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Les eleccions municipals del 27 de maig
van transcórrer amb normalitat a Sant
Celoni i a la Batllòria. D’un cens d’11.828
ciutadans i ciutadanes, un 64,57% va
exercir el seu dret a vot per escollir els
membres del consistori: 8 regidors/es del
PSC, 7 regidors/es de CiU i 2 regidors/es
de la CUP.

Com és habitual en les diferents cites
electorals, les persones amb dificultats de
mobilitat, van comptar amb el servei de
Creu Roja per  desplaçar-se fins als col·legis
electorals.

Punt 7 Ràdio, l’emissora municipal, va fer
un seguiment informatiu de la jornada
electoral des de l’obertura dels col·legis
fins al final del recompte amb la valoració
en directe de tots els caps de llista.
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Essència democràtica celonina

La jornada electoral del 27 de maig va
transcórrer amb plena normalitat i ambient
cívic, per la qual cosa és un plaer felicitar
tothom que hi va participar, celebrar que la
gent gaudeixi del dret de vot i agrair el sentit
de la responsabilitat en emprar-lo

I bé, després d’unes eleccions municipals
intenses i amb resultats prou singulars, encetem
una nova etapa, amarada d’una barreja
d’ i l·lus ions,  decepcions,  incerteses,
complicitats... però, sobretot, de més maduresa
democràtica.  Sigui quina sigui la configuració
que finalment adopti el nou consistori, tenim
la certesa que novament, gent compromesa i
que estima Sant Celoni i la Batllòria, es lliurarà,
sigui des del govern o no, a la noble i complexa
tasca de treballar per la millora i l’evolució
positiva d’una Vila, que avui per avui, disposa
ja d’un notable nivell de qualitat de vida i de
serveis.

Des d’aquestes línies, vull reiterar la feina que
hem dut a terme des de l’equip de govern en
la legislatura que ara acabem, una feina en tot
moment plena d’energia i de compromís honest
i rigorós amb la ciutadania.

El treball continuat fa possible que gran part
dels projectes engegats per a Sant Celoni i la
Batllòria en matèria d’equipaments educatius,
culturals, esportius, socials i sanitaris,
d’habitatge, d’infrastructures, d’urbanisme, de
medi ambient, d’aparcament, etc. estiguin a
tocar i tot plegat fa veure un futur millor per al
nostre poble.

Com alcalde, he procurat en tot moment
governar el nostre municipi amb il·lusió, visió
àmplia i objectivitat per tal que tothom que
visqui a Sant Celoni, s’encomani de l’orgull
celoní  i el faci palès amb raó de causa i de
forma convençuda.

L’Estiu, arriba doncs amb novetats i, com
sempre, amb festa assegurada: revetlles, festes
de barri, espectacles, esdeveniments culturals
i esportius... seran presents a cor que vols.
Compartiu amb la gent aquest privilegi,
alegrement, amb sentit de poble i amb ganes
de fer pinya. En aquest sentit, deixeu-me
ressaltar la nova gesta que prepara la Colla de
geganters pels dies 6,7 i 8 de juliol: Sant Celoni-
Montserrat amb el gegants!! Fan una crida per
tal que portadors i portadores esporàdics
s’engresquin a col·laborar-hi. Ja ho sabeu...
entreneu una mica i vinga... a col·laborar-hi.
Ens hi veiem!

Sant Celoni, endavant
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Nombre de regidors/es
Eleccions municipals 1995 - 1999 - 2003 - 2007

Comparativa de participació
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Participació i democràcia.

Els pobles i ciutats de la nostre nació es governen en base a un sistema participatiu i democràtic que

conforma l'elecció del seus governants.

La participació a Sant Celoni i a la Batllòria ha estat molt més alta que la mitjana de les Catalunya i,

especialment, més alta de la mitjana de les comarques Barcelonines  on han anat a votar poc menys de

la meitat del ciutadans amb dret a vot (49.5%).

Com deia a Sant Celoni han anat ha votar dues terceres parts dels ciutadants amb dret a vot. Més enllà

dels resultats, cal agraïr als ciutadans i ciutadanes que han expressat la seva voluntat a les urnes i donar

bons motius a la resta perquè en uns propers comicis, prengui part en l’elecció dels seus representants.

Josep Alsina
2n tinent d’alcalde
Regidor de Comunicació,
Joventut i
Desenvolupament
alsinalj@santceloni.org
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No t’ho perdis!
... acosta’t a la carpa que el Consorci de Residus del
Vallès Oriental instal·larà a la plaça de la Vila el
proper 30 de juny de 15 a 21 hores. Hi trobaràs
informació en relació a la gestió de la fracció orgànica
així com consells per fer la selecció a casa.

... el 24 de juny, les plantes i els remeis casolans,
itinerari guiat per a identificar les plantes que les àvies
del Montseny han fet servir per obtenir els seus remeis
casolans. Informació i inscripcions: ADEMC. Tel. 93
848 20 08 / 661 959 737 p.montseny.esteve@diba.es

... 14è cicle de cinema del Medi Ambient que se
celebra entre l’1 i el 10 de juny al Prat de Llobregat,
Tortosa i Sant Feliu de Guíxols. Més informació al
telèfon. 93 633 68 52 o al web www.ficma.com

... apunta’t al curs de conducció eficient que organitza
l’Ajuntament per passat l’estiu. Truca a l’Oficina 21 o
envia un correu electrònic.
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Bona pràctica del mes

Oficina 21

Per saber més...

Si vols fer un suggeriment o indicar-nos algun acte que hem
d’apuntar a la nostra agenda o plantejar un tema d’interès,

no dubtis en posar-te en contacte amb l’Oficina 21:

Tel. 93 864 12 16
sostenibilitat@santceloni.org
Atenció presencial: dimarts i dijous de 9 h a 13 h

Suggeriments...

Oficina 21

Apunta’t a unes vacances
sostenibles
S’acosten les vacances d’estiu i moltes persones
es desplacen per conèixer nous espais i cultures,
passar temps d’oci o, simplement, per canviar
la rutina habitual a la feina i a casa. Quan fem
turisme també hem de tenir cura de respectar
l’entorn, ja que l’impacte ambiental de les
activitats (moure’ns, menjar, allotjar-nos...) és
més important durant les vacances.

Per exemple, els aliments que mengem durant
les vacances incrementen els residus generats,
també incrementem el consum d’energia,
aigua i altres recursos naturals o les emissions
de gasos associats al canvi climàtic augmenten
pel nombre de quilòmetres que fem en cotxe,
o per l’ús de l’avió. A més, visitem espais
naturals que ens atreuen per la seva bellesa,
però que són fràgils i poden deteriorar-se amb
facilitat.

Per passar unes vacances diferents, més
sostenibles, tingues en compte el decàleg
següent:

1. Es poden mantenir les bones pràctiques
ambientals que ja duem a terme a casa: fer
recollida selectiva, estalviar aigua i energia,
comprar només allò que necessitem, ...

2. Viatgem a un destí de turisme sostenible,
que atén les necessitats dels turistes però al
mateix temps assegura la conservació dels
recursos i els valors naturals per a les
generacions futures.

3. Per moure’ns, el millor és utilitzar el
transport públic, i en el lloc de destinació anar
a peu o en bicicleta. Si cal agafar el cotxe, fem
una conducció eficient.

4. Apostem pel turisme, rural, els allotjaments
rurals, com residències i cases de pagès, tenen
en compte la preservació de l’entorn i ens
permeten conèixer millor el medi natural.

5. Una bona alternativa és allotjar-nos en
establiments que tenen certificats ambientals
o etiquetes ecològiques: estalvien aigua i
energia, utilitzen energies renovables, ...

6. Evitem les destinacions massificades i
descartem els “desastres urbanístics” (hotels
i urbanitzacions en primera línia de platja,

camps de golf...); són les que més contribueixen
al deteriorament del paisatge i l’entorn natural.

7. Fomentem el turisme de proximitat: a
prop de casa tenim veritables paradisos per
descobrir, i els destins propers ens permeten
reduir l’impacte del nostre desplaçament. Si
visitem llocs llunyans, fem que el nostre viatge
afavoreixi l’economia de les comunitats locals.

8.  És millor fer turisme que tenir una segona
residència, ja que consumeixen molt territori
en relació al temps que s’usen i generen poca
riquesa per a la població local.

9. Consumim de forma responsable:
consumir aliments locals, de temporada, evitant
els productes tòxics i evitar el consum
d’espècies amenaçades són alguns dels consells
bàsics.

10. En comprar records de viatge, evitem
malmetre els recursos locals i els éssers vius
(mai recollir plantes, fòssils o productes fabricats
amb animals en perill d’extinció).

El turisme no pot parlar de desenvolupament sostenible mentre només respongui
a les necessitats dels turistes i no tingui en consideració les repercussions locals
i ambientals. En les següents adreces electròniques podràs trobar idees per
organitzar unes vacances d’una manera més responsable i ecològica. Pots trobar
més informació al web de l’Ajuntament www.santceloni.cat

Turisme de proximitat
- Guia de pobles amb encant i d’activitats possibles sense sortir de la península

Ibèrica: www.guiadepueblos.com

Un transport sostenible per a les teves vacances

- Vies Verdes: www.viasverdes.com, una manera de viatjar combinant tren i
bicicleta o caminant, fent servir vies de tren avui fora d’ús.

- Preguntes freqüents sobre la sostenibilitat de diferents tipus de transport:
www.climnet.org/publicawareness/transportsp.htm

Destinacions i hotels “responsables”
Al web de l’Institut del Turisme responsable es pot trobar un llistat d’hotels i
destinacions turístiques amb l’etiqueta a marca “biosphere hotels”, que certifica
que compleix amb un seguit de criteris ecològics i sostenibles:
www.biospherehotels.org/web2006

Turisme rural
- www.turismerural.com
- www.ecoturismecatalunya.com
- www.agroturisme.com
- www10.gencat.net/pls/turistex/p03.recurs?dm=01&rcrs=RUR&tpsBarra=AAR
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Josep M. Pasqual
1r tinent d’alcalde
Regidor de Sostenibilitat
i Ciutadania

pasqualiaj@santceloni.org
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 Inauguració d’un nou
itinerari senyalitat:
La Vall d’Olzinelles

Acte en motiu del Dia Mundial del
MediAmbient

Amb motiu del dia Mundial del Medi Ambient, l’Ajuntament de
Sant Celoni organitza pel proper diumenge 3 de juny la inauguració
del nou sender local senyalitzat “la Vall d’Olzinelles”. Aquest
itinerari s’introdueix a la vall d’Olzinelles seguint la riera fins
a l’ermita de Sant Esteve d’Olzinelles. Després travessa la riera,
penetra pel sot de les Mines, s’enfila als Quatre Camins i
retorna a can Draper pel sot de la Remor. Són 8,5 km en
què es pot conèixer els nombrosos arbres monumentals
de la vall i d’altres elements del patrimoni com el pou de
glaç, el conjunt de la pega o les cases pairals.

Abans de la inauguració es proposa fer l’itinerari guiats
per Maria Josep Broncano, la seva autora, i el Centre
Excursionista de Sant Celoni.

El punt de trobada és a les 8.30 hores al peu del roure
de can Draper per començar a caminar. A les 11.30 hores es farà

l’acte d’inauguració i l’esmorzar amb l’animació del grup l’Antiga Destil·leria.

 Un nombrós públic participa a les
visites guiades per conèixer Sant Celoni
Com cada any, al voltant de les festes de Sant Jordi, l'Ajuntament organitza
unes passejades per donar a conèixer la història i el patrimoni de Sant Celoni.
Més de 50 persones de totes les edats hi van participar dissabte 28 d'abril
i diumenge 29. El recorregut pel Pertegàs i la Força. Un passeig pel Sant
Celoni va començar  al parc de la Rectoria Vella amb la visita a Sant Martí
de Pertegàs, l'antiga parròquia de la vila, i la Rectoria Vella. A continuació
es va anar al barri de la Força o nucli fortificat medieval, a veure les dues
torres per acabar a la capella romànica de Sant Ponç, de l'antic hospital de
mesells. La visita a l'església parroquial de Sant Martí i l'esplendor del
barroc es va iniciar a la plaça de l'Església, amb la contemplació i interpretació
de la magnífica decoració esgrafiada barroca (1762), la més destacada de
Catalunya. Va seguir per l'interior del temple, amb la visita de dues capelles
i l'altar Major, i tot seguit es va pujar per sobre les capelles laterals fins al cor
per accedir al campanar, que ofereix unes magnífiques vistes de la vila.

 Participació d’alumnes de
l’Escola Municipal de Música al
concert de la JOCVO
El passat diumenge 13 de maig es va celebrar a Lliçà
d’Amunt el concert de presentació del projecte d’enguany
de la JOCVO (Jove Orquestra i Cor del Vallès Oriental).

En aquesta formació, que compta amb el suport del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, hi participen alumnes d’11
escoles de música de la comarca.

L’EMM de Sant Celoni hi ha participat amb 14 alumnes de
les especialitats de percussió, piano, baix elèctric, trompeta,
clarinet i coral, els quals han estat preparant l’actuació des
del febrer de 2007.

El concert que duia per títol “Notes de color” va consistir
en la interpretació d’aquesta obra musical escrita
expressament per a l’ocasió a càrrec del compositor
Francesc d’Assís. Un concert, doncs, amb molt de color
que va deixar tots els assistents (músics inclosos) amb
un bon regust de boca.

Finalitza el I Cicle de Cinema
comentat a l’Ateneu
El primer Cicle de Cinema comentat a l’Ateneu va acabar
el passat 4 de maig. Des del gener d’enguany s’ha ofert
una ventall de pel·lícules de diferents gèneres i èpoques,
comentades per Jesús Pacheco. De cara a la propera edició,
s’espera poder arribar a molta més gent interessada en el
món del cinema.

Les Nacions Unides, l’any 1972 varen proclamar el dia 5 de juny “Dia

Mundial del Medi Ambient”.

Hem de seguir sent crítics i conscients que la nostra relació amb el

medi que ens envolta, no és la més idònia.

Preservar el medi ambient i treballar per un desenvolupament

sostenible és l’element clau de la igualtat d’oportunitats i de la qualitat

de vida de la ciutadania.

Conèixer el nostre patrimoni natural i aprendre a estimar-lo sens

dubte, ens ajudarà a ser millors ciutadans i ciutadanes.
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 Nous col·lectors d’aigües pluvials
L’origen de qualsevol implantació humana ha estat sempre vinculada als marges del riu o vora al
mar, i, per tant, el seu creixement urbanístic natural ha estat en nuclis que cada cop més s’han
anat allunyant d’aquestes zones.

Aquest fet té una incidència directa amb la saturació dels col·lectors del sanejament (antigament
unitaris però avui ja normalment separatius d’aigües fecals i pluvials), dels nuclis més antics dels
pobles. Aquest és també el cas de Sant Celoni, amb inundacions en alguns carrers a causa de les
fortes avingudes de pluges intenses i estacionals, coincidint amb el final de la primavera o l’inici
de la tardor.

Per tal d’evitar aquests episodis d’inundacions, s’ha elaborat un projecte de construcció de tres
col·lectors principals d’aigües pluvials per a la conca que mena a la Tordera, dins l’àmbit urbà i
coincidint amb els eixos següents:

- carrers del Pintor Bernat Martorell i de Germà Julià
- carrers de Joaquim Costa, Diputació, Ramon i Cajal, Rajoleria, Dr. Trueta i Porta de Ponent.
- carrers de Germà Emilià, Santa Rosa, Santiago Rusiñol, Olzinelles i Pont Vellet.

 Proposta de canvi
de sistema de gestió
de la urbanització
Boscos de Montnegre
La Junta de Compensació de la Urbanització Boscos
de Montnegre ha proposat a l’Ajuntament el canvi
de sistema de gestió, que fins ara era de
compensació (el veïnat promotor), per passar-lo
a cooperació (ajuntament promotor), a fi de donar
un nou impuls al procés de gestió de l’espai.
L’Ajuntament ha acordat inicialment acceptar la
proposta de canvi de modalitat, obrint alhora un
termini d’informació pública, amb la notificació
personal a la Junta i a totes les propietàries i
propietaris.

 Imminent adjudicació de les obres de
l’Escola Bressol
Sis empreses constructores han concorregut al concurs públic per a l’adjudicació de les
obres de l’Escola Bressol Municipal que es començarà a construir aquest estiu a tocar del
parc de la Rectoria Vella.  L’ equipament –que tindrà una capacitat per a 122 infants de
0 a 3 anys- es construirà en el termini d'un any a partir de l'inici de les obres i es preveu
la seva entrada en servei, la tardor de 2008.

Amb una superfície construïda d'uns 1700 m2, distribuïts en dues plantes, hi destaca la
presència d'un gran panell fotovoltaic amb plaques de diferents colors i transparència, que a
més de produir energia neta actuarà com una ombrel·la gegant que filtra la llum solar.

El projecte d’Escola Bressol es complementarà amb la creació d’una nova plaça arbrada
per pacificar i fer més còmode l’accés a l’equipament pel carrer de Pere Ferrer des del
carrer de la Creu Roja fins al passeig del Pertegàs. L’espai permetrà accedir amb cotxe per
portar la canalla a l’escola, per bé que la prioritat serà per a vianants.

En poques setmanes començaran les obres de recuperació de la xemeneia petita de Can
Pàmias, emblemàtic element del paisatge urbà i del patrimoni sociocultural celoní que es
troba en un delicat “estat de salut”. Més endavant es rehabilitarà la xemeneia gran, que està
en molt bon estat i no presenta risc d’esfondrament quan d’aquí poc temps comenci la
urbanització d’aquesta zona industrial. Com ja s’ha explicat anteriorment, aquest espai acollirà
més d’una trentena de naus petites i mitjanes disposades a acollir noves activitats empresarials.
També s’hi construirà el passeig que lligarà la vora de la Tordera amb la nova zona residencial
que es construirà a l’espai que ocupa actualment l’empresa DEFOR, mitjançant una passera
elevada per a vianants sobre la carretera C35.

 Restauració de la xemeneia
petita de Can Pàmias
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Dins el programa d'actuació per al manteniment i millora del CEIP
Pallerola, aquest estiu s'actuarà a diverses parts del centre amb una
inversió total de 281.750 euros, arran d’un acord entre l’Ajuntament
i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Així, es
solucionarà problemes d’impermeabilització i aïllament tèrmic de les
cobertes dels edificis d'administració i de l'aulari independent; es
reformaran totalment els lavabos d’aquest aulari; es minvarà l’acústica
ressonant del menjador i es modificarà l'espai d'accés i reunió del
pati, destacant la construcció d'un nou porxo amb amplada i alçada
suficients per a realitzar activitats escolars de tot tipus, sota un bon
aixopluc. Tot plegat va configurant una escola amb molt bones
instal·lacions, que junt amb la magnífica tasca de la comunitat
educativa i la immillorable ubicació que gaudeix, esdevé una opció
cada vegada més atractiva.

Ben aviat s'iniciaran les obres d’endreça del Safareig de la Batllòria
que, tal i com ja s’ha informat en altres ocasions, consistiran en la
substitució de la coberta, el pavimentat de l'entorn i la recuperació
de les xarxes d'aigua i sanejament. D’aquesta manera es vol recuperar
l’esperit original –encara que no l’ús-d’aquest estimat indret del
patrimoni batllorienc.

 El carrer de la Mosca
comença a lluïr

 Urbanització del carrer
Bellavista

L’edifici de l’Ajuntament ha estat objecte d’una reforma interior que
ha permès millorar l’accessibilitat i optimitzar, a la vegada, els usos
de la segona planta. Pel que fa a l’accessibilitat, s’ha instal·lat un
ascensor amb cabina de vidre, que permet l’accés de persones amb
mobilitat reduïda a les plantes superiors, on abans només s’hi podia
accedir a través de l’escala. També s’ha adaptat el lavabo de planta
primera. La segona planta s’ha redistribuït i remodelat, optimitzant-
ne l’ús per a encabir els despatxos d’alcaldia i dels grups municipals. Importants obres de millora

al CEIP Pallerola aquest estiu

 Rehabilitació del safareig
de la Batllòria

Les obres del carrer de la Mosca, que l’han dotat de paviment i
enllumenat públic, s’han acabat. Per conservar el caire històric, s’ha
utilitzat llamborda de pedra natural, dibuixant però, amb material
diferent, la zona on antigament hi havia la muralla del recinte de La
Força. També s’ha substituït i ampliat el número de lluminàries i s’ha
adaptat la instal·lació a la normativa vigent. Pel que fa als serveis
s’ha renovat la xarxa de clavegueram i la de distribució d’aigua potable.
Paral·lelament han començat el treballs d’enderroc de l’edifici que
es troba a mig carrer i que estava en molt mal estat. En conjunt doncs,
un avenç significatiu per aquest indret singular de Sant Celoni.

Dins del procés de transformació dels antics terrenys industrials que
es troben entre la Carretera Vella i el carrer de Lluís Companys de la
Batllòria, s’ha realitzat l’ampliació del carrer Bellavista, donant-li
continuïtat fins a la Carretera Vella. Aquest tram s’ha configurat de
manera que disposa d’una zona d’aparcaments en filera i d’unes
voreres àmplies. L’actuació forma part del conjunt d’obres d’urbanització
per acabar de completar l’entramat urbà en aquesta zona, amb
l’ampliació del carrer de Lluís Companys i l’obertura del carrer dels
Horts,  que actualment s’estan executant.

 Reforma de la Casa de la Vila

 Pista poliesportiva sobre
el dipòsit del Turó
Aprofitant la superfície trepitjable de la tapa del nou dipòsit d’aigua
del turó de la Verge del Puig, s’ha muntat una pista poliesportiva de
barri, on es pot jugar a bàsquet, futbol sala o handbol. Per adaptar
aquest espai a l’ús esportiu ha estat necessari incrementar l’alçada de
la tanca perimetral, s’han pintat les línies de les àrees de joc i s’han
muntat les porteries i les cistelles. També s’ha habilitat una zona amb
paviment de formigó per a col·locar bancs. Per últim s’ha creat un
camí de vianants des del carrer de Joan Rigual fins a l’Avinguda Verge
del Puig, per a facilitar l’accés dels veïns a través del bosc de pins.
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 La  pista de petanca a la
Batllòria en funcionament

 Aprovats el projectes de nou enllumenat de diversos carrers

Ja s’han finalitzat les obres de construcció d’una pista doble de petanca
en la zona que es troba davant del Centre Cívic les Casetes de la
Batllòria. La instal·lació s’ha realitzat amb mides reglamentàries,
paviment de sauló i un marcador d’acer inoxidable. També s’ha
pavimentant l’espai que es troba al voltant i s’han plantat dos roures
per ampliar la zona d’ombra.

 Oficina Local d’Habitatge
En el marc del Pla local d’habitatge, des del mes d’abril funciona a
Sant Celoni 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’informatiu

Amb una tipologia d’il·luminació adaptada a les necessitats actuals de
les persones i de la seguretat viària i tot complint la nova normativa de
control i d’ estalvi energètic, s’ha redactat els  projectes de millora de
l’enllumenat dels següents carrers:

- PAU CASALS, JOAQUIM SAGNIER, ESTEVE MOGAS I SANTIAGO
ROSSINYOL

- SANT ANTONI, CALLAO, SANT JORDI, SANT JOAN, SANT JOSEP
(DES DE SANT MARTÍ FINS MAJOR) I GERMÀ EMILIÀ

En tots el  casos es preveu el canvi de la tipologia de llum, actualment
blanca, per la groga de vapor de sodi d’alta pressió, tal com indica la
normativa per evitar la contaminació lumínica. També cal de destacar
que gràcies a aquesta tipologia, tot i que hi haurà més punts de llum
s’assolirà un important estalvi energètic.

Els projectes, que s’han aprovat inicialment, es troben en exposició
pública. Alhora, es notificarà a les persones propietàries dels immobles
veïns els paràmetres per l’aplicació de les contribucions especials.

Divendres 11 de maig de
2007 a les 11 h a la Sala de
Plens de l’Ajuntament es va
fer l’acte de presentació de
l ’ O f i c i n a  M u n i c i p a l
d’Informació a les Persones
Consumidores (OMIC).  A
més dels representants
municipals, l’acte va comptar
amb la  p resènc ia  l a
Presidenta delegada de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la
Diputació de Barcelona, Margarita Dordella i la Subdirectora general
d’Atenció al Consumidor de l’Agència Catalana del Consum de la
Generalitat de Catalunya, Montserrat Sagalés.

 Presentació de l’Oficina
Municipal d’Informació a les
Persones Consumidores (OMIC)

OMIC

OFICINA MUNICIPAL
D’INFORMACIÓ
A LES PERSONES
CONSUMIDORES

Ludoteca per a nens i
nenes de 2,5 a 5 anys

Activitats de lleure i esport
per a nens i nenes de 6 a 15 anys

Per més informació:
Àrea de comunitat
C/ Santa Fe, 52  1r
Tel. 93 864 12 24
salut.comunitaria@santceloni.org

Casal d’estiu a la Batllòria
per a nens i nenes de 2,5 a 5 anys



L’informatiu

 Tallers d’entrenament de la memòria

 Conveni amb Creu Roja
Divendres 25 de maig, l'Ajuntament va renovar el conveni que des de
fa quinze anys, subscriu amb Creu Roja.  La subvenció, de 31.167,55
euros, comprèn tres àmbits: medi ambient (recollida de piles), serveis
socials (teleassistència, tallers del geriàtric, banc d´aliments, etc.) i salut
(suport especial a nivell d´ambulància a festes, competicions esportives,
socorrisme...).

 S'aprova la Llei de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència
La Llei de la dependència, aprovada pel parlament espanyol, ha creat un
nou Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència  de caràcter
públic, amb participació de les diferents administracions, en l’exercici
de les seves competències. És un nou dret universal i subjectiu.

La llei estableix que seran titulars dels drets establerts a la llei els espanyols
que compleixin els requisits següents:

- Trobar-se en una situació de dependència en alguns dels graus establerts.

- Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels
quals hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació
de sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència
s’exigirà a qui tingui la guàrdia i custòdia.

Està en vigor des de l'1 de gener de 2007, però el seu desplegament
tardarà uns mesos a fer-se efectiu.

La llei estableix 3 graus de dependència en relació a la necessitat d'ajuda
que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària:
dependència moderada, severa i gran dependència. La valoració de la
dependència serà realitzada per un equip acreditat al domicili o al centre
on resideix la persona.

Durant el 2007 seran reconeguts els drets de les persones que tinguin
una valoració de gran dependència; els altres graus s’hi incorporaran
progressivament. La llei preveu diferents serveis i prestacions en funció
de la dependència. Les sol·licituds es poden recollir als Serveis Socials
de l'Ajuntament o bé a l'Àrea Bàsica de Salut o bé, a les pàgines web
del Departament d'Acció Social i Ciutadania i del Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya. Des del 21 de maig es poden lliurar als
serveis socials de qualsevol ajuntament, que ho faran arribar als Serveis
Territorials del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya, que és l'organisme competent encarregat del desplegament
de la llei al territori català. A l'Ajuntament de Sant Celoni, podeu
recollir i lliurar les sol·licituds a l'àrea de Comunitat, al carrer de Santa
Fe, 52, 1r pis, de 9.30 a 14 hores, de dilluns a divendres. Es pot sol·licitar
més informació al telèfon del Departament d'Acció Social i Ciutadania:
900 300 500 (atenció de dilluns a divendres, de 8 a 19 hores)

 Xec servei
L’Ajuntament va posar en marxa
el mes de gener el programa Xec
Servei, amb la voluntat d'ampliar
els serveis d'atenció domiciliària.
El programa ofereix serveis
d'ajuda a domicili i de neteja
de la llar a persones grans amb
dependències sociosanitàries. L'Ajuntament
cobreix una part del cost del servei, amb un màxim d'hores d'atenció
per a les persones, en funció de la seva dependència.

Des del seu inici, el Xec Servei ha tingut bona acollida entre la ciutadania
i, actualment, s'hi han acollit una cinquantena de persones i/o famílies.

Entre els mesos de febrer i abril s'ha realitzat
la primera edició dels tallers d'entrenament de
la memòria al local de l'Associació de Malalts
Neurològics Baix Montseny. Aquests tallers van
dirigits a estimular la memòria de la gent gran
amb la finalitat de millorar la seva qualitat de
vida. La responsable de dur a terme els tallers
és Teresa Espinàs, treballadora familiar de
l'Ajuntament.

Actualment se n’ha iniciat una altra edició al
Casal d'Avis, els dijous a la tarda i finalitzarà a
primers de juliol; si tenim en compte la bona
acollida, se’n preveu fer d’altres durant la tardor.
Les persones interessades a participar-hi poden
informar-se adreçant-se a l'àrea de Comunitat
de l'Ajuntament, carrer de Santa Fe, 52, 1r pis,
de 9,30 a 14 h, o bé al telèfon 93 864 12 12.

L' Associació de Malalts Neurològics Baix Montseny atén una mitjana diària de 30 malalts d’edats compreses entre 40 i 95 anys a la seva seu  situada
al carrer de l’Empordà, a l’Església de Sant Ermenter. L’entitat, que des del primer dia treballa per millorar la qualitat de vida de les persones afectades
per malalties neurològiques i les seves famílies, ofereix un espai diari de les 16 a 19.30 hores durant el qual es fan tallers diversos adaptats a les necessitats
dels usuaris. L’associació manté una estreta relació amb els professionals de l’Ajuntament, de l’Hospital i de l’Àrea Bàsica de Salut. Per poder seguir oferint
aquests serveis, l’entitat necessita voluntaris amb sensibilitat i/o experiència que tinguin una tarda lliure per poder-la dedicar a acompanyar
aquests malalts, a més de recursos econòmics. Precisament, l’Ajuntament de Sant Celoni va signar fa uns dies un conveni de col·laboració a través
del qual s’atorga una subvenció de 8.000 euros per finançar les seves activitats.

Àrea de Comunitat

Tipus de servei:

Subvenció concedida: 33%

 Treballador/a familiar

Data d’emissió:

Beneficiari:

DNI:

Telèfon:

• Aquest xec té valor per 5 hores de servei
• No serà vàlid sense la signatura d’un professional de servei
• El preu / hora d’aquest servei és de 12 euros

Xec núm.

Signatura i segell Ajuntament Signatura beneficiari/a
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Àrea de Comunitat

Tipus de servei:Subvenció concedida: 100%

 Auxiliar de la llar
Data d’emissió:

Beneficiari:
DNI:
Telèfon:

• Aquest xec té valor per a una hora de servei

• No serà vàlid sense la signatura d’un professional de servei

• El preu / hora d’aquest servei és de 10,50 euros Xec núm.

Signatura i segell Ajuntament
Signatura beneficiari/a
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L’informatiu

Més de 200 alumnes de les
escoles de Sant Celoni van
participar a mitjans de maig a les
jornades d’educació viària que
imparteix cada any la Policia
Local. L’activitat constava d’una
part teòrica i d’una altra pràctica
amb un circuit amb bicicleta pel
nucli urbà de Sant Celoni i de la
Batllòria. D’aquesta manera, els
alumnes de 5è de primària han
après les normes de circulació i
què han de fer per moure’s en
bicicleta amb seguretat.

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.

Les següents imatges corresponen a alguns dels animals recollits durant el mes

de maig.

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 (Edifici Bruc, carrer Bruc 26,

de 8 a 15 h; 93 864 12 13).

Sessió ordinària
2 de maig de 2007

Moció de suport a Acció Cultural del País Valencià
per emetre els programes de TV3 després que la
Generalitat Valenciana ha incoat un expedient
sancionador contra ells i s’enfronten a una ordre
administrativa de cessament de les emissions i a
una sanció econòmica de fins a un milió d’euros.
Aprovada per unanimitat.

Moció de suport a Núria Pòrtulas, acusada
presumptament de pertinença a banda armada, i
la seva família. L’Ajuntament expressa la seva
preocupació per la situació generada, expressa el
seu suport a Núria Pòrtulas, als seus pares i germà,
i a la seva família i demana el respecte per
presumpció d’innocència i la finalització de la
situació de presó preventiva. Aprovada per
unanimitat.

Acord de suspensió de tramitacions i llicències de
l’article 71.1 de la Llei d’urbanisme, arran de la
redacció per part de la Generalitat del projecte
“Millora local. Enllaç C-35, pk 57,7. Tram: Sant
Celoni” que proposa la construcció de dues
rotondes, una a cada costat de l’eix viari i suposa
una solució tant a l’accés de Llevant de Sant Celoni
com per a la mobilitat dels sectors industrials situats
a ambdós costats de la carretera C-35. Aprovat per
unanimitat.

Primera modificació de crèdit del pressupost de
2007. Aprovada amb els vots a favor del PSC, ERC
i ICV i els vots en contra de CiU.

Al·legacions presentades a l’aprovació inicial del
pressupost de la corporació per al 2007 i la seva
aprovació definitiva. Vot negatiu a les al·legacions
del PSC, ERC i ICV i a favor de CiU; vot positiu al
pressupost del PSC, ERC i ICV i negatiu de CiU.

PLENS
MUNICIPALS

Recordeu...
1

2

3

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).

 Més de 200 alumnes
fan educació viària

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.

Animals domèstics abandonats
maig 2007
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Tallers a la Batllòria
Unes 10 dones participen a l’anomenat taller de cohesió social
que es fa cada dimarts al pati del Centre cívic les Casetes amb
l’objectiu de facilitar la interrelació entre les famílies d’origen
estranger i la resta de famílies de la Batllòria. A cada sessió una
de les participants prepara un plat de cuina típic de la seva
terra i explica com es fa.
El taller de percussió també es fa em el marc del Pla Educatiu
de Sant Celoni i en aquesta ocasió va dirigit als nois i noies de
12 a 15 anys sota la direcció de la Colla de Diables de Sant
Celoni. Hi assisteixen 14 joves, la majoria dels quals estudia a
l’institut de Sant Celoni.

L’informatiu

Projecte xarxa educativa
En el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni, es convida
a totes les entitats a participar  en el projecte xarxa educativa,
que s’iniciarà a partir del curs escolar 2007-2008.  El projecte
busca la implicació de les entitats en l’acció educadora fora de
l’horari escolar, a partir d’extendre el seu treball i els seus valors
al màxim d’infants i joves. D’aquesta manera es vol garantir
la participació a la xarxa social i cultural del municipi i ampliar
la diversitat i riquesa dins les mateixes entitats.
Per tenir més informació sobre aquest projecte, les entitats es
poden adreçar a la Comissió tècnica dels Pla Educatiu  d’Entorn
pee@santceloni.org o trucant el 93 864 12 28 de dilluns a
divendres de 15 a 20 h.

(1) L’Escola La Tordera és una escola mancomunada entre l’Ajuntament
de Sant Celoni i l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera on el criteri
d’admissió estipula que un cop ateses les demandes dels alumnes
provinents dels barris El Temple, Ca l’Abril i El Virgili, la preferència en
la matriculació correspondrà als alumnes provinents de Sant Celoni; en
cas que sobressin places, aquestes serien cobertes per alumnes provinents
d’altres barris del municipi de Santa Maria de Palautordera.

(2) En data 17/05/2007 hi ha 196 infants empadronats a Sant Celoni

 Mozart  a l’escola l’Avet Roig
El passat 17 de maig, l'escola l'Avet Roig va representar a l'Ateneu

l'obra Mozart, un músic ben màgic davant d’unes 400 persones. En el

projecte hi van participar alumnes des de 3er de Primària fins a

4rt.d'ESO, a més, de mestres, pares, mares, àvies...que van fer possible

amb el treball i l'esforç de tot un curs, que aquest somni fos possible.

La música de Mozart, la dansa, la imatge, l'escenografia, el teatre...un

munt d'ingredients que combinats amb encert i molta il·lusió van

aconseguir l'emoció de participants i públic.

a Sant Celoni,

Pla Educatiu d’Entorn
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Escola
Pallerola

CEIP
Sant Celoni

Escola
La Tordera (1)

CEIP
Montnegre

L’Avet Roig

Cor de Maria

La Salle

TOTAL

50 22 19 3

25

26

25

25

25

50

16

35

20

30

25

75

14

31

6

25

20

65

2

4

14

5

5

10

226 223 180(2) 43

El dimarts 5 de juny es publicaran les llistats d’admesos a cadascun dels
centres educatius i a l’Oficina Municipal d’Escolarització situada a la
Rectoria. El període de matriculació per a l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria serà el comprès entre els
dies 11 i 15 de juny, ambdós inclosos. Per a la resta d’ensenyaments,
batxillerat i cicles formatius, serà el període comprès entre els dies 2 i
6 de juliol. La matriculació cal fer-la al centre on l’alumne/a ha estat
admès/a.

 Informació de l’Oficina
Municipal d’Escolarització
El període de presentació de preinscripcions als centres escolars establert
pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va ser del
10 al 20 d’abril.  Coincidint amb aquestes dates, es va posar en marxa
a la Rectoria Vella, l’Oficina Municipal d’Escolarització, que ha servit de
punt d’informació i assessorament per a moltes famílies.
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L’informatiu

 Petits canvis  a la plaça de la Vila
Recentment la petita franja
d’herba que hi havia a tocar
de l’escultura del Ball de
Gitanes  ha estat substituïda
per una superfície de fusta.
El motiu del canvi obeeix a
la impossibilitat de mantenir
en condicions correctes la
catifa vegetal sense haver
de tenir-la tancada per
replantació pràcticament de
manera contínua. Quan es
va dissenyar la plaça ja es va preveure que es podria donar aquesta situació,
però es va voler experimentar de manera efectiva que succeïa, a fi de
mirar de mantenir la taca verda. La fusta instal·lada permet disposar d’una
taca més “tova” i de color diferent al conjunt de pedra natural de la plaça,
tal com assenyalava el projecte original.

 Fira del vehicle nou
Els dies 5 i 6 de maig es va fer la 1ª Fira del Vehicle Nou i Km. 0
de Sant Celoni. Al llarg de 4 mil metres quadrats d’exposició s’hi
van exposar més de 12 marques amb gairebé 200 vehicles. La Fira
va atreure gent d’altres pobles com Hostalrich, Salt, Girona, Vidreres,
Figueres, La Garriga, Sant Antoni de Vilamajor, Llinars, Palautordera
o Arbúcies entre molts altres. Els concessionaris van fer una valoració
positiva de les vendes que van ser d'aproximadament un 20% dels
vehicles exposats i en alguns casos va arribar fins el 36%.

 Es presenta el Pla director de
turisme de Sant Celoni

Sant Celoni disposa d'un Pla
director de turisme que marca
les línies estratègiques a seguir
per desenvolupar turísticament
el municipi. Segons l'estudi,
impulsat per l'Ajuntament, Sant
Celoni té les potencialitats per
deixar de ser punt de pas cap
al Montseny i el Montnegre i
convertir-se en punt de trobada
per a molts visitants.  El Pla

detalla tots els aspectes ja disponibles però que es poden posar en valor per
reforçar l´atractivitat (Esgrafiats de l'Església parroquial, Pont Trencat, Torre
de la Muralla, Sant Llorenç de Vilardell, les Llobateres...) i fixa propostes
d´actuació molt concretes, tant a curt com a mig i llarg termini. El treball l'ha
realitzat una empresa consultora de reconegut prestigi, i recull el testimoni de
persones, institucions i empreses de la vila que han aportat idees, criteris i
propostes concretes (Santi Santamaria, Cal Batlle, Associació d'Empresaris
Turístics Montseny, tècnics municipals, etc).

 El 29 de juny, Tastets d’estiu,
mostra gastronòmica del Baix Montseny
L’Ajuntament i l‘Associació d’Empresaris Turístics del Montseny organitzen pel proper divendres 29 de juny,
Tastets d’estiu, mostra gastronòmica del Baix Montseny. Aquesta activitat vol donar a conèixer de manera
àmplia l’oferta i les característiques de la restauració baixmontsenyenca. L’oferta gastronòmica de la
comarca gaudeix de bona salut però les institucions que impulsen aquesta mostra estimen necessari
imprimir-hi major dinamisme, mitjançant dos ingredients: la promoció més ambiciosa i extensa i,
sobretot, la identificació conjunta de l’oferta mitjançant una major cooperació entre qui integra el
sector i, també, el suport de les administracions.

El Pla director de turisme de Sant Celoni ja apunta -entre altres aspectes- la possibilitat d’aprofitar les
magnífiques condicions del Montseny i del Montnegre, per fer encara més suggerent la cuina d’aquí.

Tastets d’estiu és només una de la diverses accions que es preveu fer en endavant, orientades a la
consolidació i l’evolució positiva d’un tipus d’activitat econòmica que, a més de generar ocupació, mostra
un fort potencial d’atracció turística. Entre 10 i 14 restaurants i pastisseries del territori oferiran les seves
creacions que podreu apreciar el divendres 29 de juny, a partir de les 9 del vespre, a la plaça de la Vila.

 Generalitat i Ajuntament
es reuneixen amb empresaris del
municipi per parlar d'infraestructures

E l  1 6  d e  m a i g ,
representants de la
G e n e r a l i t a t  i  d e
l ’A j u n t a m e n t  v a n
presentar conjuntament
a més d'una trentena
d'empresaris del Baix
Montseny, el projecte de
millores a la carretera
comarca l  C35 .  E l

Secretari General per a la Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal
va explicar que totes les millores parteixen d'un estudi global d'aquesta
via que garanteix el desdoblament de la carretera des de Sant Celoni
i fins la Batllòria. Segons va dir, ”no es tracta de projectes sinó de
realitats”:  l'accés a l´autopista per mitjà de dues rotondes ja està
enllestida; les obres d´entrada a Sant Celoni per la Porta de Ponent
ja estan adjudicades i començaran en breu; la rotonda de les
Torres que connectarà el nucli urbà amb els polígons industrials
està a punt d'adjudicar-se i finalment, la Porta de Llevant s'està
acabant de dibuixar per part de la Generalitat a partir d'un acord
inicial amb l'Ajuntament.  La reunió, que va comptar amb presència
de l´alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, del Regidor Ponent
d'Habitatge i d'Infraestructures, Ramon Segarra el  i el Director
general de carreteres de la Generalitat, Jordi Follia, respon a una
petició de l'Ajuntament i dels empresaris que fa uns mesos, coincidint
amb les obres de la rotonda de l'autopista, van manifestar la seva
preocupació per les retencions en aquesta via.
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Amb l’objectiu de promocionar els grups de música
amateurs o semiprofessionals locals, l’Ajuntament
de Sant Celoni organitza la segona edició del
concurs de música Sant Celoni Sona! que tindrà
lloc els dies 29 i 30 de juny, a la plaça de la
Biblioteca.

Un jurat format per persones vinculades al món
de la música valorarà la qualitat vocal i/o
instrumental, la composició, l’originalitat i la
posada en escena de cada grup local (es consideren
locals aquells grups que, com a mínim, 1 dels seus
membres és del municipi).

Les bases d’aquesta edició recullen canvis
importants restecte l’edició anterior; el premi del
concurs consistirà en l’enregistrament,
masterització i edició d’un EP (5 temes), del que
se’n faran còpies destinades a difondre l’obra del
grup. A més, hi haurà una comissió tècnica de
festes que serà qui escollirà els conjunts que
tocaran a la Festa Major de setembre, a les Festes
de Sant Martí i a l’Acampada Jove 2007.

Les inscripcions es faran a l’Ateneu – Centre Municipal d’Expressió de l’11 al 22 de juny.

Les bases del concurs es poden consultar a: www.santceloni.cat

Festes d’estiu 2007

Com bé sabeu, totes les comissions de Festa Major
ja fa dies que estan treballant per organitzar una
festa on tothom hi pugui gaudir de valent.

Aquest any, les barraques i concerts canvien
d’ubicació: Can Riera de l’Aigua és el nou
emplaçament, just al costat de l’Escola Pallerola;
hi trobarem barraques d’entitats, música i bon
ambient. Us presentem El Pertegàs. Aquest any,
de nou, amb dos escenaris: en el principal podrem
passar bones estones amb grups com: Lagarto
Amarillo, Costo Rico, Strombers, l’Orquestra
Alternativa, los Mejores, Saurom i l’Orquestra
Apache; i, a l’escenari petit, una bona selecció de
grups locals acabaran de completar una
programació pensada per a la festa i el bon rotllo.

A la Festa Major no hi faltaran els espectacles de
carrer i cercaviles. Coneixerem La Gran Família
dels Fadunito, La Belle Image, 12 músics amb
instruments de vent (fusta i metall) i percussió
vinguts de França, els Always drinking marching
band (dixie, samba, funk, xaranga, ball, saxo,
batucada, neotuna, coreografia, apologia, etc.) a
l’espai del Pertegàs, les Xazzar a la plaça i, com
sempre, els nostres Gegants de Sant Celoni, correfoc
amb la Colla de Diables i tallers i danses d’arreu,
entre moltes altres activitats.

Si voleu conèixer millor tot el que tindrem a la
Festa Major de setembre no deixeu de consultar
el web de l’Ajuntament, en breu hi trobareu tota
la informació dels grups que vindran per setembre
amb enllaços on poder escoltar la seva música.

Es convoca la segona
edició del Concurs
Sant Celoni Sona!

Festa Major de
setembre 2007

Les festes d’estiu a Sant Celoni
començaran amb l’arribada de la Flama
del Canigó, que organitza l’Agrupació

Sardanista i la revetlla de Sant Joan, que
tornarà a oferir la Colla de Diables de
Sant Celoni amb un bon sopar, espectacle,
foguera i concert a l’aparcament del
Pavelló Municipal.

El Sant Celoni Sona! Concurs 2007, els
Tastets d’Estiu (mostra de cuina del Baix

Montseny) i l’Aplec de la Sardana, entre
moltes altres activitats, serà el que
trobareu a la programació d’estiu
d’enguany. Sense oblidar els dijous a la
fresca, que començaran amb folk del bo:
dijous, 8 de juliol, a les deu de la nit, tres
grups de nivell al parc de la Rectoria Vella
dins el Circuit Folk 2007: Xerreamequ
Tiquis Miquis, Sol i Serena i KaulaKau.
També tindrem uns titelles molt especials,
vinguts d’Itàlia, Laura Kibel amn Teatro
di piedi, a la plaça de la Biblioteca, dijous
12. L’acústic d’en Pep Sala, al parc de la

Rectoria Vella, dijous 19 i, per acabar, circ
del més potent amb Circo de la Sombra,

dijous 26.

Tota la programació de festes a :
www.santceloni.cat

SA N T

CE LO NI
A

7

Inscripció per poder
muntar una barraca
Totes les entitats que estiguin interessades en fer
una barraca durant els dies de la Festa Major de
setembre ho han de sol·licitar mitjançant una
instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (c/ Campins,
24- Edifici El Safareig) abans del 8 de juny.

Com altres anys, s’hauran de complir uns
requeriments acordats en les reunions de la
comissió de barraques:

-Tenir una antiguitat mínima d’un any.

-Ser una entitat sense ànim de lucre amb
estatuts i NIF actualitzats.

-Aportar documentació que demostri que
l’associació té una dinàmica activa en el teixit
associatiu de la vila (díptics, cartells, factures,
etc.) i que les seves activitats van adreçades a
tota la població.

El termini de presentació de la sol·licitud finalitza
el dia 8 de juny.

Podeu demanar més informació a la Rentadora
(espai de lleure i cultura) de dilluns a divendres de
17 a 20 h, trucant al  93 864 12 28 o bé enviant
un correu electrònic (larentadora@santceloni.org).

Inscripcions de l’11 al 22 de juny



CLiP
Oferta Municipal
d’Educació Permanent

29 empreses han col·laborat en
la formació dels joves
31 joves dels perfils auxiliar de comerç, oficina i atenció al públic
i auxiliar d’electromecànica estaran en millors condicions per
incorporar-se al món del treball gràcies a l’aprenentatge que
han pogut fer en diferents empreses de Sant Celoni i del Baix
Montseny. Les competències professionals adquirides pels joves
s’associen a les ocupacions d’auxiliar administratiu/a, dependent/a,
reposador/a, caixer/a, mosso de magatzem, instal·lacions
domèstiques, torner fresador i operaris del sector metall.

Inici preinscripcions
curs 2007-2008
El procés d’inscripció per al proper curs s’inicia el 4 de juliol de 2007. Es
farà una xerrada informativa a la Rectoria Vella a les 12 del migdia i es
recolliran totes les sol·licituds. Per a més informació sobre les característiques
del programa es pot consultar el tríptic del Ptt al web de l’Ajuntament:
www.santceloni.org

Ajuntament -> Àrees -> Cultura -> Educació -> Pla de Transició al Treball (PTT)

Cursos i tallers
JUNY i JULIOL

- Curs d’introducció
al sistema
operatiu Linux

- Curs de teatre musical

- Curs de ceràmica

- Taller de pintura ràpida
del natural

- Iniciació al dibuix
i al color

- Curs de formació per
a persones manipuladores
d’aliments

Consulta la informació completa
al CLIP. Està disponible a:
www.santceloni.cat, a l’OAC o a
qualsevol dels centres

Participació d’un grup de
dones immigrades en un
taller de salut al CAP
Una vintena de dones nouvingudes ha assistit a unes
sessions d’educació sanitària organitzades pel Centre
d’Atenció Primària de Sant Celoni. A més de formar-
se en els diferents continguts que s’han treballat al
llarg de les cinc sessions (alimentació, primers auxilis,
pediatria,...) l’objectiu del taller ha estat facilitar
l’apropament d’aquestes dones al serveis sanitaris i
millorar la comunicació entre elles i les professionals
d’infermeria. Les sessions, realitzades en català, formen
part d’una activitat programada dins el curs d’acollida
adreçat a dones nouvingudes de l’Escola d’Adults, en
el qual estan matriculades algunes d’aquestes dones.
La participació en aquestes xerrades s’ha fet extensiva
a altres dones d’origen estranger, que assistien a tallers
d’aprenentatge del
català inscrits en el
Pla Educatiu d’Entorn
de Sant Celoni.

Experiència pilot dels
cursos d’accés a la
formació professional

Des del curs 1999-2000, el Centre de Formació d’Adults
Baix Montseny ofereix els cursos de preparació per a les
proves d’accés als cicles formatius dels ensenyaments
de formació professional. La superació d’aquestes proves
permet l’accés als estudis de cicles formatius de grau
mitjà i de grau superior a les persones que no tenen els
requisits per accedir de manera directa. Aquest curs
2006-07 es va regular des del Departament d’Educació,
amb caràcter experimental, la formació d’aquestes proves
als centres de formació d’adults i des de la Direcció
General de Formació Professional es va reconèixer aquesta
formació a l’escola d’adults municipal de Sant Celoni.
Amb l’obtenció d’aquest reconeixement, s’ha pogut
qualificar aquesta formació als alumnes que han assistit
al menys al 80% de les hores lectives. Un percentatge
de la qualificació obtinguda en la preparació del curs
s’afegeix a la puntuació obtinguda a la prova d’accés
que es realitza en els instituts. De cara el proper curs
2007-08 el Centre de Formació d’Adults Baix Montseny
continuarà en la fase d’experimentació d’aquesta formació
i també podrà avaluar als alumnes, fet que es valora
molt positivament ja que així es veu reconegut l’esforç
de les persones que s’estan preparant en aquests cursos.

Èxit de
participació
al taller de
Batuka
19 assistents d’entre 16 i 70 anys
participen al taller de Batuka que
es fa cada dimecres a la tarda al
Centre cívic les Casetes de la
Batllòria. El taller s’acaba el 20 de
juny però tot apunta que
continuarà...

Finalitza el curs 2006/2007
Aquest mes de juny finalitza l’onzè curs del Pla de transició al treball de Sant Celoni. Durant tot aquest anys, més
de 350 joves, entre 16 i 20 anys, han participat en aquesta oferta formativa que s’emmarcada dins els programes
de garantia social que duen a terme, conjuntament, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni.
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e s p o r t s

 Expedició al
Gasherbrum II
El 23 de juny l’expedició formada per

membres del Centre Excursionista de Sant

Celoni i de l’Agrupació Excursionista de

Granollers marxarà cap al Paquistà amb

l’objectiu d’arribar al cim del Gasherbrum II

(8.035 m). A finals de juliol

intentaran posar el nom del

CESC, de Sant Celoni i del

Vallès per sobre dels

8.000 metres. Pàgina

of i c ia l  de  l ’ exped ic ió :

www.vallesalg2.com

La secció de patinatge artístic del Club Patí Sant Celoni ha assolit el tercer or

consecutiu en el Campionat d'Europa en la modalitat xou conjunts de grups

petits que es va disputar el darrer cap de setmana d’abril al Palau de Cristall

d´Oporto (Portugal). Les patinadores van portar sobre la pista l’espectacle

"Química" de Jaume Pons i Vanessa Martín. Aquest triomf permetrà a l'equip

celoní participar al campionat del món que es farà a Austràlia. Els components

del CP Sant Celoni que han assolit l'or són: Jaume Pons, Anna López, Omar

Tejera, Alina Sabaté, Glòria Roura, Andrea López, Emma Enriquez, Gemma

Margarit, Mireia Haro, Maria Carmen Garcia, Magalí Fortón i Laura Vila.  Darrere

les celonines, es va classificar el CP A Blanes i  el portuguès Polar Custoais.

L'alcalde Joan Castaño, el regidor d'Esports, Raul Casado i el regidor de

Comunicació, Josep Alsina, van acompanyar l'equip celoní.

 Arqueres celonines al
capdavant del
Campionat d’Espanya
L’equip femení d’arc compost del Club Arc

Sant Celoni continua al capdavant de la

classificació pel Campionat d’Espanya de

clubs. El primer cap de setmana de maig,

les arqueres van disputar el gran premi Ciutat

de Lleida on van aconseguir sumar un total

de 3.948 punts. La tiradora Fina Quadrat va

ser l’única de l’equip que va puntuar, mentre

que la resta de components d’Arc Sant Celoni

no van poder millorar la seva marca. Ara

només els falta una altra competició per

estar classificades definitivament per a la

fase final del campionat, que tindrà lloc a

Santa Maria de Cayón, a Santander, el mes

de juliol.

 1.200 nedadors han
fet curset de natació
durant aquesta
temporada
El dia 21 de juny s’acabaran els cursets
de natació,  tant  escolars  com
extraescolars, d’aquesta temporada que
han mogut un total de 1.200 persones.
La setmana de portes obertes per veure
l’evolució dels nens i nenes durant aquest
curs 2006 - 2007 serà els dies 2, 6, 7 i 8
de juny. Per celebrar aquest final de curs,
el dia 22 els cursetistes de natació adults
aniran a fer una jornada de platja i dinar.

 Cursos intensius de
natació: del 2 al 27 de
juliol
De dilluns a divendres, matí o tarda
Places limitades
Inscripcions: del 4 al 22 de juny
Informació i inscripcions: Al mateix centre,
de dilluns a divendres de 9 a 20 h i dissabtes
de 9 a 13 h.

Podeu consultar horari i preus a:
www.santceloni.cat

 Cloenda dels Jocs
Esportius Escolars

Dissabte  2 de juny a les

P i s t e s  M u n i c i p a l s

d’Atletisme tindrà lloc la

c loenda  de l s  Jocs

Esportius Escolars del

curs 2006/2007. La

jornada, dedicada a tos

e ls  infants  de les

diferents escoles de Sant

Celoni que han participat

al llarg de l’any en els

jocs escolars, comptarà amb activitats

diverses (futbol, hoquei, tir amb arc,

atletisme... ).

 El patinatge artítistic celoní aconsegueix l'or al Campionat d'Europa

 Resultats del Torneig
de futbol 7 de la
Batllòria

12 de maig

categoria prebenjamins

1. Club esportiu la Batllòria

2. Penya Barcelonista Sant Just Trajana

3. R. C. D. Espanyol

19 de maig

categoria benjamins

1. R. C. D. Espanyol

2. Penya Barcelonista Sant Celoni

3. C. esportiu la Batllòria
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La Biblioteca t’ajuda a
preparar les teves vacances!
Si encara no heu pensat on podeu anar de vacances o bé us agradaria tenir més informació de l’indret on
anireu, passeu per la Biblioteca. Allí hi trobareu la informació que necessiteu.

Guies de viatge de diversos països, plànols-guia de capitals com ara Nova York, Atenes, Istanbul... us poden
ser de gran utilitat per programar-vos la sortida i no deixar-vos escapar cap detall de les visites.

Revistes com ara Descobrir Catalunya, Traveler, Viajar o Turismo rural, entre d’altres, us poden donar idees
d’on anar durant les vostres vacances.

Guies de càmping, de turisme rural, guies de senderisme i  d’excursionisme, diccionaris de butxaca en
diversos idiomes que us podeu endur en préstec i altres materials.

També disposeu de 2 hores de connexió gratuïta a Internet per reservar bitllets d’avió, de tren o buscar aquella
informació que no heu pogut trobar físicament a la Biblioteca. O, si ho preferiu, hi podeu anar amb el vostre
ordinador i connectar-vos a través de la Xarxa Wi-fi per buscar tot allò que necessiteu.

Si voleu moure’s pel territori, a la Biblioteca també trobareu tríptics d’excursions pel massís del Montseny i
del Montnegre-Corredor, llibrets per passejar per la història de Sant Celoni o bé recorreguts per Catalunya, a
peu o en BTT, rutes gastronòmiques...

No dubteu més i aneu a fer un cop d’ull a la Biblioteca, que el món us espera!

Taller familiar de jocs del món
amb material de reciclatge
Dijous 21 de juny a les 6 de la tarda
Ara que s’acosten les vacances d’estiu és un bon moment per oferir activitats lúdiques per realitzar en família.
La Biblioteca, dins la programació del Racó de Pares i Mares, proposa el taller d’elaboració de jocs d’altres
cultures utilitzant tot tipus de material de reciclatge. A més de passar una bona estona, l’objectiu és sensibilitzar
petits i grans sobre temes tan importants com l’acumulació de residus urbans i la necessitat de reciclar.

El taller l’imparteix Toni Vila, responsable de la Cia. La Residual, dedicada a promoure activitats relacionades
amb l’educació mediambiental i la manipulació de residus d’una manera creativa i de caràcter social.

Per a nens i nenes a partir de 5 anys i els seus familiars.

Aquest taller té les places limitades, així que no ho dubteu i inscriviu-vos a la Biblioteca.

Selecció de llibres amb activitats
per treballar amb material reciclat
De la col·lecció Brico Eco, especialitzada en manualitats per a nens i nenes a partir de material
de reciclatge, es recomana:

-Theulet-Luzié, Bernadette. Creacions amb la natura: l'univers és un tresor. Barcelona:
Zendrera Zariquiey, 2004. Col·lecció Brico Eco (I793.9 The).

-Theulet-Luzié, Bernadette. Reciclem!: creacions amb material recuperat. Barcelona:
Zendrera Zariquiey, 2003. Col·lecció Brico Eco (I793.9 The).

De la col·lecció Manualidades en 5 pasos, especialitzada en manualitats per a nens i nenes,
mitjançant tècniques senzilles i utilitzant objectes quotidians.

- Llimós, Anna. Reciclaje. Barcelona: Parramón, 2006. (I793.9 Lli)

- Llimós, Anna. Papel. Barcelona: Parramón, 2005. (I793.9 Lli)

Aquests llibres són només una mostra dels que trobareu a la secció de manualitats de

la sala infantil de la Biblioteca. Destaquen per la senzillesa i claredat de les seves

explicacions i l’originalitat de les activitats que proposen. Les manualitats són una manera

divertida i pedagògica per ocupar el temps de lleure dels vostres fills, néts o infants a

càrrec i que al mateix temps fomenten la creativitat i la imaginació, de grans i petits.



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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En línia
El nou DIEC es pot consultar en línia
La segona edició del Diccionari de la llengua catalana ja es pot consultar lliurement en línia. Ara la
pàgina de l’IEC ens permet fer-hi consultes selectives i específiques, com ara cerques per seqüències
de caràcters (inicials i finals d’un mot o no), cerques per categories gramaticals, per àrees temàtiques
o per la llengua d’origen d’un mot.
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Presentació del Quadern
Enguany, durant el mes de febrer, els alumnes dels Cursos de Català per a Adults
de Sant Celoni varen visitar l’exposició La Lola de la Figuera, la qual explica que
fa més de 100 anys alguns intel·lectuals, artistes, escriptors, músics... (Joan
Maragall, Santiago Rusiñol, entre d’altres) visitaven el Montseny, concretament
narra l’estada en una masia del pla de la Calma i de com aquelles estades a la

muntanya influïren en les
seves vides i obres. Com a
complement  a  aquesta
exposició els alumnes van
elaborar el Quadern, recull
de diferents escrits (vivències,
poemes, cartes recomanant
indrets d’interès o fent una
pet ic ió,  pensaments. . . ) .

La presentació del Quadern
número 2 va tenir lloc el
dijous 26 d’abril a la Sala
Petita de l’Ateneu. La narració

d’aquestes històries va anar a càrrec de l’Albert Estengre i d’un representat de
cada grup d’alumnes dels cursos de català, que van arrodonir la vetllada i van
donar-li un caire ben especial. El narrador, el qual va mantenir la tensió del
públic des d’un bon començament i fins a la finalització de l’acte, ens va
sorprendre amb curiositats, llegendes i aspectes desconeguts i simpàtics de la
història de la nostra població, extretes de la bibliografia local: va explicar la
llegenda d’en Soler de Vilardell, alguna rondalla de Sant Celoni i les seves
rodalies, entre d’altres.
Com en anteriors ocasions, aquesta activitat ha estat organitzada per l’Oficina de
Català del Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Sant Celoni.

Les històries, que van ser molt ben rebudes, van merèixer un reconeixement
afectuós per part dels assistents a l’acabament de l’acte.

L’apunt
Castells
Sovint sentim a parlar de les rivalitats entre les
colles castelleres per aconseguir carregar un “dos

de nou amb folre i manilles”, per exemple, però,
realment coneixem l’origen d’aquesta tradició?
Ens hem de remuntar al camp de Tarragona,
concretament a Valls, a finals del segle XVIII per
veure l’entusiasme amb què la colla dels Xiquets
de Valls, carregava el primer castell sense fer
llenya. Actualment, sobre la base d’un lema
identitari com és “Força, equilibri, valor i seny”, els
castells són tan complexos que es poden arribar
a formar estructures de nou o fins i tot deu pisos.

Pel que fa a la banda sonora, el toc de castells
de grallers i timbalers, que identifiquem de
manera immediata, acompanya les etapes de
construcció que va seguint un castell, una torre
o un pilar. Quan irromp el toc de gralla tothom
sap que el castell tira endavant. D’aquesta manera,
els integrants de la pinya en segueixen l’evolució,
mentre tots els espectadors continuen atents a
la pujada; la tonada també permet saber si el
pom de dalt, integrat pel pis de dosos,

l’aixecador (acotxador o cassola) i l’enxaneta,
s’arriba a construir amb èxit, el moment en què

l’enxaneta fa l’aleta.

Sabíeu que...
Cinema en català

Properes estrenes

Lassie 8 de juny de 2007

Shrek Tercer 22 de juny de 2007

Harry Potter i l’Orde del Fènix 20 de juliol de 2007

Trobada de Voluntaris
per la Llengua i alumnes
de català del  Vallès
Oriental
El proper 14 de juny, a  partir de les 7 de la tarda, les

persones inscrites en el programa Voluntaris per la

llengua i els alumnes dels Cursos de Català per a Adults
del Vallès Oriental, ens trobarem a la Porxada de
Granollers per fer una celebració de cloenda, de caire
ludicofestiu.

Durant l’acte, els Xics de Granollers carregaran alguns
castells humans i, tot seguit, gaudirem de la música
tradicional catalana, a càrrec del grup La Portàtil. FM,
i d’un petit refrigeri. Al mateix temps, es podrà veure
l’exposició Parlem-nos, del CNL del Vallès Oriental, que
estarà ubicada a dins de la Porxada.

Aquest acte és organitzat pel CNL del Vallès Oriental
del Consorci per a la Normalització Lingüística amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Granollers, i compta
amb la participació dels Xics de Granollers.

Per a  més informació, us podeu adreçar a
l’Oficina de Català de Sant Celoni.

Rectoria Vella
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat
www.cpnl.cat
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Recerca de documents i fotografies dels
homenatges a la vellesa i dels 30 d’anys de l’Esplai
La Junta Directiva de l'Esplai, amb l'imprescindible suport de l'Ajuntament
i del Servei de Documentació de la Rectoria Vella, té previst dur a terme un
seguit d'actes commemoratius dels 30 anys de l'Esplai.

Primerament hi haurà una exposició de fotografies dels Homenatges a la
Vellesa que se celebraven fa anys. Aquesta exposició, i amb més documentació
dels últims trenta anys, servirà de base per a la redacció i publicació d'un
llibre de memòria històrica, ara que encara hi som a temps.
Preguem, doncs, a tothom qui tingui documents o fotografies, tant de l'època
dels Homenatges a la Vellesa com dels 30 anys d'Esplai, que els faci arribar
a la Junta (preferentment al Ferran Catarineu o Arturo Fernández, però en
el seu defecte a qualsevol altre membre) amb la seguretat que tot el material
serà tractat amb la màxima cura a fi que ni es malmeti ni es perdi, i, sempre
que sigui possible, es farà la corresponent fotocòpia.

Agrairem qualsevol col·laboració per petita que pugui semblar. El treball que
ens proposem és engrescador, però també interessant per a l'Associació i
per a Sant Celoni.

L’Esplai de la Gent Gran de Sant Celoni

Col·laboració en la travessa Sant Celoni – Montserrat
de la Colla de Geganters i Grallers

Com a cloenda del 25è aniversari de la Colla
de Geganters i Grallers de Sant Celoni,

estem preparant per als dies 6,7,8 de
juliol una travessa a peu de Sant Celoni
a Montserrat amb els nostres gegants.

Donada la magnitud d’aquesta
travessa, que té com a objectiu que
en Martí i la M.del Puig facin tot el
recorregut, és molt important trobar
portadors de gegants, ja que és l’eina

primordial per assolir aquest objectiu.

Cal explicar que el muntatge no contempla
que els portadors facin tot el recorregut a peu, sinó que es dividiran
en 3 o 4 grups depenent de la quantitat de geganters, per fer trams de
10 km. i d’aquesta manera es pot anar descansant fins que no torni
a arribar el grup corresponent per fer el relleu, ja que tal com hem
explicat qui fa tot el recorregut són els gegants, no els geganters.

És per aquest motiu que animem tothom qui estigui interessat a portar
els gegants des de la nostra vila fins la muntanya de Montserrat que
es posin en contacte amb nosaltres. Se’ns pot trobar qualsevol divendres
de 8 a 9 del vespre al local del c/ Sant Pere, 41 o bé al correu
santceloni@geganters.com, i podem posar-vos al dia de com està
actualment tot el muntatge.

Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni

Coneixent la història d’aquesta parelleta de gegants i la seva afecció
muntanyenca estem convençuts que ho aconseguiran però com a
membres del CESC no sempre tindrem l’oportunitat de portar a
Montserrat uns personatges tan il·lustres i d’agermanar-nos en una
fita comuna amb aquesta gran institució de cultura tradicional i popular
celonina que és la Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni.

PARTICIPA-HI !!!

Suport a Mans Unides
Diumenge, 20 de maig, l'Ateneu va acollir un concert a benefici del
projecte de l’Índia de Mans Unides a càrrec d’alumnes de l'Escola
de Música Grau. Més de 200 persones van assistir al concert que va
acabar amb l’actuació del grup "Amanida Folk" amb diverses peces
mediterrànies, celtes i russes.

3 alumnes del Cor de Maria, entre els guanyadors
del VI Concurs de narracions solidàries
Dels 12 guanyadors del VI Concurs de narracions solidàries organitzat
per la delegació de Mans Unides al Vallès Oriental, 3 són alumnes
de l'escola Cor de Maria: la celonina Cristina Pineda i les palauenques
Meritxell Cuberes i Ariadna Triadó. Tots els treballs premiats estaran
properament al web mansunides.vallesnet.org

Estem contents !!!
l’Escola Montnegre camina endavant
Des d’ enguany l’escola pública Montnegre, situada a la Batllòria, ja té una
línia completa de cursos i compta amb els plànols presentats  pel Departament
d’ Educació  per a una escola nova; en una primera fase d’una línia i en una
segona fase de dues línies.

La comunitat educativa del centre està treballant amb ganes i il·lusió perquè
l’escola tingui:

- El Projecte educatiu de centre: on som?, qui som?, què pretenem?, com
ens organitzem?

- El Projecte curricular de centre: què s’ha d’ensenyar?, quan s’ha
d’ensenyar?, com s’ha d’ensenyar?, què s’ha d’avaluar?, quan s’ha d’avaluar?,
com s’ha d’avaluar?

- El Reglament de règim intern: organització del centre i reglamentació
per tal de regular i optimitzar la convivència dels membres de la comunitat
educativa.

L’equip directiu, els mestres, l’AMPA, personal no docent… treballem perquè
l’escola Montnegre sigui l’escola de la Batllòria, l’escola de tots els infants
que viuen, juguen i conviuen en un mateix entorn.

L’escola camina cap a una educació més enllà de la instrucció, vol educar
per a la ciutadania, vol transmetre sensibilitat social, treballar per una
cultura de la pau i del medi ambient, volem viure la diferència i la
multiculturalitat en un sentit positiu i enriquidor, creiem en formar
persones autònomes, crítiques, constructives,  creatives, solidàries,
treballadores, valentes, tolerants, no sexistes i felices; intentem educar
per a la complexitat d’aquesta societat i la del futur.

Per aconseguir tots aquests reptes és imprescindible treballar conjuntament
tots plegats; és fonamental una AMPA nombrosa, treballadora, altruista i
creativa perquè treballi colze a colze amb l’equip directiu.

És del tot necessari confiança i comunicació entre pares i tutors de classe,
pares i direcció i viceversa.

Equip Directiu del Centre
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Tornarem a començar TORNAREM A
COMENÇAR, LES ABSÈNCIES MAI SÓN
PERDUDES.
En resum, i per tot plegat no és més que un acabar i tornar a començar.

Hem governat, hem treballat i hem lluitat per Sant Celoni i la Batllòria durant aquesta
legislatura com mai s’havia fet. Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Celoni,
amb els 2 regidors que estem a govern (en funcions fins al 16 de juny), en Ramon
Segarra i en Josep Alsina, deixem un poble amb un munt de projectes engegats i
encarrilats que van des el túnel de Doctor Trueta fins als Parcs d’Activitats Juvenils,
passant per activitats com l’Acampada Jove de futur incert, el nou Hospital, la
permeabilitat de la via de Renfe, l’aparcament soterrat, l’accés per la porta de Llevant,
el de la porta de Ponent,  el nou pavelló del Ceip Montnegre, etc.

Però també ens hem equivocat i hem comès errors;  per a nosaltres no va ésser un
error el fet d’entrar en el govern del nostre municipi i governar aquests 4 anys
conjuntament amb els 8 regidors del PSC i els 2 d’ERC i 1 d’Iniciativa. El nostre error
ha estat el de no fer feina de partit, feina de carrer, feina de creixement social i de
creixement polític.

Esquerra tornarà a començar, des de la base, formant socialment i políticament als
celonins i batlloriencs, amb l’objectiu final, sempre que sigui possible de governar.
Els projectes s’engeguen des el governs, les ciutats evolucionen gràcies als seus
governs, la societat necessitat uns governs sòlids.

Hem de ser conscients que les necessitats dels municipis i les polítiques locals ja no
són les que han regit fins ara. L’envelliment de la població, la immigració, les
comunicacions, els canvis econòmics i laborals, les noves tecnologies, la universalització
de l’estat del benestar, les noves formes familiars, els radicalismes, la xenofòbia, i els
grups antisistema... suposen reptes de futur importants que només la generació
política d’Esquerra pot encarar.

És hora d’impulsar polítiques per a les persones, de posar l’accent en la cohesió, en
les polítiques socials, en el creixement sostenible, en la convivència, en la identitat
municipal i de país. Cal fer ciutat. Cal fer poble. Però, per sobre de tot, cal pensar
en la ciutadania.

Gràcies als que heu confiat i valorat en la feina feta i amb els valors humans que hem
aportat aquests 4 anys al govern municipal.

Agraïm la feina feta per les empreses concessionàries dels diferents serveis de
l’Ajuntament, agraïm la feina feta per tot el personal de l’Ajuntament de Sant Celoni
i de la Batllòria. Agraïm la feina feta per les entitats de Sant Celoni i la Batllòria.

I continuar, i per tot plegat no és més que un acabar i tornar a començar. Comptem
amb vosaltres per fer créixer del el govern dels nostres Ajuntament Sant Celoni i la
Batllòria.

Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a vèncer (Lluís Companys,
animant els exiliats i els soldats de la República)

Josep Alsina i Lloreda
Ramon Segarra i Montesó

Acaba una etapa!
Ves per on, aquest és el darrer article del Grup Municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds. Abans que res, agraïm hores d’ara més que mai, el suport
que hem rebut dels i de les nostres votants.
Les darreres eleccions municipals han dibuixat un nou mapa polític a Sant
Celoni i La Batllòria, al nostre entendre, insospitat. Ens ha estat més fàcil fer-
vos arribar el nostre missatge estant a l’oposició, que no pas des del govern
tripartit.
Sense pretendre voler valorar la nostra aportació a l’obra de govern que
entenem ha estat positiva pel nostre municipi, volem centrar aquest darrer
article en un petit anàlisi encara en calent, del per què hores d’ara som fora
de l’Ajuntament.

La demanda d’un canvi en les maneres de governar n’ha estat un primer factor
a l’hora de motivar a l’electorat. Per una banda CiU l’ha centrat en un canvi
de color polític i la CUP en un canvi fonamentat més en la proximitat i en la
participació. Nosaltres, defensant un model - entenem que en aquesta darrera
línia -; a l’haver estat 4 anys en el govern tripartit, hem perdut part de la nostra
credibilitat.
Tot i la nostra dificultat – 10 (PSC i ERC) a 1 (ICV) – a l’hora de poder aplicar
el nostre model de govern transversal i participatiu, el cert és que ha arribat
més a la ciutadania la nostra aportació al govern socialista que no pas la nostra
voluntat de canvi en la manera de governar. Primer greu error nostre.

La campanya electoral i el programa han suposat també dos eixos decisius per
a fer moure a l’electorat. El PSC després de tants anys de govern, amb el
clientelisme que això els hi comporta, ha sabut mantenir actiu al seu electorat.
La CUP ha sabut generar il·lusió, ha sabut mobilitzar a força gent jove, i en
definitiva ha sabut implicar al jovent en els afers polítics municipals.
Nosaltres honradament no n’hem sabut. Tot i haver publicat els 12 compromisos
innegociables per entrar en un futur govern, ens ha mancat la convicció
necessària per a tornar a generar compromís i confiança en el nostre projecte;
reconeixent també el nostre poc entusiasme a l’hora d’haver d’optar per una
de les dues opcions majoritàries PSC o CiU.
No volem acabar sense felicitar altra vegada a la CUP pel seu resultat,  posant
en valor  que el futur del nostre poble l’haurà  decidit  gent jove.

Tot un repte i un bon aprenentatge democràtic!

Grup Municipal d’ICV de Sant Celoni i la Batllòria

Moltes gràcies a la gent de Sant Celoni i
moltes gràcies a la gent de La Batllòria
Des del grup municipal del PSC de Sant Celoni volem donar les gràcies
a la gent que ens ha fet confiança. Més d’un 40 % de la gent que va
anar a votar el passat diumenge, 27 de maig va triar la nostra opció.
Repetim els resultats de les passades eleccions municipals del 2003,
amb 8 regidors, essent la força municipal més votada. Per a nosaltres
és un orgull i una gran satisfacció.

També volem agrair el comportament i civisme de la nostra població i
la participació que ha superat amb escreix la mitjana de tot el país.

A sant Celoni i la Batllòria tenim molts projectes engegats, alguns d’ells
d’un abast i d’una importància cabdal per seguir amb la transformació
del nostre municipi. Projectes en salut, educació, infraestructures,
habitatge, esports i cultura, etc., que han de permetre que continuem
essent un poble equilibrat i sostenible. Un poble a on la seva gent
gaudeixi del dia a dia i del contacte ciutadà. Un poble en el qual el
model a aconseguir sigui la socialització i l’intercanvi del coneixement
per a tothom. Que les entitats i associacions juguin un rol molt important.
Un poble amb dinamisme comercial i amb distribució de la seva riquesa.

Hem de continuar incrementant la nostra autoestima com a celonins i
celonines, com a batlloriencs i batllorienques. Fer que ser ciutadà de
Sant Celoni sigui un orgull pel que representa i per la seva gent.

Per a tot això, hem de seguir amb un govern amb empenta i idees
clares. Un govern seriós, amb coneixements, experiència i honradesa.

El grup municipal del PSC ha donat mostres d’aquestes virtuts i per això
se’ns ha tornar a fer costat.

La nostra intenció és seguir treballant per a la gent de Sant Celoni i La
Batllòria. Per això, Joan Castaño és l’alcalde de la gent.

Grup Municipal del PSC

Gràcies i seguiu amb nosaltres!
Aquesta campanya electoral ha estat molt bé. La gent de
Convergència i Unió ens ho hem passat molt bé, hem fet molta pinya,
hem incorporat molts nous amics a la colla, ens hem empescat noves
maneres de transmetre el nostre missatge i hem acabat d’interioritzar
tots els problemes, oportunitats i necessitats d’aquest entorn nostre
tan privilegiat.

Aquesta campanya electoral ha estat molt bé. Però cal deixar clar
que no ha sortit com un ‘bolet’, que no ha estat articulada amb un
mes ni dos ni tres. Ha estat el fruit pacient i obstinat de quatre anys i
més enllà encara. Quatre anys d’estudiar-nos, d’estudiar aquest poble
nostre, d’estudiar el tripartit que ha volgut ferir-nos tantes vegades i
de guanyar complicitats arreu.

Aquesta campanya electoral ha estat molt bé perquè els resultats
ens han reconegut tots aquests esforços, perquè tenim l’oportunitat
de posar en pràctica totes aquestes idees engrescadores i acabar amb
aquesta grisor que ja fa massa anys que dura.

Moltes gràcies a tots aquells amb qui hem pujat i baixat milers d’escales
fent el porta a porta.

Moltes gràcies a tots aquells amb qui hem rigut després d’una llarga
jornada de treball.
Moltes gràcies a tots aquells que ens heu fet saber les vostres crítiques
i amb això ens heu fet millors.
Moltes gràcies a les 2.769 persones que ens heu votat i amb això
hem aconseguit els millors resultats de la història de CiU a Sant Celoni.

Si finalment Convergència i Unió forma part de l’equip que liderarà el
progrés d’aquest poble els propers quatre anys seguirem abocant la

nostra energia a fer que tots siguem més feliços. I, si no, també:
no ho dubteu!

Grup Municipal de CiU
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Casas

Vigas -  Cardona

Sancho

Chanut

divendres 1 de juny

Inauguració exposició de pintura.
Pintors del barri Baix Montseny

 2/4 de 8 del vespre
 Local de l’AAVV Baix Montseny

Coses prohibides (diversos autors)
Teatre Tramoia

 10 de la nit  Sala Gran de l’Ateneu

diumenge 3 de juny

Inauguració itinerari La Vall d’Olzinelles

 2/4 de 9 del matí,
 sortida des de Can Draper
 2/4 de 12,
 inauguració al mateix punt

Cinema a l’Ateneu El Pacto de los lobos,
de Christophe Gans

 6 de la tarda  Sala Petita de l’Ateneu

Concert de viola i piano a càrrec
de Joana Fugarolas i Albert Giménez

 8 del vespre  Sala Petita de l’Ateneu

divendres 8 de juny

II Trofeu Internacional
“Laboratoris Feltor”
Triangular entre la selecció del Brasil,
la de Colòmbia i el CP Sant Celoni

 de les 20 a les 22 h

dissabte 9 de juny

Sortida cultural a Cotlliure i
camp de refugiats de la
Guerra Civil (Catalunya Nord)
Informació i inscripcions:
Àrea de Cultura. Rectoria Vella

Hora del conte Història d’un jardi,
a càrrec de Dinsdungat Animació
adreçat a nens i nenes entre 2 i 5 anys

 2/4 de 12 del migdia
 Biblioteca l’Escorxador

Demostració de Taichí i de balls country
 2/4 de 7 de la tarda
 Carrer Major de Dalt

Org: Associació de Veïns del Carrer major de dalt, Barri
de la Vilanova

STAFF de Damián Muñoz.
Dansa

 10 de la nit  Sala Gran de l’Ateneu

diumenge 10 de juny

Escola de dansa Mar&Ven presenta:
BLANCANEUS

 6 de la tarda  Sala Gran de l’Ateneu

dimarts 12 de juny

Audició de 8 a 9.
A càrrec d’alumnes de l’Escola de Música

 8 del vespre
 Sala Petita de l’Ateneu

dimecres 13 de juny

Audició de 8 a 9.
A càrrec d’alumnes de l’Escola de Música

 8 del vespre  Sala Petita de l’Ateneu

dijous 14 de juny

Audició de 8 a 9.
A càrrec d’alumnes de l’Escola de Música

 8 del vespre  Sala Petita de l’Ateneu

divendres 15 de juny

Concert dels alumnes adults
de l’Escola de Música

 10 de la nit  Sala Petita de l’Ateneu

Tertúlia literària sobre
Principi de plaer de Jordi Julià,
conduïda per Jesús Pacheco.
Amb la participació del poeta celoní i
la col·laboració de l’Institut de les Lletres
Catalanes.

 9 del vespre  Hotel Suís

Inauguració Exposició
de les obres dels alumnes
de Dibuix i Pintura del Centre
de Formació d’Adults Baix Montseny

 2/4 de 10 del vespre  Can Ramis
(Del 15 de juny a l’1 de juliol.
Horari: de dilluns a dissabte de 6 a 8 del vespre;
diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 del migdia
i de 6 a 8 del vespre)

dissabte 16 de juny

XXII Torneig d’hoquei patins i XVII Trobada
d’escoles amb 18 equips

 de les 9 h a les 19 h

Actuació a càrrec d'alumnes
de l'Escola de Música

 2/4 de 7 de la tarda
 Carrer Major de Dalt

Org: Associació de Veïns del Carrer major de
dalt, Barri de la Vilanova

Sessions’n’Sona:
ASHED MIME + TANGO FUSIÓN

 11 de la nit
 Sala Petita de l’Ateneu

diumenge 17 de juny

Mar i terra per la Costa Brava.
Sortida de natura del CESC.

 a 2/4 de 8 del matí,
 des de la plaça del Comte del Montseny

Preu: 35 euros (places limitades)
Organitza: CESC

XXII Torneig d’hoquei patins i
XVII Trobada d’escoles amb 18 equips

 de les 9 h a les 18 h

Cinema a l’Ateneu:
Mach Point de Woody Allen

 6 de la tarda  Sala Petita de l’Ateneu

dimarts 19 de juny

Concert dels AFRAH,
grup de música tradicional i
popular del Marroc Oriental
Organitza: Associació d’Immigrants Marroquins de Sant
Celoni, amb la col·laboració de AEPDC, SODEPAU i
Xarxa de Cultures solidàries

 8 del vespre
 Plaça de la Vila

dimecres 20 de juny

Audició de conjunts instrumentals
i corals del programa Bàsic de l’Escola
de Música

 2/4 de 8 del vespre  Sala Petita de l’Ateneu

dijous 21 de juny

Taller familiar de jocs del món.
Adreçat a nens i nenes a partir de 5 anys i a
pares.
Places limitades, inscripcions a la Biblioteca.

 6 de la tarda
 Biblioteca Municipal l’Escorxador

divendres 22 de juny

Mostra de Teatre.
A càrrec dels alumnes de teatre del CME

 9 del vespre  Sala Petita de l’Ateneu

dissabte, 23 de juny

Sardanes
Cobla: Ciutat de Terrassa
Durant la ballada,
arribada de la Flama del Canigó,
lectura del manifest anual a càrrec de
l’Agrupació Escolta Erol i espectacle de foc
amb la Colla de Diables

 7 de la tarda   Plaça de la Vila

Organitza: Agrupació Sardanista Baix Montseny
de Sant Celoni

Revetlla de Sant Joan 2007
pàrquing del pavelló 

SOPAR  POPULAR
amenitzat amb l’espectacle
de Lucky LLuch

 A 2/4 de 10 de la nit
Sopar + coca de Sant Joan + cava + espectacle:
20 euros

Venda anticipada de tiquets fins a dijous,
21 de juny a:
Tretzevents,
Els 4 Gats,
Pastisseria Rodellas,
Morella Estilistes
i Barberia Morella
 
Divendres 22 i dissabte 23:
venda de tiquets a la plaça de la Vila

Espectacle d’encesa de la foguera
 A les 12 de la nit

Concert de versions de pop rock
amb THE YOUNG OLDERS
i final de festa amb
TRITONS SOUND SISTEM

 A 2/4 d’1 de la nit

espectacles gratuïts
organitza: Colla de Diables de Sant Celoni

divendres, 29 de juny

Tastets d’estiu.
Mostra de cuina del Baix Montseny

 9 del vespre   Plaça de la Vila
Organitza: Associació d’empresaris turístics Montseny

Sant Celoni Sona! Concurs 2oo7
 Vespre - nit   Plaça de la Biblioteca

dissabte 30 de juny

Jocs per a la mainada i xocolatada.
 2/4 de 7 de la tarda
 Carrer Major de Dalt

Org: Associació de Veïns del Carrer major de dalt,
Barri de la Vilanova

Concert a càrrec de conjunts
instrumentals de l’Escola de Música de
Sant Celoni i La Sènia

 7 de la tarda  Sala Petita de l’Ateneu

Sortida del CESC per l’Aragó,
tot recordant Santiago Garcés.
Inscripcions fins el 15 de juny

ARRELCAT’07
Cercavila d’entitats de cultura popular i
tradicional d’arreu dels Països Catalans

 A partir de les 7 de la tarda
 Des de la plaça de la Creu

Sopar Popular
 2/4 de 10 de la nit  Pati de Can Ramis

Places limitades. Venda de tiquets el mateix
dia a partir de les 9 del vespre a Can Ramis.

Concert amb Calaix de Sastre +
The K (metal català)
Entrada lliure. Servei de barra.

 11 de la nit   Pati de Can Ramis
Organitza: Colla Bastonera Quico Sabaté

Sant Celoni Sona! Concurs 2oo7
 Vespre nit  Plaça de la Biblioteca

Draper

Draper

Chanut

Chanut

Chanut

Chanut

Draper

Draper

Draper

Draper

Vigas -  Cardona
Vigas -  Cardona

Vigas -  Cardona

Vigas -  Cardona

Vigas -  Cardona

Casas

Casas
Casas

Casas

Casas

Sancho

Sancho

Sancho

Sancho

Sancho

SÍLVIA DUSET,
Petites coses, grans plaers!
Esbossos fets amb els ulls tancats, fets en un
moment de calma, buscant dins l’interior aquells
petits moments en què un somriure se’ns
dibuixa a la cara; dolços moments de coses
que possiblement no donem importància, però
que necessitem per ser més feliços i per viure
millor el dia a dia. Plasmats, llavors, en teles
plenes de colors amb molta alegria, de formes
simples però eloqüents.
Dibuixos que tenen un inici i que esperem que
mai tinguin un final.
Esperances de no perdre mai la il·lusió ni el
somriure perquè una petita estona, una cosa,
una persona, et pot alegrar el dia.
Potser demà una persona et regalarà un
somriure...

18 maig - 17 juny 2007

horari:
dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre,
dilluns tancat
diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2 del
migdia i de 5 a 8 del vespre

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

EXPOSICIÓ
RECTORIA VELLA

Festes de Barri
- Baix Montseny: 15, 16 i 17 de juny

- Pont Trencat: 16 i 17 de juny

- Turó de la Mare de Déu del Puig: 23 de juny

- Les Borrelles: 6, 7 i 8 de juliol

- Molí Paperer: 21 de juliol

- Can Coll: 20, 21 i 22 de juliol

- Sant Llorenç de Vilardell: 3, 4 i 5 d'agost

- C/ Major de Dalt: 23 de setembre


