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Sant Celoni i la Batllòria
a punt per la festa



Francesc Deulofeu
Alcalde

2

La Festa es reparteix en tres espais
Volem que tot el poble estigui de festa! Per això el carrer és on s’hi esdevenen la majoria
d’activitats. Per tant, a més de l’Ateneu i l’Espai Barraques, on s’hi afegeix la fira d’atraccions,
enguany el carrer guanya protagonisme. Com deia el poeta Estellés “baixa al carrer i participa”.

El carrer serà novament un espai de festa important: no hi faltaran espectacles i cercaviles de
la mà de 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.), les Xazzar, els Gegants
de Sant Celoni, correfoc amb la Colla de Diables, tallers i danses d’arreu i l’exhibició d’skate,
entre moltes altres activitats.

Per l’Ateneu hi passaran orquestres com La Costa Brava, La Principal de la Bisbal i La Marina
que oferiran concerts i ball de nit per a tothom a qui li agradi ballar de valent.

L’Espai Barraques (10 barraques de 10 entitats del poble i 2 escenaris) i l’Espai Fira (on hi
hauran totes les casetes de la fira que fins l’any passat se situaven a la plaça de l’Estació), es
trbaran ubicats al P-16, a mig camí entre l’institut i el pavelló d’esports. A l’escenari gran hi
passaran grups com Lagarto amarillo, Costo Rico, Strombers, l’Orquestra Alternativa, los Mejores,
Saurom i l’Orquestra Apache. Al petit, els grups guanyadors del Sant Celoni Sona! 2007,
seleccionats per una comissió tècnica de festes: Le Pim Pam Pum, Los Diodos, The K band i
Groove is here, acabaran de completar la programació.

Del 7 a l’11 de setembre,
Sant Celoni estarà de
Festa Major. Un any més,
les colles de Senys i
Negres dinamitzaran la
festa  amb la  seva
competència  en el
Corremonts, que estrena
proves noves. Enguany,
la festa coincideix amb
la celebració dels 30 anys
de l’Agrupació Sardanista
Baix Montseny de Sant
Celoni, fet que il·lustra el
cartell guanyador de la
Festa Major, dissenyat
per Sílvia Joan.
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El Corremonts comença amb
més força!
El Corremonts, la competició festiva que enfronta Senys i
Negres, tindrà el seu inici oficial el primer dia de la festa,
just després de l’espectacle d’inauguració. Serà un bon
moment per conèixer els dos caps de colla i acabar-se
d’engrescar a participar. Alguns Senys i alguns Negres, però,
ja s’hauran començat a moure perquè el Corremonts ja
haurà començat divendres, 31 d’agost, amb la prova Dóna
sang per la festa. Al costat de proves tradicionals com el
Correxarrups, l’estirada de corda, la rucada o el correxutxes,
se’n proposen de noves com el Corretorts.
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Obert per vacances

Un any més sense adonar-nos-en ja som a

mig estiu. Malgrat la calor, els dies menys

frenètics i alguns apunts festius ens fan

prendre consciència de l’afortunats que som

de viure aquí.

Molta gent m’explica el viatge que faran i

molts d’altres em diuen que no marxen per

vacances, que es queden al poble. Crec que

és una bona oportunitat per viure Sant

Celoni d’una altra manera, més tranquil·la,

més relaxada. Buscar una ombra per llegir,

nous camins per passejar, conèixer les zones

noves del poble que normalment no tenim

temps d’anar a conèixer, visitar les Llobateres...

En definitiva, és una bona oportunitat per

conèixer més i millor el nostre poble.

Si feu això, segur que veieu coses que no us

deixaran indiferents i us vindran idees al cap:

parlem-ne. Perquè som al mes d’agost i a la

Casa de la Vila tenim obert per vacances,

mentre esperem amb ànsia les festes majors

de la Batllòria i de Sant Celoni.

Aquest any, no badis: ja has escollit el teu

bàndol? Que la força de les muntanyes

s’encomani als senys i negres i ens faci

viure una festa memorable. Gaudeix-ne!
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Senys i Negres
estan a punt per gaudir novament de la Festa Major

Dani Julià
Cap de Colla dels Senys

A punt per a la festa?
Home, i tant!! Sí! Preparats per guanyar!!

Què n’esperes de la Festa Major 2007?
Molta participació de la gent!! Que tothom hi trobi el seu lloc, surti al carrer i
tinguin moltes ganes de passar-s’ho bé.

Per què val la pena ser dels Senys?
Perquè som una minoria però algun dia... no molt llunyà... serem la gran majoria.

Els Senys prepareu alguna novetat?
N’hi ha algunes al calaix... però encara no es
pot dir res! L’any passat, com recordareu,
vam fer les samarretes dels Senys Sense
Senys... que ja feia anys que corrien, però ara
encara agafaran més força!! Prepareu-vos!!

Amb quina prova del Corremonts et quedes?
Ostres!! No sé!! És difícil... amb totes... però
potser la que fa més gràcia és la Rucada.
Aquest any, però, el Corretorts del divendres
pinta molt bé, sembla que cervesa gratuïta i
festa... els Senys hi caurem com mosques!!

Quin és el millor moment de la Festa?
Cada any té el seu... però potser el pregó que
des de fa uns anys, cada festa l’organitza un
entitat del poble i és diferent... els dinars de
la mama... els de Festa Major... que dius...
I el veredicte de Corremonts... però a favor
del Senys!!!

Quin és el teu millor record de la Festa Major?
El meu millor record de Festa Major?!!?? Bé,
potser els correfocs o l’espectacle d’inici de

festa que vam fer fa 2 anys amb els Diables... ja veus que tiro cap a casa, fa molts
anys que sóc de la Colla del Diables de Sant Celoni.

Helena Tarragó
Cap de Colla del Negres

A punt per la festa?
I tant!! i tant ! i segur que més que els Senys... que fins fa dos dies no tenien ni cap de
colla...

Què n’esperes de la Festa Major 2007?
Que ens ho passem molt i molt bé, que tornem a guanyar i que vingui molta gent de
fora, perquè coneguin tota la moguda de Senys i Negres que tenim a Sant Celoni, i que,
a poc a poc està agafant molta popularitat arreu.

Per què val la pena ser dels Negres?
 Jo penso que cadascú deu tenir els seus motius, però una cosa molt important és
sentir el teu color!! Estic segura que cada Negre
té els seus motius.

Els Negres prepareu alguna novetat?
Home, síí!! Però, clar... no sé si puc avançar alguna
cosa... Només dir que la gent estigui molt atenta
perquè  hi haurà coses noves !

Amb quina prova del Corremonts et quedes?
Jo em quedo amb la Rucada!!! És la prova amb
què m’ho passo més bé, però... també és veritat
que m’agrada molt la Campanya, amb les
fotografies d’arreu... està molt bé que la gent vagi
per tot el món fent-se fotografies amb el mocador
del Negres, segur que això fa picar la curiositat
a qui els veuen.

Quin és el millor moment de la Festa?
Jo crec que és el 1r dia, quan surts al carrer i ja
veus que es respira festa, els colls de la gent
vestits amb mocadors... que una colla guarneix
un racó de Sant Celoni, després ja veus que una
altra colla comença per una altra banda... i veus
algú amb el mocador dels Negres al coll i... no sé...
sembla que ja t’hi pots acostar a parlar-hi d’una altra manera encara que no el coneguis
de res.

Quin és el teu millor record de la Festa Major?
Jo crec que em quedo amb una estirada de corda, de deu fer uns 3 anys, quan encara
es feia al carrer Major. Recordo que estava ple de gent...  no sé... recordo moltíssima
gent, tothom molt animat, amb el carrer Major ple de gom a gom.
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La travessa fins a Montserrat,
clou els 25 anys de la Colla de
Geganters

La Festa Major d’enguany servirà també per celebrar el 30 aniversari de l’Agrupació Sardanista
Baix Montseny de Sant Celoni. Els sardanistes doncs, prenen el relleu als geganters que l’any
passat, amb el seu 25è aniversari, van presidir la festa. El cartell, el pregó de Festa Major, entre
altres actes, es vincularan al món sardanista.

En Martí i la M. del Puig han anat a peu
de Sant Celoni a Montserrat

Ha estat un
s o m n i  f e t

realitat, un cúmul
d’il·lusions, un munt

de bones vibracions, una guerra guanyada
en una societat moltes vegades poc agraïda,
 una lluita per ajudar en tot moment el
company del costat, una lliçó de civisme i
convivència, un agraïment a l’esforç
col·lectiu, una barreja de rialles i emocions,
la confiança en un projecte, un equip molt
cohesionat, una experiència inoblidable, una
forta amistat entre gent que s’ha conegut
durant aquests dies, la satisfacció per assolir
un objectiu, una manera de viure gaudint i
fent gaudir.
És interessant explicar que en passar per la
població de Sant Antoni de Vilamajor, els
seus gegants i els de Sant Pere de Vilamajor
es van afegir a la festa, per donar ànims a
tots els membres de la moguda. També
volem agrair a les escoles Cor de Maria de
Sant Celoni i l’Alzinar de Campins la rebuda
que ens van fer amb els seus gegantons a
l’arribar al Monestir de Montserrat.
La Colla es mereix haver viscut aquesta

experiència, 25 anys plens d’activitats en
són un referent, gràcies a l’esforç de tots i
a la varietat de gent de diferents edats que
hem tingut ha estat la clau d’aquesta i de
tantes mogudes; i, per damunt de tot, no
podem deixar de fer una menció especial a
tots els portadors de gegants i col·laboradors
vinguts d’arreu: la gent de Vilafranca de
Conflent, Navarcles, la Llacuna, Corbera de
Llobregat, la Garriga, Castelldefels, Banyoles,
Premià de Mar, el Vendrell, Sentmenat,
Monistrol de Montserrat; amb la vostra ajuda
hem assolit aquest repte.

També volem agrair la col·laboració de tots
els que d’una manera o altre heu posat el
vostre granet de sorra perquè aquest somni
es convertís en realitat. Però el més
important de tot és que si no hagués estat
per vosaltres dos, res del que estem
explicant hagués estat possible, gràcies
Martí i M. del Puig.

Jordi Deumal Jó
Cap de colla

XLIII Aplec de la Sardana. juliol 2007

L’Agrupació Sardanista Baix Montseny de Sant Celoni va néixer fa 3 dècades per la il·lusió d’una colla d’amics de promocionar la cultura
catalana. 30 anys després, continuen amb la mateixa voluntat i sense desistir de promocionar la dansa característica de Catalunya. Mostra
d’això n’és el curset de sardanes a les escoles que des de fa 6 anys realitzen amb els escolars del municipi.

L’Agrupació Sardanista Baix Montseny
agafa el relleu als Geganters com a
protagonista de la festa

C
o

lla
d

e
G

eg
anters i Grallers

S
a

n
t

Celoni - M

o
n
t
s
e

r
r
a

t

Aplec de la sardana. 1980 Cloenda del curset de sardanes a les escoles.
Sant Jordi 2007

Sortida de la plaça de la Vila,
divendres 6 de juliol a les 19. 30 h

Arribada a la plaça del Monestir de Montserrat,
diumenge 8 de juliol al migdia

Festa Major



DIMECRES, 22 d’agost
A les 5 de la tarda

TALLER DE GRAFITS –
“Estem de Festa Major a la Batllòria”
Per a joves de 12 a 18 anys,
conduït per Xara Carreras
Al camp de futbol

A les 5 de la tarda
TALLER DE RECICLATGE –
“Construïm amb les deixalles”
Per a nens i nenes a partir dels 4 anys
Al Centre Cívic Les Casetes, c. Miquel Mateu, 6

A les 10 de la nit
CINEMA A LA FRESCA
amb la pel·lícula El príncep dels lladres
A la plaça de l’Església

DIJOUS, 23 d’agost

De 8 a 10 del vespre
TROFEU de FUTBOL 7 masculí
Al camp de futbol
Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé

A les 10 del vespre
III RODA D’AUTORS A LA BATLLÒRIA
Hi haurà servei de bar.
A l’envelat

DIVENDRES, 24 d’agost

A partir de les 6 de la tarda
DONEM UN TOMB amb la Policia,
Mossos d’Esquadra i Creu Roja
Sortida de l’Escola Montnegre,
c. de les Escoles, s/n

A les 7 de la tarda
INAUGURACIÓ de l’EXPOSICIÓ
“Els Gegants de la Batllòria”
Recull fotogràfic i records 
Amb refrigeri per a tothom
Al Centre Cívic, c. Major, 15

A 2/4 de 10 del vespre
SOPAR POPULAR, amanida, pa amb tomàquet,
2 talls de xai, 1 botifarra, aigua, vi i postres. Places
limitades
Preu del tiquet 9 € + 1 € del plat i el got (Ecofesta)
A la pista del mig de les escoles

A 2/4 de 12 de la nit
CORREFOC
amb la Colla de Diables de Sant Celoni
Pels carrers del poble,
sortida de la Xemeneia de can Pàmies

A les 12 de la nit
BALL DE NIT amb l’orquestra MONTECARLO
+ discoteca mòbil amb Dj
A l’envelat

DISSABTE, 25 d’agost
A les 10 del matí

FIRA D’ARTESANS
Oberta fins a les 9 del vespre
Al c. de les Escoles
(entre el c. Tordera i el c. Montnegre)

De 10 a 1 del migdia
1a TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE
CAVA A LA BATLLÒRIA
Es vendrà cava amb placa commemorativa
A la plaça de l’Església

De 10 a 1 del migdia
TIR AMB ARC, demostració i taller
Al camp de futbol
Col·labora: Club Tir amb Arc Sant Celoni

A 2/4 de 12 del migdia
V BICICLETADA POPULAR
Pels carrers del poble, sortida dels Safareigs

A 2/4 d’1 del migdia
ANIMACIÓ INFANTIL a càrrec de Jordi Patxeco
A continuació FESTA DE L’ESCUMA
Al final del c. Montnegre

A partir de 2/4 de 4 de la tarda
4a CURSA DE RAL·LI SLOT
A l’Escola Montnegre
Organitza: Escuderia la Batllòria

5 tarda
EXHIBICIÓ I CLÍNIC D’SKATEBOARDING
a càrrec de l’equip Eina Skate company
Al c. Montnegre

A les 5 de la tarda
PLANTADA DE GEGANTS
A la plaça de l’Església
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

A les 6 de la tarda
TROBADA DE COLLES GEGANTERES
amb la participació de les colles de: Arenys de
Munt, Calella, Cerdanyola del Vallès, la Palma de
Cervelló, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera,
Santa Maria de Palautordera i la Batllòria.
Cercavila pels carrers del poble. Per acabar, tots
els gegants participants faran una BALLADA a la
plaça de l’Església
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

A les 8 del vespre
FINAL DEL TROFEU DE FUTBOL 7
Al camp de futbol
Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé

A les 11 de la nit
BALL DE NIT amb el Duo ÀRIA i
l’orquestra MITJANIT, fins a la matinada
A l’envelat

DIUMENGE, 26 d’agost
A les 10 del matí

FIRA D’ARTESANS
Oberta fins a les 9 del vespre
Al c. de les Escoles
(entre el c. Tordera i el c. Montnegre)

A partir de les 10 del matí
TRIANGULAR DE FUTBOL BENJAMÍ
10 h PB Gualba – UE Breda
10.40 h CE la Batllòria – PB Gualba
11.20 h CE la Batllòria – UE Breda
12 h Repartiment de trofeus
Al camp de futbol
Organitza: CE la Batllòria

A les 11 del matí
MISSA
A l’església parroquial Nostra Senyora de
l’Esperança

A les 12 del migdia
BALLADA DE SARDANES, amb la cobla Iluro
A la plaça de l’Església

A la 1 del migdia
ANIMACIÓ INFANTIL
amb Els Tururut, titelles, pallassos i animació.
A l’envelat

A 2/4 de  6 de la tarda
JOCS GEGANTS a càrrec  de Mimajocs
fins a 2/4 de 9 del vespre
Al pati del mig de les escoles

A les 6 de la tarda
PARC INFANTIL amb jocs inflables per a la
mainada, pista karts, etc.
Obert fins a les 9 del vespre
Al pati del mig de les escoles

A les 6 de la tarda
TROFEU FESTA MAJOR DE FUTBOL
Memorial Joaquim López i Montpart
entre els equips:
INACSA CE LA BATLLÒRIA (3a territorial) – UE
BREDA (1a territorial)
Els socis tindran els carnets a la seva disposició
a les taquilles del camp de futbol.
Al camp de futbol
Organitza: Inacsa CE la Batllòria

A les 8 del vespre
CONCERT  DE FESTA MAJOR
amb l’orquestra VOLCAN
A l’envelat

A 2/4 d’11 de la nit
GRAN BALL DE FI  DE FESTA
amb l’orquestra VOLCAN
A l’envelat

EXPOSICIÓ
ELS GEGANTS DE LA BATLLÒRIA
lloc: 1r pis del Centre Cívic, c. Major, 15
dia 24 d’agost de 7 a 9 del vespre
dia 25 d’agost de 6 a 8 del vespre
dia 26 de 12 a 2 del migdia
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

La Batllòria - Festa Major d’estiu 2007
Del 22 al 26 d’agost, batlloriencs i batllorienques celebraran la Festa Major d’Estiu amb un programa ple d’actes pensat per a totes les edats.
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Festa Major

La Festa Major
de la Batllòria,
la festa de tots
El programa de la festa
major de la Batllòria
d’aquest any fa molt
goig. Les novetats que

s’hi veuen i el munt d’activitats que es

desenvoluparan sorgeixen de la voluntat de
les entitats del poble que hi han participat,
tant a l’hora de fer les propostes com a l’hora
de tirar-les endavant. És per això que des de
l’Ajuntament volem aprofitar aquest espai per
donar-los-en les gràcies.

Per a qualsevol poble la Festa Major és molt
important. Els orígens d’aquestes festes
poden ser diversos, però sovint responen a
jornades que se celebraven després d’un
repte o un esforç col·lectiu. Les societats
han canviat molt des dels orígens de les festes
majors, però tot i així les mantenim, perquè
son importants. I cal saber que són importants
i que no les fem perquè toca, sinó perquè són
necessàries. La nostra societat ha de superar
reptes i esforços col·lectius diaris en l’època
que ens ha tocat viure: mantenir la cohesió
social, tenir punts de trobada, compartir
cultures i identitat, tenir temps per pensar-
se, reconèixer-se com a poble,... I això ho
permet la festa major, sempre que sigui una
festa de tots i totes, on tothom s’hi pugui

sentir còmode i representat.

La festa d’enguany sorgeix d’un procés de
participació molt ric, que ha de ser punt de
partida per seguir avançant, per parlar
absolutament de tot entre nosaltres, per teixir
poble a La Batllòria. Crec que aquesta festa
és un pas en aquesta direcció i, per això, de
nou us vull donar les gràcies als que l’heu feta
possible. A gaudir-ne!

Jordi Cuminal i Roquet
Regidor de Cultura, Joventut i Educació
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Entorn

Instal·lació i ampliació
d’enllumenat públic
Amb la intenció d’adaptar i dotar els carrers i places dels serveis
i instal·lacions adients, properament tindrà lloc la instal·lació i
ampliació d’enllumenat públic a diferents carrers del nucli urbà
de Sant Celoni:

Esteve Mogas, Pau Casals, Joaquim Sagnier, Santiago Rusiñol,
Sant Josep (tram entre el carrer Sant Martí i Major), Germà Emilià
(entre el carrer Major i Carretera Vella), Germà Emilià (entre el
carrer Major i Carretera Vella), Sant Antoni, Callao, Sant Joan,
Sant Jordi

Recuperació de la imatge
del porxo de l’Hotel Suís
El porxo de l’Hotel Suís ha recuperat part del seu estat
original amb la substitució del rètol de l’entitat bancària
ubicada a la planta baixa de l’edifici, que tapava part de
les columnes. D’aquesta manera ara es pot veure la
proporció original del porxo i el rètol publicitari s’ha
integrat en el pla de façana, sense que en sobresurti cap
element, per tal de garantir la continuïtat de l’estructura
des de qualsevol perspectiva de l’edifici.

Obres a l’escola Josep
Pallerola
Durant aquest estiu s’estan fent obres de millora al CEIP Josep
Pallerola. La primera fase se centra en solucionar problemes
d’impermeabilització, aïllament tèrmic, aïllament acústic, fer
reformes dels lavabos, fer paviments a les zones d’accés i actuar
en el sistema de sanejament. La segona fase permetrà substituir
el porxo existent a la plaça d’accés,  per una nova coberta.

Vial paral·lel a la C35
Des de fa unes setmanes han començat les obres al vial
paral·lel de la carretera comarcal 35, en el tram comprès
entre el carrer Olzinelles i el carrer València. Aquestes
obres consisteixen en la formació de voreres, generant
una zona d’aparcament, pavimentació asfàltica de la
calçada, adequació de la xarxa existent de clavegueram
i el seu desdoblament en xarxa de recollida d’aigües
fecals i aigües pluvials, així com la dotació de noves
xarxes de subministraments de serveis i la millora i
adaptació de les ja existents.

Urbanització dels carrers del
Turó de la Mare de Déu
Amb l’objectiu de dotar els carrers de tots els serveis i asfaltar
les vies, properament tindrà lloc al Turó de la Mare de Déu, la
urbanització dels carrers següents:

Joan Rigual, Isaac Peral, Consell de Cent, Joaquim Costa,
Germana Reyes, Avinguda Verge del Puig



L’Oficina Local
d’Habitatge,
un servei utilitzat cada
dia per més ciutadans
Des de la seva posada en marxa, l’Oficina Local d’Habitatge atén
un important nombre de consultes per part de la ciutadania.
Assessorament jurídic pel lloguer d’un habitatge, informació sobre
ajudes econòmiques, tramitació, gestió i seguiment del contracte
d’arrendament, són algunes de les peticions més habituals. A més,
des de l’Oficina també es tramiten  assegurances de caució i multirisc
gratuïtes i en cas que sigui necesstari, es fa mediació residencial.

Més de 100 sol·licituds d’ajut al
pagament del lloguer tramitades
L’Oficina Local d’Habitatge des de la seva implantació ja ha tramitat
104 sol·licituds d’ajut al pagament de la renda de lloguer en la
convocatòria oberta pel Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat fins al dia 13 de juliol. D’aquestes sol·licituds 36
responen a joves menors de 35 anys, 62 a persones en condicions
especials i 6 a persones majors de 65 anys amb un contracte de
pròrroga forçosa.

AJUTS TRAMITATS SEGONS TIPOLOGIA

Menors
de 35

Condicions
especials

Majors
de 65

10 20 30 40 50 60 700

36

62
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166 sol·licituds pels
habitatges socials de
lloguer al carrer Maria
Aurèlia Capmany
Al setembre es publicaran les llistes de
persones admeses

Dilluns 3 de setembre es publicarà al tauler d’anuncis de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (El Safareig) i  del web municipal
(www.santceloni.cat), la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos
per a poder optar al sorteig d’un habitatge protegit de lloguer al carrer
Maria Aurèlia Capmany núm. 4, de les Torres.

Els optants que figurin com a exclosos disposaran fins el dia 22 de
setembre per a esmenar la documentació aportada.

S’han presentat un total de 166 sol·licituds, un 49% de les quals
corresponen a joves, un 10% a gent gran, un 8% a gent amb
discapacitats, un 1% a entitats sense ànim de lucre i el 32% restant,
a la població en general.

Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Informació Tramitació

Ajuts per a l’adaptació o
accessiblitat

Actuacions per l’accés a l’habitatge
i a l’interior de l’habitatge (rampes,
modificació portes, col·locació
passamans, instal·lació ascensor,
cambra de bany, cuina...)

AJUTS PER A L’HABITATGE

Fins el 24
d’agost de 2007

Persones amb diversitat
funcional amb informe
tècnic que reconegui el
grau de discapacitat

Oficina Local
d’Habitatge

Àrea de
Comunitat

Àrea de
Comunitat

Ajuts per posar
habitatges desocupats
a lloguer

Fins el 28 de
setembre de
2007

Propietaris
d’habitatges
desocupats que els
posin a lloguer

Oficina Local
d’Habitatge

Oficina Local
d’Habitatge

Ajuts
personalitzats a
l’allotjament

Fins el 30 de
novembre de
2007

Persones amb rebuts
impagats de lloguer o
d’amortització de prèstec
hipotecari que reuneixin
els requisits que preveu
la convocatòria pública
anual

Oficina Local
d’Habitatge

Àrea de
Comunitat

Àrea de
Comunitat

7

Habitatge
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Activitat de govern

1. Acta de la sessió anterior del Ple municipal.

2. Modificació de la taxa per la prestació dels serveis del
Centre municipal d’expressió - Escola de música.

3. Modificació de la taxa per a prestació dels serveis del
Centre de formació d’Adults.

4. Adjudicació del contracte per a l’execució de les obres de construcció de
l’edifici de la Llar d’Infants Municipal, Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç (CDIAP) i Servei d’Atenció Multiprofessional (SAM).

5. Al·legacions presentades a l’aprovació inicial de l’expedient de contractació
de la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua potable de Sant
Celoni, i aprovació definitiva de l’expedient.

6. Constitució de l’entitat urbanística col·laboradora provisional el sector P-5
Can Caseta.

7. Text refós de la modificació puntual del Pla especial de protecció de la masia
de Can Batlle.

8. Acord d’imposició i ordenació de  contribucions especials per al finançament
de les obres d’enllumenat dels carrers Pau Casals, Joaquim Sagnier, Esteve
Mogas i Santiago Rusiñol.

9. Delegació de certes competències del Ple en la Junta de Govern Local.

10. Règim de dedicació de l’alcalde i dels regidors de la corporació i fixació de
les seves retribucions, així com de les quantitats a percebre en concepte
d’indemnitzacions.

11. Assignació econòmica als diversos grups municipals.

12. Canvi de càrrecs a l’estructura i organització dels òrgans que conformen els
Plans d’Actuació municipal d’emergència per a incendis forestals i risc químic.

13. Moció conjunta de tots els grups municipals per demanar la gratuïtat del
bus urbà pels majors de 60 anys, els joves i les persones amb discapacitat.

Ple municipal
Sessió ordinària 19 de juliol de 2007 Sí No Abstenció

7 CiU + 7 PSC + 2 CUP

7 CiU + 7 PSC 2 CUP

7 CiU + 7 PSC 2 CUP

7 CiU + 7 PSC + 2 CUP

7 CiU + 7 PSC 2 CUP

7 CiU + 7 PSC + 2 CUP

7 CiU + 7 PSC + 2 CUP

7 CiU + 7 PSC + 2 CUP

7 CiU + 7 PSC 2 CUP

7 CiU + 1 CUP 7 PSC 1 CUP

7 CiU + 7 PSC + 2 CUP

7 CiU + 7 PSC + 2 CUP

7 CiU + 7 PSC + 2 CUP

 L’Ajuntament estalvia prop de 100.000 euros en sous

Retribucions càrrecs electes

RETRIBUCIONS 2007

* Francesc Deulofeu, alcalde 51.087,51 €
* Jordi Cuminal, regidor 14.695,04 €
* Dolors Lechuga, regidora 14.695,04 €
* Carles Mas, regidor 14.695,04 €
* Laura Costa, regidora 14.695,04 €
* Miquel Negre, regidor 14.695,04 €
Marià Perepoch, regidor        -

124.562,71

Les retribucions dels càrrecs electes disminuiran gairebé 100.000 euros anuals a causa de la reducció del sou de l’Alcalde i el manteniment dels sous dels
regidors. A més, desapareix la dedicació de regidors a  jornada complerta i mitja jornada, disminueix el nombre de regidors i un d’ells no tindrà retribució
perquè està jubilat.

El sou de l’Alcalde ha disminuït en 3.227,26 euros, si bé tenint en compte la dedicació del 90 %, el sou disminuirà realment en 8.902,50 euros.
Els actuals regidors tenen una dedicació del 35% (un 5% superior a l’anterior mandat) per cobrir la disminució total del número de regidors de
govern i poder cobrir la totalitat de les seves responsabilitats. Així les seves retribucions són les mateixes que els anteriors regidors, únicament
varia l’escalat de dedicació.

La resta de retribucions no experimenten canvis
respecte a la situació del mandat anterior
(només increment IPC):

Retribucions de la resta de regidors de l’Ajuntament:
• Assistència a sessions del Ple: 180 euros
• Assistència a Junta de Govern: 150 euros
• Assistència a Comissions informatives: 50 euros

Despatxos pels grups municipals

Des d’aquesta legislatura, tots els Grups Municipals disposen d’un despatx amb tot
l’equipament necessari per realitzar les seves funcions, com ordinador i telèfon, a la casa
de la Vila.

* Regidors sense aquestes retribucions

Anterior Actual Diferència

Alcalde 59.979,67 € 51.087,51 € -8.892,16 €

1 regidor dedicació exclusiva 41.985,83 €       - -41.985,83 €

1 regidor dedicació 50% 20.992,91 €       - -20.992,91 €

Resta regidors 12.595,75 € 14.695,04 € 2.099,29 €
(30% dedicació) (35% dedicació)

TOTAL ANUAL 223.724,41 € 124.562,71 € -99.161,70 €
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El bus urbà serà gratuït per a les persones majors
de 60 anys empadronades al municipi, abans de
final d’any
El Ple de l’Ajuntament de 19 de juliol passat, va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals, la
gratuïtat del servei de bus urbà municipal per a les persones més grans de 60 anys empadronades al
municipi. També va acordar que durant el darrer trimestre de l’any s’estudiarà la possibilitat d’estendre-
la a d’altres col·lectius.

Amb aquesta mesura es pretén facilitar l’accés al bus públic per part del col·lectiu de gent gran que,
en general, aplega condicions que li fan més necessari disposar d’aquest servei. Alhora, es vol fer un
pas més en la difusió de les prestacions que ofereix i rendibilitza-lo millor mitjançant l’augment de
freqüència d’ús.

Actualment, s’està estudiant la fórmula més òptima per a fer-ho efectiu (tipus de targeta, lloc d’obtenció,
etc.). Aquesta informació es publicarà properament en aquest butlletí.

El Ple de l’Ajuntament ha adjudicat les obres de
construcció de l’Escola Bressol Municipal que es
construirà al costat del parc de la Rectoria Vella. Es
preveu que les obres es realitzin en un termini
màxim de dotze mesos i que el centre pugui
començar la tardor de l’any vinent.

A més de la llar d’infants, l’equipament també
inclourà el CDIAP (Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç) i el SAM (Servei
d’Assistència Multiprofessional).

Transparència en els processos de selecció de personal
El 13 de maig d’aquest any ha entrat en vigor l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) que estableix, entre altres coses, que en tots els
processos públics de selecció de personal, el tribunal estarà format únicament per professionals, sense cap representant polític. A l’Ajuntament
de Sant Celoni aquesta mesura s’ha començat a aplicar aquest mes de juliol en la selecció d’una educacdora social. A més de personal intern,
els tribunals que seleccionaran els futurs treballadors/es estan formats per integrants designats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
o d’altres organismes (Escola Policia de Catalunya, Direcció General de Seguretat Ciutadana, Diputació...).  Més enllà d’esperar que es desenvolupi
la llei, a diferència d’altres ajuntaments, a Sant Celoni s’ha aplicat la mesura per millorar la transparència dels processos de selecció i fer-los
de forma professionalitzada.

S’adjudiquen les obres de l’Escola Bressol Municipal

Els òrgans de l’Ajuntament
El Ple municipal

Què és ?
És l’òrgan suprem de l’ajuntament. És la reunió de tots els regidors i regidores, convocats per l’alcalde per discutir i aprovar els assumptes
de la seva competència.

Qui assisteix al Ple?
Tots els regidors i regidores, l’alcalde i els tinents d’alcalde. També ha d’assistir-hi el secretari i l’interventor. Poden assisistir-hi tots els
veïns i veïnes del municipi que poden intervenir a l’inici del ple.

Quan es convoca un Ple?
La llei determina que als municipis d’entre 5.001 i 20.000 habitants, com a mínim s’ha de convocar un ple ordinari cada dos mesos.
A Sant Celoni es fan el tercer dijous de cada dos mesos a les 9 del vespre. Els plens extraordinaris es convoquen cada vegada que
l’alcalde o una quarta part dels membres de la corporació ho sol·licitin.
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Desenvolupament

Mercat de la ganga al
carrer d’Anselm Clavé
Dissabte 7 de juliol va tenir lloc el Mercat de la Ganga al carrer
d'Anselm Clavé. El Mercat, que l'organitza l´Associació de Veïns
i Comerciants Anselm Clavé Centre, va comptar amb la participació
d’uns 15 establiments.

La mostra gastronòmica del Baix Montseny,
Tastets d'estiu, va aplegar el passat 29 de juny

més de 700 persones a la plaça de la Vila. El sopar,
organitzat per l´Ajuntament i l‘Associació d´Empresaris Turístics
del Montseny, va servir per donar a conèixer de manera àmplia
l´oferta i les característiques de la restauració baixmontsenyenca
a partir de la creació d'11 restaurants i 3 pastisseries. 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.

Els Tastets d’estiu
apleguen més de 700 persones

Tarda d’activitats al carrer
Dissabte  30 de juny Sant
Ce loni  Comerç  va
c o l · l a b o r a r  e n
l ' o r g a n i t z a c i ó  d e
diferents actes a la plaça
de la Vila. En primer lloc,
es va fer la 2ª Model's
Group de Passarel.la de
la Iaia Maria amb
l’actuació dels nens i
nenes. Aquesta desfilada
també va ser el punt de sortida de la segona Toys to Santa, una campanya
per recollir diners per comprar joguines per nens malalts de cara a
Nadal. Tot seguit va tenir lloc l’actuació del club de ball Celodance amb
hip hop, break dance, dances orientals i balls de saló. Aquell mateix
dia, el grup de bastoners del Casal Quico Sabaté feia una cercavila
d'entitats de cultura tradicional i popular dels Països catalans. Sant
Celoni Comerç vol continuar col·laborant amb les diferents associacions
i entitats del poble per contribuïr així al desenvolupament social,
cultural, esportiu i de lleure del municipi.
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Comunitat
Sant Celoni
“es va mullar"
per l'esclerosi
múltiple
Sant Celoni es va sumar diumenge
8 de juliol a la jornada solidària Mulla't
per l'esclerosi múltiple. Els nedadors
solidaris van arribar a fer 2.475 piscines al
Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes el que vol dir que
van nedar 63.875 metres. Tenint en compte que l'Ajuntament va
prendre el compromís d'aportar un euro per cada piscina nedada,
el municipi ha aportat 2.475 euros a la Fundació per l’Esclerosi
múltiple. L'alcalde Francesc Deulofeu i altres regidors i regidores
es van mullar per ajudar a engruixir el marcador. La jornada va
comptar amb la participació de Claret Clown que va amenitzar el
matí i la col·laboració de l'Associació Neurològica Amics del Baix
Montseny, Creu Roja, Catalunya contra el Càncer i Alcer.

3 nens sahrauís
passen l'estiu
a Sant Celoni
En Zoubier Ahmed Salma i en Mohamed Mouloud Mostapha
Mohamed Ahm i la Galat Omar Sidahmed, són dos nens i una
nena sahrauís d'entre 7 i 8 anys que passen l´estiu acollits en
famílies de Sant Celoni. L'acollida s'inscriu dins la campanya
solidària amb el poble saharauí, que els permet marxar dels
campaments de refugiats al desert d'Algèria on viuen, en unes
dates on la temperatura supera els 50 graus. Durant els dos mesos
d´estada a Sant Celoni, professionals del municipi els fan de forma
gratuïta una revisió mèdica, analítica, ocular i dental. Dimecres 11
de juliol a la tarda, a la sala de plens de l´Ajuntament de Sant
Celoni, va tenir lloc l´acte de rebuda als infants i d'agraïment als
pares acollidors.

Tallers d’entrenament
de la memòria
Aquests tallers van dirigits a estimular la memòria de la gent gran
amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida. La responsable
del taller és la treballadora familiar dels Serveis Socials de l'Ajuntament
de Sant Celoni, Teresa Espinàs.

Dies: els dijous de 16.15h a 17.45h, 10 sessions
Inici: 20 de setembre
Calendari: 20 i 27 de setembre; 4, 11, 18  i 25 d’octubre;
8, 15, 22, 29 de novembre
Lloc: Centre Municipal d’Expressió
Participants: qualsevol persona major de 65 anys del municipi de Sant
Celoni interessada en el taller.
Nombre de persones per cada taller: entre 8 i 10 persones
Material pels tallers: a càrrec de l’Ajuntament de Sant Celoni
Informació i inscripcions: cal adreçar-se a l'Àrea de comunitat,
de dilluns a divendres. de 9 a 14 h fins el 14 de setembre.

El SAM, a les portes
del 25è aniversari
Dins de l’Àrea de Comunitat de l’Ajuntament de Sant Celoni es troba
el Servei del SAM (Servei d’atenció multidisciplinar) . El SAM  està
funcionant des de 1983 i durant aquest temps s’han obert al voltant
de 1500 històries clíniques: cada any s’atenen entre 150 i 170 nens
dels quals entre 50 i 70 són atesos per primera vegada. El proper
curs el SAM celebrarà els seus vint-i-cinc anys d’història dins d’aquesta
comunitat, amb el desig i l’empenta de continuar endavant encara
molts anys més.

L’activitat del  SAM consisteix en l’assistència a la infància i
adolescència des dels àmbits psicològic i de trastorns de llenguatge
i audició. Els infants reben una atenció regular, i el tractament de
les seves dificultats implica la quasi totalitat de la disponibilitat horària
del Servei.

Pel que fa als altres actes clínics que es realitzen són els que es
deriven del procés diagnòstic i del mateix tractament: acollida,
seguiments, assistència indirecta, etc.

L’atenció directa del servei de psicologia es realitza a les dependències
de l’Àrea (C/Santa Fe 52), mentre que la del servei de logopèdia,
durant el curs escolar es realitza en els propis centres escolars del
municipi (durant el mes de juliol i part del setembre i desembre,
l’atenció es realitza també a les dependències de l’Àrea).

L’assistència es concreta en: tractament, diagnòstic, seguiment,
assistència indirecta, visites i entrevistes amb altres professionals,
coordinacions trimestrals amb mestres a les escoles, reunions amb
EAP, CDIAP, i altres.

Les demandes d’observació, diagnòstic i tractament les sol·liciten
els pares per iniciativa pròpia o derivats per altres professionals. La
majoria de les vegades són els mestres de les escoles, l’EAP, CDIAP
i cada vegada hi ha més metges pediatres, dentistes... que també
fan derivacions al SAM.

Enguany el SAM ha col·laborat a la primera jornada del CDIAP
organitzada a la Rectoria Vella amb una aportació de les diverses
tasques que realitza regularment.



Els carrers i places de Sant Celoni –sobretot
els que disposaven d’ombra- varen ser de
nou l’escenari que acollí milers de nois i
noies de Catalunya, les Illes i País Valencià,
engrescats per una nova edició d’aquest
festival.

Com en els dos darrers anys, la presència de
gent a la zona de can Sans va ser progressiva,
culminant el dissabte, quan durant el concerts
dels grups Ojos de Brujo i Obrint Pas, es varen
donar els moments de màxima intensitat.

412 nois i noies d’entre 14 i 28 anys,
empadronats al municipi varen poder gaudir
dels descomptes especials acordats per
primera vegada entre les Joventuts d’Esquerra
Republ icana de Cata lunya ( JERC)
–organitzadora del festival- i l’Ajuntament.
Aquests descomptes van suposar un estalvi
total de 3.778 euros als celonins i celonines
en concepte de l’entrada.

Les 3.000 motxilles que, amb el lema Sant
Celoni és Montseny - Montnegre, es varen
distribuir entre una bona part de la gent
acampada, correran a partir d’ara per tot
arreu, esdevenint un bon difusor de la vila.

El servei que oferien els informadors/agents
cívics disposats per l’Ajuntament per atendre
i orientar els visitants i per fer seguiment de
les eventuals incidències que es poguessin
produir, varen tenir una molt bona acollida.

El premi de 2 caps de setmana per a dues
persones amb activitats turístiques a Sant
Celoni va recaure en gent de les comarques
de Lleida; el concurs – joc, que a partir de
preguntes sobre aspectes diversos del
municipi pretenia provocar la curiositat per
conèixer la vila, va estimular la recerca de
les respostes en contacte amb la gent del
carrer, l‘observació dels edificis, etc. Des
d’aquestes ratlles cal agrair la col·laboració
de l’Hotel Suís, el Restaurant les Tines, el
Restaurant els Avets, el Restaurant Tastacel,
el Bar musical Llum de lluna, la Discoteca
Quatre, així com de la Unió de Botiguers i
Comerciants (UBIC), que va lliurar dos vals
de 100 euros per a compres a Sant Celoni
Comerç, sense els quals el concurs no hauria
estat possible

L’Acampada ha transcorregut sense
incidències remarcables, segons es deriva
dels informes dels cossos de seguretat i

sanitat. Enguany, la recentment creada
Associació de Veïns de Residencial Esports
es va adreçar a l’Ajuntament i a les JERC,
plantejant tot un seguit de mesures de
minoració de l’impacte de l’Acampada a la
zona i, si bé no es va poder mitigar del tot
el principal problema, l’excés de so, si que
es va atendre millor altres aspectes com ara
la neteja, la seguretat i la circulació de
vehicles.

El govern municipal i les JERC faran a partir
d’ara una valoració rigorosa dels beneficis i
dels greuges de l’Acampada, per decidir-ne
la continuïtat o no a Sant Celoni.
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Joventut

L’Acampada Jove 2007 porta novament
milers de joves a Sant Celoni

Un grup de veïns i veïnes d´Olzinelles
ha decidit recuperar enguany la seva
festa major. Com era tradicional, les
activitats es faran el dia 4 d´agost i
començaran amb una missa solemne a
les 12 del migdia. Tot seguit, hi haurà
una plantada dels gegants de Sant
Celoni. Ja a les 2 del migdia, serà l´hora
del dinar de carmanyola i després "la
bacaina bosquerola sota l´alzina". A 2/4
de 6 de la tarda hi haurà una exhibició
de llenyataires i una altre de tir amb arc
a les 7, amb la col·laboració d´Arc Sant
Celoni. De 8 a 9 del vespre, serà el torn
de la música celta amb el concert de
The nights around the table. El sopar
popular començarà a 2/4 de 10 de la
nit. Ja a les 11 de la nit, el Trobador de
Rovellons farà el pregó de festa major,
seguit del ball amb música en viu.

Es recupera la
Festa Major
d’Olzinelles

Cada any durant l’estiu s’organitzen a tota Europa diverses activitats per tal de donar a
conèixer els ratpenats en el que s’anomena la Bat Night. A Catalunya, el Museu de Granollers
de Ciències Naturals conjuntament amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i Galanthus
Associació organitzen per tercer any consecutiu La nit dels ratpenats. Enguany, Sant Celoni
també hi participarà el dissabte dia 1 de setembre.

Els ratpenats són animals nocturns que han estat protagonistes de moltes llegendes, la
majoria de les quals sense tenir en compte la seva realitat. Diversos estudis demostren que
aquests animals estan disminuint les seves poblacions arreu d’Europa i cal conèixer el seu
apassionant món per aprendre a respectar-los i protegir-los.

Els ratpenats són cecs? Migren? Quantes espècies n’hi ha a Catalunya?

La nit dels ratpenats  proposa compartir una nit i conèixer què fan, on viuen, què mengen,
com s’ha d’actuar per protegir-los, etc.

Programa:
18.30 h Espectacle infantil contacontes. Narració de contes sobre ratpenats
19 h Taller de manualitats per a fer-se un ratpenat de llana i cartolina
20 h Conferència sobre ecologia i biologia dels quiròpters
21 h Sopar
22.30 h Sortida nocturna acompanyats d’un especialista amb aparells de detecció d’ultrasons
per observar el comportament dels ratpenats durant la nit

Inscripció a partir del 16 d’agost a La Rectoria Vella

Nit  catalana dels ratpenats



Veredicte de la segona edició
del Concurs Sant Celoni Sona!
British Bacon és el grup guanyador de la segona edició del
concurs Sant Celoni Sona! celebrat els dies 29 i 30 de juny.
A més, es va seleccionar els grups que actuaran a diferents
concerts que s'organitzen a Sant Celoni: Le Pim Pam Pum,
The K band, Los Diodos i Groove is here per la Festa Major

de setembre, Halter Hego per les Festes de Sant Martí i
Generaciones Podridas per l'Acampada Jove. El veredicte

es va donar a conèixer en el marc del primer Dijous a
la fresca de la temporada al Parc de la Rectoria Vella.

L´objectiu del Sant Celoni Sona!, organitzat per l´Ajuntament de Sant Celoni,  és promocionar
els grups de música amateurs o semiprofessionals locals.  El jurat del concurs estava format
per persones vinculades al món de la música que van valorar la qualitat vocal i instrumental, la

composició, l´originalitat de les lletres i la posada en escena de cada grup local. El premi per British
Bacon 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. La selecció dels grups per actuar als diferents concerts, la
va fer una Comissió tècnica de festes.
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Obres de
remodelació del
parquet de la sala
gran de l’Ateneu
A principis de juliol van començar les
obres de remodelació del parquet de
la sala gran de l’Ateneu. La intervenció
ha consistit en arrencar el parquet i el
paviment vell, fer tractament per a la
humitat i els tèrmits, posar un nou
paviment i finalment, durant aquest
mes d’agost, acabar la col·locació del
parquet.

Cultura

Pep Sala i el seu acústic van omplir els jardins de la Rectoria Vella, dijous 19 de
juliol. La música de Sala era una de les quatre propostes de la programació dels
Dijous a la fresca que aquest mes de juliol ha aconseguit moure un nombrós
públic. Música folk amb Xerremequ Tiquis Miquis, Sol i serena i Kaulakau, el
teatre amb els peus de Laura Kivel  i circ amb Circo de la sombra van completar
l’oferta cultural.

Important
activitat dels
alumnes de
l’Escola de
Música, dins i
fora del centre
Durant el curs escolar, els alumnes de l’Escola Municipal de Música han
participat a nombrosos actes organitzats a Sant Celoni, tant per l’Ajuntament
com per les entitats o particulars. Aquests en són alguns exemples: Nadal al
geriàtric, Festa al barri de la Vilanova, Inauguració escultura Creu Roja, OB-3 a la
Fresca, Festa del 75è aniversari pastisseria Lleonart, Cercavila de l’Arrelcat.

Sa
nt

Ce
lo
ni

So
na

20
07

concurs

Els Dijous a la fresca,
atrauen un nombrós públic

Centre Municipal d’Expressió
Escola de Música - Sant Celoni

l’Ateneu
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Seguretat ciutadana

SI L’INCENDI
S’ACOSTA A CASA
VOSTRA

Faciliteu l’accés als serveis

d’emergència i retireu els

objectes inflamables.

Comproveu que heu

adoptat les mesures de

prevenció més adequades i

remulleu abundantment les parts més amenaçades per les flames.

En cas d’evacuació: tanqueu la casa, desconnecteu els interruptors

de llum i gas i emporteu-vos la documentació, la medicació

imprescindible i diners.

SI L’INCENDI ÉS TROBA MOLT APROP DE CASA

Tanqueu-vos dins de casa, tan família com animals domèstics,

assegurant que queden ben tancades les portes i finestres.

Desconnecteu tots els subministraments, excepte l’aigua. Ompliu

d’aigua la banyera, les piques i, si podeu, traieu les cortines. Tapeu

els forats de ventilació i totes les obertures a l’exterior, per evitar

que entri material en combustió dins l’habitatge.

Mantingueu la serenitat encara que el fum penetri a casa vostra:

poseu tovalloles mullades sota les portes i ruixeu-les sovint per evitar

que s’escalfin. Protegiu-vos amb roba de cotó o llana, amb unes

ulleres i un mocador moll. Si el fum és espès, deixeu els llums

encesos per millorar la visibilitat i facilitar que us trobin.

SI EL FOC US SORPRÈN A CAMP OBERT

Si el foc puja pels vessants i avança en la direcció del vent, allunyeu-

vos del front del foc pels costats, evitant possibles barrancs i buscant

zones desforestades. És vital fugir en direcció contrària al vent,

intentant entrar el més aviat possible a la zona ja cremada.  Reguleu

la respiració: feu inspiracions poc profundes i lentes, agafant l’aire

a prop del terra i evitant inhalar el fum espès. Si podeu, mulleu un

mocador per tapar-vos la cara i eviteu així els efectes nocius del

fum. Protegiu-vos de la radiació del foc, darrera d’un roc o d’una

rasa. No us refugieu a pous ni a coves, ja que l’oxigen pot acabar-

se ràpidament. Eviteu també les zones de pendents, els ports de

muntanya i les valls estretes, per què l’aire calent tendeix a pujar i

el foc es reactiva amb major virulència. En cas de perill imminent,

estireu-vos de bocaterrosa. És important que us cobriu la pell amb

roba de cotó. Si no teniu res més a mà, cobriu-vos amb terra.

SI EL FOC US SORPRÈN AL COTXE

Si hi sou a temps, busqueu un lloc arrecerat i atureu-vos. Si el front

del foc travessa la carretera, no sortiu del vehicle, tanqueu els vidres

i enceneu els llums perquè us puguin trobar entre el fum. Estireu-

vos al terra del vehicle. Cobriu-vos la pell fins que el foc hagi passat.

TINGUEU EN COMPTE QUE...

• Si a causa de l’incendi heu

patit danys a la llar o

p ro p i e t a t s ,  d e s  d e

l ’administració se us

facilitarà un informe pericial.

• Si teniu coneixement o

sospita que podria ajudar

a esclarir les responsabilitats

d’un incendi, és necessari

que n’informeu a la policia.

• Cal que en situacions d’emergència col·laboreu amb les decisions

de bombers, d’agents forestals i de policies.

COM ACTUAR DAVANT UN INCENDI FORESTAL

Truqueu immediatament al servei d’emergències 112 i aviseu els habitants dels voltants.
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Espai públic

Veïns i Ajuntament
consensuen una solució
per l’Avinguda de la Pau
cantonada carrer Esteve
Brunell
L’Ajuntament de Sant Celoni ha valorat les queixes dels veïns
i comerciants de l’Avinguda de la Pau que sol·licitaven
l’eixamplament de la calçada d’aquest carrer a la cantonada
amb el carrer Esteve Brunell i ha modificat el projecte d’obres.
D’aquesta manera la calçada s’ha eixamplat aproximadament
un metre respecte el previst inicialment per garantir el trànsit
rodat mentre hi ha càrrega i descàrrega de mercaderies
sense perdre pràcticament cap plaça d’aparcament. Les
obres d’aquest tram de l’Avinguda de la Pau milloraran la
mobilitat dels vianants.

Recordeu...

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).

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.

Fins al moment, aquest any s’han recollit 35  gossos i 30 gats.

Les següents imatges corresponen a alguns dels animals recollits

durant el mes de juliol.

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).

Neteja de solars i
prevenció d’incendis
A l’època estival cal que tots col·laborem en evitar que es produeixin
incendis. Un dels aspectes d’aquesta prevenció consisteix en reduir
el risc controlant la vegetació existent.
La manca de manteniment dels solars sol comportar una important
proliferació de vegetació, sobretot, herbàcia i arbustiva. Aquests fets,
a banda de la manca d’endreça que representen, suposen un risc
notable d’incendi i, en conseqüència, un perill pels veïns, així com
pel medi natural proper. D’altra banda, són un punt d’incitació a
l’abocament de residus.

Obligacions dels particulars pel que fa al manteniment,
crida per a l’actuació: L’Ordenança de Policia i Bon Govern de Sant
Celoni indica que els solars sense edificar hauran d’estar
necessàriament tancats i nets de runes i matèria orgànica,
responsabilitat que recau en el propietari del solar i que, en el que
cas que no ho faci, l’Ajuntament pot realitzar les actuacions a càrrec
del propietari, independentment de les sancions que es considerin
oportunes.

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.

Recollida selectiva

Animals domèstics
abandonats

juliol 2007
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Bona pràctica del mes

Oficina 21

Suggeriments...

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 a 13 hores
O per correu electrònic sempre que ho considereu
necessari

Oficina 21

Durant el mes de setembre se celebra la setmana de la mobilitat
sostenible i segura.

Per tant, aprofitem la bona pràctica del mes per animar-nos a
disminuir la dependència del nostre vehicle privat, sobretot per
a desplaçaments curts. Les alternatives: anar a peu, anar en
bicicleta, fer servir el transport públic o compartir cotxe.

Ens hem acostumat tant a agafar el cotxe, que qualsevol distància
ens sembla un llarg trajecte.
Si fem una mica de càlculs, pot ser que per dins de Sant Celoni,
ens surti a compte anar a peu o en bicicleta, perquè tot i que
amb el cotxe es pot anar de pressa, el trànsit, l’aparcament i el
cost del combustible fan que no ens compensi fer-lo servir. És

una qüestió de canvi d’hàbits, una
alternativa saludable que ens aporta
una mobilitat més sostenible amb
el medi ambient i més econòmica

per a la nostra butxaca.

NO T’HO PERDIS

...comença una nova campanya del Pla de renovació d’electrodomèstics
de la Generalitat de Catalunya. El Pla preveu subvencionar la substitució
d’electrodomèstics vells per altres de nous més eficients (de classe
energètica A o superior). La subvenció màxima serà de 85 € per aparell.
Més informació www.icaen.net

...utilitza el servei compartir cotxe, iniciativa que busca facilitar la trobada
de persones que estan interessades en compartir el vehicle privat a l'hora
de fer un viatge o un recorregut concret, com pot ser el d’anar o tornar
de l’escola, la universitat o la feina. Pots accedir-hi a partir del web de
l’Ajuntament.

...us recomanem que visiteu un nou portal d’intercanvi d’objectes a
través d’Internet: www.reutil.net. Es tracta d’una pàgina web on es
poden oferir i demanar articles de segona mà que encara es troben en
bon estat. Un dels objectius d’aquesta iniciativa és allargar la vida útil
dels objectes, i evitar que acabin a les escombraries.

ELS REPTES DE LA MOBILITAT
Algunes alternatives de mobilitat sostenible

El més sostenible, a més d’evitar els desplaçaments
innecessaris, és anar a peu en els trajectes més curts. Quan
es viu a menys de 2 km del centre d’estudi o treball, caminar
és l’opció més econòmica, saludable i, en molts casos, també
la més ràpida.

Una altra alternativa és la bicicleta, és un dels mitjans més
ràpids per desplaçar-se i, a més, no contamina i consumeix
molt poca energia. (veure ecoconell, núm. 9 i 13)

Si per horari, recorregut, etc., no teniu una bona alternativa
per evitar desplaçar-vos en cotxe, hi ha diverses formes de
ser sostenible:
- compartir cotxe amb la parella, els fills i filles, les persones

amigues o qualsevol persona coneguda que faci un recorregut
compatible amb el nostre. Permet estalviar diners i consumir
menys energia, contribueix a reduir els embussos, el soroll, etc.

- conduir de forma eficient, evitant accelerades i frenades
brusques redueix el consum d’energia.

- utilitzar el biodièsel com a combustible redueix les emissions
de contaminants.

- quan comprem un cotxe, escolliu models eficients de baix
consum energètic i baixes emissions de CO2 i que s’ajustin
a les vostres necessitats.
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Per saber més...

 S’implanta la recollida selectiva als equipaments municipals
Després de la prova pilot realitzada a
l’Ateneu-Centre Municipal d’Expressió i al
Safareig la recollida selectiva, s’està fent
extensiva a tots els equipaments municipals
on es preveu la separació dels residus en
les fraccions següents:

• Papers i cartronets: cal dipositar en una
caixa ubicada al costat de cada lloc de treball,
el paper per a escriure, diaris i revistes,
sobres de paper, paper d'embolicar o
embalar... i capsetes de cartró, carpetes,
cartolines, classificadors, arxivadors de
cartró...

• Cartró: les caixes, els paquets i els

embalatges de cartró més grossos, cal deixar-
los ben plegats a l’espai que se'ls hagi
assignat per a la seva recollida.

• Envasos: cal dipositar al recipient
corresponent els envasos buits de plàstic
(d'aigua, de llet, de detergent, de iogurts...
i també les bosses de plàstic), de metall
(refrescos, conserves...) o tetrabrics.

• Rebuig: cal dipositar a la paperera els
residus diversos que es generen a l'oficina
i que no es poden llençar en els altres punts:
papers i plàstics bruts, paper d'alumini,
restes de menjar...

• Residus especials: tots els residus que, per

les seves característiques, no s'hagin de
llençar ni a les caixes, ni als bujols, ni a la
paperera - cartutxos de tinta, tòners, disquets
i piles- s'han de deixar al lloc de l'oficina
que s'hagi destinat per a la seva recollida.
Aquesta iniciativa esdevé un vehicle de
sensibilització entre el personal de
l’Ajuntament tot establint unes noves
responsabilitats. Així, el personal pot separar
les diferents fraccions de residus generats
i dipositar-les en el bujol corresponent. És
responsabilitat del personal de neteja el
buidat de les papereres de rebuig, caixes
individuals de cada lloc de treball i altres
bujols als contenidors de carrer.

1. Un exercici per avaluar com contribuïm a la contaminació
local i global del planeta amb el nostre vehicle de motor consisteix
a quantificar el nivell de producció de gasos contaminants, i més
concretament de diòxid de carboni (CO2). Aquest compost, si bé
no és tòxic per a les persones, quan incrementa la seva concentració
a l’atmosfera causa el conegut efecte hivernacle, és a dir, l’augment
de la temperatura mitjana del planeta, responsable del canvi climàtic.

Al llarg de la seva vida útil un automòbil emet unes 15 tones de
CO2. Si considerem que per cada litre de gasolina consumida
generem uns 2,6 kg de CO2, només cal que estimem els litres
consumits al llarg d’un any per conèixer la nostra aportació d’emissió.
Si fem aquest càlcul al llarg d’uns mesos o d’uns anys, podrem
determinar en quina mesura contribuïm a l’efecte hivernacle, així
com les nostres tendències personals vers una mobilitat sostenible.

2. Quan compreu un cotxe, a més de fixar-vos en el consum de
combustible, pareu atenció al nivell d'emissió de diòxid de carboni.
Aquest és un gas d'efecte hivernacle que està associat a l'escalfament
del planeta. A la pàgina web del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energia (IDAE) , podeu  per a cada model de cotxe.

3. Saps quant et costa tenir cotxe?
L’automòbil és el mitjà de desplaçament menys econòmic si el fa
servir habitualment una sola persona. Si es tenen en compte totes
les despeses associades a l’ús habitual de l’automòbil –amortització
del vehicle, cost de l’assegurança, revisions mecàniques, carburant,
impostos, aparcament, peatges, etc.–, un trajecte en transport
públic costa aproximadament una tercera part del que costa un
trajecte en vehicle privat. El cost per a l’economia domèstica pot
arribar a superar els 250 euros mensuals, si bé la mitjana se situa
sobre els 150 euros.

Costos aproximat per quilòmetre en cotxe
(directes i indirectes)

Combustible 0,02 €
Lubrificants 0,01 €
Pneumàtics 0,01 €
Manteniment i reparacions 0,02 €
Propietat 0,15 €
ITV 0,01 €
IMTM 0,01 €
Assegurances 0,07 €
Aparcament 0,06 €
Multes 0,01 €
Peatges 0,05 €

Total costos directes 0,42 €

Temps de trajecte 0,14 €
Inversions en infraestructures 0,03 €
Temps d’accés i espera 0,07 €
Increment per congestió 0,06 €
Accidents 0,06 €
Contaminació atmosfèrica 0,02 €
Contaminació acústica 0,01 €

Total costos indirectes 0,39 €

TOTAL 0,81 €

Si vols saber més en relació al
que s’entén per mobilitat
sostenible pots consultar el web
de la Generalitat de Catalunya:
www.gencat.net/mediamb/ea/
mobilitat/mobilitat.htm
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Oficina de català

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

Cursos de català per a adults

B

T

dL’apunt

Com hem de dir en català check-in?

El  terme check-in és força utilitzat en
l’àmbit del turisme i dels transports,
especialment en els tràmits que es fan a la
recepció d’un hotel o a l’aeroport. Els termes
catalans normalitzats pel Consell Supervisor
del TERMCAT per a aquest manlleu anglès
són entrada en l’àmbit turístic i facturació
en l’àmbit dels transports.

Sabíeu que...
Harry Potter i l’Orde del Fènix
estrenà un estiu de cinema doblat
en català

A més de Harry Potter, que s’estrenà dimecres
11 de juliol, durant l’agost s’estrenaran sis
pel·lícules més, doblades en català.

En línia
Traducció automàtica en català

El servei de traducció automàtica de la
Generalitat permet traduir en línia textos curts
i pàgines web. La traducció resultant és de
qualitat esborrany i s’ha de revisar per obtenir
la qualitat d’una traducció professional.

http://traductor.gencat.cat/

En Harry comença el
c i n q u è  c u r s  a
Hogwards. En aquesta
ocasió el retorn al
castell  no és tan
agradable com de
c o s t u m ,  j a  q u e
comença a ser evident
que Voldemort, el
senyor de les forces
del mal, ha tornat i el
director de l’escola, l’Albus Dumbledore, ha
estat cessat del seu càrrec. Per frenar els plans
de Voldemort comptarà amb el suport d’un
exèrcit de bruixots, l’orde del Fènix.

Totes les pel·lícules de Harry Potter s’han
estrenat en versió catalana. La primera, Harry
Potter i la pedra filosofal es va fer subtitulada
i les altres tres doblades.

Aquest estiu s’estrenaran sis títols més en
català: Ratatouille, Els quatre fantàstics i en
Silver Surfer, Bojos pel surf, TMNT (Les tortugues
Ninja 3), L’última legió, i Doraemon i el petit
dinosaure.

Si voleu accedir a la fitxa tècnica de Harry
Potter i a les de les properes estrenes, les
trobareu a l’apartat de cinema del web de la
Secretar ia  de Pol í t ica  L ingüíst ica:
http://www6.gencat.net/llengcat/cinema/
agenda.htm

Oficina de Català de Sant Celoni

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

Del 12 al 14 de setembre, de 10 a 13 hores

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

Informació i inscripcions

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
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Educació

L’Institut es mou
La setmana del 9 al 14 de juliol, set alumnes de l’IES Baix Montseny
van assistir a un estage en un centre esportiu d’alt rendiment de
Tarragona, subvencionat per la Generalitat de Catalunya, a través
del Pla català de l’esport a l’escola, per fer un curs de dinamitzadors.
L’IES Baix Montseny s’ha acollit a aquest pla a través del qual podrà
gaudir de subvencions per fer moltes activitats extraescolars.
En aquest estage, els alumnes celonins  han practicat esports que
desconeixien, han conegut cinc-cents joves d’altres centres, han
après tècniques especials per engrescar altres companys, han rigut,
han treballat, s’ho han passat bé i, sobretot, han tornat amb moltes
ganes de treballar per a l’IES. Els noms dels set alumnes són: Quim
Giró, Carlos Muñoz, Tamara Soria, Diana Gonzalo, Jenifer Roldán,
Olga Muñoz i Estefanía Toranzo. Set són els alumnes que han anat
a l’estage, però molts més són els que també faran de dinamitzadors
a l’institut (fins al moment  27!).

41 alumnes de l’Escola
d’Adults podran accedir
a la Formació Professional
El Centre de Formació d’Adults Baix Montseny des de fa vuit
cursos prepara per les proves d’accés a cicles formatius. Per fer-ho,
el Centre compta amb el reconeixement de la Generalitat de
Catalunya. L’Escola d’adults fa una avaluació continuada de l’alumne,
que es puntua entre un i dos punts, i s’afegeix a la nota de la prova.
Els resultats que els alumnes han aconseguit aquest curs acadèmic
han estat molt positius. De les persones que es van presentar a la
prova d’accés a cicles formatius de grau superior, la van aprovar
un 86.2% i, en el cas de l’accés a cicles formatius de grau mitjà,
un 60%.
 

Oferta formativa curs 2007-08
- Ensenyaments inicials
- Aprenentatge de la llengua
- Graduat en educació secundària
- Preparació de proves d’accés
- Anglès
- Dibuix i pintura
- Informàtica

 

Us podeu informar sobre l’oferta formativa i rebre assessorament de
l’itinerari formatiu.

Horari d’atenció al públic: de 15 a 21 h al c/ Torras i Bages, 12, 1r.
Tel. 93 864 12 25, a/e: cfadults@santceloni.cat, www.santceloni.cat

Nou equip directiu a
l’IES Baix Montseny
Són temps de canvis deia en Bob Dylan. A Sant Celoni també. Nou
govern municipal i nou equip directiu a l’Institut Baix Montseny.
Ganes? Totes! Som un equip nou amb una energia renovada i amb
ganes de fer coses per als nostres alumnes, les nostres famílies, el
nostre professorat, la gent que treballa dia a dia al nostre institut, la
gent del poble i les institucions celonines.
Volem un institut al servei del poble i un poble implicat amb l’institut
en el qual ningú se senti discriminat per cap raó. Un institut obert a
tothom, participatiu, engrescador i d‘un optimisme contagiós on
tothom, que forma part de l’equip de persones implicades en la marxa
diària, se senti a gust i orgullós de pertànyer.
Un institut on conviuen l’ESO, el batxillerat i cicles formatius, on els
objectius pedagògics, metodològics i funcionals que ens hem plantejat
portar a terme han de poder garantir l’èxit acadèmic i professional
de cadascun dels nostres alumnes.
Un institut obert més enllà de l’horari lectiu a tots els nois i noies de
Sant Celoni per crear un espai viu de convivència, solidaritat,
cooperació, creativitat, socialització i intercanvi a partir d’activitats
esportives, artístiques i de lleure.

I presentat el projecte, presentem l’equip:
Jordi Bort Collado: director
Joaquim Fradera Sospedra: cap d’estudis
Jordi Abril López: secretari
Teresa Borotau Castro: coordinadora pedagògica

Ja ho sabeu, estem a la vostra disposició!

Equip directiu de l’IES

CLiP
Oferta Municipal
d’Educació Permanent

Hi trobaràs informació dels cursos i tallers de La Rentadora,
del Centre de Formació d’Adults Baix Montseny, del Centre
Municipal d’Expressió-Escola de Müsica, de l’Oficina de Català,
del Pla de Transició al Treball, del Centre Cívic Les Casetes i
d’altres serveis municipals.

Rebreu el CLIP a finals d’agost; a més el trobareu a:
www.santceloni.cat, a l’OAC o a qualsevol dels serveis.

Consulta tota l’oferta
d’educació permanent
municipal al CLIP
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Horari i vacances
Durant l’estiu, la biblioteca fa el mateix horari habitual durant la setmana,
però tanca els dissabtes:

- Matí de dimecres de 10 a 13 h

- Tardes de dilluns a divendres de 15.30  a 20.30 h

La setmana del 13 al 19 d’agost la biblioteca estarà tancada.

Activitats
d’estiu
Divendres 10 d’agost, 18 h

Hora del conte amb Hänsel i Grettel,
escrit pels germans Grimm
La Maria i l’Anna, de l’Institut del Teatre,
ens explicaran la història de Hansel i Grettel.
Contes dramatitzats per a totes les edats.

Dissabte 15 de setembre, 11.30 h
Hora del conte: Cantacontes
Contes musicals per als petits de 2 a 4 anys

Divendres 21 de setembre, 21 h
Nit de lletres
Tertúlia literària al voltant de l’obra d’Isabel
Clara-Simó, conduïda per Jesús Pacheco, a
l’Hotel Suís

Premis 2007:
encara hi sou a
temps!
Fins al 15 de setembre teniu temps per presentar els
vostres originals a la biblioteca, en qualsevol de les
diverses modalitats que s’ofereixen dins els Premis
Sant Celoni de les lletres 2007:

- V Premi Sant Celoni de Poesia
- V Premi Sant Celoni de Novel·la breu

- XVIII Premi Jalpí i Julià de Poesia
- XVIII Premi Jalpí i Julià de Narrativa

Podeu consultar les bases completes a la Biblioteca l’Escorxador o bé al web de
l’Ajuntament de Sant Celoni (www.santceloni.cat).

Molta sort!

Us volem informar de les novetats que hem introduït al llarg del curs 2006/2007
a la biblioteca de la Batllòria:

• Vam iniciar l’hora del conte i les sessions han estat un èxit d’assistència. A
l’estiu descansem, però el 14 de setembre iniciarem de nou aquesta activitat
amb contes contats per la Sole Palao…

• Tenim revistes actuals de temes ben variats i les oferim en préstec. Títols com
Muy Interesante, Cucafera, Super 3, Okapi, Psicologia, Mi jardin, Cocina Ligera,
Ser Padres, Cosmopolitan, Sàpiens, etc.

• Hem actualitzat el fons de
novel·la d’adult i infants amb títols
d’última novetat; també hem fet
“neteja” de llibres que estaven
en desús i tenim els millors
diccionaris del mercat. Al llarg
d’aquest any farem una compra
important amb una inversió de
3.000 euros.

• Com cada any, al mes d’octubre
iniciarem un nou torneig
d’escacs per a nens, ja podeu
començar a practicar!

Aprofitem per recordar-vos que tenim un servei de préstec interbibliotecari
tant amb la Biblioteca de Sant Celoni com amb les altres biblioteques públiques
de les comarques de Barcelona. Aquest servei, que és gratuït per als veïns i
veïnes de la Batllòria, us permet accedir a un fons que supera el milió de
documents.

Fins aviat.............bones vacances!

Novetats per a l’estiu al fons de l’Escorxador

Novel·les
- L’ombra dels minarets, de Francesc Pané
- Sempre en capells, de Lluïsa Forrellad
- Cuentos si plumas, de Woody Allen
- Mansfield Park, de Jane Austen
- La cara de Marte, d’Estehr Bendahan
- Elisa Kiseljak, de Lolita Bosch
- Historia de la buena funcionaria y sus crueles perseguidores,

de Bernice Díaz
- El mercenario de Granada, de Juan Eslava Galán
- Àcid sulfúric, d’Amélie Nothomb
- Sucedió en el AVE…, de Víctor Saltero
- La telaraña china, de Lisa See
- Con la miel en los labios, d’Esther Tusquets

Contes per als petits i els no tan petits
- L’ós Ton
- El llop Pepito
- Nombres
- La carta de colors
- L’ànec s’embruta
- L’herència maleïda
- Gorilón
- Relatos de indios: historias sorprendentes de los nativos de norteamérica

Us fem saber que a finals d’estiu la biblioteca fa la selecció de diaris i revistes
que es rebran l’any vinent, de manera que si teniu alguna proposta la podeu
fer arribar a través del correu electrònic (b.st.celoni@diba.cat) o directament
als taulells de la biblioteca.
Si us ve de gust podeu participar en la consulta que s’està fent sobre l’ús de
la premsa diària a la biblioteca per conèixer més a fons els gustos dels lectors.

Seguiment de l’any
a la biblioteca de la Batllòria

Suggeriments:
lectures fresques
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 Un arquer celoní,
campió d’Espanya de camp
Martí López Peracaula, del Club Arc Sant Celoni ha assolit el Campionat
d'Espanya de Camp, disputat el 21 i 22 de juliol a la localitat saragossana
d'Alfajarin en la modalitat d'arc compost masculí. Aquesta marca
s’afegeix a una llarga llista de triomfs assolits pels arquers celonins.

 Recepció als equips
guanyadors de la Penya
Barcelonista Sant Celoni
L’Ajuntament de Sant Celoni va oferir el passat 18 de juliol a la
Rectoria Vella una recepció als diferents equips de la Penya
Barcelonista Sant Celoni que aquesta temporada han aconseguit
importants resultats: l’equip prebenjamí s’ha proclamat campió
de lliga, l’equip base femení, campió de la segona fase i l’equip
infantil B, sots campió de la seva lliga assolint l’ascens a 1era
divisió. A tots, moltes felicitats!

 Inversions a les instal·lacions
esportives municipals
Coincidint amb l’època de menys activitat en els equipaments esportius,
durant els mesos de juliol i agost, s’està fent diferents millores al Pavelló
Municipal d’Esports. S’impermeabilitza el terra i es canvia el parquet
deteriorat per les humitats. A la Pista coberta del Camp Municipal
d’Esports, es poleix tot el paviment desgastat de cara a millorar-ne
l’adherència  i facilitar la pràctica de l’hoquei i el patinatge artístic.

 El Camp Municipal
d’Esports ja disposa
de servei de bar restaurant
A finals de juny es va inaugurar el servei de bar restaurant al Camp
Municipal d’Esports en règim de concessió. El bar, que disposa de
terrassa, està situat a sobre dels vestidors, a la nova planta destinada
a espai social per a les entitats, amb despatxos i una sala polivalent.

 55 equips han competit
a la Copa Futbol Sala
Després d’un mes de competició amb la participació de 55 equips i
amb un total de 204 partits disputats, el 18 de juliol es va celebrar la
final de la XXVI Copa Futbol Sala Sant Celoni 2007. La final la van
jugar els equips Super’s Afin i La plaça, amb un resultat de 3 a 1 a
favor dels primers. L’alcalde Francesc Deulofeu i el regidor d’Esports
i Espai Públic, Miquel Negre, van lliurar els diferents trofeus als
guanyadors.
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2n aniversari de la Colla Bastonera Quico Sabaté
La Colla Bastonera Quico Sabaté  va celebrar el seu segon aniversari amb una
gran festa popular catalana el passat 30 de juny. Una cercavila d’entitats de
cultura popular i tradicional d’arreu dels Països Catalans, el sopar popular  a
Can Ramis i concert amb Calaix de Sastre i The K (metal català) van omplir
l’Arrelcat’07.

L'Estudi de Dansa Margarita Ponce
amb l'Associació Neurològica Amics del
Baix Montseny

Per tercer any consecutiu l'Estudi de Dansa Margarita Ponce ha destinat la
totalitat de l'import recaptat a través de les entrades venudes en la seva
mostra de dansa anual a l'Associació Neurològica Amics del Baix Montseny.

Durant aquests tres anys l'escola de dansa ha donat 3.700 euros a
l'associació, que han estat destinats a la millora dels equipaments del centre
de Sant Ermenter.

Anteriorment, l'escola ha col·laborat amb altres causes com l’Hospital i la
Residència Geriàtrica de Sant Celoni, l’Associació Catalunya Contra el Càncer,
l’Huracà Mitch, el Centre d’Acollida d’infants de Gualba, nens sahrauís, el
Tsunami i la Marató de TV3 per l’Alzheimer.

Dinar social
de Creu Roja
Sota el porxo del CEIP
Pallerola es van aplegar el
passat 30 de juny, 140
persones en el dinar social de
Creu Roja Sant Celoni i Baix
Montseny. Aquesta activitat
forma part de les cinc sortides
socials que cada any porta a
terme Creu Roja.

Josep Quitet,
president
provincial
de Creu Roja
El president de Creu Roja
Sant Celoni i Baix Montseny,
Josep Quitet, serà el nou
president provincial de Creu
Roja. Quitet pren el relleu
al granollerí Josep Marquès
que des del passat mes de maig ocupa el càrrec de president
autonòmic.

Escola d’artesania a la Batllòria
El 27 de juny es va inaugurar l’exposició de l’Escola
d’Artesania de la Batllòria als locals de la Unió Batllorienca.
Els alumnes de l’escola, conduida per Carme F. Auban,
van exposar els seus treballs seguint la tècnica de pintura
sobre seda, ceràmica, escaiola, fusta i marmolina.
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Formació per a les entitats:
Generació de recursos propis
Objectiu:

- Conscienciar de la necessitat de desenvolupar la captació de recursos
econòmics en el context de l'evolució del sector i de la societat en general.

- Proporcionar una visió general de totes les possibilitats de captació de
fons que tenim a les organitzacions no lucratives.

Programa:

- Exposició general sobre el sector i la generació de recursos propis.

- Els recursos humans.

- Metodologia i fases de la captació de fons.

- Finançament públic: principis generals i consells pràctics per a subvencions
i convenis.

- Finançament privat: patrocini, mecenatge, esponsorització, marxandatge
i col·laboració empresarial.

- Les possibilitats de finançament dins la pròpia institució.

- Els mitjans: els canals, les eines i els suports.

- El paper de les organitzacions de segon grau.

- Programes de la Unió Europea.

- Les noves tecnologies i la captació de fons.

Dates: 28 de setembre i 5 d´octubre
Horari: 17h a 21h
Lloc: La Rentadora (c. Campins 24)
Durada: 8 hores

Inscripcions: Les inscripcions són gratuïtes.

Per formalitzar la inscripció cal enviar la butlleta d´inscripció, que trobareu
al web santceloni.cat/entitats degudament complimentada, a través de:
correu electrònic (ciutadania@santceloni.cat) o fax (93 867 39 14) o lliurar-
la a l´Oficina d´Atenció Ciutadana (c. Campins 24).
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Les 2 primeres
exigències
aconseguides:
racionalització i

rebaixa dels sous dels polítics i obertura
de l’Informatiu!

La CUP ja ha aconseguit que s’apliquin, mitjançant l’Acord
d’investidura i governabilitat, dues de les primeres mesures exigides:
l’obertura de l’Informatiu a tots els partits i entitats de Sant Celoni
i la Batllòria i la racionalització dels sous dels polítics.

- Pel que fa a l’Informatiu, en el darrer número ja es va poder
apreciar que totes les opcions polítiques de Sant Celoni, amb
representació o no dins el consistori, van poder expressar les seves
opinions, i així ho podran continuar fent d’ara endavant. També
s’hi ha obert un nou espai on les entitats poden expressar-se. Ara,
però, cal donar un impuls a la participació de les entitats en la
definició de l’Informatiu i augmentar la seva capacitat d’incidència.

- Pel que fa als sous: una mica més de 85.000 euros és la suma
econòmica que l’Ajuntament de Sant Celoni s’estalvia pel que fa
a despeses derivades dels sous dels seus representants polítics (tant
del govern com de l’oposició). A més a més,  gràcies a les
negociacions de la Candidatura d’Unitat Popular, l’equip de govern
s’ha compromès a destinar aquesta quantitat al Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny i al Centre Municipal d’Expressió-Escola
Música, amb l’objectiu de reduir les taxes que els estudiants hi
destinen mensualment.

La rebaixa es deu a que, ara, l’alcalde, amb un 90% de dedicació,
rebrà anualment un sou brut de 51.077 euros, a diferència de fa
un any, que era de 59.980 euros (al 100% de la jornada). A més,
la figura dels dos tinents d’alcalde dels últims quatre anys ha
desaparegut, i això suposa un estalvi de 62.979 euros bruts anuals,
ja que un d’ells tenia una dedicació del 100% (amb un sou brut
anual de 41.986 euros) i l’altre del 50% (20.993 euros bruts anuals).
Cinc dels sis regidors del grup municipal de CiU, amb un 35% de
dedicació (un 5% més que els regidors de l’equip de govern anterior,
pel fet que ara les tasques es reparteixen entre menys persones),
reben un sou brut anual 14.695 euros.

Els seus dos representants de la CUP han decidit renunciar al seu
sou i destinar-lo a a pagar el lloguer d’un local que se cedirà a totes
les entitats de caire social del poble que ho sol·licitin. La resta dels
ingressos serviran per finançar les activitats socials, culturals i
reivindicatives pròpies de la CUP.

CUP de SANT CELONI
www.cupsantceloni.cat

23* 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.

El nostre alcalde
En Francesc fa 47 anys que va néixer
a Sant Celoni. De jove va estudiar
a La Salle i de seguida va despuntar
com un esportista constant i un amic
veritable i generós. Cap als 16

col·laborava amb l’empresa familiar que el seu avi havia
aixecat de sota terra i el seu pare havia fet brillar
obstinadament. Però el Francesc, constant i abnegat, volia
ser metge. Constant, obstinat i amb unes ganes terribles
de fer del tracte personal la seva professió i de ser útil a
les persones, va aconseguir-ho.

Ara fa un any, en Francesc era el responsable del
Departament de Medicina Interna de l’Hospital de Sant
Celoni i quants de nosaltres no hem temut, i així li hem
expressat, que deixés de ser el nostre metge.

Aquesta mateixa vocació ha estat la que el va precipitar
a fer un pas més enllà i a somiar un pla per prendre
plenament la responsabilitat d’encapçalar el progrés
del poble i la seva gent. I aquest compromís no pot
ser sincer sense una data de caducitat que permeti,
d’aquí a uns anys, seguir oferint al poble la mateixa il·lusió
que ara ell aboca. I per poder deixar pas és obvi que
també ha de poder reprendre el seu camí professional:
ja hem viscut massa històries d’enclastament a la
cadira, al càrrec, en detriment de la qualitat del
servei al poble i la regeneració de les idees i maneres
de fer. Amb aquesta convicció, en Francesc segueix obrint
la seva consulta cada dimarts i cada dijous a la tarda,
entre les reunions, actes, documents, visites i múltiples
tasques que la seva condició d’alcalde li requereix.

A més del volgut esforç físic, psíquic i a costa de tots els
diumenges i estones lliures personals també hi ha un
esforç econòmic important, que suposa anualment al
municipi 9.000 euros menys de despesa respecte al
que suposava el sou de l’alcalde anterior. Perquè el
Francesc s’ha abocat a la seva nova tasca sense condicions,
sense excuses, com ha fet sempre a la vida. I, companys,
això no és criticable per cap banda possible.

Convergència i Unió Sant Celoni
www.ciu.info/santceloni

Treballant perquè Sant Celoni
no faci cap pas enrere
Acabem un curs polític intens però amb la
satisfacció de la feina feta i del suport que
hem rebut de molts ciutadans i ciutadanes

de Sant Celoni i La Batllòria.  Durant anys hem treballat a fons
per la transformació de Sant Celoni i el resultat és evident: Sant
Celoni ha canviat, ha millorat. No ho diem només nosaltres,
es tracta d’una opinió àmpliament compartida dintre i fora del
municipi.

Ara des de l’oposició hem de vetllar per consolidar la feina feta
des dels governs progressistes. Sant Celoni no pot tornar enrere
i és la nostra responsabilitat  treballar per aconseguir que tots
els projectes engegats, com la nova escola bressol, es tirin
endavant, que l’impuls que hem donat al nostre poble no
s’aturi per polítiques que no tenen clar quin model de poble
volen i que no conten amb l’empenta i la solidesa necessària
per continuar pel camí del progrés.

Ja sabem que els pactes fan possible governs de coalició o de
minories com és el cas nostre, totalment legítims, però no
podem oblidar ni pot obviar-ho qui governa, que la força més
votada ha estat el PSC amb més d’un 40 %. I això ha estat
gràcies a la confiança que durant tots aquests anys els ciutadans
i ciutadanes d’aquest municipi heu dipositat en nosaltres per
la nostra serietat i responsabilitat, un treball que no hagués
estat possible sense l’ajuda i la col·laboració de tothom,
d’entitats, associacions, juntes de compensació, i de persones
que a títol individual han cregut sempre que el nostre tarannà
progressista, d’esquerres,  proper i social és el millor per fer
avançar el nostre municipi.

Ens retrobarem amb el nou curs polític al setembre, per continuar
treballant des de la responsabilitat i serietat que sempre ens
ha caracteritzat. Estarem atents per fer que les polítiques
progressistes i d’esquerres  continuïn sent la base de l’avenç
del nostre municipi, Ens han costat molts treballs i esforços, a
tots, les millores que hem aconseguit. Molts recordem quin
poble ens van deixar els governs de dretes.  Per aquest motiu
no ens mancaran les forces, com fins ara, per seguir amb la
nostra tasca: aconseguir una millor qualitat de vida per a tots
els veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria.

Que tingueu un bon estiu, i gaudiu dels espais de trobada i de
convivència cultural i social de la Festa Major de la Batllòria
a finals d’agost, i de la Festa Major de Sant Celoni, esperem
trobar-nos i compartir-los tots plegats.

Grup municipal socialista
stceloni@socialistes.org

Que tinguem un
bon estiu!
Des d’Esquerra volem ser fidels als
acords tàcits que es donen en les

composicions dels nous governs, els quals se’ls dóna un marge
de 100 dies de legislatura per tal de cal·librar les propostes i
decisions dels nous governants.
Per això volem ser conseqüents, i a hores d’ara no volem valorar
l’inici del nou govern municipal, socis de governabilitat, i de
l’oposició, tot i que, tot sigui dit, es van desvetllant i apuntant,
a nivell de carrer algunes decisions que, en cas de confirmar-se,
ja serien prou motiu de comentari o crítica. Tot al seu temps.
A Esquerra hem tancat el curs polític i un cicle, com ja hem
comentat abastament, sense aconseguir el que ens havíem
proposat, que era renovar la confiança de la ciutadania de Sant
Celoni i la Batllòria en les darreres eleccions municipals del passat
27 de maig i, si ens permeteu, fent un paral.lelisme futbolístic,
hem acabat la lliga com el Barça, sense reeditar cap triomf de
passades temporades.Tot i així marxem de vacances amb el cap
ben alt, perquè creiem que, malgrat els resultats, l’esforç i la
feina feta hi han estat, i en aquest punt, seguint el paral·lelisme
i la llicència estilística que ens hem pres, sí divergiríem dels
resultats del Barça.
Ara s’obre un temps de vacances, que des de la nostra posició,
fora del consistori, volem que sigui de reflexió, per tornar el
proper curs amb renovades forces per tal de tornar a engrescar
la ciutadania de Sant Celoni i la Batllòria, i presentar-nos com
una formació renovada amb idees i persones, sense oblidar tot
el que hem fet aquests darrers anys. I, no dubteu que seguirem
treballant durament per tal que Esquerra hagi de tornar a ser
decisiva i imprescindible en la política de la nostra vila.
Des de la nostra Secció Local us volem desitjar unes bones i
merescudes vacances, i que aquestes serveixin a tots plegats per
reflexionar en els resultats i en quin és el millor camí cap el
benestar del nostre poble.

Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya

santceloni@esquerra.org

La junta local del Partido Popular, ha acordado conceder al nuevo
equipo de gobierno municipal los 100 dias de cortesia que se
conceden a los nuevos gobernantes, algo que no sucede con
otros grupos politicos que dicen que Sant Celoni necesita un go-
 bierno sin hipotecas, ¿se imaginan las que se habrán contraido
a lo largo de 18 años de mandato?

Sin que sirva de critica (que tiempo tenemos de hacerlo) pedimos
a los nuevos inquilinos del Consistorio, se tomen con carácter
de urgencia, las medidas pertinentes para evitar los malos olores
que dia tras dia padecemos en el municipio procedentes de
algunas fábricas, pues éstos resultan no sólo repugnantes e inso-
portables, sino que son totalmente anantihigiénicos y atentan
contra la salud pública de  todas las personas que vivimos en
Sant Celoni, pues año tras año queda en el baúl de los olvidos.

En próximos escritos iremos haciendo hincapié en aquellos temas
que tanto y tanto preocupan en nuestro municipio y que han
sido recogidas en los distintos programas  electorales de todos
los partidos politicos sin excepción.

Jesús Porrero Chaves
Presidente Junta Local del P.P.

ICV Sant Celoni
us desitja unes bones vacances

i una bona Festa Major!

icverds@gmail.com
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Dissabte, 4 d’agost
Festa Major d’Olzinelles

Divendres, 10 d’agost

Hora del conte: Hansel i Grettel
Sessió de contes dramatitzats a  càrrec de la
Maria i l'Anna de l'Institut del Teatre

 A les 6 de la tarda
 Biblioteca l’Escorxador

Dimecres, 22 d’agost

Festa Major de la Batllòria

Dijous, 23 d’agost

Festa Major de la Batllòria

Divendres, 24 d’agost

Festa Major de la Batllòria

Diumenge, 25 d’agost

Festa Major de la Batllòria

Divendres, 31 d’agost
Dóna sang per a la festa
Donació puntuable per al Corremonts

 5 a 9 del vespre
 Can Ramis

organitza: Associació de Donants de Sang del Vallès
Oriental amb la col·laboració de Creu Roja

 
Dissabte 1 de setembre

Dóna sang per a la festa
Donació puntuable per al Corremonts

 Matí de 10 a 2 i tarda de 5 a 9  
 Can Ramis

organitza: Associació de Donants de Sang del Vallès
Oriental amb la col·laboració de Creu Roja

Inici de les XV 24 Hores
d’Slot de Sant Celoni

 12 del migdia
 Pista Coberta del Camp Municipal d’Esports

organitza: Club Minibòlids Sant Celoni

La nit dels ratpenats
 6 de la tarda - Espectacle infantil
 3/4 de 7 de la tarda - Taller de manualitats
 8 del vespre - Xerrada amb projecció d’imatges
 2/4 de 10 de la nit - Passejada nocturna
conjunta

 Rectoria Vella
Inscripcions a partir
del 16 d’agost a la Rectoria Vella

Diumenge, 2 de setembre

8a Pujada al Turó de l’Home en bicicleta
 8 del matí 
 Sortida del Pavelló Municipal d’Esports

organitza: Club Ciclista Sant Celoni

XXVII Torneig Festa Major de Petanca
amb la participació de clubs de la comarca

 9 del matí
 Parc de la Rectoria Vella

organització: Club Petanca Sant Celoni

XV 24 Hores d’Slot de Sant Celoni
finalització de la cursa, publicació de resultats
i entrega de trofeus

 12 del migdia
 Pista Coberta del Camp Municipal d’Esports

organitza: Club Minibòlids Sant Celoni

XXVII Torneig Festa Major de Petanca
finals i lliurament de premis

 2/4 de 5 de la tarda
 Pistes del Club al Bar els Oms

organitza: Club Petanca Sant Celoni

Dimecres, 5 de setembre

Creu Roja presenta el projecte SIMAP
(Sistema Intel·ligent de Monitorització d’Alertes
Personals)

 7 de la tarda
 Biblioteca l’Escorxador

organitza: Creu Roja Sant Celoni i Baix
Montseny

Divendres, 7 de setembre

Festa Major de Sant Celoni

Dissabte, 8 de setembre

Festa Major de Sant Celoni

Diumenge, 9 de setembre

Festa Major de Sant Celoni

Dilluns 10 de setembre

Festa Major de Sant Celoni

Dimarts 11 de setembre

Festa Major de Sant Celoni

Dissabte, 15 de setembre

L’hora del conte musical
Sessió de contes adreçada a infants de 2 a 5
anys

 2/4 de 12 migdia  
 Biblioteca l’Escorxador

Inauguració de l’exposició Dibuixar la
natura
i visita comentada a càrrec de Carles Puche

 7 de la tarda
 Rectoria Vella

Diumenge, 16 de setembre

VIII Torneig Tennis Taula Festa Major
Inscripcions fins al dia 13 de setembre al
pavelló,
telèfon 93 867 58 79
Obsequi a tots els participants

 8 de la tarda
CATT- Sant Celoni (Club Amics Tennis
Taula)

 Pavelló Municipal d’Esports

Presentació dels equips de bàsquet
Temporada 2007-2008

 7 de la tarda
 Pavelló Municipal d’Esports

organitza: Club Bàsquet Sant Celoni

Cinema a l’Ateneu
El laberinto del fauno

 6 de la tarda
 Teatre Municipal Ateneu. Sala petita

Divendres, 21 de setembre

Nit de lletres
Tertúlia literària sobre diferents obres d’Isabel
Clara Simó, conduïda per Jesús Pacheco.

 9 del vespre
 Hotel Suís

Dissabte, 29 de setembre
Jornades europees del patrimoni.
Passejades guiades per Sant Celoni
Pertegàs i la Força. Un passeig pel Sant Celoni
medieval

 6 de la tarda
 Lloc de trobada: parc de la Rectoria Vella

Sorteig Torna a l’escola
de Sant Celoni Comerç
amb xocolata i xurros per als assistents

 6 de la tarda
 plaça de la Vila

organitza: Sant Celoni Comerç

Diumenge, 30 de setembre

Jornades europees del patrimoni.

Passejades guiades per Sant Celoni L’església
parroquial de Sant Martí i l’esplendor del barroc

 6 de la tarda
 Lloc de trobada: plaça de l’Església

Exposicions

Els gegants de la Batllòria

Lloc: 1r pis del Centre Cívic,
c.Major, 15
Durada: 2 hores
organitza: Colla de Geganters
i Grallers de la Batllòria

Concurs de cartells Festa Major 2007
Treballs presentats a la 17a edició
Can Ramis, del 7 al 23 de setembre
horari: de dijous a dissabte, de 6 a 8 del
vespre; festius, de 12 a 2/4 de 2 del migdia
i de 6 a 8 del vespre. Diumenge, 10, a la
tarda, estarà tancada.

Dibuixar la natura
Amadeu Blasco, Joaquim Conca, Jordi
Corbera i Carles Puche
Inauguració i visita comentada a càrrec de
Carles Puche, dissabte dia 15 de setembre
a les 7 de la tarda
Rectoria Vella,
del 8 de setembre al 21 d’octubre
horari: dissabte i feiners de 5 a 8 del vespre,
diumenge i festius de 2/4 de 12 a 2 del
migdia i de 5 a 8 del vespre. Dilluns tancat.

Tancat per vacances

Biblioteca l’Escorxador
del 13 al 17 d’agost

Biblioteca de la Batllòria (C/Major, 15)
de l’1 al 31 d’agost

Centre Cívic les Casetes (C/Miquel Mateu, 6)
del 6 al 10 d’agost

La Rentadora
de l’1 al 17 d’agost

Centre Municipal d’Expressió
del 6 al 24 d’agost

Equipaments municipals

Horari d’estiu

Oficina d’Atenció Ciutadana
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h

Oficina Local d’Habitatge
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h


