sant Celoni. Fruït d’aquest treball, i dels nostres encerts i
desencerts, volem presentar-vos el nostre balanç com a força de govern.
La necessitat d’una bona gestió pública, el diàleg permanent amb tots i totes
vosaltres, l’actuació preferent vers el nostre entorn natural, i la recuperació
del carrer i de l’espai públic com a espai educatiu, de relació i de convivència,
n’han estat i segueixen sent els nostres eixos programàtics.
Pel maig tornem a tenir eleccions municipals. Iniciativa per Catalunya Verds
com a força emergent i en constant creixement, ens presentem amb
un nou Projecte per a Sant Celoni i la Batllòria.
Farem del nostre poble, un municipi obert a les persones i a les idees.
Integrador amb els que hi venen a viure i a treballar; solidari amb els que
tenen necessitats, i compromès amb el benestar i la qualitat de vida de tots
els ciutadans i ciutadanes.
Volem un municipi accessible per a tothom, on convisquin la diversió i
el descans dels veïns. On tots i totes us sentiu ben atesos; on s’escoltin les
vostres propostes, i on pugueu col·laborar en les actuacions de millora de la
comunitat.
En el fons, el que volem és tenir un Sant Celoni i la Batllòria on us sentiu
orgullosos de viure-hi. Un municipi on les persones en siguin el seu eix, i
on puguem conviure amb la il·lusió de tenir un poble alegre, afectuós, tranquil
i segur.
Us esperem doncs, el proper dijous 19 d’abril a les 8 del vespre a la
biblioteca tot fent un cafè, per a compartir amb tots vosaltres la valoració
d’aquests 4 anys al govern municipal, i per a presentar-vos el nou projecte
per a Sant Celoni i la Batllòria.

Grup Municipal d’ICV
icv@santceloni.org

* El termini màxim de lliurament dels articles dels grups municipals és el dia 17 de cada mes.
En cas de no rebre l’article abans d’aquesta data, l’Informatiu es reserva el dret de deixar l’espai en blanc.
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I Setmana a la carta
Escola Municipal de Música
Tots aquests actes es fan a la
Sala petita de l’Ateneu
Dilluns 23
A les 18:00 - APRENEM A BALLAR
SARDANES - Els membres de l'Agrupació
Sardanista Baix Montseny ensenyen els
passos bàsics per ballar una sardana.
Dimarts 24
A les 18:00 - LUTHIER - El luthier Artur
Friedhoff explicarà un munt de secrets i
curiositats sobre el violí.
A les 19:00 - CONCERT: El Patufet A càrrec dels alumnes dels conjunts BÀSIC 1,
BÀSIC 2, BÀSIC 4 i COR BÀSIC
A les 20:00 - CONCERT: Can Mongetes A càrrec dels alumnes dels conjunts JOVE,
PERCUSSIÓ BÀSIC, GUITARRA BÀSIC I COR
MARIBAUS
Dimecres 25
A les 18:00 - ASSAIG OBERT DEL COMBO
DE L'ESCOLA - Es podrà assistir a un assaig
i veure com es treballa per muntar una peça.
A les 19:00 - CONCERT: ORQUESTA DE
GUITARRES DEL CONSERVATORI
MUNICIPAL DE BCN - A càrrec d'alumnes
de Grau Mitjà de guitarra
A les 20:00 - CONCERT: La Terra OB-3 A càrrec dels alumnes dels conjunts:
COMBO, PERCUSSIÓ JOVE I BÀSIC 3
Dijous 26
A les 18:00 - DESPULLEM EL PIANO Conèixer les "vergonyes" del piano: fustes,
palanques i cordes. Després hi haurà un
breu i peculiar concert a càrrec de professors.
A les 21:00 - CONCERT: FLAUTA I PIANO
Dins del Cicle de Concerts ANNA RICCI EN
GIRA - Preu: 5 euros
Divendres 27
A les 19:00 - CONCERT: Vine a la Festa
Major! - A càrrec dels alumnes dels conjunts:
JAZZBAND, ELÈCTRIC i GRALLA.
A les 20:00 - ASSAIG OBERT DE LA
JAZZBAND DE MOLLET- Assistir a un assaig
i veure com es treballa per muntar una peça.

AGENDA
dissabte, 7 d’abril
De Heidelberg + Meskamai + Enrenou
Dins la programació Sessions'n'Sona
A les 11 de la nit
Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

Abril
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

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

A càrrec de Pepe Rubianes
A les 10 de la nit,
Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran

dissabte, 21 d’abril

*L’hora del conte per a adults amb el
narrador Albert Estengre.

Inauguració de l’escultura de Glòria
Auleda en homenatge als donants de
sang

A 2/4 de 8 del vespre,
Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

divendres, 13 d’abril
Nit de sevillanes

A càrrec d'alumnes de l'escola de dansa Núria
Ventura
A les 8 del vespre
Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

dissabte 28 d'abril

Tallers de màgia i de titelles

Passejada guiada, durada 4 h, 5,9 Km,
desnivell 80 m.

A les 5 de la tarda
plaça de la Vila
Organitza: Xarxa Sant Celoni

Hora del Conte, l’Aigua

Titelles per a infants a partir d’1 any
2/4 de 12 del migdia
Biblioteca l’Escorxador

Inauguració de l’exposició de Carme
Aymar i presentació del llibre Pintures
A les 7 de la tarda
Rectoria Vella

Rumba catalana. Gertrudis, Los Manolos
i Las Miranda
A les 10 de la nit
Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran

diumenge, 15 d'abril
Presentació del llibre Recull
toponomàstic de Sant Celoni. Noms de
casa i de lloc, d’Enric Garcia-Pey i Josep
Llovera
A les 12 del migdia
Rectoria Vella

Cinema a l’Ateneu. Ser o no ser

dilluns, 16 d'abril
Audició a càrrec d’alumnes de l’Escola
de Música
A les 8 del vespre
Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

dimarts, 17 d'abril
Audició a càrrec d’alumnes de l’Escola
de Música
A les 8 del vespre
Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

dimecres, 18 d'abril
Taller de silenci i relaxació

Introducció a la meditació, a càrrec de Xavier
Montesinos
A les 7 de la tarda
Biblioteca l’Escorxador

Inauguració de la segona fase de
remodelació del Camp Municipal d’Esports
A les 5 de la tarda
Camp Municipal d’Esports

Danses, V Intercanvi

Amb el Grup Folklòric Sant Miquel de
Ciutadella (Menorca) i l’Esbart Dansaire Sant
Martí de Sant Celoni
A les 6 de la tarda
plaça de la Vila
Organitza: Esbart Sant Martí

A càrrec de Rebrot Teatre
A les 10 de la nit
Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

diumenge, 22 d'abril
Presentació dels Aiguamolls de les
Llobateres

Servei d’autocar gratuït des de Sant Celoni i
la Batllòria
Indispensable fer reserva al telèfon: 93 864
12 00 (OAC), a partir del dilluns 16 d’abril fins
el dijous 19. Places limitades, per ordre
d’inscripció.
A les 12 del migdia
A les Llobateres

Presentació del llibre
Olzinelles i el Montnegre de Llevant.
Els dominis de l’alzinar i les suredes,
d’Iago Otero, Martí Boada i Geòrgia
Rodoreda.
A les 6 tarda,
Biblioteca l’Escorxador

Chanut
Draper
Draper
Vigas - Cardona

CASAS
CHANUT
DRAPER
SANCHO
CARDONA-VIGAS

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

Nit de lletres. Tertúlia literària sobre: La
conxorxa dels enzes de John Kennedy Toole
Conduïda per Jesús Pacheco
9 del vespre
Hotel Suís

FESTA INFANTIL
A les 10 del matí,
Plaça de la Biblioteca

Missa “rociera”
A la 1 del migdia
Plaça de la Vila

Paella
A les 2 del migdia
Can Ramis
A les 4 de la tarda
Plaça de la Vila

Ball popular amb l’orquestra Sundra
A 2/4 de 10 de la nit
plaça de la Vila
Organitza: Penya Cultural Flamenca

Visita guiada
Pertegàs i la Força, un passeig pel Sant
Celoni medieval
A les 6 de la tarda
Parc de la Rectoria Vella

Chano Dominguez Trio
Jazz, blues, fusió.
A les 10 de la nit
Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

diumenge, 29 d’abril
Visita guiada.
L’església parroquial de Sant Martí i
l’esplendor del barroc
A les 6 de la tarda
plaça de l’Església

A càrrec de Rebrot teatre
A les 6 de la tarda,
Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

Escoltem poesia, fem poesia
Dunes de Dona, Adela Gener

EXPOSICIONS
Rectoria Vella
Pintures de Carme Aymar
Fins al 13 de maig

Horari: dissabte i feiners de 5 a 8 del vespre.
Diumenge i festius de 2/4 de 12 a 2 del
migdia i de 5 a 8 del vespre. Dilluns tancat.

Venda de llibres i roses
Tot el dia
Plaça de la Vila

divendres, 20 d'abril
Inauguració de les exposicions:
* Natura i muntanya.
XII Concurs Sant Jordi de Fotografia i
Diapositives i lliurament dels premis
A les 8 del vespre
Can Ramis
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

“DIA DE ANDALUCÍA”

Políticament incorrecte

dilluns, 23 d'abril

Casas
Sancho

A les 9 del matí,
Sortida de l’estació de Renfe de Sant Celoni

Exhibició de balls
Políticament incorrecte

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

Vigas - Cardona

El Montnegre més feréstec:
sots de Can Preses

dissabte, 14 d'abril

Cafè tertúlia ecologista i d’esquerres

Chanut
Chanut
Draper

*Presentació del Quadern dels alumnes
del Cursos de Català

A la 1 del migdia
c/ Comte Borrell
(entre c/ Creu Roja i c/ Bruc)

Chanut
Draper
Casas
Sancho

dijous, 26 d’abril

A les 12 del migdia
plaça de la Vila
Organitza: Escola de Dansa Esther Cortés

A càrrec d'Esperança Esteve, Diputada al
Congrés pel PSC
A 2/4 de 8 del vespre
Rectoria Vella
Organitza: Associació de Dones Progressistes
del Baix Montseny

dijous, 19 d’abril

Vigas - Cardona

A 2/4 d’11 del matí
plaça de la Vila

Conferència Nova Llei de la Dependència

Sancho
Sancho

Casas

Cloenda del curset de sardanes a les
escoles, amb la cobla Flama de Farners

Mostra de Dansa

Representació poètica sensitiva on intervé la
poesia, la música, l’olor i el gust.
A les 2/4 de 8 del vespre
Capella de Sant Martí de Pertegàs de la
Rectoria Vella

Vigas - Cardona

dimarts, 24 d'abril

dimecres, 11 d’abril

A les 6 de la tarda
Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

Farmàcies de guàrdia

Rubianes Solamente

Ballada de sardanes amb la cobla Flama
de Farners.
A 2/4 de 7 de la tarda
Plaça de la Vila

Presentació del 17è número de la revista
Suar Tinta del Centre de Formació
d'Adults Baix Montseny. La llegenda d’en
Soler de Vilardell a càrrec de Ramon
Verdaguer.

Can Ramis
Natura i muntanya
XII Concurs Sant Jordi de Fotografia i
Diapositives
Del 20 d'abril al 13 de maig
Horari: Dijous, divendres i dissabte de 5 a 8
del vespre.
Diumenge de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia
i de 5 a 8 del vespre.

A les 7 de la tarda
Biblioteca l'Escorxador
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