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El nou ajuntament
de Sant Celoni 2007 - 2011
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Francesc Deulofeu

Constitució
del nou Ajuntament

Alcalde

Plens d’il·lusió i energia
Benvolguts veïns i veïnes,
És un gran honor per a mi presentar-me per primera
vegada des d’aquest espai com a alcalde del nostre
municipi. M’agradaria ser capaç de transmetre tot el
que això significa per a mi. Ens sentim molt privilegiats
de poder dedicar uns anys de la nostra vida a servir
el nostre poble, a millorar-lo, a fer que els que hi
vivim ho fem amb les millors condicions
possibles, contribuint activament i decisòriament
al seu progrés.

Dissabte 16 de juny es va constituir el nou ajuntament que governarà Sant Celoni
durant els propers quatre anys. Francesc Deulofeu i Fontanillas va ser investit alcalde
amb els 7 vots dels regidors de Convergència i Unió i els 2 de la Candidatura d’Unitat
Popular a partir de l’Acord d’investidura i governabilitat subscrit entre aquest dos
grups municipals. Els 8 regidors del PSC han passat a l’oposició.

Comença una nova etapa i volem que estigui
marcada per una nova manera de fer, oberta,
transparent i totalment abocada al compliment
de les necessitats de les persones i també al seu
gaudi.
Iniciem aquesta legislatura amb alguns grans temes
molt presents:
- El creixement sostenible i l’adequació dels serveis
- L’atenció a les persones dependents i la
potenciació dels serveis socials
- La qualitat en l’educació i l’impuls cultural
- La cohesió social com a constructor de la identitat
del municipi
- L’augment de la participació de la societat civil
en la presa de decisions

Grup polític

Vots

%

Regidors

3.086

40,28 %

8

2.769

36,14 %

7

729

9,52 %

2

365

4,76 %

0

360

4,70 %

0

198

2,58 %

0

- La garantia de l’accés a l’habitatge digne
- El desenvolupament econòmic en el marc del
nostre entorn, potenciant el turisme i la cultura
com a nous filons d’ocupació
Volem que Sant Celoni sigui mereixedora de la
capitalitat del Baix Montseny i que tots els celonins
i celonines, batlloriencs i batllorienques ens sentim
orgullosos del nostre entorn, un entorn eficaç
en la gestió, creatiu culturalment i amb
oportunitats per a tothom de formació, feina i
benestar.
Ens permetem reconèixer la feina dels qui ens
han precedit i desitgem que segueixin col·laborant
a favor de l’acompliment d’aquesta tasca tan noble.
Perquè estem segurs que només units, fins i tot des
dels nostres desacords, aconseguirem tirar endavant
els grans reptes que com a poble volem assolir.
Aquestes primeres setmanes de govern han estat
intenses, però la il·lusió i l’energia són la nostra
recepta per a fer-hi front. Volem que aquest estat
d’ànim s’escampi entre tots els que vivim a Sant
Celoni i la Batllòria. Tant l’equip de govern com
tots els tècnics ens posem plenament a la teva
disposició i esperem trobar-te en aquestes línies
mes rere mes.
Acabo la primera columna com alcalde tal com
vaig acabar el primer ple, amb un primer
compromís, en forma de vers i manllevant unes
boniques paraules d’Espriu:
“Ens mantindrem fidels per sempre més al servei
d’aquest poble!”
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Cens: 11.865

Votants: 7.661

Participació: 64,57 %

Vots vàlids: 7.638
Vots nuls: 23
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Francesc Deulofeu
Fontanillas
Alcalde

Jordi Cuminal Roquet
Regidor de Cultura,
Educació i Joventut
1r Tinent d'Alcalde

Laura Costa Olivé
Regidora de Comunitat
i Comunicació

Dolors Lechuga Garcia
Regidora de Seguretat
Ciutadana
2n Tinent d'Alcalde

Miquel Negre Sánchez
Regidor d’Espai Públic
i Esports

Carles Mas Lloveras
Regidor d’Administració
General, Economia i
Habitatge
3r Tinent d’Alcalde

Mariano Perapoch Valls
Regidor d’Entorn,
Desenvolupament i
Sostenibilitat

Joan Castaño Augé
Regidor

Jordi Arenas Vilà
Regidor

Magalí Miracle Rigalós
Regidora

Josep Capote Martín
Regidor

Julia de la Encarnación
Gómez

José Manuel
Bueno Martínez

Miquel Vega Vega

Regidora

Regidor

Raul Casado
Jiménez
Regidor

Regidor

Junta de Govern Local
Membres
- Jordi Cuminal Roquet - Dolors Lechuga Garcia - Carles Mas
Lloveras - Laura Costa Olivé - Miquel Negre Sánchez
Podran ser convocats a assistir-hi a
efectes d’informació, els regidors/es:
- Montserrat Vinyets Pagès - Albert Ventura Rovira
- Marià Perapoch Valls

Montserrat Vinyets Pagès
Regidora

Albert Ventura Rovira
Regidor

Les sessions seran quinzenals, els dimecres no festius de cada
mes de l'any, a les 8.30 h a les dependències de l’Ajuntament.
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L'Ajuntament destina més de
173.000 euros en subvencions a entitats
L’Ajuntament de Sant Celoni destina enguany més de 173.000 € en subvencions per a activitats i programes
d’interès públic que realitzin les entitats.
A) SUBVENCIONS ORDINÀRIES

7.- Activitats esportives

1.- Activitats de centres educatius i d’AMPAS

Grup A: Entitats que fomenten i promocionen l’esport en edat escolar

Entitat

Entitat
Club Bàsquet Sant Celoni
Penya Barcelonista Sant Celoni
Club Patí Sant Celoni – Hoquei Patins
Club Atletisme Sant Celoni
Club PatSant Celoni – Patinatge Artístic
Arc Sant Celoni
Club Amics Tennis Taula Sant Celoni
Club Ciclista Sant Celoni
Club Esportiu la Batllòria
Karate Club Just
Club Tennis Sant Celoni

CEIP Josep Pallerola
AMPA Escola Pallerola
IES Baix Montseny
AMPA IES Baix Montseny
CEIP Montnegre de La Batllòria
CEIP Escola La Tordera
AMPA CEIP Escola La Tordera
Col·legi La Salle Sant Celoni
Col·legi Cor de Maria
AMPA Col·legi Cor de Maria
Escola L’Avet Roig – Jacinto Azcárate Sola
CEIP Escola Puigdollers
Serveis Educatius Vallès Oriental III

Subvenció 2007
3.891
3.113
3.286
2.680
1.110
1.945
1.729
1.945
994
994
994
432
994

2.- Activitats de conservació i millora del Medi Ambient
Entitat
Societat de Caçadors de Sant Celoni

Subvenció 2007
1.135

3.- Activitats culturals
Entitat
Colla de Geganters de Sant Celoni
Associació Fotogràfica Crisàlide
Colla de Geganters i Grallers de La Batllòria
Rebrot Teatre
Agrupació Sardanista Baix Montseny
Coral Briançó
Colla Bastonera Quico Sabaté
Esbart Dansaire Sant Martí
Colla de Diables
Xarxa Sant Celoni
Grupo de baile flamenco
Carles Asensio Monrabà

Subvenció 2007
3.090
772
1.538
1.158
2.000
1.545
1.313
2.819
1.738
1.738
772
1.236

Subvenció 2007
10.094
10.094
7.519
5.000
4.223
1.184
1.081
1.081
1.000
412
412

Grup B: Entitats que fomenten i promocionen l’activitat física,
l’esport de competició i de lleure
Entitat
Club Esportiu Sant Celoni
Moto Club Sant Celoni
Unión Deportiva Pitres
Centre Excursionista Sant Celoni
Club Handbol Sant Celoni75
Inacsa Club Esportiu74
Club Futbol Sala Sant Celoni61
Club Petanca Sant Celoni54
Club Petanca Les Borrelles54
Societat Ocellaire Sant Celoni50

Subvenció 2007
18.540
7.210
5.884
4.120
4.017
4.000
1.442
412
412
412

8.- Activitats de promoció, protecció i educació de la salut
Entitat
Catalunya contra el càncer

Subvenció 2007
1.000

9.- Activitats de la igualtat de gènere
Entitat
Ass. Dones Progressistes del Baix Montseny

Subvenció 2007
600

4.- Activitats de dinamització cívica dels barris i del municipi
Entitat
AAVV i Propietaris del Molí Paperer
AAVV de Sant Llorenç de Vilardell
AAVV del Turó de la Mare de Déu del Puig
AAVV del carrer Major de Dalt “Barri Vilanova”
AAVV i Propietaris La Vall del Llor de La Batllòria
AAVV i Propietaris de Les Borrelles
AAVV del Baix Montseny
Junta Compensació Urbanització Royal Parc
AAVV Can Coll

Subvenció 2007
1.400
3.426
1.800
1.865
3.426
3.235
3.235
600
3.235

5.- Activitats d’entitats de gent gran
Entitat
Ass. de gent gran l’Esplai de Sant Celoni

Subvenció 2007
2.800

6.- Activitats d’entitats de gent jove
Entitat
Club de Rol i Jocs d’Estratègia Alastor
Ass. Cultural del Baix Montseny Quico Sabaté
AEG Erol La Salle
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Subvenció 2007
685
1.617
2.058

10.- Activitats de relació comerç de proximitat
– vitalitat als carrers
Entitat
Col·lectiu Plaça de la Creu
Ass. de veïns Anselm Clavé Centre

Subvenció 2007
300
300

B) SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES
Entitat
Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni
Les Cordes de Tramoia
Club Ciclista Sant Celoni
Club Petanca Sant Celoni
Centre Excursionista Sant Celoni
Club Bàsquet Sant Celoni
Club Esportiu La Batllòria
Club Patí Sant Celoni
– Patinatge Artístic (Campionat d’Espanya)
Club Patí Sant Celoni
– Patinatge Artístic (Campionat d’Europa)

Subvenció 2007
1.000
1.100
1.000
412
2.000
5.000
1.930
2.000
4.000
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Nova edició de l’Acampada
Jove a Sant Celoni
Per tercer any consecutiu Sant Celoni acollirà milers de joves que compartiran música, cultura i lleure, en
aquest punt de trobada estiuenc. Com en les dues darreres edicions, tindrà lloc a la zona esportiva municipal
de can Sans i els terrenys de can Reberter i de cal Poll. Enguany l’Ajuntament vol aprofitar el festival per
potenciar la imatge del municipi com a destinació turística molt vinculada al Montseny i al Montnegre.

Preus especials
pel jovent celoní!
L’Ajuntament i les JERC han acordat per primera vegada que
els i les joves de 14 a 28 anys, empadronats a Sant Celoni
fins el dia 25 de juny d’enguany, podran gaudir de descomptes
en els preus de les entrades de l’Acampada Jove 2007:

Preu Normal

Preu Joves 14-28
anys de Sant Celoni

Abonament

55 €

35 €

Dret a
acampar
1 dia

6€

0€

Entrades
dia

Dia
12

Dia
13

Dia
14

Dia
12

Dia
13

Dia
14

20 €

25 €

25 €

12 €

17 €

17 €

Inclou dret a
acampar el mateix
dia

Per comprar les entrades caldrà dirigir-se a la taquilla
disposada expressament a l’entrada de l’Acampada a partir
de les 12 hores del dijous 12 de juliol.
Només es vendran personalment al/ a la titular del DNI,
que s’ha de presentar ineludiblement.
L’organització no retornarà l’import de les entrades que ja
s’han adquirit al preu normal.

Bona acollida i promoció de Sant Celoni
aspectes diversos de Sant Celoni pretén

l’Ajuntament oferirà mitjançant sis

provocar la curiositat per conèixer la vila,

informadors/res que estaran a disposició de

tot estimulant la recerca de les respostes

tothom per explicar tot allò que se’ls pugui

en contacte amb la gent de carrer,

consultar referit a Sant Celoni. Hi haurà un

l’observació dels edificis, etc. Entre els que

punt d’informació fix i altres de que es mouran

endevinin i lliurin la butlleta amb les seves

per l’àmbit del centre històric i comercial,

Com a novetat, l’Ajuntament lliurarà a tots els

dades, se sortejaran dos caps de setmana

l’eix de la carretera de Campins, l’estació de

acampats una bossa-motxilla que portarà

d’estada a Sant Celoni, gentilesa de la Unió

tren, la Rectoria Vella, etc. Aquestes persones

imprès el text Sant Celoni és Montseny -

de Botiguers i Comerciants (UBIC) i de diversos

no només garantiran la millor informació,

Montnegre, a l’interior de la qual hi trobaran

establiments.

també tenen com a missió vetllar perquè

informació sobre el municipi (hostaleria,

qualsevol eventualitat que es produeixi al

comerç, serveis...). També s’ha preparat un

Una altra iniciativa per millorar l’estada dels

carrer pugui ser atesa degudament i amb

full – joc, que a partir de preguntes sobre

visitants és el servei d’informació que

agilitat.
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18 persones acaben la formació
com a treballadors/es familiars
A mitjans de juny va tenir lloc a la Rectoria Vella l´acte de cloenda del
Programa ILOSER-4 (Programa de Millora de l´Ocupabilitat en el sector
dels Serveis d´Atenció a les Persones) que ha comptat amb la participació
de 18 persones. L´objectiu principal d'aquest projecte és millorar
l´ocupabilitat de les persones aturades a través de diferents accions
formatives. En el cas de Sant Celoni, 18 alumnes han fet un curs de
Treballador/a familiar impartit per la Fundació Pere Tarrés de 700 hores
(400 teòriques i 300 pràctiques) que va acabar el 31 de maig. El projecte
ILO-SER 4 l'impulsa la Diputació de Barcelona i es dirigeix a municipis
amb menys de 50.000 habitants amb l'objectiu de fomentar iniciatives
que desenvolupin l´ocupació en el sector dels serveis d´atenció a les
persones. A l’hora de la selecció dels alumnes que van participar al
programa es va vetllar per l’adequació dels perfils de les persones
participants als requeriments dels llocs de treball i es va posar especial
atenció als col·lectius de dones, joves, persones immigrades i persones
amb dificultats especials per a la inserció laboral. Dins de les persones
seleccionades algunes treballaven al sector dins de l’economia
submergida, altres eren cuidadores de familiars depenents, la majoria
portaven temps sense treballar, volien trobar feina i tenien la necessitat
d’aprendre una professió.

L'Ajuntament signa dos nous convenis
amb Càrites i el GRIMM
L´Ajuntament va signar a mitjans de juny un nou conveni amb Càrites i el
GRIMM, per tal d´ajudar a la tasca social d'aquestes dues entitats. Per Càrites,
suposa una aportació econòmica de 8.400 euros destinada a l'ajuda a famílies
i persones necessitades del municipi. L´aportació que rep el GRIM puja a
20.205 euros pel finançament de tres programes: fase final del projecte de
desenvolupament d´activitats agrícoles generadora d´ingressos a Diarra Madina
(Gàmbia); rellançament del projecte de transport d´aigua als horts i a la
població de Diabougu Mousa (Senegal) i finalització del projecte de
desenvolupament comunitari i agrícola a la població de Missira (Senegal). Les
tres actuacions es defineixen com a projectes de desenvolupament comunitari
agrícola destinats a dotar la comunitat dels recursos necessaris per tirar
endavant activitats que els donin ingressos econòmics.

Habitatge social de lloguer
Informació i presentació de sol·licituds: del 2 al 24 de juliol de 2007
Les persones interessades en llogar un
habitatge de protecció oficial, de promoció
pública, en segones adjudicacions, situat al
carrer Lluís Companys núm. 1 escala D 3r 3a
(sense ascensor) de Sant Celoni, ja poden
presentar les seves sol·licituds. El pis té 3
dormitoris, una superfície de 72,83 m2 i el
preu és de 111,34 euros al mes.
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Les sol·licituds, en model normalitzat i
adjuntant la documentació requerida, es poden
obtenir i presentar a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (c/ Campins, 24 de dilluns a
divendres al matí) del 2 al 24 de juliol.
Així mateix, es poden presentar per qualsevol
dels mitjans previstos a l’article 38 de la llei

30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Els requisits d’accés, el procés d’admissió i la
documentació a aportar es pot trobar a la
pàgina web de l’Ajuntament i a l’OAC.
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Les obres d’urbanització del
carrer Breda de la Batllòria
podran començar ben aviat
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 11 de juny de 2007, ha adjudicat
les obres d’urbanització del carrer Breda, de la Batllòria. Després de la signatura
del contracte amb l’empresa s’iniciaran les obres que donaran lloc a l’obertura
del nou tram del carrer mitjançant l’enderroc d’edificacions, coberts i tanques
existents i la realització dels treballs que proveiran la zona de tots els serveis,
evacuació d’aigües pluvials i residuals, xarxa d’aigua potable, xarxa elèctrica,
enllumenat públic, xarxa de telèfon i fibra òptica, pavimentacions, xarxa de
gas, etc. Culminarà així un complex procés de treball entre l’Ajuntament i el
veïnat, que permetrà guanyar un interessant espai públic al cor històric
de la Batllòria: nova perspectiva i accés al bell edifici de can Bruguera,
nou accés a la Unió Batllorienca (en redacció el projecte de rehabilitació
d’aquest estimat edifici, com a Biblioteca, sala d’actes, locals per entitats,
magatzems...). Es preveu que l’obre estigui acabada a principis del 2008.

El Parc d’activitats del Pertegàs
ja disposa d’empresa
constructora
Les obres per a la implantació del Parc d’activitats, al costat de la riera del
Pertegàs i a la vora de la font de Sagristà, ja han estat adjudicades per part de
l’Ajuntament. Aquesta zona es convertirà en un espai lúdic, pensat especialment
perquè els joves puguin practicar activitats a l’aire lliure: patins, taules d’skate,
bicicletes free style, boulder per a la pràctica de l’escalada... També disposarà
de grades per a públic, apantallament sonor amb el manteniment de l’arbrat
existent, enllumenat públic, recollida d’aigües pluvials i mobiliari urbà.

El projecte de restauració de
l’església de Sant Llorenç de
Vilardell, adjudicat
Els treballs de redacció del projecte de restauració de l’església de Sant
Llorenç de Vilardell, ja s’han adjudicat a un gabinet d’arquitectura
especialitzat en rehabilitació. Com ja s’ha fet avinent anteriorment,
l’església està inclosa en el catàleg del Patrimoni històric i artístic del
municipi i, arrel del Pla especial de protecció i millora de l’Urbanització
Boscos del Montnegre, aprovat definitivament el dia 22 de setembre de
2005 i del conveni signat amb la propietat, actualment forma part del
Patrimoni de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Paral·lelament a la redacció del projecte, es farà l’estudi i definició dels
usos als quals es destinarà l’edifici.
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Al·legacions de l’Ajuntament al nou
Pla especial del Parc Natural del Montseny
(vegeu franja a la imatge, ratllada
en verd), a la zona del Torrent de
Palomeres, però, paradoxalment,
no preveu la inclusió del municipi
en l’àmbit del Pla Especial. Acollintse a l’audiència indicada, l’Ajuntament
de Sant Celoni, ha analitzat la
documentació tècnica, jurídica i
científica que fonamenta el Pla
especial, i ha formulat les següents
propostes:

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya ha formulat l’aprovació inicial del Pla Especial de Protecció
del medi físic i del paisatge del Parc Natural del Montseny, promogut per
la Diputació de Barcelona i la de Girona, que té per objecte la posada
al dia del primer pla, que data de l’any 1978, per adequar-lo a les
noves realitats socials, ambientals, i científiques, entre d’altres. En el
procés d’aprovació també s’ha donat audiència a municipis que, com
Sant Celoni, tot i no estar inclosos en l’àmbit del Pla especial, mantenen
una forta vinculació amb el Montseny, especialment en matèria de
connectivitat ecològica entre espais naturals (en aquest cas, entre el
Montseny i el Montnegre). Efectivament, el nou Pla adopta com a
zona de connexió ecològica una bona porció de territori celoní

a. La incorporació de l’àmbit de
connectivitat del municipi de Sant
Celoni al Pla Especial de Protecció
del medi físic i del paisatge del Parc
Natural del Montseny.
b. La incorporació del les zones qualificades com a àrea de ribera
(tipus VI, Zona 22) i com a sòl d’interès paisatgístic (tipus V. Zona
21) pel Pla General Municipal d’Ordenació de Sant Celoni (1997), a
l’àmbit de connectivitat previstes a la revisió Pla Especial de Protecció
del medi físic i del paisatge del Parc Natural del Montseny.
c. La incorporació de l’Ajuntament de Sant Celoni als òrgans de gestió
del Parc natural del Montseny.
A partir d’ara s’iniciarà un període d’exposició pública del Pla Especial
i d’aquí uns mesos quan es disposi de resolució definitiva es veurà
quin tractament rep finalment Sant Celoni.

Ajustos al pas de fauna del Torrent de Palomeres
El traçat de la línia d’alta velocitat en el tram
de Sant Celoni va incorporar en el projecte
constructiu diferents passos de fauna, el
més rellevant dels quals és el del torrent
de Palomeres. A aquest, a més, se li ha donat
continuïtat obrint un pas de les mateixes
característiques sota la línia de ferrocarril
convencional, com a mesura compensatòria
del projecte.
L’interès estratègic de la zona per a la
connectivitat ecològica entre els massissos
del Montseny i del Montnegre (ambdós
inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural
i en la xarxa Natura 2000) ha estat abastament
demostrat, i són molts els documents que
consideren que l’entorn del torrent de
Palomeres és el que ofereix la millor
possibilitat de connexió biològica (Auditoria
Ambiental Municipal de Sant Celoni 1996;
Les vies verdes del Vallès, 2005; Pla especial
de protecció del medi físic i del paisatge del
Parc natural del Montseny, 2007).
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Una vegada finalitzada la construcció de
l’esmentat pas de fauna s’ha constatat que
conté algun desajust, especialment pel fet
que el creua un camí que s’ha reposat després
de les obres. Com que aquest camí pot
condicionar negativament la funcionalitat del
pas, l’Ajuntament s’ha adreçat al Ministeri
de Foment, per tal que elabori un projecte
alternatiu que garanteixi que la
infraestructura compleix adequadament la
seva finalitat.
Paral·lelament, tècnics municipals i de
l’empresa constructora han acordat l’ajust de
petits aspectes del disseny del pas, que eren
ràpida i fàcilment millorables (pendent i forma
d’escolleres, bàsicament).
Aquest pas de fauna és una obra
emblemàtica, no només per Sant Celoni,
perquè és una de les primeres actuacions de
desfragmentació, és a dir, de permeabilització
d’infraestructures que intercepten connectors

que se realitza en l’Estat espanyol.
Actualment, les obres del pas de fauna de la
Línia d’Alta Velocitat es troben en la seva
darrera fase, amb previsió de finalització al
juliol de 2007. Tanmateix, no s’han concretat
els detalls de condicionament dels seus
accessos, especialment pel sector de
Montnegre. La connexió d’aquest pas amb la
Tordera és un dels aspectes més complexes,
perquè és necessari fer permeable la carretera
comarcal C-35 i reconsiderar el planejament
urbanístic de les parcel·les pròximes, que
són majoritàriament urbanes industrials. Des
de la Tordera, la connexió amb el Montnegre
és relativament possible a través dels diversos
passos inferiors de l’AP-7, amb millores que
previsiblement es trobaran descrites en el Pla
especial de les àrees de ribera de la Tordera,
que el propi Ajuntament de Sant Celoni ha
promogut el 2007.

L’informatiu

La Generalitat premia
l'Ajuntament de Sant Celoni
per la millora de l'espai urbà
L'Alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, va recollir el 25 de juny el premi per
la millora de l´espai urbà i comercial del municipi de mans del Conseller d´Innovació,
Universitats i Empresa, Josep Huguet. L´acte de lliurament va tenir lloc a la Casa
Llotja de Mar de Barcelona. Aquest és el segon reconeixement que es dóna a
l´impuls comercial promogut des de l´Ajuntament de Sant Celoni. A la recollida
del guardó també hi van assistir el Regidor de Desenvolupament, Marià Perapoch
i representants de la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni.

PLENS
MUNICIPALS
Sessió extraordinària
24 de maig de 2007
Sistema de finançament a través de la concertació d’un
crèdit amb l’Institut Català de Finances de l’actuació
anomenada “Millora del camp d’atletisme”
subvencionada amb 183.400 euros pel Consell
Català de l’Esport. Aprovat per unanimitat.
Modificació del Pla general d’ordenació urbana
relativa a la porta de Ponent, així com el conveni
urbanístic que la proposa amb l’objectiu d’establir
un nou nus viari a l’entrada de la vila que millori
substancialment el trànsit de sortida i d’entrada al
municipi. Aprovat amb 10 vots a favor dels grups
municipals del PSC, ERC i ICV i 6 vots en contra de CiU.

Acord de suspensió potestativa de llicències a la
zona centre de Sant Celoni relativa a determinats
usos d’oficines i serveis mentre s’acaba d’elaborar
una regulació dels usos urbanístics que permeti la
coexistència pacífica i equilibrada dels diversos tipus,
creant un centre comercial a cel obert amb poder
d’atracció suficient per a constituir-se en un motor per
al comerç i desenvolupament urbà de la zona. Aprovat
per unanimitat.

Animals domèstics
abandonats
juny 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.

Primers resultats del grup que
està treballant en el disseny de la
passera de Can Draper
En el marc del projecte de participació Actua, un grup de persones format per
ciutadans i ciutadanes i tècnics de l’Ajuntament ha estat treballant en el disseny
del pont per a vianants i bicicletes sobre el riu Tordera al seu pas per Can Draper.
A partir de l’estudi d’inundabilitat s’ha definit com a millor opció d’ubicació
seguir l’eix viari del carrer Indústria. Aquesta opció planteja la necessitat de
trobar una solució a l’altre costat del pont per arribar al camí, solució que, després
d’analitzar les diverses propostes, passa per travessar el camp de conreu mantenint
l’eix marcat per la passera amb un pendent de baixada del 6% fins assolir la
rasant actual del camp i minimitzant així el seu impacte.

Les següents imatges corresponen a alguns dels animals
recollits durant el mes de juny.
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.cat. 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).

Un altre aspecte en el que s’ha avançat és en l’anàlisi de les diverses alternatives
pel que fa a tipologia concretant-se, després de debatre avantatges i inconvenients,
com a millor opció, la realització d’una passera flexible, atirantada horitzontalment,
tipus pont de mico, amb baranes senzilles i verticals i un sistema d’enllumenat
(abalisament) mitjançant un sistema autònom de plaques fotovoltaiques i bateries.
En properes reunions s’acabarà de tancar la definició de materials, tant pel que
fa a les baranes com al paviment, així com la proposta definitiva de disseny.
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Procés de preinscripció als centres educatius
Falsos empadronaments

Comissió d’escolarització

Amb l’objectiu d’evitar un possible frau en
l’empadronament per poder entrar a un centre
educatiu del municipi, l’Ajuntament de Sant
Celoni ha acordat les mesures següents:

El passat 21 de maig es va constituir la
comissió d’escolarització per al curs 2007 –
2008. En aquesta comissió es va decidir
constituir una subcomissió d’escolarització
específica per a Sant Celoni constituïda per
l’inspector, els directors dels centres educatius
del municipi, el regidor de Cultura de
l’Ajuntament, la coordinadora de l’Equip
d’Assessorament Pedagògic del Departament
d’Educació i la tècnica de l’Oficina Municipal
d’Escolarització.

1. Redactar i aprovar una nova ordenança
municipal d’empadronaments que pugui
entrar en funcionament el setembre on hi
consti que, en cas de sospita de frau,
l’Ajuntament denegarà l’empadronament. Si
la família no està d’acord té la possibilitat de
fer una al·legació a l’Ajuntament.
2. Revisar el padró històric el mes de gener
per detectar possibles fraus de llei i obrir un
expedient d’ofici que farà que els casos que
es puguin provar es puguin donar de baixa
del padró abans de començar el període de
preinscripció.

Les funcions d’aquesta subcomissió són:
- Supervisar el procés d’admissió de l’alumnat
i el compliment de les normes que el regulen
i proposar a l’Administració educativa les
mesures que consideri adequades.

RECOMANACIONS PER
COMPRAR EN REBAIXES

OMIC

OFICINA MUNICIPAL
D’INFORMACIÓ
A LES PERSONES
CONSUMIDORES

La campanya comença l’1 de
juliol fins el 31 d’agost. La
realització i la durada de les
rebaixes és una decisió del
comerciant, mínim una
setmana i màxim dos mesos.

Des de L’OMIC es recomana a les persones consumidores seguir els
següents consells:
- Fer una llista dels productes que interessen, d’acord amb el
pressupost disponible.
- Comparar preus. El preu rebaixat ha de constar sempre al costat
del preu habitual, tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment.
- Comprovar si l’establiment admet habitualment les targetes de
crèdit com a forma de pagament. També ha d’admetre aquest
sistema en període de rebaixes.
- Examinar el producte, que ha de tenir la mateixa qualitat i garantia
que té a preu no rebaixat, sense defectes.
- Llegir detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les
característiques del producte. Els productes han d’estar etiquetats
en català i/o castellà.
- Demanar i conservar el tiquet de compra o la factura ja que és la
garantia. També cal conservar els catàlegs comercials i la publicitat
del producte juntament amb les seves característiques. Si es
detecten defectes en el producte, cal dirigir-se a l’establiment on
s’ha adquirit i adjuntar el tiquet o factura de compra.
- Demanar al comerciant la possibilitat de canviar el producte.
L’establiment no té l’obligació de canviar un producte en perfecte
estat, excepte si ho anuncia.
- Tots els comerços han de disposar dels fulls oficials de
reclamació/denúncia.
Més informació a l’Oficina Municipal d’Informació a les persones
Consumidores.

10

- Oferir lloc escolar, en el segon cicle d’educació
infantil i a l’ensenyament obligatori durant el
període de preinscripció, a l’alumnat que
encara no estigui escolaritzat, les sol·licituds
del qual no hagin pogut ser ateses pels consell
escolars dels centres públics o pels titulars
dels centres privats sufragats amb fons públics
- Facilitar l’acolliment, l’orientació i
l’escolarització de l’alumnat amb necessitats
educatives específiques
- Oferir lloc escolar, en el segon cicle d’educació
infantil i a l’ensenyament obligatori, a
l’alumnat les sol·licituds del qual es presenten
en haver finalitzat el període de preinscripció,
i no poden ser ateses directament en el centre
sol·licitat en primer lloc
- Comunicar al centre el resultat de la gestió
de llocs escolars que efectuïn, per tal que
aquest procedeixi a l’admissió de l’alumnat
corresponent

a Sant Celoni,

Pla Educatiu d’Entorn

El Soler de Vilardell: un nou
gegant de l’Escola Nova de
Sant Celoni
En el marc del taller de famílies de l’Escola Nova (Centre ubicat
provisonalment al Puigdollers), diversos pares i mares han construït
un gegant que identificarà aquest centre escolar en cercaviles i altres
festes de tradició popular: el Soler de Vilardell. Durant els tres mesos
que ha durat el taller, que s’inscriu en el Pla Educatiu d’Entorn de
Sant Celoni, s’ha donat forma a aquest personatge llegendari de Sant
Celoni. La llegenda local explica que el bon cavaller matà al drac que
tenia atemorida la gent de l’entorn del castell de Vilardell i que morí
emmetzinat per la sang que brollà del coll del drac. El cavaller fou
enterrat en un sepulcre de pedra picada a l’ermita de Sant Martí de
Pertegàs. Amb tot, el cavaller ja no tan sols esguardarà els celonins
des de la façana de l’església barroca, sinó que també a través del
gegant de l’Escola Nova.

L’informatiu

© Arxiu Agrupació Sardanista

SANT JOAN

© Jordi Purtí

Tal i com marca la tradició, el
dia 23 de juny a la nit es va
celebrar la revetlla de Sant
Joan. La Flama del Canigó va
arribar a la tarda a Sant Celoni,
de la mà de l’Agrupació Sardanista Baix
Montseny. Durant la ballada de sardanes
a la plaça de la Vila, l’Agrupació Escolta
Erol va llegir el manifest anual. Al vespre,
la Colla de Diables va preparar un sopar
i festa al pàrking del pavelló. A les 12 de
la nit, es va fer l´espectacle d´encesa de
la foguera tradicional i just després va
començar el concert de versions de pop
rock amb The Young Olders i final de festa
amb Tritons Sound Sistem.

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

Els més petits de l’Escola Municipal de Música
acomiaden el curs amb una mostra
El dilluns 11 de juny es va celebrar a l’Escola de Música la mostra de final de curs dels
alumnes més petits. Hi van participar un total 80 nens i nenes d’edats compreses
entre els 4 i els 7 anys que van pujar a l’escenari per cantar cançons i mostrar treballs
de dansa i moviment.

Participació dels alumnes a la programació d’estiu
Aquest estiu dins del programa d’activitats Estiu a Sant Celoni s’ha previst la participació
dels alumnes de l’Escola de Música. Després de l’èxit que van tenir alguns dels espectaclesaudició que es van preparar per a la I Setmana a la Carta que es va celebrar el passat mes
d’abril, els alumnes i professors de l’escola han volgut sortir al carrer per poder ensenyar
a tot el poble el resultat d’aquest treball. Serà el dimarts 10 de juliol a la plaça de la
Biblioteca. L’espectacle: La Terra OB-3 combina les actuacions musicals dels conjunts
instrumentals amb un text i imatges.

Totes les entitats que organitzin activitats durant els dies de la Festa Major de
setembre i que vulguin sortir al programa d’actes, cal que es posin en contacte amb
l’Àrea de Cultura abans del dia 16 de juliol
(la Rectoria Vella, tel. 93 864 12 13, cultura@santceloni.org)
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Per saber més...
Falses idees, males interpretacions.
Alerta amb la propaganda enganyosa

Producte ecològic? Sovint trobem productes

L’increment de la sensibilitat envers els
problemes ambientals ha portat la ciutadania
a escollir productes menys nocius amb l’entorn.
Això ha produït l’aparició d’eines del
màrqueting per fomentar el consum de
productes suposadament respectuosos amb
l’entorn.

Només els segells acreditatius reconeguts
poden assegurar-ne algunes qualitats. En altres
casos ens caldrà sentit comú i informació per
saber si el producte és o no ecològic.

90 % Biodegradable?

Els detergents sovint indiquen que del 90 al
99% del seu contingut és biodegradable. Però
és aquell 1 a 10% allò que els fa perjudicials
per a l’entorn. Sempre són més recomanables
els sabons naturals: netegen igual sense
necessitat de fer tanta escuma.

que indiquen que són ecològics. No sempre
és cert.

Reciclable? Que un producte sigui

potencialment reciclable no vol dir que es
recicli. Molts productes d’usar i llençar es
presenten com a reciclables. Alguns plàstics
es reciclen... energèticament (s’incineren!).

Siguem crítics amb la propaganda que utilitza
el medi ambient com a reclam.

Protegeix la capa d’ozó?

Els gasos CFC en aerosols, neveres, porexpan...
van ser prohibits pels problemes ambientals
que comportaven (destrucció de l’ozó
estratosfèric que ens protegeix dels rajos
ultraviolats). Els CFC són sovint substituïts per
substàncies com els HCFC, menys
problemàtiques, però que contribueixen a
incrementar l’efecte d’hivernacle.

En cas de dubte podem informar-nos a:
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Tel 93 444 50 00 www.mediambient.gencat.net
Centre Català del Reciclatge-Agència de
Residus de Catalunya.
Tel 93 567 33 05. www.arc-cat.net/ccr

Institut Català del Consum.
Tel 93 556 60 10. www.icconsum.org

Junta Arbitral de Consum de Catalunya
Tel 972 940 100. www.gencat.net/jacc
Consell Català de la producció Agrària
Ecològica (CCPAE)
Tel 93 409 11 22. www.ccpae.org
Centre de Recerca i Informació en Consum
www.cric.pangea.org
Xarxa de Consum Solidari.
Tel 93 268 22 02. www.xarxaconsum.org

Nou recurs educatiu sobre contrapublicitat
i consum responsable

Ecologistes en Acció ha editat un CD didàctic
que pretén aportar algunes eines educatives
entorn la contrapublicitat i el consum
responsable. Aquest nou recurs educatiu dóna
algunes eines perquè consumidors i
consumidores mostrin un comportament crític
i responsable i escullin el seu propi model de
consum. Podeu descarregar-vos el CD a
www.cderron.org

Bona pràctica del mes

Suggeriments...

On vas sense el cabàs?

No t’ho perdis!

Les bosses de plàstic representen, aproximadament, el 6% en pes i el 22% en
volum de les escombraries. S’ha de tenir en compte que són residus amb una
llarga vida ja que no són biodegradables i la seva incineració és molt contaminant.

...l’exposició Ecodisseny que es pot visitar al
CosmoCaixa fins al 30 de novembre. Aquesta exposició
presenta el resultat d'incorporar criteris ambientals al
disseny de mobiliari urbà.

Substituir-les, és ben senzill.

Què podem fer?

... l’exposició Els colors ocults de la natura

- Eviteu les bosses de plàstic de les botigues.

Amb motiu de l’Any de la Ciència 2007, el Jardí Botànic
de Barcelona ens apropa a un món desconegut per
als nostres sentits: els colors que no veiem. Mitjançant
les tècniques de fotografia ultraviolada i infraroja ens
convida a descobrir una nova dimensió visual.
L’exposició es pot visitar fins al 31 de desembre. Més
informació: www.jardibotanic.bcn.cat

- Utilitzeu bosses de tela com la millor opció per fer
les petites compres diàries, però també caixes de
cartró, carretons de la compra, cistells...
- Les bosses de paper també són una alternativa ja
que són reciclables i biodegradables.
- Acostumeu-vos a portar una bossa
plegada a la butxaca o a la bossa de mà
per a compres inesperades.
- Reutilitzeu les bosses de plàstic ja
adquirides per fer noves compres.
- Reutilitzeu-les, quan ja estiguin una mica
degradades, per dipositar-hi la brossa.
- Utilitzeu els contenidors de plàstic quan necessiteu
desfer-vos de les bosses de plàstic.
- Utilitzeu bosses compostables per a la recollida
de la fracció orgànica.
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Oficina 21
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
O per correu electrònic sempre que ho considereu necessari

L’informatiu

Ja pots reutilitzar i reciclar el teu mòbil
Hi ha diverses iniciatives en marxa.
N’expliquem dues:

“Dóna el teu mòbil”
Es tracta d’una
campanya, organitzada
per Creu Roja o
Entrecultures, dirigida
als usuaris de telèfon
mòbil amb dos
objectius fonamentals:

1. Acció social. Els ingressos generats amb
la reutilització dels mòbils donats es destinen
a projectes humanitaris, socials i d’educació
en favor dels col·lectius i països més
desafavorits.
2. Cura medioambiental. Al recollir els
mòbils fora d’ús i promoure la seva
reutilització i reciclat s’afavoreix la
conservació del medi ambient.
A l’Oficina 21 o l’Oficina d’Atenció
Ciutadana pots recollir una bossa on ficar
el teu mòbil i dipositar-la (sense segell)
a qualsevol bústia de correus. També pots
acostar-te a les oficines de la delegació
de Sant Celoni de la Creu Roja (Carretera
Vella, 86) on trobaràs un contenidor per
mòbils.

Tragamòbil
L’Asociación Multisectorial de Empresas
Españolas de Electrònica y Comunicaciones
ha dissenyat i posat en marxa la iniciativa
Tragamòbil, sistema per a la recollida
selectiva i reciclats de residus de telefonia
mòbil i suposa la resposta del sector a la
necessitat de gestionar d’una manera
ambientalment adequada els telèfons i
accessoris obsolets. A la pàgina web
http://www.tragamovil.com/puntos.shtml hi
ha un llistat dels diferents punts de recollida.

Èxit de la passejada per conèixer
l’itinerari senyalitzat de la Vall d’Olzinelles
Més d’un centenar de persones van
participar a la passejada d’inauguració de
la senyalització del nou itinerari de la vall
d’Olzinelles, dins el parc del Montnegre i el
Corredor. Es tracta d’un sender local d’uns
8,5 km de recorregut per camins amples i
corriols de pendent suau. L’itinerari està
senyalitzat amb fites de fusta i al llarg de
l’excursió es troben plafons informatius
dels diferents elements d’interès. També
s’ha editat un fulletó on es descriu el recorregut
i es destaquen els valors naturals, històrics i
arquitectònics del patrimoni local.

L’itinerari transcorre en la seva totalitat per
finques privades, i els elements d’interès
que es visiten són també béns privats.
Alguns es troben en el catàleg del patrimoni
arquitectònic local, i d’altres, com molts
arbres, han estat inventariats per al seu
reconeixement com a arbres d’interès local.
Tant la recerca dels elements d’interès com
en l’elaboració de l’itinerari ha comptat amb
la participació de persones i entitats no
governamentals.

Per tot això, l’itinerari senyalitzat per la vall
d’Olzinelles té un doble objectiu: facilitar
el coneixement de l’entorn natural i del
patrimoni local a les persones visitants i
involucrar els diferents agents socials en
tenir cura del nostre patrimoni. Es tracta
d’una de les primeres propostes de custòdia
del territori que fa l’Ajuntament de Sant
Celoni amb els propietaris, amb el Centre
Excursionista de Sant Celoni i amb la
Diputació de Barcelona. Entre tots hem de
ser capaços de mantenir l’itinerari, millorarlo i conservar el patrimoni local.
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CLiP

Oferta Municipal
d’Educació Permanent

El Centre de Formació d’Adults Baix Montseny
finalitza el seu dinovè curs
El passat 15 de juny va tenir lloc, a la sala d’actes de la biblioteca l’Escorxador, la cloenda del
curs 2006-07. Durant l’acte es va fer una valoració del curs, es va felicitar els alumnes per la
seva constància i el seu esforç i es van lliurar els certificats d’assistència. Seguidament es va
inaugurar a Can Ramis l’exposició de dibuix i pintura que recullia obres fetes pels alumnes al
llarg del curs. La celebració va acabar amb un sopar ball de fi de festa.

Cursos i tallers
- Taller de Break Dance
Juliol a l’Escola Montnegre

Aquest curs el centre ha ofert més de vint cursos i/o tallers diferents i ha superat les cinc-centes
matrícules. Com a noves
iniciatives, cal destacar la
programació de diferents cursos
al Centre Cívic les Casetes de
la Batllòria, la participació en el
programa experimental que
permet tenir en compte
l’avaluació contínua del curs a
l’hora de presentar-se a les
proves lliures d’accés als cicles
formatius de grau mitjà i
superior, i la realització d’un curs
d’alfabetització digital adreçat
als col·lectius que presenten més
dificultats d’accés a la
informàtica.

Inscripcions al
Centre Cívic les Casetes
Dins del Pla d’Educació
d’Entorn

- Taller de Dansa teràpia
per a gent gran
Juliol, dues tardes a la
setmana d’una hora i mitja
al Centre Cívic les Casetes
Inscripcions al mateix
centre

Mostra de final de curs
de teatre al Centre
Municipal d’Expressió
El Centre Municipal d’Expressió ja té un grup
de teatre i el passat divendres 22 de juny va
fer la cloenda del curs amb una mostra on
els alumnes van poder ensenyar el treball fet
durant l’últim trimestre: improvisacions i
creacions pròpies. El grup, sota la direcció de
Blanca Pugés està format per 12 alumnes de
12 a 18 anys.

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
Casal d’estiu a la Batllòria
per a nens i nenes de 2,5 a 5 anys
Per més informació:
Àrea de comunitat
C/ Santa Fe, 52 1r
Tel. 93 864 12 24
salut.comunitaria@santceloni.org
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Festa de cloenda del
Cicle de Passejades
adreçades a la gent
gran 'A cent cap als cent'
Els jardins del Terramar de Sitges van acollir
a finals de maig la Jornada de Cloenda del
Cicle de Passejades “A cent cap als cent”,
amb la participació de tots els grups de gent
gran dels 35 municipis participants, entre
els quals, Sant Celoni. Aquesta diada festiva
s'organitza anualment per cloure el projecte
que promou la Diputació de Barcelona. Durant
la jornada, els 1.675 participants van fer jocs
recreatius, jocs amb paracaigudes, estiraments
i massatges, balls llatins, aeròbic adaptat i una
macro-sessió conjunta de tai-txí.

Sant Celoni al
Gasherbrum II
Dijous 21 de juny al local del Centre
Excursionista de Sant Celoni es va fer un acte
de comiat als membres de l'Expedició Vallès
al Gasherbrum II que durant aquest mes de
juliol intentaran aconseguir el seu objectiu.
Per estar al corrent de l’ascensió, podeu
connectar-vos a www.vallesalg2.com o a
través de Punt 7 ràdio (107.7 FM) amb qui
faran connexions cada setmana (divendres
20.30 h, dissabtes 13.30 h)

Servei de piscina
d’estiu
L’Ajuntament pal·liarà aquest estiu la manca
de la piscina municipal del Parc de la Rectoria
Vella -que es va enderrocar per començar-hi
a construir en breu l’Escola Bressol municipalposant a disposició de la ciutadania la piscina
coberta i el solarium del Centre Municipal
d’Esports Sot de les Granotes, fent possible
l’ús a persones no abonades mitjançant un
acord amb l’UFEC, empresa concessionària
del servei. Cal recordar que aquesta és una
situació provisional, atès que es preveu
construir més endavant una nova piscina
municipal d’estiu.

PISCINA DEL CENTRE MUNICIPAL
D’ESPORTS SOT DE LES GRANOTES
(carrer de Francesc Macià, 15)

Disponible:
del 2 de juliol a l’11 d’agost i del 20 al 31
d’agost.

Cloenda dels jocs
escolars

Un total de 54 equips
participen a la XXVI
Copa de futbol sala
La XXVI Copa de futbol sala aplega enguany
un total de 54 equips. La primera fase, que
es disputa de dilluns a dijous de les 8 del
vespre a les 12 de la nit, va començar el 18
de juny i s’allargarà fins l’11 de juliol a les 3
pistes poliesportives del Camp Municipal
d’Esports i al Pavelló. La fase final es jugarà
els dies 16, 17 i 18 de juliol entre els 2
millors equips de cada divisió en sistema
d’eliminatòries. La gran final serà dimecres
18 de juliol a les 22 h.

Dissabte 2 de juny es va celebrar la cloenda
dels Jocs Escolars a les Pistes Municipals
d’Atletisme. Durant dues hores, al voltant de
cent infants de les diferents escoles van gaudir
d’un circuit amb esports col·lectius (futbol i
hoquei) i esports individuals (tir amb ac, salt
d’alçada, salt de llargada i curses de velocitat).
Al final de la matinal esportiva es va repartir
una samarreta dels jocs escolars 2006-2007
i un obsequi de la Diputació de Barcelona.

Horari:
Dilluns a divendres de 7 a 22 h; Dissabtes de
9 a 20 h; Diumenges i festius de 9 a 14 h.
Parada de BUS urbà molt a prop.

PREUS
ENTRADA D’UN DIA

Infantil i jubilats/es :

1.30 €

Persones adultes:

2.30 €

ABONAMENT 10 DIES

8.90 €

Infantil i jubilats/es :
Persones adultes:

15.80 €

No inclou l’ús de serveis complementaris
del centre (sales d’activitats, aparells...)

Les persones usuàries estaran subjectes a la
normativa específica del centre.

Els arquers celonins continuen guanyant medalles
Els dos arquers representants de l’Arc Sant Celoni al darrer Campionat de Catalunya a l’Aire Lliure,
disputat Lleida els dies 2 i 3 de juny, van aconseguir dues medalles: Daniel Sadarangani, en la
categoria alevi, va tornar a pujar al podium, en guanyar la medalla d’argent i Lluís Vilaseca en
la categoria d’arc instintiu senior masculí, va guanyar la medalla de bronze. D’alta banda, César
Gómez va ser medalla d’or en arc compost masculí, i Manoli Martínez va assolir la medalla
d’argent en arc compost femení.
Aquesta arquera forma part de l’equip femení d’arc compost del Club juntament amb Carme
Atienza, Fina Cuadrat, Charo Reyes i Elena Garcia, que s’han classificat per a la fase final del
Campionat d’Espanya d’Equips de Club que es disputarà a finals de juliol.
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Comencem
a llegir!

Activitats
d’estiu de la
biblioteca

A la sala infantil de la biblioteca de Sant Celoni s’ha
creat una secció especialment indicada per a aquells
infants que tot just aquest any han après a llegir. La
secció s’anomena Comencem a llegir i inclou tant llibres
en lletra lligada com en lletra de pal, de diferents nivells
de dificultat: trobareu llibres de primeres paraules, de
frases sobre la vida quotidiana i de narracions més o
menys breus.

Per a aquests mesos d’estiu la biblioteca ha preparat una
sèrie d’activitats per fer més suportable la calor:

Divendres 13 de juliol a les 6 de la tarda,
Hora del conte amb l’espectacle Va de pirates, a
càrrec de la companyia Vadecontes (adreçat a infants
a partir de 4 anys)

Dintre d’aquesta secció, com a tall d’exemple, hi ha
llibres de les següents col·leccions, les quals estan
especialitzades en aquest tipus de lectures:

Aquests personatges que durant tant de temps han navegat
pels mars de tot el món, es mereixen també un espai en
la nostra imaginació.

• Vull llegir i Els pirates, d’Editorial Cruïlla

Per això proposen als assistents conèixer i viatjar al costat
dels pirates més valents, divertits, honestos i alegres del
nostre mar.

• El bosc de colors, de l’editorial Barcanova
• Montaña encantada, de l’editorial Everest

Voleu anar a navegar en aquest mar de contes?

• La sirena, Sirenetes, Cues de sirena, els llibres de
la tortuga, totes elles de l’editorial La Galera

Divendres 20 de juliol a les 9 del vespre, Nit de
lletres a l’Hotel Suís. Es comentarà El desert dels
tàrtars, de Dino Buzzati. Conduïda per Jesús Pacheco

• Els contes de Bernat, el gat, de l’editorial Teide

Hi ha llibres que no s'obliden mai. Llibres que, una vegada
llegits, es converteixen en un referent, es guanyen el seu
lloc a l'estant d'una biblioteca on només el millors tenen
cabuda i mantenen un poder d'atracció que ens fa tornar
a ells una vegada i una altra. Llibres que envelleixen amb
el pas del temps com les mans que els subjecten, com el
dits que giren les seves fulles, com els ulls que cerquen
respostes entre les seves paraules. El Desert dels tàrtars
és un d'aquests llibres.

• Tren blau, d’Edebé
• Col·lecció Gegant, de l’editorial Salvatella

Divendres 10 d’agost a les 6 de la tarda,
Hora del conte amb Hänsel i Grettel
La Maria i l’Anna de l’Institut del teatre, explicaran la
història de Hansel i Grettel dels Germans Grimm.
Contes dramatitzats per a totes les edats.

La tertúlia literària “Nit de lletres” consolida una bona
mitjana de participació
La tertúlia literària Nit de lletres és una activitat que organitza la biblioteca i que condueix Jesús Pacheco cada tercer divendres de mes a l’Hotel Suís.
L’assistència es manté estable i volta les 25 persones.

Tertúlies gener - maig

MES

LLIBRE COMENTAT

ASSISTENTS

Gener

Liquidació, d’Imre Kertesz

25

Febrer

El desorden de tu nombre, de Juan José Millás

26

20

Març

Orlando, de Virginia Woolf

22

15

Abril

La conxorxa dels enzes, de J. K. Toole

20

10

Maig

El perfum, de Patrick Süskind

26

Juny

Principi de plaer, de Jordi Julià

25

30
25

5
0
gener

febrer

març

abril

maig

Horari d’estiu de la biblioteca
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Com cada any quan arriba aquesta època, la biblioteca comença el seu horari d’estiu, que és el següent:

9

3
6

16

Tardes de dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 9 del vespre
Matins de dimecres de 10 a 1 del migdia
Els dissabtes d’estiu (del 23 de juny al 8 de setembre, ambdós inclosos) la biblioteca estarà tancada. I del 13 al 19 d’agost,
tancat per vacances.

L’informatiu

I trobada de Voluntaris per la llengua i d’alumnes
dels cursos de català per a adults del Vallès Oriental
El passat 14 de juny, a partir de les 7 de la tarda, unes 300 persones es trobaren
a la Porxada de Granollers per fer una celebració de cloenda, de caire ludicofestiu.
Durant l’acte, els assistents gaudiren d’una demostració dels gegants vells de
Granollers, en Cosme i la Damiana i, tot seguit, de la música tradicional catalana, a
càrrec del grup La Portàtil FM, i d’un petit refrigeri. Al mateix temps, es pogué veure
l’exposició Parlem-nos, del CNL del Vallès Oriental, en què quaranta-un alumnes dels
cursos ens conviden a fer un recorregut ple de llengües, sentiments, preocupacions
i desitjos a través de les paraules, els gestos i les mirades .
Aquest acte fou organitzat pel CNL del Vallès Oriental del Consorci per a la
Normalització Lingüística amb la col·laboració de l’Ajuntament de Granollers.

Nou període d’inscripcions de cursos de català per a adults
El mes de setembre començarà el nou període
d’inscripcions dels cursos de català per a adults, que
organitza el Consorci per a la Normalització
Lingüística a Sant Celoni per aprendre a parlar català
amb fluïdesa, per iniciar-se en l’escriptura o per
millorar-la.

L’apunt

d

Com es diu en català efecto mirón
en l’àmbit del trànsit?
La denominació catalana normalitzada pel
Consell Supervisor del TERMCAT és efecte
badoc. Es tracta de l’alentiment de la
circulació en un punt concret de la xarxa
viària causat per la curiositat dels conductors
per alguna circumstància externa singular,
com ara un accident de trànsit. Aquest terme
ja es difon des de l’any 2000 en el Diccionari
de trànsit elaborat pel TERMCAT.
Durant aquest estiu, si voleu badar no ho feu
a la carretera; val més que ho feu al
Cercaterm , on podreu trobar tota la
informació referent a aquest terme
(www.termcat.cat).

Sabíeu que...

T

La Secretaria de Telecomunicacions
i Societat de la Informació signa
dos acords per impulsar el català
en productes tecnològics

Informació i inscripcions
Del 12 al 14 de setembre, de 10 a 13 hores

Oficina de Català de Sant Celoni

Del 17 al 21 de setembre
Matí de dilluns a divendres de 10 a 13 hores
Tarda de dilluns a dijous de 17 a 19.30 hores

Parc de la Rectoria Vella
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat
www.cpnl.cat

per impulsar la llengua catalana entre els
seus productes. Per una banda, Microsoft
introduirà un reconeixedor d’escriptura en
català a la Tablet PC amb l’assessorament
terminològic del Centre de Terminologia de
Catalunya (TERMCAT).
A més, la companyia de programari ofereix
la possibilitat a tots els usuaris de
descarregar-se gratuïtament des de la seva
nova pàgina web (www.microsoft.cat) les
llibreries en català de Microsoft Office 2007
i del sistema operatiu Windows Vista. La
Generalitat de Catalunya ha demanat als
fabricants d’ordinadors que instal·len
Windows Vista que incloguin, a partir d’ara,
l’opció en llengua catalana. De moment,
Hewlett Packard, Dell, Toshiba i Investrònica
ja han respost afirmativament a la petició
del Govern català.
L’altre acord consisteix en la traducció al
català del Windows Mobile 6.0 per uj terminal
mòbil d’HTC i que oferirà l’operador Orange
a partir de la tardor d’aquest any. Aquest es
converteix en el primer dispositiu mòbil del
mercat amb el sistema operatiu Windows
Mobile en català.

En línia

B

Webs amb recursos lingüístics
http://www.gencat.cat/temes/cat/llengua.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/publicacio
ns/linia.htm
http://www.softcatala.org

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

L’STSI ha signat dos acords de col·laboració
amb Microsoft i les empreses Orange i HTC
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ESPAI d’entitats
i d’opinió ciutadana
188 participants a la Marxa pel Montnegre
organitzada per la Penya Barcelonista la Batllòria Culé
La Penya Barcelonista la Batllòria culé va organitzar diumenge 10 de juny,
una Marxa – passeig pel Montnegre de 16 quilòmetres. La sortida va ser el
pati de l’escola Montnegre i l’arribada al Camp de Futbol on s’oferia un bon
esmorzar. En total hi van participar 188 persones.

56è Homenatge a la
Gent Gran de la
Batllòria
Diumenge 3 de juny es va celebrar
el tradicional Homenatge a la Gent
Gran de la Batllòria, que enguany
ha arribat a la cinquanta- sisena
edició. El Patronat Local de la Gent
Gran organitza aquesta diada per
retre tribut d‘estimació, respecte i
simpatia a les persones de més edat
del poble.

Renovació de la junta de l’Associació de Dones
Progressistes del Baix Montseny

Escultura en
homenatge a les
persones donants
de sang
Aquesta escultura va dedicada
a les persones donants de
sang que desinteressadament
aporten una espurna de vida
i esperança a moltes d’altres
que ho necessiten. Quan vaig
rebre la comanda em van
venir al cap un munt de
conceptes que estaven
relacionats amb aquest fet o
a q u e s ta a c t i t u d : A J U T,
SOLIDARITAT, DONAR VIDA,
E M M AG AT Z E M A R ,
EXTREURE, FRAGILITAT,
TRASPÀS D’UN COS A UN
ALTRE, COLOR, VIDA, LLUM,
MISTERI, MOVIMENT...
I va ser d’aquesta manera que va sorgir aquesta escultura desitjant que us
transmeti aquest missatge i ens animi a tots a continuar essent solidaris els
uns amb els altres.
Se’n podria fer un discurs i explicar-ho a tothom, jo he triat el discurs visual
per explicar-vos tot el que això representa, ja sé que és un discurs més obert
a interpretacions però això també enriqueix el missatge i tanmateix el fa
més nostre.
Podeu veure aquesta gran entitat de la qual en formem part tots nosaltres,
a vegades en som dels donants, a vegades els donats.
Una entitat que com podeu veure no està clavada a terra, no veiem on
comença, està creixent.
No és estàtica, la diagonal ja ens indica el seu moviment.
I finalment amb aquests vaixells ens arriba allò que realment necessitem,
la vida, l’esperança, els somnis...., l’oportunitat de seguir endavant!

Glòria Auleda

L’Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny va renovar la seva
junta en l’assemblea duta a terme el dia 5 de juny.
L’Associació va ser creada a l’any 2005 i després de dos anys de funcionament
vol consolidar-se com una entitat que sigui un punt de trobada de totes
aquelles dones del Baix Montseny, amb ganes de participar i crear un espai
per a la reflexió divers i plural, un espai on compartir experiències i
inquietuds i on també es realitzin activitats de caràcter lúdic.
Per tal d’afavorir el contacte i la participació s’està treballant en l‘elaboració
d’un programa de ràdio que començarà a funcionar a partir del mes
d’octubre i el 18 de juliol a la 21 h es realitzarà, a la Sala Petita de l’Ateneu,
l’emissió del documental La educación programada que explica el model
educatiu de la dictadura franquista. Després del documental es realitzarà
una xerrada-coloqui a càrrec de l’educadora social M. Carme Suárez.

La nova junta té com a objectiu prioritari treballar per donar a conèixer
l’Associació i aconseguir, així, la incorporació del major nombre possible
de dones en aquesta nova etapa.

Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny
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Festa de l’AMPA del CEIP Montnegre
La festa de fi de curs organitzada per l’AMPA de l’Escola Montnegre el 10 de
j u ny va c o m p ta r a m b d i f e re n t s ta l l e rs a l ’ a i re l l i u re :
fang,marqueteria,construcció instrument musical, pintar-se la cara, bombolles
de sabó, malabars...i al migdia mares, pares, filles i fills i la direcció de
l’Escola es van entaular plegats al voltant d’ un dinar.
El dia 20, alumnes i mestres del centre van oferir un espectacle musical a
l’Ateneu com acte de cloenda del curs.

Canvi!
A Sant Celoni i la Batllòria
comença una nova etapa. Només
amb una setmana les coses ja són
d’un altre color i, malgrat que hi ha
molta feina per fer, ens sentim ben orgullosos del nostre
grup municipal: han calgut alguns instants per posar-se
a to i cinc dies per marcar tendència.
Ja hi ha canvis en la comunicació –tots els grups que
treballen pel municipi, amb representació a l’Ajuntament
o no, tenen espai en aquesta pàgina; en aspectes interns
-cada grup de l’oposició ja disposa del seu propi despatx
amb telèfon i tota mena de material logístic; en joventut
–els menors de 28 anys gaudeixen d’un descompte
important a l’Acampada Jove; i molts d’altres que van
arribant.
Engrescats i abocats a la feina donarem un impuls
notori al municipi i, entre tots, el posarem en el
mapa, amb un to rigorós, creatiu i just per a tothom.
Des d’aquestes línies volem donar el més calorós suport
al nostre nou alcalde i totes les persones que faran més
gran el nostre poble. Et convidem a participar-hi i serne també protagonista.
Endavant alcalde, endavant Sant Celoni!

Grup Municipal de Convergència i Unió
www.ciu.info/santceloni

La CUP aposta per
l’alternança política
d’acord amb les
e x i g è n c i e s
programàtiques, però restarà fora de
l’Equip de Govern
L’Assemblea d’Unitat Popular de la CUP, que va comptar amb
l’assistència de gairebé 100 col·laboradors i votants, va acordar
apostar per l’alternança política a Sant Celoni. Aquesta decisió es
va prendre basant-se amb un Acord d’investidura i governabilitat
(d’accés públic a través de la nostra web, www.cupsantceloni.cat
) amb 20 exigències prioritàries (d’un total de 105) en matèries
com justícia social, transparència democràtica, qualitat de la
participació ciutadana, habitatge o medi ambient. Les exigències,
que provenen del programa de la CUP i de les converses mantingudes
amb entitats de Sant Celoni i la Batllòria, són la base de l’acord, i
el seu incompliment, polític o pressupostari, en serà motiu
d’acabament.
La ideologia, la manera de fer i la cultura política de la CUP és
clarament diferent i està allunyada de la que defensen el PSC-PSOE
i CiU. No obstant això, la CUP no podia desaprofitar l’oportunitat
que els celonins i les celonines li van atorgar per fer valer la seva
veu i intentar que s’executin algunes mesures que creiem urgents
per a Sant Celoni i la Batllòria. És per això que, després del 27 de
maig, la CUP va consensuar un document de treball que contenia
les mesures innegociables que el PSC-PSOE o CiU havien d’acceptar
per poder signar aquest acord. Aquest document és el que es va
discutir i alhora va servir de base per a l’acord final. Finalment,
però, tots dos partits es van comprometre a dur a terme la majoria
d’actuacions proposades per la CUP i el teixit associatiu celoní.
Davant d’aquest escenari de relativa igualtat programàtica, la raó
que ha fet decantar el posicionament de la CUP ha estat la d’apostar
per trencar cercles de poder molt enquistats i consolidats, perquè
creiem que la perpetuació en un mateix càrrec d’una mateixa
persona i un mateix equip desactiva i allunya els polítics de les
necessitats reals de la majoria del poble.
Tot i això, i tal com ja es va anunciar fa dues setmanes, la CUP no
ha volgut entrar a l’Equip de Govern, perquè pensem que podem
ser més útils a tots els veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria des
del carrer, ja que així podrem realitzar un seguiment transversal i
complet de totes les actuacions i iniciatives de l’Equip de Govern
(actualment de CiU en minoria), i no només d’aquelles àrees que
hauríem pogut ocupar. La CUP podrà executar íntegrament el seu
programa quan els celonins i celonines ens confiïn prou suport per
fer-ho amb força. Ara, només disposem de dos regidors. A més,
com que als membres de la CUP no ens mouen sous ni càrrecs,
preferim exigir l’aplicació de més i millors mesures de caràcter social
o participatiu i garantir la nostra independència, en lloc d’ocupar
quotes de poder. L’acord que s’ha signat inclou dues comissions
de seguiment per avaluar el grau de compliment de l’acord: una
de tècnica, que es reunirà setmanalment, i una de política, de
caràcter bimensual.

A Esquerra seguim
endavant!
Quan hi ha celonins i celonines que
ens han votat és de rigor donarlos les gràcies. I això ho hauríem fet
tant si haguéssim obtingut representació, majoria absoluta o
l'alcaldia, o bé com ara, que hem quedat fora de l'Ajuntament.
A tots els 360 votants, moltes gràcies. Gràcies per haver confiat
en nosaltres i per haver apostat per una formació de persones
honestes, treballadores i eficaces, que malgrat l'esforç que hem
fet des de l'Ajuntament i des de la Secció Local, no hem aconseguit
que la majoria de la ciutadania confiés en nosaltres.
També felicitar les formacions guanyadores: PSC, per haver
continuat sent la força més votada; CiU, per l’augment de vots
i regidors i, la CUP, per ser una força política nova, que ha entrat
en escena amb un bon resultat, amb un però, el que, tot i ser
una força decisiva, hagi optat per deixar el govern en minoria,
és a dir, decidir sense implicar-se.També, i arran dels pactes
postelectorals, felicitar com no, el nou equip de govern, en
especial en Francesc Deulofeu, l’alcalde, al qual li demanem una
plena dedicació.
S’obre, ara, una nova etapa a Sant Celoni i la Batllòria. Una nova
etapa en la qual s’han creat unes noves expectatives de canvi,
de maneres de fer i Esquerra no vol quedar-ne al marge.
Continuarem treballant, al carrer, amb les entitats, amb tota
la societat civil. Allà on no arribem ara, no ho dubteu, hi
arribarem aviat.
Serem crítics amb la gestió de govern, si cal, amb els socis de
governabilitat; amb l’oposició, si s’escau; però, també
col·laborarem en tot allò que se’ns demani, tant des del govern
com des de l’oposició, sempre amb el benentès que l’únic
beneficiari ha de ser Sant Celoni i la Batllòria.
Defugirem, també, del tòpic que en política tot s’hi val,
darrerament emprat per alguns, per tal de desprestigiar persones
dignes i treballadores.
Esquerra, amb gent nova, ganes noves, idees noves, tornarà a
ser una força de referència al municipi, per història, per ideals,
per conviccions.
Els resultats no han estat els esperats, però no per això defallirem
en la il·lusió de tornar a guanyar-nos la confiança dels celonins
i celonines.
De les eleccions del passat 27 de maig, hem après la lliçó i això
és el que importa.
Hem de canviar la manera de fer política: escoltar, saber
escoltar, viure els problemes. Aquest serà el nostre full de ruta
per als propers anys. A la ciutadania no se la guanya només
amb una gestió eficaç, que ho ha estat. Se la guanya també
en el dia a dia.

La vida quotidiana és el ferment de la història.
SL d’Esquerra Republicana de Catalunya

santceloni@esquerra.org

www.cupsantceloni.cat

Nova etapa, nou govern
Sant Celoni inicia una nova etapa fruit de
l’acord entre CiU i la CUP.
Tenim un govern en minoria i una oposició
de dues forces d’esquerra.
Tenim quatre anys per endavant on es
visualitzarà molta de l’obra iniciada per l’anterior govern tripartit.
Tenim el compromís de les dues forces que han fet possible
aquesta alternança en el govern, d’il·lusionar, d’aportar nous
aires i de demostrar que aquest canvi era necessari.
I, tenim un PSC ple de coneixements, d’experiència i de treball
per a la millora del nostre poble.
Potser és l’hora de fer una reflexió estratègica, de coordinació
de totes les forces polítiques per aconseguir un poble millor.
Sant Celoni necessita de tothom al marge del color polític.
Convidem les tres forces amb representació a l’Ajuntament a
emprendre projectes de forma unitària i a treballar de forma lleial
i responsable, sense apropiacions indegudes dels èxits o fracassos
dels altres. Tots i totes hem de sumar per a Sant Celoni.
Els cent dies de cortesia, que s’acostumen a donar als nous
governs, ens serviran per a conèixer si les novetats i millores
promeses en aquest acord de govern, estrany per a uns i necessari
per a altres, comportaran una millora per a la ciutadania alhora
de relacionar-nos amb l’Ajuntament.
Quant a nosaltres, com a secció local d’ICV, obrirem una etapa
de reflexió política i col·lectiva del petit nucli que hem consolidat
al llarg d’aquests anys, on hi sou convidats.
Sense voler avançar conclusions, possiblement la davallada d’ICV
a Sant Celoni no tan sols ve donada per qüestions merament
locals.
Per alguns i algunes de nosaltres els vells esquemes de partit
polític no ens són prou vàlids. Potser ens ha arribat el moment
d’evolucionar.
Volem convidar tant als i a les nostres votants com a les persones
simpatitzants a analitzar i valorar l’aportació d’una força ecologista
i d’esquerres a la nostra societat i si el missatge que volem donar
és coincident amb el d’ICV. De moment us oferim una adreça de
correu.

Sant Celoni necessita un
govern fort, un govern amb
empenta, un govern sense
hipoteques
del Grup Municipal Socialista després de la
constitució del nou ajuntament i és bo que des de l’inici expliquem
quina serà la nostra línia de treball. A dia d’avui deixem un munt
de projectes a punt d’enfilar que dibuixen el futur més immediat
del nostre poble. Hi ha molts projectes endegats i tots tenen un
denominador comú: fer un poble amb igualtat d’oportunitats i
això no es pot malmetre.
S’haurà de treballar força. Amb seny, rigor i mirant que mai perdem
una cosa essencial: treballar per a la gent de Sant Celoni i la
Batllòria, per a tota la gent. Nosaltres ho farem. Els propers anys
són decisius. Els socialistes hem posat les bases fonamentals que
han de servir per construir aquest futur. Els nous projectes sanitaris,
assistencials, educatius, en habitatge, les infraestructures... ens
haurien de permetre de fer front a les noves necessitats de la gent
de Sant Celoni i la Batllòria. Per fer-ho possible ens convé un
govern fort, un govern amb empenta, un govern sense
hipoteques i, malauradament, crec que no estem davant d’aquesta
situació.
Ara, a nosaltres ens pertoca un altre paper, el de fer d’oposició.
Els ciutadans i les ciutadanes de Sant Celoni i la Batllòria han de
saber que ho farem amb responsabilitat, la mateixa que hem tingut
els anys que hem liderat la gran transformació del nostre municipi
i, no tingueu cap dubte, seguirem sent fidels a la gent.
Caldrà treballar de valent. Representem més del 40 per cent de
la gent de Sant Celoni i la Batllòria. Som la força política més
important del nostre poble perquè representem la majoria de la
gent i aquesta gent ha de saber que no els defraudarem.

Esta iniciativa de la nueva regidora de comunicación dña.
Laura Costa, de contar con todos los partidos politicos,
demuestra voluntad de hacer una nueva politica de pueblo
y para el pueblo, distinta a como se ha hecho hasta ahora.
Atendiéndonos a éste prinicipio, el Partido Popular desde
fuera del Ayuntamiento, está dispuesto a colaborar en
todos aquellos temas que vayan en beneficio de Sant Celoni
y sus ciudadanos.
Asimismo, deseamos en bién de nuestro municipio, que
éste cambio que comienza con ésta invitación a manifestar
nuestra opinión, sino que siga viéndose en el dia a dia de
la politica municipal.
Vaya con éste escrito nuestra más sincera felicitación al
recién creado equipo de gobierno de nuestro Consistorio.
Jesús Porrero Chaves
Presidente Junta Local del P.P.

I la gent també ha de saber que som aquí, que seguim aquí i
que seguirem aquí per respondre les seves demandes i les seves
necessitats, que seguirem treballant per Sant Celoni i la Batllòria,
en defensa de l’interès general, de la comunitat i que ens oposarem
fermament a tot allò que no respongui a aquest objectiu.
Treballarem, com sempre, amb un respecte escrupolós de les
normes democràtiques, amb la mà estesa per als grans temes que
té al davant Sant Celoni i la seva gent, amb responsabilitat i rigor,
però també amb FERMESA i energia. Aquestes seran les pautes
del nostre comportament, les mateixes que hem tingut fins avui.

Esperem les vostres aportacions.

Aquests dies hem rebut moltes mostres de suport i compromís
i les vull agrair sincerament. Sant Celoni necessita d’aquest
compromís de la ciutadania. Des d’aquí fem una crida a tota
la gent progressista perquè ens acompanyi i treballi amb
nosaltres. Us necessitem, Sant Celoni us necessita.

ICV Sant Celoni

Joan Castaño i Augé

ICVerds@gmail.com

Desde el Partido Popular y
aprovechando la oportunidad
que se nos brinda, queremos dar
las gracias en primer lugar, a dña.
Laura Costa ya que sin su
invitación este escrito no seria posible, y en segundo lugar
a todas aquellas personas que con sus votos confiaron en
nuestro partido, aun no habiendo obtenido representación
en el Consistorio.

President del Grup Municipal Socialista.
stceloni@socialistes.org

* El termini màxim de lliurament dels articles dels grups municipals és el dia 17 de cada mes.
En cas de no rebre l’article abans d’aquesta data, l’Informatiu es reserva el dret de deixar l’espai en blanc.
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AGENDA

Pintures

Kiku Mena
Kiku Mena neix a Sant Quirze de Besora
el 1949. Viu a Granollers des dels 15 anys.
Ha participat en diverses exposicions
individuals i forma part del grup artístic
Els Isards.

Diumenge, 1

Revetlla del XLIII Aplec de la Sardana

Dilluns, 23

Cinema a l’Ateneu: Bagdad Café

Sopar del soci amb motiu del 30è aniversari
de l’Agrupació, tot seguit, ball amb Duet
Esquitx
2/4 de 10 del vespre
Camp Municipal d’Esports

Teatre: El Cafè de la Granota

6 de la tarda,
Sala Petita de l’Ateneu

Dijous, 5

Org: Agrupació Sardanista Baix Montseny de Sant Celoni

Dijous a la fresca. Xerramequ Tiquis +
Sol i serena + Kaulakau

Diumenge, 15

Teatre: El Cafè de la Granota

Ballada de sardanes
amb la Cobla Comba Gili

A càrrec del grup Trocateatre
10 de la nit
Sala Petita de l’Ateneu

Dimarts, 24

10 del vespre
la Rectoria Vella

2/4 de 12 del matí
Parc de la Rectoria Vella

Dissabte, 7
Sortida muntanya del CESC: Coll d’Ordino,
refugi de Comapedrosa, ascensió al
Comapedrosa
2/4 de 6 de la matinada
Sortida plaça Comte del Montseny

Ricard Geladó
Ricard Geladó neix i viu a la Roca del Vallès
des del 1972. Artista emergent, pintor
autodidacta, ha participat en exposicions
i instal·lacions. Presenta peces inèdites
fetes del 1990 al 2007.

Org: Agrupació Sardanista Baix Montseny de Sant Celoni

Diumenge, 8
Mulla’t per l’Esclerosi múltiple
De 10 a 1 del migdia
Centre Municipal d’Esports Sot de les
Granotes

Org: Agrupació Sardanista Baix Montseny de Sant Celoni

Dimarts, 10

Documental: La educación programada

Dimecres, 18

l’Escola Municipal de Música
10 de la nit,
plaça de la Biblioteca

10 del vespre
Plaça de la Biblioteca

Organitza: Ass. de Dones Progressistes del Baix Montseny

RECTORIA VELLA

10 del vespre
la Rectoria Vella

Els Pets, Habeas Corpus, Discípulos de
Otilia, Soul Atac
Divendres, 13
Celtas Cortos, La Troba Kung-Fú,
Betagarri, Feliu Ventura, Burman Flash

Divendres, 20
Nit de lletres sobre el llibre El desert dels
tàrtars de Dino Buzzati,
conduïda per Jesus Pacheco.
9 del vespre
Hotel Suís

Kiku Mena, Ricard Geladó. Pintures
22 de juny- 22 de juliol
Horaris: dilluns tancat
de dimarts a dissabte, de 5 a 8 del vespre
diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2 i de 5
a 8 del vespre

CAN RAMIS
Obres dels alumnes de dibuix i pintura.
Centre de Formació d’Adults Baix
Montseny
15 de juny – 1 de juliol de 2007

Dissabte, 14
Ojos de Brujo, Obrint Pas, Rude & Vissez
aka Mr. Review, Berri Txarrak, Dr. Calypso

Farmàcies de guàrdia
Dijous, 12
Dijous a la fresca. Laura Kibel

Chanut
Draper

Dijous a la fresca. Circo de la sombra

EXPOSICIONS

Dijous, 12

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dijous, 26

Dijous a la fresca. Pep Sala. Acústic

ACAMPADA JOVE 2007

Juliol

A càrrec del grup Trocateatre
10 de la nit
Sala Petita de l’Ateneu

Xerrada col·loqui
9 del vespre
Sala petita de l’Ateneu

Dijous, 19

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

Dimecres 25
Teatre: El Cafè de la Granota

XLIII Aplec de Sardanes i II Aplec
Internacional del Baix Montseny,

amb les cobles: Comba Gili i Casanovas
(Catalunya Nord) i Cobla Sant Jordi – Cuitat
de Barcelona
2/4 de 5 de la tarda
Parc de la Rectoria Vella

La Terra OB3, espectacle dels alumnes de

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

A càrrec del grup Trocateatre
10 de la nit
Sala Petita de l’Ateneu

Teatre: El Cafè de la Granota
A càrrec del grup Trocateatre
10 de la nit
Sala Petita de l’Ateneu

Dissabte, 21

10 del vespre
plaça de la Biblioteca

Sortida cultural a Cotlliure i camp de
refugiats de la Guerra Civil (Catalunya
Nord)

Vigas - Cardona

Antoni Barjau. Obra plàstica
7 de juliol – 22 de juliol de 2007
Horaris:
de dijous a dissabte de 6 a 8 del vespre
Diumenge i festius de 12 a 2/4 de 2 i de 6
a 8 del vespre

Casas

Divendres, 13

Més informació: la Rectoria Vella

Sancho

L’Hora del Conte: Va de pirates, a càrrec
de VADECONTES.

Teatre: El Cafè de la Granota

Conte adreçat a nens i nenes de 4 anys.
6 de la tarda
Biblioteca Municipal l’Escorxador

A càrrec del grup Trocateatre
10 de la nit
Sala Petita de l’Ateneu

Casas

Dissabte,14

Diumenge, 22

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

Sancho

Kiku Mena i Ricard Geladó comentaran
la seva exposició

Teatre: El Cafè de la Granota

- C/ Major de Dalt: 23 de setembre

Chanut
Draper
Draper
Vigas - Cardona

Chanut
Draper
Vigas - Cardona

Festes de Barri
- Les Borrelles: 6, 7 i 8 de juliol
- Molí Paperer: 21 de juliol
- Can Coll: 20, 21 i 22 de juliol

7 de la tarda
Rectora Vella

A càrrec del grup Trocateatre
10 de la nit
Sala Petita de l’Ateneu

Vigas - Cardona
Casas
Sancho
Chanut
Sancho
Vigas - Cardona

7

Espectacles
gratuïts
A SA NT

Dijous a la fresca
5 de juliol

12 de juliol

Rectoria Vella, a les 10 de la nit

Plaça de la Biblioteca, a les 10 de la nit

XERREMEQU TIQUIS MIQUIS
+ SOL I SERENA + KAULAKAU
Circuit Folc 2007

LAURA KIBEL

Chanut

19 de juliol

26 de juliol

Chanut

Rectoria Vella, a les 10 de la nit

Plaça de la Biblioteca, a les 10 de la nit

Chanut
Vigas - Cardona

Pep Sala

Circo de la sombra

Casas
Casas
Sancho
Chanut
Sancho
Vigas - Cardona

Draper

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

CE LO NI

Teatro dei piedi

Acústic
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