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Reconeixament mundial
a l’esport celoní

En portada
EDITORIAL

Francesc Deulofeu
Alcalde

Sant Celoni creatiu!
Arriba Sant Martí i com a bon patró del nostre municipi
li retem homenatge amb una festa de marcat component
cultural.
En aquest context, la primera quinzena de novembre
esdevé una explosió de creativitat molt estimulant que,
juntament amb castanyes, moniatos, bolets i moscatell,
ens fa entrar a la tardor amb alegria. Enguany s’ha
apostat fermament per a la creació local: el tret de
sortida dels Sessions n’ Sona per a grups de música, els
concerts de festa major a càrrec dels grups guanyadors
de les edicions anteriors, les exposicions a la Rectoria
Vella d’artistes locals, la Mostra d’arts al carrer i el concert
de Sandra March en són bons exemples. Però això és
només l’inici d’una aposta decidida per als i les nostres
artistes, que en són molts i de molt bona qualitat, cap
a la consecució del que anhelem i anomenem el “Sant
Celoni creatiu”.

El patinatge celoní,
campió del món
en show conjunts
La secció de Patinatge Artístic del Club Patí Sant Celoni ha aconseguit la medalla
d’or en el mundial a Gold Coast (Austràlia) en la modalitat de show conjunts de
grups petits, categoria que inclou grups de fins a 12 esportistes.

Aquest mes també comencem amb l’aprovació de les
ordenances municipals, de les quals en destaquem el
seu vessant social (augmenten les bonificacions per a
famílies nombroses fins a un 40%), la incorporació de
criteris ambientals (bonificació per a l’ús de l’energia
solar i de la deixalleria municipal) i la moderació del
creixement de la resta, en la majoria dels casos s’aplica
l’IPC previst.
Obrim aquest número amb el reconeixament mundial
a l’esport celoní. En aquesta pàgina trobareu un petit
homenatge als nostres patinadors i patinadores que han
posat el nom del municipi a la part més alta de podi. Moltes
felicitats i moltes gràcies per la feina i per l’èxit.

SUMARI

I per acabar, un petit apunt històric: Sant Martí és també
el patró de l’ordre de cavalleria, com posteriorment ho
seran Sant Jordi i Sant Jaume, i ha estat tingut per protector
dels que tracten amb cavalls o mules, així com dels
forjadors i manyans. Ara que hem deixat enrere una
Setmana per la Pau amb èxit i de la qual tots els celonins
i celonines ens en podem sentir ben orgullosos, cal que
tinguem present el passatge que va fer famós al nostre
protagonista de novembre i emulem la seva generositat
i solidaritat partint-nos la capa amb aquells qui més ho
necessitin durant la resta de l’any.
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L’espectacle que els ha portat al cim més alt del patinatge es titula Química
i tracta del procés hormonal que pateixen dos científics a l’enamorar-se.
La coreografia dirigida per Jaume Pons, que també entrena l’equip, ha sabut
transmetre la sensibilitat i la química de l’amor.
És la primera vegada que la categoria de grups petits puntuava al mundial de
patinatge. Al costat de l’equip celoní, dissabte 3 de novembre van competir
dos equips argentins, dos italians, dos brasilers, un nordamericà i un altre de
català, de Blanes. El nostre equip va ser el quart a actuar i els set jutges
encarregats de les qualificacions li van donar la puntuació més alta. La segona
posició va ser per a l’equip brasiler amb Chicago i la tercera per l’equip argentí
amb l’espectacle musical West Side Story. L’altre equip català, el de Blanes,
va quedar en quarta posició del campionat.

Patinadors i patinadores
- Jaume Pons

- Gemma Margarit

- Anna López

- Emma Enríquez

- Omar Tejera

- Mireia Haro

- Andrea López

- Maria Carmen García

- Magalí Fortón

- Laura Vila

- Alina Sabaté

- Glòria Roura

Un camí que ve de lluny
El grup petit de show de Sant Celoni, format per 12 patinadors i patinadores (Jaume Pons,
Anna López, Omar Tejera, Andrea López, Magalí Fortón, Alina Sabaté, Genna Margarit, Emma
Enríquez, Mireia Haro, Maria Carmen García, Laura Vila, i Glòria Roura) porta ja una bona
trajectòria. Aquest any les components del grup han aconseguit l’or en els campionats de
Barcelona, Catalunya, Espanya i Europa, fet que els ha obert les portes del Campionat del món.
El primer any que van competir a Europa va ser el 2002, on van guanyar el primer or amb
l’espectacle Agonia. Els dos següents anys van fer plata amb les coreografies Robatori i Temptació
i el 2005 van tornar a assolir la puntuació més alta del campionat europeu amb Somnis de
Cega. Finalment, el 2006 amb SOS Marea Negra es van consolidar com el millor equip d’Europa
en la modalitat de Show conjunts. Des d’aleshores s’han mantingut en primera posició. En
reconeixement a aquesta trajectòria, el passat 17 d’octubre, la secretària general de l’Esport
de la Generalitat, Anna Pruna, va oferir una recepció als i les esportistes acompanyades per
l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu.

Algunes imatges de la seva trajectoria

Dilluns 12 de novembre a
les 12 del migdia:
celebrem plegats l’èxit
mundial del patinatge celoní
L’equip de patinadors i patinadores té
previst arribar dilluns 12 de novembre a les
10.30 h a l’aeroport del Prat. A continuació
es dirigiran a Sant Celoni on seran rebuts
oficialment a l’Ajuntament i tot seguit a
Can Ramis tindrà lloc una celebració oberta
a tothom. Vine a celebrar plegats l’èxit
del patinatge Celoni !

Miquel Negre
Regidor d’Esports

L’èxit assolit pel Club Patí Sant Celoni no és fruit de la casualitat, és el resultat d’un llarg treball. Patinadors
i patinadores, tècnics i la presidenta de la secció de patinatge han fet una gran pinya amb l’objectiu de
superar els resultats de l’any passat i ho han aconseguit amb escreix. Estem orgullosos del seu treball i
els felicitem de tot cor. Un 10 per a les patinadors i patinadores de Sant Celoni que han demostrat enguany
que són les millors d’Europa i també del món.
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Esports
Tret de sortida al Pla d'equipaments esportius
L’Ajuntament de Sant Celoni amb col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha engegat l’elaboració d’un pla d’equipaments esportius.
L´objectiu és saber quines són les demandes dels ciutadans i quins equipaments seran necessaris en un futur (fins el 2015) a Sant
Celoni. Aquest pla, primer, farà un anàlisi de la situació actual del municipi en matèria esportiva, on s’estudiaran quines instal·lacions
hi ha, quines activitats s´hi porten a terme i quines s´hi podrien incloure. Després s’elaboraran unes propostes temporitzades a curt,
a mig i a llarg termini i també quantificades econòmicament. Per saber l’estat actual de Sant Celoni, el pla d’equipaments esportius
inclou fer una enquesta als ciutadans. Es farà via telèfon i es té previst que comenci d´aquí a un mes aproximadament. Dimarts 9
d’octubre, el regidor d'Esports, Miquel Negre, representants de la Diputació de Barcelona i de l'empresa consultora que realitza el
treball van formalitzar l’inici de l'elaboració del Pla.

El Pavelló llueix nou parquet
Aprofitant l’aturada estiuenca de l’agenda esportiva s’ha canviat
íntegrament el parquet del Pavelló Municipal d’Esports. El vell
parquet de fusta que es va instal·lar quan es va construir la
instal·lació ha aguantat amb dignitat la intensa activitat que ha
acollit tots aquests anys, però actualment demanava la retirada.
El parquet s’ha instal·lat amb tècniques innovadores que
previsiblement en garantiran una llarga durada.
En la mateixa línia d’actuació també s’ha polit el paviment de
la Pista Coberta del Camp Municipal d’Esports que, a causa de
les activitats que s’hi practiquen (hoquei/patinatge), experimenta
una fort desgast.

Tenistes celonins guanyen
el campionat de Catalunya
El Club Tennis Sant Celoni s’ha proclamat campió de Catalunya
per equips de clubs per comarques en la categoria infantil masculí
“Argent” després de vèncer a la final al C.N. Montjuïc. La final,
que va tenir lloc el diumenge 7 d’octubre, el C.T. Sant Celoni va
superar a les seves pistes al C.N. Montjuïc per tres victòries a
una, amb un equip integrat per Aleix Casadevall, Víctor Casadevall,
Aleix Puchol i Guillem Gelpi, tots ells jugadors de l’escola.

La Banqueta, nou espai de trobada al Camp Municipal d’Esports
En el marc de la recent remodelació del Camp Municipal d’Esports, el bar-restaurant La Banqueta, que s’ha construït sobre els vestidors
i a tocar dels espais habilitats per a les entitats esportives, ha representat tal com s’esperava, un veritable nou punt de trobada, tant
per a les persones usuàries de la instal·lació esportiva i del pavelló com de moltes altres que, sense tenir una vinculació directa amb
l’activitat esportiva, hi han trobat un espai cèntric i acollidor. La terrassa d’estiu, en concret, ha gaudit d’un èxit considerable. L’establiment
funciona en règim de concessió municipal i està obert a tothom en una àmplia franja horària, per bé que l’interès principal rau en
atendre les hores d’entrenament i competició, quan l’afluència de públic és més gran.
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Entorn
Sol·licitud d’ajut per
a la urbanització de
l’entrada de la
Batllòria
L’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció
a la Generalitat en la línia d’actuacions de
millora paisatgística de l’espai públic urbà
de passeigs arbrats de cara a la urbanització
de l’entrada a la Batllòria per la carretera
Vella. S’ha redactat un projecte tècnic per
a la remodelació del passeig arbrat que
faci compatible la mobilitat de vehicles
amb el passeig de vianants i que connecti
l’accés soterrat per la C35 fins al centre
del nucli de la Batllòria. L’objectiu de la
sol·licitud és incentivar la realització
d ’ a q u e s ta a c t u a c i ó d e m i l l o ra
paisatgística de la carretera Vella com
a espai arbrat del municipi compatible
amb l’ús de via urbana local.

Obres al carrer de Mn. Obres de millora a la
Jacint Verdaguer
Porta de Ponent
Les obres del carrer de Mn. Jacint Verdaguer
avancen a molt bon ritme de forma que
bona part de les instal.lacions estan
passades i s’estan portant a terme les
vorades i la pavimentació de voreres.
Aquesta urbanització permetrà un millor
accés a l’estació de ferrocarril i dotarà de
serveis a tots aquest front edificat
d’habitatges, amb nous serveis de
clavegueram i d’aigües pluvials.

En aquestes vies, s’hi faran cates de recerca
de serveis i, posteriorment, rases que
obligaran a suprimir puntualment alguns
aparcaments.

L’escola Pallerola
estrena porxo

Planejament
urbanístic municipal,
on line
A través del web del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques
l’Administració de la Generalitat de
Catalunya: http:dtop.gencat.net/rpucpo
rtal/inici/ca/index.html es poden consultar
els instruments de planejament urbanístic
en vigor de tots els municipis de Catalunya.
Al web municipal també es pot consultar
l a n o r m a t i va d e l p l a g e n e ra l
(www.santceloni.cat/departament.
php?id=31)

Ja han començat les obres de millora de
l’accés a Sant Celoni per la Porta de Ponent
que permetran desdoblar la sortida del
municipi amb un nou túnel. Aquesta
primera fase se centrarà en garantir la
reposició dels serveis afectats (aigua, llum,
gas...). Aquests treballs duraran dos mesos
aproximadament i afectaran diferents
trams del carrer de Mossèn Jacint
Verdaguer, del Doctor Barri, d’Àngel
Guimerà i del Doctor Trueta.

A principis d’octubre es va instal·lar un
nou porxo a l'Escola Pallerola amb amplada
i alçada suficients per a realitzar activitats
escolars de tot tipus, sota un bon aixopluc.
Tot plegat va configurant una escola amb
molt bones instal·lacions tenint en compte
els treballs que s'han fet aquest estiu: en
concret s'ha condicionat acústicament el
menjador, s'ha tornat a pavimentar la
zona d'accés principal creant una gran
plaça i s'ha condicionat totalment l'edifici
de l'aulari de 1er i 2on refent els lavabos,
fent una nova coberta i repintant totalment
l'edifici. A finals d'any es preveu connectar
la xarxa de clavegueres de l´escola a la
general del poble, actuació que es realitzarà
fora del centre i per tant no interferirà en
l'activitat escolar.

Per evitar el màxim de molèsties, s’ha
previst fer un únic tall de circulació al
carrer del Doctor Trueta, entre el c/ d’Àngel
Guimerà i c/ de Mossèn Jacint Verdaguer,
el dilluns 12 de novembre. En aquesta
ocasió es deixarà obert al trànsit un sol
carril que s’anirà alternant d’entrada i
sortida al municipi, i es restringirà l’entrada
dels vehicles pesants. Durant aquest dia,
es recomana utilitzar vies alternatives
d’accés a Sant Celoni: d’entrada el c/
València o la carretera de Gualba i de
sortida, el nou vial paral·lel a la C35, el c/
de Joan Maragall o la carretera de Gualba.

36 habitatges
social de lloguer
Després de la revisió de les al·legacions
presentades, el dia 31 d’octubre es van
penjar les llistes definitives de les 71
persones admeses per poder optar als
habitatges de lloguer que s’estan construint
al carrer de Maria Aurèlia Capmany
número 4. En aquests moments, tècnics
municipals estan informant i puntuant les
adjudicacions directes a persones amb
minusvalia així com la possible assignació
a la Fundació Acció Baix Montseny com
a adjudicatària d’un habitatge per a
promoure la integració social dels seus
treballadors amb minusvalies psíquiques.

DATA SORTEIG:
Dilluns 26 de novembre 2007
Lloc: Sala Petita de l’Ateneu
Hora: 7 de la tarda
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Activitat de Govern
Ple municipal

Sí

Sessió extraordinària 30 d’octubre de 2007
1. Acta de la sessió anterior del Ple municipal.

7 CIU + 7 PSC + 2 CUP

2. Aprovació inicial del Text refós del projecte de construcció d’un pavelló
poliesportiu al “Sot de les granotes” (fases 2 i 3 del projecte de construcció
del nou complex esportiu municipal).

7 CIU + 7 PSC+ 2 CUP

3. Acceptació de la subvenció atorgada pel POUSC per a l’actuació “Millora de
la seguretat de les instal·lacions esportives de Can Sans”

7 CIU + 7 PSC+ 2 CUP

4. Aprovació inicial dels estatuts del Consorci del Govern Territorial de Salut del
Baix Montseny.

7 CIU+ 7 PSC + 2 CUP

5. Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador del servei i del
règim estatutari dels usuaris del Centre municipal d’esports “Sot de les Granotes”
i renovació parcial dels membres de la Comissió de seguiment.

7 CIU+ 7 PSC + 2 CUP

6. Aprovació inicial, de la modificació del Reglament regulador del servei i del
règim estatutari dels usuaris del “Centre municipal d’expressió- Escola de
música” i renovació parcial dels membres de la Comissió de seguiment.

7 CIU+ 7 PSC + 2 CUP

7. Aprovació del nomenament de les persones que, tant en propi nom com en
representació de les diverses entitats ciutadanes, formaran el Consell de Poble
de la Batllòria.

7 CIU + 7 PSC + 2 CUP

8. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici
de 2008 i subsegüents.

7 CIU + 2 CUP

9. Delegació a la Diputació de Barcelona de les funcions de liquidació, inspecció
i recaptació de la taxa per concessió de llicències urbanístiques (ordenança
fiscal número 25) i de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(ordenança fiscal número 5).

7 CIU + 7 PSC + 2 CUP

10. Aprovació de l’informe de l’Ajuntament de Sant Celoni sobre la llicència
comercial sol·licitada per Coperfil Group SA.

7 CIU + 7 PSC

11. Aprovació, d’una moció per demanar millores en el servei de rodalies de
RENFE i el seu traspàs a la Generalitat de Catalunya.

7 CIU + 7 PSC + 2 CUP

El pavelló poliesportiu al Sot
de les Granotes, endavant
El ple municipal va aprovar per unanimitat el text refós del projecte
de construcció d’un pavelló poliesportiu al “Sot de les Granotes”.
Aquest projecte inclou un aparcament soterrat per a 82 vehicles i un
altre en superfície per a 37 vehicles. A la planta baixa de l’edifici hi
haurà una pista esportiva amb els seus corresponents vestuaris i
magatzems i el rocòdrom. A la planta pis, hi anirà la galeria lateral
d’espectadors, bar i terrassa. El pressupost de l’obra puja a 3.580.1660,44
euros. Ara el projecte s’exposarà al públic durant 30 dies, termini en
què es podran formular reclamacions i al·legacions. Prèviament a la
presentació a aprovació per part del Ple, l’Equip de govern va exposar
el projecte a les diferents entitats esportives del municipi que hi van
donar el seu vist-i-plau.

Moció per demanar
millores a RENFE
El ple va aprovar la moció presentada per tots els grups municipals
per demanar millores en el servei de rodalies de RENFE i el seu
traspàs a la Generalitat de Catalunya. En el text, es denuncia el
lamentable funcionament del servei de rodalies RENFE i la falta
de solucions. Es sol·licita a RENFE la gratuïtat del servei fins que
el transport funcioni adequadament i que adeqüin els terrenys
per establir-hi una zona d’aparcament correctament senyalitzada.
També insten al Govern Central que emprengui mesures per
eliminar totes les barreres arquitectòniques i perquè s’allargui el
servei de rodalies fins a l’estació de La Batllòria-Gualba-Riells i
així incrementar la freqüència de circulació de trens.
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No

Abstenció

7 PSC

2 CUP

Selecció de personal
Ajuntament de Sant Celoni
1. Contractació d’un/a auxiliar administratiu/va
com a treballador/a laboral temporal
Àrea: Entorn
Termini de presentació d’instàncies: 20 de novembre a les 20 hores.
Recollida de bases:
OAC i pàgina web de l’Ajuntament (www.santceloni.cat)

2. Contractació d’un/a agutzil
com a treballador/a laboral temporal
Àrea: Administració General
Publicació de les bases a partir del dia 19 de novembre.
OAC i pàgina web de l’Ajuntament (www.santceloni.cat)

3. Contractació d’un/a peó de lampisteria
com a treballador/a laboral temporal.
Àrea: Espai Públic
Publicació de les bases a partir del dia 19 de novembre.
OAC i pàgina web de l’Ajuntament (www.santceloni.cat)

Ordenances 2008, amb més bonificacions socials
El Ple Municipal del 30 d’octubre ha aprovat
inicialment les ordenances fiscals per a l'any
2008 que es caracteritzen per oferir més
bonificacions socials, la contenció en l’increment
dels impostos, compaginat amb la necessitat
de desenvolupar nous projectes i serveis durant
l’any 2008 i l’aplicació de criteris
medioambientals.
Les ordenances suposen una pujada mitjana
d’un 3 %, en base a la previsió d’IPC interanual
a finals d’any. Per sobre d’aquest percentatge
només es proposa incrementar dos impostos
relacionats amb la construcció: l’impost sobre
l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana (plusvàlues) i l’impost d’obres (ICIO),
en un 5 %, i la taxa de recollida d’escombraries,
en un 7,76%, que va lligat a l’augment del preu
del servei per part de l’empresa concessionària.
Un tribut que no variarà respecte el 2007 és la
zona blava que no incrementarà els seus preus

respecte el 2007 ni tampoc l’impost de
circulació (excepte motos 125 a 250 cc, on sí
que s’aplicarà l’augment de l’IPC).
Les ordenances 2008 recullen més
bonificacions socials: s’amplia el llindar per
accedir a la bonificació del 90% de la taxa
d’escombraries, s’amplia la bonificació de l’IBI
per energia solar, i la bonificació de l’IBI a les
famílies nombroses. A més, es crea una nova
bonificació a la taxa de manteniment del
cementiri (100% de bonificació) i
s’impulsarà una campanya per fomentar
el reciclatge i la utilització de la deixalleria
que permet aconseguir fins a un 11% de
bonificació a la taxa.
D’altra banda, es proposa delegar el cobrament
i inspecció de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres (ICIO) a la Diputació de
Barcelona amb el doble objectiu de reduir la

feina administrativa de l’Ajuntament i garantir
les inspeccions de final d’obres. Pel que fa a
noves taxes, es proposa la incorporació d’una
nova taxa per concessió de llicències
urbanístiques.
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Evolució taxa d’escombraries
anys 2004-2008

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Col·lectiu
/ Activitat

Tipus de bonificació

Procediment
de sol·licitud

Període

Arranjament
de façanes
d’edificis

Exempció total

- Especificar en Instància
de sol·licitud de llicència

Tot l’any

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

Tot l’any

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

Tot l’any

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

Obres que
incorporin
sistemes
d’aprofitament
tèrmic o elèctric
de l’energia
per autoconsum
Instal·lacions i obres
de remodelació que
afavoreixin les
condicions
d’habitabilitat i accés
de les persones amb
disminució física o
psíquica i de les obres
d’instal·lació
d’ascensors a
habitatges ja
construïts.

Bonificació del 95%

- Especificar en Instància
de sol·licitud de llicència
- Documentació tècnica
acreditativa

Bonificació del 90%

- Especificar en Instància
de sol·licitud de llicència
- Documentació tècnica
acreditativa

Lloc de sol·licitud

IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (plus vàlua)
Col·lectiu
/ Activitat

Punt 7 Ràdio

Transmissió de
terrenys per
herències, pels
ascendents i
descendents de
primer grau i els
cònjuges de
difunts.

Tipus de bonificació

Bonificació del 30%

Procediment
de sol·licitud

Règim d’autoliquidació
amb obligatorietat, en
tot els casos, de declarar
les dades i determinar
el deute tributari.

Període

Lloc de sol·licitud

Actes
intervivos:
30 dies hàbils

Oficina que
l’Organisme
de Gestió
Tributària

Actes per
causa de
mort:
6 mesos.

Carretera
Vella núm. 5,
baixos
93 867 45 41
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Activitat de Govern
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
Col·lectiu
/ Activitat

Tipus de bonificació

- Fins a tres fills, el
20% de la quota,
amb una bonificació
mínima de 95 euros
- Amb quatre fills, el
30% de la quota,
amb una bonificació
mínima de 130
euros
- Amb cinc fills o més,
el 40% de la quota,
amb una bonificació
mínima de 160
euros

Famílies
nombroses

Béns immobles
destinats a habitatges
on s’hagin instal·lat
sistemes per a
l’aprofitament
tèrmic o elèctric
de l’energia
solar per autoconsum

Bonificació
durant tres
exercicis: del
30%, 20% i
10%,
respectivament,
sobre la quota
íntegra de
l’impost els béns
immobles

Procediment
de sol·licitud

Per a propietaris:
-Instància.
-Volant d’empadronament.
-Copia del carnet de
família nombrosa.
-Núm. de compte
corrent on fer l’ingrés
-Còpia del rebut
de l’IBI pagat.
Per a llogaters:
-Instància
-Carnet de família
nombrosa
-Núm. de compte corrent
on fer l’ingrés
-Còpia del contracte de
lloguer i del rebut del
mes de gener

-Instància.
-Adjuntar documentació
acreditativa que les
instal·lacions per a
producció de calor
inclouen col·lectors
homologats per la
Generalitat, d’acord amb
allò establert a l’article
8.4 de l’ordenança
reguladora de l’IBI

Període

Lloc de
sol·licitud

Per a l’any
2008: fins el dia
3 de juny de
2008
Oficina
d’Atenció
Ciutadana
Novetat: Una
vegada
concedida la
subvenció, es
concedirà per al
període de
vigència del
títol de família
nombrosa i es
mantindrà
mentre no
variïn les
circumstàncies
familiars.

Fins el dia 31
de desembre
de l’any
anterior per al
qual es
sol·licita la
subvenció

el Safareig
Campins, 24
93 864 12 00

Oficina
d’Atenció
Ciutadana
el Safareig
Campins, 24
93 864 12 00

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Col·lectiu
/ Activitat

Punt 7 Ràdio

Activitats que
disposin per a
l’ús propi,
l’energia solar o
altres energies
renovables o
energia
produïda a
partir de
sistemes de
cogeneració.

Activitats
dedicades a la
producció
d’energia solar o
altres energies
renovables o
l’activitat de
producció
d’energia a
partir de
sistemes de
cogeneració.
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Tipus de bonificació

Procediment
de sol·licitud

-Especificar en Instància
de sol·licitud de
llicència d’activitat
Bonificació del 10%

-Adjuntar
documentació
acreditativa de
l’aplicació i efectiva
dels sistemes

-Especificar en Instància
de sol·licitud de
llicència d’activitat
Bonificació del 10%

-Adjuntar
documentació
acreditativa de
l’aplicació i efectiva
dels sistemes

Període

De març a
maig de
l’any en que
es sol·licita la
subvenció.

De març a
maig de
l’any en que
es sol·licita la
subvenció.

Lloc de
sol·licitud

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

TAXA D’ESCOMBRARIES
Col·lectiu
/ Activitat

Tipus de
Bonificació

Punt 7 Ràdio

Jubilats o pensionistes
segons requisits que tot
seguit s’estableixen i el
conjunt de membres de
la unitat familiar no sigui
propietària de més d’un
habitatge.
Unitat familiar d’un
membre: ingressos que
no sobrepassin el salari
mínim interprofessional.

Bonificació
del 90%

Procediment
de sol·licitud

-Instància
-Volant d’empadronament
-Document acreditatiu
dels ingressos mensuals
dels residents al domicili

Període

Del 18 d’abril
al 17 de juny

Lloc de
sol·licitud

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

Unitat familiar de dos
membres: ingressos que
no sobrepassin el 150%
del salari mínim
interprofessional.
Unitat familiar de més de
dos membres: ingressos
que no sobrepassin el
180% del salari mínim
interprofessional.

Persones
empadronades
a Sant Celoni

4 vegades/any - 3%
5 vegades/any - 4%
6 vegades/any - 5%
7 vegades/any - 6%
8 vegades/any - 7%
9 vegades/any - 8%
10 vegades/any - 9%
11 vegades/any - 10%
12 vegades/any - 11%
més 12 vegades - 11%

-Instància
-Carnet d’usuari de la
deixalleria corresponent
a l’exercici anteriorr al de
la meritació de la taxa,
degudament
complimentat

Fins el 3 de
setembre de
2008

*Aquesta bonificació es veurà
incrementada en un 2% si al
menys la meitat de les
aportacions són de residus no
contemplats en els contenidors
de recollida selectiva al carrer
(paper, cartró, vidre i envasos).
Les aportacions a la deixalleria
hauran d’estar espaiades en el
temps, i no podrà haver una
diferència major del 100%
entre el trimestre amb menor
nombre d’aportacions i
qualsevol dels altres. No es
tindran en compte les entrades
del mateix dia.

TAXA CONSERVACIÓ DE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Col·lectiu
/ Activitat
jubilats o pensionistes,
empadronats a Sant
Celoni, amb el requisit que
la unitat familiar obtingui
uns ingressos que no
sobrepassin el barem que
tot seguit s'estableix:
. Unitat familiar d'un
membre: ingressos que no
sobrepassin el salari mínim
interprofessional.
. Unitat familiar de dos
membres: ingressos que
no sobrepassin el 150%
del salari mínim
interprofessional.
. Unitat familiar de més de
dos membres: ingressos
que no sobrepassin el
180% del salari mínim
interprofessional.

Tipus de
Bonificació

Procediment
de sol·licitud

Període

Lloc de
sol·licitud

- Instància
100% de la taxa
de conservació
de nínxols

- Volant
d’empadronament
- Document acreditatiu
dels ingressos mensuals
dels residents al domicili

OAC
Fins el 3 de
setembre de
2008
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Comunitat
Xerrada de sensibilització
sobre el càncer de mama

Pla sobre consums
problemàtics de drogues
i altres comportaments de risc

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra Càncer de
mama, l’Associació Catalunya Contra el Càncer va organitzar una
conferència amb la col·laboració de l’Ajuntament. La xerrada va tenir
lloc el divendres 19 d’octubre a la sala d’actes de la Rectoria Vella i va
anar a càrrec del Doctor Pere Gascón, Cap del Servei d’Oncologia
Mèdica de l’Hospital Clínic de Barcelona, el qual va informar de la
prevenció i el tractament d’aquesta malaltia. Unes 40 persones van
assistir a la xerrada. L’Associació Catalunya Contra el Càncer va aprofitar
la xerrada per divulgar tríptics informatius i repartir llaços roses, símbol
de la lluita contra el càncer de mama, amb l’objectiu de sensibilitzar
la ciutadania sobre la malaltia.

SERVEI D’ASSESSORAMENT
El Servei d’Assessorament del Tritó del Baix Montseny facilita gratuïtament
informació sobre drogues, consums problemàtics i formes d’abordarlos a les persones de Sant Celoni i de tot el Baix Montseny.
COORDINACIÓ I SEGUIMENT
Es tracta d’un servei que ofereix orientació. Aquesta orientació tracta
de definir les diferents situacions que es plantegen i derivar-les a
recursos d’assistència que treballen aspectes biopsicosocials de manera
transversal.
USUARIS
- Persones, joves i adultes, que consumeixen substàncies psicoactives,
ja siguin legals (alcohol, tabac, psicofàrmacs, etc.) o il·legals (cocaïna,
heroïna, cànnabis, etc.).
- Familiars d’usuaris/àries de drogues que necessiten suport per a
atendre els seus familiars, i, sobretot, per cuidar-se a ells/es mateixos/es
pel desgast que suposa la convivència amb persones que pateixen
aquests tipus de dificultats.
- Professionals de l’àmbit educatiu, psicològic, de la salut, social i laboral
que han demanat orientació per abordar les diferents problemàtiques
que es troben al desenvolupar les seves tasques.
El servei, sobretot, treballa per a augmentar el grau de consciència de
la dependència o del consum problemàtic perquè sigui comprès com
a un procés. Evitar al màxim l’escalada de les culpabilitzacions i que
es comprengui que una crisi d’aquest tipus també és una oportunitat
per créixer, mirant de revisar tot allò que ha dut a la persona a una
dinàmica destructiva.

Prop de 50 persones als tallers
d’entrenament de la memòria
Des de l'octubre fins el desembre es realitza al Centre de Formació
d’Adults la quarta edició dels tallers d'entrenament de la memòria
adreçats a gent gent del municipi. Estan conduïts per una treballadora
familiar del Serveis Socials de l'Ajuntament. Simultàniament s'està fent
un altre taller al Centre d'Expressió Municipal. Tots els tallers, que són
gratuits, han tingut molt bona acollida per part dels participants i de
cara al 2008 es preveu programar-ne noves edicions. Les persones
interessades a participar a algun taller d’entrenament de la memòria
s’han d’adreçar a l’Àrea de Comunitat (Tel. 93 864 12 12).

HORARI
El servei té un accés presencial i virtual, ja que es pot atendre visites
telefònicament (93 864 12 23), presencials (concertades) i per Internet
(correu electrònic: eltrito@santceloni.cat ).
El servei és confidencial i es treballa d’una forma personalitzada.
L’horari d’atenció presencial del Tritó és el següent:
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 hores

Resposta de l’Ajuntament als efectes de l’huracà Fèlix
a Nicaragua i del terratrèmol al Perú
L’Ajuntament ha fet una aportació de 3.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per col·laborar a les campanyes d’emergència
que aquesta entitat ha endegat per pal·liar els efectes de les dues catàstrofes dins el marc de reconstrucció postemergent i està orientada a pal·liar
els efectes d'aquesta emergència dins la filosofia de reconstruir per transformar. A Nicaragua els recursos recaptats es destinaran a accions concretes
incloses en el Pla de reconstrucció de la RAAN elaborat per la Comissió de Reconstrucció dirigida pel govern municipal i que compta amb el suport
d'altres instàncies. Al Perú, la campanya s'emmarca en les actuacions endegades per les institucions catalanes integrants del Comitè Català d'Ajut
Humanitari i d'Emergència.
La quantitat de 3.000 euros correspon a la partida del pressupost municipal del 0,7% d’ingressos propis que l’Ajuntament destina a cooperació al
desenvolupament.
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Solidaritat
La Setmana
per la Pau
Del 20 al 27 d’octubre va tenir lloc a Sant Celoni la
Setmana per la Pau coorganitzada per l’Ajuntament
i la Coordinadora d’Entitats Solidàries, de la que en
formen part Creu Roja, Trup de Nassos, Mans Unides,
PROIDE, Cor de Maria, GRIMM, Associació
d’immigrants marroquins de Sant Celoni, Associació
d’equatorians de Sant Celoni i Col·lectiu SAnt Celoni
amb Palestina. Com podeu observar a les fotos, hi
ha hagut un èxit notable. Moltes gràcies a tothom i
que cada setmana de l’any sigui per la Pau!

T HI
ATREVEIXES

Setmana
Festa solidària a la plaça de la Vila, amb la música de la Jazz Band

per la

Pau
2007
SANT CELONI
20-27 d octubre

Exposició Flaixos de Palestina a Can Ramis

Trup de Nassos va posar humor amb el seu espectacle: Ha tornat Trup!

Contes i danses del desert a la Biblioteca l’Escorxador

Parades solidàries de les entitats de cooperació celonines.

Les entitats de la Coordinadora van compartir un Sopar Solidari.

Inauguració de l’exposició del 10è Aniversari del GRIMM i dels projectes de
co-desenvolupament a Gàmbia i Senegal.

Parades solidàries de les entitats de cooperació celonines.

Els escolars van visitar l’exposició de fotografies L’Àfrica sí té solució

Tortell Poltrona va llegir l’últim fragment del discurs de la pel·lícula
El gran dictador, a la Festa Solidària.

L’Esbart Dansaire de Granollers va donar ritme a la Setmana per la Pau amb
el seu espectacle de dansa: Eclèctic
Presentació - xerrada de l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2008
sota el lema: “La política s’ha mort...Visca la política!”
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Comerç
Agromercat a la plaça de la Vila
El cap de setmana del 24 i 25 de novembre, Sant Celoni acollirà
la segona edició de l’Agromercat, productes d’aquestes terres.
Aquesta fira, organitzada per l’Ajuntament i el Consell Comarcal
del Vallès Oriental, presenta una vintena d’artesans i productors
alimentaris de les comarques de l’Anoia, el Bages, el Garraf i el
Vallès Oriental. Durant tot el cap de setmana, s’organitzaran
activitats d’animació a la plaça de la Vila i es podran realitzar
tasts dels productes exposats.

Assessorament
als comerços

VI Fira del
vehicle d’ocasió

L’Ajuntament de Sant Celoni i la Unió de Botiguers i Comerciants,
en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, han posat en
marxa un programa d’assessorament individual i personalitzat
als establiments comercials. Els comerços poden sol·licitar la
realització de tres tipus d’actuacions:

La sisena edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió organitzada per
Sant Celoni Comerç va tancar el primer cap de setmana d’octubre
amb un balanç satisfactori de vendes i visitants. El carrer d’Esteve
Cardelús es va convertir de nou en l’aparador de més de 150
vehicles d’ocasió de totes les marques exposats pels 9 concessionaris
participants.

- Consultoria individual: assessorament individual, realitzat per
un equip tècnic professional, que posa a disposició dels
comerciants les solucions més adients davant els problemes i
dubtes que poden sorgir en la gestió diària del negoci.
- Mystery shopping (client misteriós). Amb aquesta tècnica, la
botiga és avaluada mitjançant personal tècnic que actua d’incògnit
com a client i observa com l’atenen. Una vegada detectades les
deficiències, es proposen millores per a la captació de clientela
potencial i fidelització de l’actual.
- Formació. Sessions formatives sobre estratègia, gestió i direcció de
l’empresa, marxandatge, gestió de personal, desenvolupament del
producte, tècniques de gestió empresarial, atenció a la clientela,
habilitats directives, actuacions de dinamització conjunta, etc.
Si esteu interessats en qualsevol d’aquestes actuacions, us heu
d’adreçar a l’Àrea de Desenvolupament. C/ Bruc, 26, 1a planta.
Telèfon 93 864 12 16

Atenció!

dimarts, 20 de novembre a les 10.30 h
Prova de sirenes d’accident químic a Sant Celoni i la Batllòria
Dimarts 20 de novembre al matí, s’activaran en proves les sirenes d’avís
d’accident químic situades a Sant Celoni i la Batllòria. D’aquesta manera
es pot valorar l’efectivitat del sistema i millorar-lo en allò que calgui, comprovar
les cobertures de les zones poblades i familiaritzar la població amb aquest
tipus d’alerta. El sistema d'avís va destinat a la gent que es troba al carrer
perquè, en un cas real d’activació de les sirenes, reconegui el seu so i es
confini. Com a resultat de la prova de sirenes que es va fer el passat 18
d’abril a la Batllòria, la Direcció General d’Emergències de la Generalitat ha
augmentat la potència de l’equip de so fins a 1.800 w.
Actuacions com la propera prova de sirenes són fruit del compliment de la
legislació més avançada en matèria de prevenció d’accidents majors en
indústries i preparen la ciutadania a ser sensibles als consells indicats i a
estar sempre en disposició d’actuar correctament.
A més de Sant Celoni i la Batllòria, la prova tècnica de sirenes es farà a diferents municipis de Catalunya.
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Espai públic
Tu els pots ajudar: adopta’ls!
Aquest any a Sant Celoni s’han recollit 55 gossos, 82 gats i 1 fura.
Aquests animals són derivats al CAD (Centre d’Acollida d’Animals
Domèstics de Companyia del Vallès Oriental) o recollits per una
empresa contractada per fer aquest servei. Tant en un cas com
en un altre es prioritza l’adopció.

Les següents imatges corresponen a alguns dels animals
recollits durant el mes d'octubre passat.

Si voleu adoptar un animal abandonat, contacteu amb:
CAD
Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental
P. I. Coll de la Manya (Font del Ràdium)
c. Severo Ochoa, 103-105
Tel. 93 840 27 77

TOT GOS 2000
c. Riera de Clarà, 7
08310 Argentona
93 756 11 14

De tu depèn que
tinguin una nova llar!
Recorda’t
de la bossa
Al carrer, a la plaça, a les zones verdes...
Quan surtis a passejar amb el teu gos,
pensa a portar la bossa per recollir els
excrements. Qualsevol bossa va bé!
Pots fer ús de les papereres especials o
dels contenidors de deixalles habituals.
Gràcies per fer de Sant Celoni un
municipi net.

Recollida selectiva

Recordeu...

Voluminosos
Recollida només el primer dimarts de cada mes entre les 6 i les 15 hores. Deixar al costat dels contenidors
per a rebuig o al davant de la porta dels habitatges de manera que no suposin cap obstacle ni perill per
a vianants ni els vehicles.
Propera data: dimarts 4 de desembre
Altres dies: Deixalleria comarcal de Sant Celoni
Polígon industrial Molí de les Planes - Rec Molí, 4 - Tel. 93 744 00 85

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).
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Sostenibilitat
Bona pràctica del mes

Durant l’hivern, no perdis energia
- Els elements bàsics per aconseguir una
climatització adient a l’habitatge són
l’aïllament tèrmic i els complements
per equilibrar la temperatura.
- Un aïllament correcte permet reduir
molt l’ús de calefacció a l’hivern. També
hi ajuda pujar les persianes per deixar
entrar els raigs de sol durant el dia i
abaixar-les quan es pon el sol per tal
que no es perdi calor a través de vidres
i finestres.
- La instal·lació de finestres amb doble
vidre, que permet estalviar fins un 25%
d’energia per a la calefacció i, alhora,
protegeixen contra la contaminació acústica.

Suggeriments...

- Mentre aireges, apaga la calefacció.
Amb mantenir 10 min. obertes les
finestres obtindràs una correcta
ventilació i estalviaràs energia.

PER SABER MÉS

... les activitats que s’organitzen a tot
Catalunya amb motiu de la Setmana de
la Ciència (del 9 al 18 de novembre) que
dedica la seva temàtica principal al
canvi climàtic. Més informació: Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació
Tel. 93 268 77 00

No hem de confondre el Canvi Climàtic
amb l’Efecte Hivernacle. L’efecte hivernacle
és en realitat, un fenomen natural causat
per la presència de gasos en l’atmosfera
principalment vapor d’aigua i CO2. Aquests
gasos retenen part de l’energia calòrica
que rep del sol, mantenint la temperatura
dins dels límits que han permès el
desenvolupament de la vida com la
coneixem. Sense concentració natural
d’aquests gasos en l’atmosfera, la
temperatura mitjana en la superficie de la
Terra seria similar a la de la Lluna, uns
(-18º) sota zero.

...si vas a la deixalleria porta el teu carnet
d’usuari de la deixalleria. Pots gaudir
d’una bonificació de fins al 13% en la
taxa de recollida de residus per l’ús de
la deixalleria de l’exercici 2008.

Oficina 21
Si vols fer un suggeriment o indicarnos 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.cat
Atenció presencial:
dimarts i dijous de 9 a 13 hores
Edifici Bruc, c. Bruc 26 1a planta

- Pensa en tancar els radiadors que no
es necessitin i apagar la calefacció si
la casa està desocupada més d’un dia.
- Per escalfar puntualment espais concrets
són millors les estufes de gas. Fer
servir la calefacció elèctrica no és
recomanable per la seva baixa eficiència
energètica en el procés de generació
elèctrica.

Recorda: Per cada grau que augmenti
la calefacció es consumirà un 7% més
d’energia.

Per saber més

NO T’HO PERDIS

...coneix el joc interactiu Alerta CO2,
una eina per sensibilitzar als joves en la
lluita contra el canvi climàtic. Per jugarhi o demanar més informació consulta
el web de la Fundació Natura
www.fundacionatura.org/jocCO2
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- No cal escalfar la casa en excés. Una
temperatura interior de 19 a 20 graus
quan fa fred dóna una bona sensació
de confort durant el dia, i es pot abaixar
a 16–17 graus durant la nit. L’ambient
de la casa no pot ser l’oposat a aquell
que correspon a l’estació de l’any. Podeu
regular la calefacció mitjançant vàlvules
termostàtiques en cada radiador o
mitjançant un regulador programador
per a la caldera. Aquest sistema permet
incrementar l’estalvi i l’eficiència.

L’efecte hivernacle no és, per ell mateix,
una amenaça per a la vida de la Terra,
però l’activitat humana tendeix a
augmentar la concentració de CO2 i altres
gasos en l’atmosfera. Com a conseqüència
d’això, una major quantitat d’energia
calòrica solar és atrapada en l’atmosfera,
cosa que comporta un escalfament global
i el canvi climàtic del planeta.
Segons el Panell Intergovernamental per
al Canvi Climàtic, si seguim amb l’actual
ritme d’emissions de gasos d’Efecte
Hivernacle, la temperatura mitjana
augmentarà, en els propers 100 anys,
entre 1’4 i 5’8 graus. Aquest increment
pot causar efectes seriosos sobre les
activitats socioeconòmiques i la salut.
L’Organització Mundial de la Salut calcula
que cada any moren més de 150.000
persones com a conseqüència de
l’escalfament del planeta.

Des de mitjans segle XIX fins ara, la
proporció a l’atmosfera del principal gas
d’efecte hivernacle, el diòxid de carboni
(CO2), ha augmentat un 35% degut a les
activitats humanes. Així mateix, la
temperatura mitjana global a la superfície
terrestre ha augmentat quasi 1 grau al llarg
del segle XX, una alteració molt superior
a la variabilitat natural del clima al llarg
dels darrers 1.000 anys.
El Protocol de Kyoto proposa l’objectiu
de reduir, entre el 2008 i el 2012, un 5’2%
les emissions de Gasos d’Efecte
Hivernacle respecte a les del 1990. La UE
va ratificar en bloc l’acord el maig del 2002,
convertint-se en el primer grup de països
desenvolupats en ratificar el tractat.
Espanya és el país de la UE més allunyat
dels objectius de l’acord, que obliga a
l’Estat Espanyol a limitar l’increment
d’emissions en un 15%. Actualment, ens
trobem amb un increment per sobre
del 40%.

Pots conèixer les iniciatives que s’estan
impulsant des de Catalunya per tal de
lluitar contra el canvi climàtic i com
avança l’elaboració de Pla d’Acció per a
la Mitigació del Canvi Climàtic 20082012 consultant el web de l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic
(http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp).

Cultura
Festes de Sant Martí
Amb més actes, més dies de programació i una clara aposta
per la creació amateur
Música i arts plàstiques de la mà
d’artistes locals seran presents al
llarg de les festes: la vuitena mostra
Arts al carrer aplegarà més d’una
vintena d’artistes del Baix Montseny
(Centre Municipal d’Expressió,
Associació Fotográfica Crisàlide, Pep
Puigtió, Aitana Such, Break dance,
Montse Morella, Miquel Ángel
Estupiña, Garci, Neus Selga, Jaume
Turon, Carlos Sánchez Aranda,
Grafitti, Víctor Cuevas, Laura Costa)
amb disciplines ben diferents.....
Dilluns al vespre, la cantautora
celonina Sandra March tancarà les
festes amb un concert a la sala gran de l’Ateneu.
Els artesans tornaran a omplir la plaça de la Vila amb productes de: bijuteria,
perfums, artesania en fusta, roba de nens feta a mà, joguines i objectes de fusta,
targetes i punts de llibre, espelmes i sabons, samarretes de batik, ceràmica i vidre,
complements de macramé, moneders i objectes de pell, peces de vestir de llana,
vidre Tiffany, fades de drap, ungüents i olis ecològics, encensers de ferro, cistells,
neules i galetes, formatges, mel, embotits, pa ecològic i casolà, pastissos de
castanyes, herbes medicinals... i amb demostracions per part del terrissaire i la
filadora
Dilluns, pensant amb els més petits, s’han programat activitats infantils. La fira,
igual que el setembre, es tornarà a ubicar al capdavall del carrer d’Esteve Cardelús
que permet ampliar el nombre de firaires amb atraccions de grans dimensions.

Una seixantena de persones
a la sortida cultural a Besalú i Olot
El dissabte 27 d'octubre, una seixantena
de persones van participar a la sortida
cultural a Besalú i Olot organitzada per
l’Ajuntament. Va ser un dia de sol
esplèndid i molt ben aprofitat. A la vila
comtal de Besalú es van visitar les
esglésies romàniques de Sant Miquel,
l'extraordinari pont medieval, la ciutat
antiga i el call jueu, i van baixar al miqwé,
edifici únic en el seu gènere a l’Estat
espanyol, on els jueus feien els banys de purificació. Al casal gòtic de la Cúria
Reial els van projectar un interessant audiovisual sobre la història de la vila.
A la tarda, després de dinar a Castellfollit de la Roca, varen fer una ruta guiada
per l'Olot monumental, entre els que destaca la casa Solà Morales, renovada
per Lluís Domènech i Montaner al començament del segle XX.

Més de 200
persones a les
visites guiades al
patrimoni celoní
L’últim cap de setmana de setembre,
Sant Celoni es va afegir a les Jornades
europees pel patrimoni amb dos
recorreguts guiats per conèixer el patrimoni
celoní: Pertegàs i la Força. Un passeig pel
Sant Celoni medieval i l'església parroquial
de Sant Martí i l'esplendor del barroc.
L’assistència de públic de totes les edats
va ser massiva. Des de l’Ajuntament es
vol agrair a la parròquia la disponibilitat
per visitar la capella de Sant Ponç i l’església
de Sant Martí.

La propera sortida serà a Manresa, el dissabte 24 de novembre. Només
durarà mig dia, i està previst visitar la seu de Manresa, basílica gòtica del
segle XIV que conserva bells retaules de l'època, i l'església barroca aixecada
sobre la cova de Sant Ignasi.
Si hi vols participar truca a la Rectoria Vella (Tel. 93 864 12 13)
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Patrimoni natural
Passegem per...
Les Llobateres

Els veïns de Sant Celoni i la Batllòria estem
descobrint, a poc a poc, la nova zona humida
de les Llobateres. Ara, en plena tardor i amb
l’hivern a la vista, l’entorn d’aquest gran estany

anirà prenent els tons marrons de les bogues
i els canyissos secs, i els salzes, gatells i freixes
aniran perdent la fulla. Però el més destacable
serà la presència d’ocells hivernants que
s’amagaran entre els herbassars de les vores
del llac. Molts d’aquests ocells són espècies
que viuen tot l’any a la conca de la Tordera.
D’altres vénen a passar l’hivern des de molt
lluny, del nord d’Europa, on ara hi fa massa
fred per quedar-s’hi. A la primavera molts
tornaran a marxar per criar altra vegada
nord enllà.

Per arribar-hi hi ha tres possibilitats:

Si us hi arribeu i hi aneu ben d’hora o cap al
tard, podreu observar, entre d’altres espècies,
un grup de martinets blancs que van arribar
a mitjans d’octubre, els corbs marins prenent
el sol, les polles d’aigua entre els bogars o els
ànecs collverds nedant pel mig de l’estany.

OPCIÓ 3 I la tercera possibilitat (l’accés
encara s’ha d’arranjar una mica) és entrar per
la zona de descans del km 100 de l’AP-7 si se
circula en direcció Barcelona.

L’estany disposa de plafons informatius i d’un
observatori d’ocells, però el seu accés encara
no està senyalitzat.

OPCIÓ 1 La primera és apropar-s’hi des de
la pista paral·lela a l’autopista, que es pot prendre
des de Sant Celoni i també des de la Batllòria;
aquesta mateixa pista es pot prendre des
d’Hostalric i anar tirant amunt.
OPCIÓ 2 La segona possibilitat és anar per
la carretera comarcal C-35 i a l’alçada del punt
quilomètric 66, just davant de l’empresa
OUTILS WOLF, surt una pista que travessa el
riu i que ens porta directament a les Llobateres.

Com sabeu, la restauració s’acabarà a principis
de 2008. No us estranyi, doncs, veure-hi encara
alguna màquina feinejant i alguns talussos no
vegetats.

Hostalric
OPCIÓ 2 (C-35)
OPCIÓ 3 (AP-7)
OPCIÓ 1
La Batllòria

Les Llobateres

Fotos: Jordi Novell

Sant celoni

Fins al Pont
de la Sila

Bernat pescaire (Ardea cinerea) aixecant el vol davant
d’un grup de martinets blancs
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Blauet (Alcedo atthis), un dels ocells de coloració
més espectacularque trobem a la conca de la
Tordera

La polla d’aigua (Gallinula chloropus) també coneguda
com a gallineta d'aigua, és una espècie oportunista
que es pot trobar en tota mena d’ambients aquàtics

Educació
L’Escola Municipal
de Música potencia
el treball col·lectiu
L’Escola de Música ofereix la possibilitat als
seus alumnes de poder fer música en grup. A
part del treball individual que fa cada un amb
l’instrument, el centre considera molt important
que els alumnes cantin en una coral o toquin
en algun dels conjunts instrumentals que
funcionen a l’Escola, i així poder aprofundir
en el treball col·lectiu.
Aquest curs s’han programat 3 corals i 11
conjunts instrumentals per a diferents edats.

Curs de guitarra
d’acords
Tenint en compte l’èxit del curs passat, dins
l’oferta municipal d’educació permanent,
aquest trimestre s’ha ofert novament un curs
de guitarra per a no iniciats. Els participants
aprenen les nocions bàsiques de l’instrument
iniciant-se en l’acompanyament amb acords.

Manualitats, batuka i català,
omplen l’oferta de tallers a la Batllòria
El mes d’octubre s’han iniciat bona part dels tallers trimestrals als diferents equipaments municipals:
a la Rentadora, al Centre Municipal d’Expressió, al Centre de Formació d’Adults Baix Montseny i
també, a la Batllòria.
Al Centre Cívic de les Casetes de la Batllòria, del 3 d’octubre al 19 de desembre, s’ha programat
un taller de manualitats. Hi participen 10 persones cada dimecres de 3 a 2/4 de 5 de la tarda i
fan treballs amb pintura sobre roba, decoració sobre ceràmica, composició de quadres...
En els propers dies, un grup de 14 dones, iniciaran a les Casetes un taller de batuka, tots els
dimarts i dijous d’1/4 de 4 a 1/4 de 5 de la tarda fins el 20 de desembre.
L’oferta d’activitats de formació que l’Ajuntament de Sant Celoni promou per a les persones adultes
de la Batllòria es complementa amb un curs de català tots els dimarts i dijous de 3 a 2/4 5 al
centre cívic del carrer major.

Els escolars de Sant Celoni a l’Ateneu
Com cada any, els escolars de Sant Celoni disposen d’una nova temporada d’arts escèniques a
l’Ateneu organitzada per l’Ajuntament. Des d’octubre fins a finals de maig passaran pel teatre tots
els alumnes d’educació infantil, primària i secundària. Hi podran gaudir de les titelles de l’Estaquirot
Teatre, de Farrés Brothers & Cia i de Pamipipa; podran escoltar la música de jazz de la Big Band
de Granollers o els concerts per als més petits de Samfaina de Colors. També s’ofereix tot un
ventall de muntatges de teatre per a les diferents edats, amb la companyia Frec a frec, la d’Anna
Roca, el teatre d’ombres de Mercè Framis i uns magnífics espectacles de màgia protagonitzats
pel Mag Lari. Tots aquests espectacles es programen dins de l’horari escolar.

Els alumnes del pla
de transició al treball
participen en
diverses activitats de
creixement personal
Curs de teatre
per a joves
El passat mes d’octubre es van iniciar el cursos
de teatre per a joves que s’ofereixen com
activitats extraescolars en el marc del Pla
educatiu d’entorn. Concretament a l’Ateneu
s’hi fan el dedicat a nois i noies de 13 a
16 anys i un altre per als joves de més de
16 anys. Aquests cursos els imparteix
Blanca Pugés cada dilluns al vespre a
l’escenari de la Sala Gran.

Amb l’objectiu d’ajudar els joves a ser
responsables amb la seva salut, a ser crítics
amb les pressions externes i a emprar
adequadament els serveis del seu territori,
durant el mes d’octubre els joves del Pla de
transició al treball de Sant Celoni, han participat
en diverses experiències: els dies 8 i 22
d’octubre es va fer el taller de Prevenció de
drogues: tabac i alcohol a càrrec del Tritó; uns
dies després, el 25 d’octubre, van desplaçarse a Cardedeu per visitar l’exposició A tota
Pastilla!, eina pedagògica dels Serveis de
Divulgació i Sensibilització Social de la Diputació
de Barcelona; el 26 d’octubre, en el marc de
les activitats de Teatre en l’educació,
organitzades per l’Associació Cultural de
Granollers, van formar part de la proposta de
teatre-debat Voler és poder? on dos joves de
diferents contextos socials i nuclis familiars
complexos havien de prendre decisions.
D’altra banda, els joves del perfil auxiliar en
comerç i atenció al públic van ser rebuts per
Eva Cabrera, dinamitzadora de l’Unió de
Botiguers i Comerciants de Sant Celoni, per
rebre informació sobre l’associació.
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Biblioteca
La Setmana per la pau i la Biblioteca

Un any més, la Biblioteca Municipal l’Escorxador
ha col·laborat amb la Setmana per la pau
organitzada per la Coordinadora d´Entitats
Solidàries, que ha tingut lloc del 20 al 27
d’octubre.
Alguns dels actes organitzats durant aquesta
setmana es van celebrar a la Biblioteca: la
presentació-xerrada de l’Agenda Llatinoamèrica
2008, a càrrec de Núria Terés i un taller de
danses del desert organitzat per la Biblioteca.
Amb aquest taller de danses, que va tenir molt
bona acollida per part del públic assistent, es
va poder fer un recorregut pels diferents deserts
del món a través dels seus contes i llegendes,

Biblioteca
de la Batllòria
L’Hora del Conte: recordeu que el segon
divendres de cada mes, a les 6 de la tarda, la
biblioteca de la Batllòria ofereix aquesta activitat
adreçada als infants de casa. Les properes
sessions previstes són:
16 de novembre: Vincles Teatre ens presenten
la teatralització del conte Joanet rodamón
14 de desembre: Joan de Boher ens porta un
Nadal ple d’aventures

Us oferim una selecció de quatre de les
darreres novetats incorporades al fons de la
biblioteca:
- El celler, de Noah Gordon
- El quadern daurat, de Doris Lessing
- Una col·lecció de llibres sobre cuina
internacional
- Uns quants jocs de taula per passar bé les
tardes avorrides
I ja sabeu que grans i petits podeu fer propostes
de compra de llibres que considereu
interessants!

acompanyats d’una magnífica col·lecció de
danses orientals. La sessió va anar a càrrec de
Xavi Demelo, narrador oral, actor i escriptor
de contes i de Sílvia Lezcano, ballarina i
professora de dansa.
La Biblioteca ha editat, també, una guia de
lectura sobre la pau i la solidaritat que s’ha
pogut trobar en tots els actes organitzats durant
aquesta setmana, dins i fora de la Biblioteca.
És una selecció d’alguns dels llibres que hi ha
a l’Escorxador relacionat amb temes de pau,
guerra, pacifisme i solidaritat, així com algunes
ressenyes d’organitzacions solidàries que
disposen de pàgina web. Podeu consultar la
guia a la pàgina web de l’Ajuntament:
www.santceloni.cat/ARXIUS/2007/publicacio
ns/Guia_de_lectura___Pau_i_solidaritat.pdf
Alguns títols d’aquesta guia:
- Contra la fam i la guerra / Arcadi Oliveres.
Manresa: Angle, 2004
- El dret a somiar: propostes per a una societat
més humana / Riccardo Petrella. Barcelona:
Intermón Oxfam, 2005

Novetats de novel·la
octubre i novembre
2007
Le Carré, John. La cançó dels missioners.
Barcelona: Edicions 62, 2006
Camilleri, Andrea. La lluna de paper. Barcelona:
Edicions 62, 2007 (Novel·la políciaca).
Bosch, Lolita. Insòlit somni, insòlita veritat:
la meravellosa llegenda de l'intrèpid
aeronauta Don Joaquín de la Cantolla y Rico.
Barcelona: Empúries, 2007
Desai, Kiran. L'herència de la pèrdua.
Barcelona: La Magrana, 2007.
Soler, Sílvia. 39+1+1: enamorar-se és fàcil,
si saps com. Barcelona: Columna, 2007.
–N Sol-(Chik Lit)
Allen, Woody. Pura anarquia. Barcelona:
Columna, 2007 (Humor)
Harris, Robert. Imperium. Barcelona: Edicions
62, 2007 (novel·la històrica)
Albom, Mitch. Un dia més. Barcelona:
Empúries, 2007

Otros mundos: viajes alternativos y solidarios.
Barcelona: Intermón Oxfam, 2004
- Pau i interculturalitat: una reflexió filosòfica
/ Raimon Panikkar. Barcelona: Proa, 2004
- Alguns contes infantils
- Leonor y la paloma de la paz / Maite Carranza.
Madrid: SM, 2004
- Què és la pau? / Emma Damo. Barcelona:
Beascoa: Intermón Oxfam, 2004
- La ronda de cada dia / Ricardo Alcántara.
Barcelona: Edebé, 2001
Per altra banda, cal dir que aquest any la
Biblioteca ha estrenat una iniciativa solidària:
ha fet donació d’una gran quantitat de llibres
a la Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant
Celoni per tal que, a través d’una aportació
voluntària, s’oferissin a tothom que hi estigués
interessat. El fons recollit es destinarà a accions
humanitàries.

S’ha posat en marxa
el Cicle de Xerrades i
Tallers per a Pares i
Mares (Pla Educatiu
d’Entorn)
Aquest curs 2007 -2008, l’Ajuntament juntament
amb les AMPAS i la secció Racó de Pares i
Mares de la Biblioteca l’Escorxador de Sant
Celoni ha organitzat un Cicle de Xerrades i
Tallers per a Pares i Mares . El cicle s’inclou
dins el Pla Educatiu d’Entorn 2007-2008 i neix
amb l’objectiu de donar resposta a temes de
la infància i adolescència que preocupen i
interessen a pares, mares i educadors com la
salut, educació, sexualitat, estructures i models
familiars, diversitat..., entre d’altres.
Aquest novembre el cicle de xerrades posa èmfasi
en l’adolescència, i ofereix les activitats següents:
Taller de prevenció de drogodependències
i conductes de risc,
a càrrec d’ Isidre Marías, professor de Secundària
i Formador de professorat.
1a sessió:
dimarts 6 de novembre a les 19:30 h
2a sessió:
dimarts 20 de novembre a les 19:30 h
Les relacions familiars: els diferents estats
emocionals dels adolescents, a càrrec de
Francesc Xavier Bru, de la Fundació Mercè
Fontanilles.
dimecres 14 de novembre a les 20:30 h
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Oficina de català
Elteumobil.cat
Elteumobil.cat és el nom de la campanya que s’impulsa des de la Generalitat de Catalunya per promoure la
telefonia mòbil en català, perquè el teu mòbil parli com tu.
Elteumobil.cat t’informa dels terminals que hi ha en català actualment al mercat i mitjançant quines operadores
els pots adquirir. També et permet conèixer quins serveis i aplicacions de la Generalitat de Catalunya i de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió Interactiva pots utilitzar amb el mòbil.
I per divertir-te, Elteumobil.cat t’ofereix tres jocs de mòbils de castellers en col·laboració amb www.eljoccasteller.cat.
La campanya Elteumobil.cat sorgeix de l’acord signat l’any 2007 entre el Departament de Governació i
Administracions Públiques, els fabricants Nokia, Motorola, Alcatel i Sony Ericsson i les operadores Movistar,
Vodafone, Orange i Yoigo. Amb aquest acord, per una banda, els fabricants es comprometen a incorporar
progressivament el català en els menús dels terminals abans del 31 de desembre de 2008 i, per l’altra, les operadores
es comprometen a demanar als fabricants la presència del català com a requisit per homologar els terminals per
comercialitzar-los.

L’apunt

d

Sabíeu que...

Com en diem, del signe &?
El signe &, que actualment s’utilitza en el
nom de firmes comercials i també té diversos
usos en l’àmbit de la informàtica, arrossega
una llarga tradició. A la baixa edat mitjana
ja s’emprava com a escurçament de la
conjunció llatina et -i- (fins i tot pot ser que
s’hagués creat abans, en llatí clàssic) i amb
l’expansió industrial i comercial dels segles
XVIII i XIX es va estendre com a signe
aritmètic en l’àmbit de la comptabilitat.
Actualment, una de les denominacions més
conegudes per a fer referència a aquest signe
és, segurament, la forma anglesa, ampersand
(que, segons algunes fonts, provindria de
l’expressió “and per se, and”). Tenint en
compte, però, la llarga tradició d’aquest signe
en les terres de parla catalana i l’existència
de formes genuïnes per a designar-lo,
recentment el Consell Supervisor del
TERMCAT ha descartat el manlleu ampersand
i ha fixat les formes et i i comercial com a
denominacions catalanes.
El signe &, de fet, prové de la lligadura de
les lletres e i t que formen la conjunció llatina
et -i-, de manera que la denominació et
reprodueix amb precisió la forma i el
significat original d’aquest signe.
D’altra banda, tal com ja s’ha comentat, el
signe & tradicionalment s’ha utilitzat en
comptabilitat i en els noms de firmes
comercials. En aquests contextos, doncs, i
comercial, denominació catalana tradicional
en l’àmbit de la impremta, és una forma
totalment descriptiva del concepte.
A més a més, tant et com i comercial es
documenten paral·lelament en altres
llengües, especialment i comercial, que és
una designació utilitzada en castellà (y
comercial), en francès (et commercial), en
italià (e commerciale) i en portuguès
(e comercial).

T

Cinema infantil en català
a Granollers
Lloc: Cinema Òscar-Nord de Granollers
Pol. El Ramassar
Ctra. Comarcal, 251
Horari: Dissabte, a les 16.15 hores
Preu únic: 3 euros
3 de novembre: Ratatouille
10 de novembre: Bojos pel surf
17 de novembre: Moguda sota el mar

En línia

B

Edu3.cat, portal
educatiu audiovisual
Tots els materials audiovisuals de caràcter
educatiu de Televisió de Catalunya,
Catalunya Ràdio i el Departament d’Educació
estaran disponibles al portal Edu3.cat, una
iniciativa fruit d’un conveni de col·laboració
signat entre el Departament d’Educació i la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
Els materials, que es poden visionar a temps
real i de manera gratuïta, poden servir de
suport a la tasca docent. El professorat pot
descarregar-se els arxius de vídeo i àudio i
fer-los servir a l’aula.
Actualment, el fons disposa de 2.100
documents i està previst que cada mes se
n’hi incorporin 100 de nous. En una segona
fase, s’hi inclouran guies didàctiques i les
experiències dels docents amb cada
audiovisual.

Més de cent persones
s’inscriuen en els cursos
d’acolliment lingüístic
Més de cent persones s’han inscrit als cursos
d’acolliment lingüístic que organitza
l’Ajuntament de Sant Celoni i el Consorci per
a la Normalització Lingüística en col·laboració
amb la Secretaria per a la Immigració de la
Generalitat de Catalunya. La campanya
d’acolliment lingüístic té com a principal
objectiu afavorir la integració de la població
nouvinguda mitjançant un pla d’actuació que,
fruit d’un fort increment de demanda, ha
duplicat l’oferta de cursos inicials i bàsics de
llengua catalana.
Actualment, per tal de facilitar l’accés a la
formació bàsica de català de totes aquelles
persones que arriben i s’instal·len al municipi
de Sant Celoni s’han programat 6 cursos de
llengua catalana, tots ells amb un nombre
mitjà d’inscrits de 20 alumnes. El pla
d’acolliment lingüístic, iniciat durant l’any
2007, tindrà continuïtat i es preveu que,
quadrimestralment, comencin cursos amb
modalitats diferents que s’ajustin a les diverses
necessitats dels alumnes
L’aprenentatge de català per part de les
persones nouvingudes a Catalunya facilita el
seu arrelament en tots els aspectes de la vida.
Dintre de les qüestions importants i urgents
que han de resoldre, la llengua serà el vehicle
de comunicació i de coneixement de l’entorn
que els possibilitarà viure, treballar i relacionarse adequadament. No és, per tant, un tema
únicament lingüístic, és un tema de cohesió
social, de present i de futur.

Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat
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Entitats
Implantació del sistema PDA d’automatització
de faltes d’assistència
Des de fa uns dies, l’IES Baix Montseny ja compta amb l’ajut
de les PDA, unes agendes electròniques personalitzades que
faciliten el control de faltes d’assistència i de disciplina per mitjà
de les TIC. En el marc del Pla de Millora de Qualitat del Sistema
Educatiu, l’IES Baix Montseny de Sant Celoni té signat un acord
triennal amb el Departament d’Educació i Universitats que
recull el compromís del centre en posar en marxa un sistema
automàtic i a la vegada fiable del control d’absències de
l’alumnat.
En aquest sentit hem apostat per dotar a l’institut d’un 100%
de cobertura WIFI que en part servirà per donar la connectivitat
necessària a les agendes electròniques personals del professorat
(PDA) i a la vegada garantir la base de comunicació externa
(Internet) necessària d’informació a les famílies dels nostres
alumnes.

L’Esplai de la gent gran estrena ciberaula
Dilluns 15 d’octubre es va inaugurar l´aula d´informàtica de
l´Esplai de la gent gran. La ciberaula compta amb 10 ordinadors
nous, un canó de projeccions, un escàner i una impressora. A
principis d´aquest curs escolar, l´Associació de Gent Gran l´Esplai
ja va començar les classes d´informàtica, destinades a majors
de 60 anys. Ofereixen un curs bàsic i un altre d´Internet, que
han comptat amb molt bona acceptació. La ciberaula és el
primer fruit del conveni de col·laboració entre L´Obra Social “La
Caixa” i l´Ajuntament de Sant Celoni, signat el passat mes de
març i que té vigència fins desembre de 2011.La inauguració
oficial de l´aula d´informàtica va comptar amb la presència del
director d’Àrea de La Caixa, Ferran Villar i de la regidora de
Comunitat, Laura Costa que va agrair a La Caixa “l’èmfasi que
demostren en facilitar l’ús de les noves tecnologies a les persones
grans”, i a la gent de l’Esplai perquè la seva “inquietud ajudarà
a fer més gran Sant Celoni”.

No cal dir que pel fet de ser un sistema operatiu complet les
PDA serveixen d’eina de comunicació entre professorat,
preparació de reunions, convocatòries, informació diversa de
l’alumnat, intercanvi de documents de programacions, ... en
definitiva, tot el referent a ofimàtica i el treball en xarxa. Les
fonts de finançament per tirar endavant el projecte han estat
pròpies (Pla de millora i una quantitat de l’AMPA) i la subvenció
de l’Ajuntament de Sant Celoni.
IES Baix Montseny

10 anys, 10 cims!
El passat dia 13 d'octubre unes 230 persones vinculades a l'Agrupament Erol
coronàvem 10 cims d'arreu del país a la mateixa hora: el Turó de l'Home, Sant
Jeroni (Montserrat), Sant Miquel de Solterra (Guilleries), Puigsacalm, el Taga, el
Comabona (Cadí), el Pedraforca, el Bastiments, el Carlit i la Pica d'Estats.
Un dia espectacular va acompanyar la celebració i va fer possible que deu cartells
del desè aniversari arribessin fins dalt d'alguns dels cims més emblemàtics de
la nostra petita història.
A més, el grup del Sant Jeroni va poder participar de la celebració del centenari
de l'escoltisme a Montserrat.
Per mots cims i per molts anys més!

Agrupament Escolta i Guia Erol
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Amb aquestes PDA es garanteix que cada un dels professors
del centre pugui passar llista a cada hora i que amb una simple
acció de punter enviï les dades a un ordinador central que
emmagatzema tota la informació del dia. La gestió de tota
aquesta informació deriva de forma instantània en un correu
electrònic a una adreça de la família, informació consultable
en una WEB de l’institut o un SMS directe al mòbil dels pares.

Tarda de dansa
43O espectadors es varen
aplegar a l’Ateneu el passat
diumenge 28 d’octubre per
gaudir d’una tarda de dansa
organitzada per l’Associació
Catalunya contra el Càncer.
Varen participar els grups:
- Escola de Dansa CIED
- Escola de Dansa ESTHER
CORTES
- Escola de Dansa NURIA
VENTURA
- Estudi de Dansa MARGARITA PONCE
- Grup de Ball SANT CELONI I MASSANET
JAZZ METRIC i NATALIA PRIOR
La veritat va resultar un espectacle magnífic.
Donem les gràcies tant als col·laboradors com a la presentadora
Glòria Muntasell, al tècnic d‘il·luminació i so Enric Tarragó i a totes
les persones que ens varen acompanyar, ja que amb l’esforç de
tots plegats aconseguim fons per lluitar contra aquesta causa.

Emissió del documental
Los niños perdidos del franquismo
El dia 15 de
novembre a les 20.30
hores, l’Associació de
Dones Progressistes
del Baix Montseny
organitza a la Sala
Petita de l’Ateneu l’emissió del documental realitzat per
TV3 Los niños perdidos del franquismo. Aquest
documental mostra un dels períodes més desconeguts
de la història d’Espanya: la desaparició de nens, fills de
republicans i la separació forçosa de la seva família per
part de la repressió franquista.
El documental és fruit d’un any d’investigació i conté
documents inèdits, així com més de 30 entrevistes per
donar llum sobre uns fets que van estar molt de temps
tancats en el silenci de la repressió de Franco.
Al finalitzar el reportatge hi haurà un xerrada-col·loqui
a càrrec de la Fina Ferrando, llicenciada en història i
professora de l’IES Baix Montseny.
Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny

La junta de Sant Celoni

Associació de veïns Illes Belles
El nostre municipi està dividit en barris, un d’aquests és el de
les Illes Belles. La nostra demarcació va des del carrer d’Olzinelles,
passant per les Illes Belles, les Torres i els Camps de Sant
Nicolau, geogràficament estem entre la C-35 i la via del tren.
Una associació de veïns actua en un determinat territori, aquest
que hem anomenat, i s’adreça a una població diversa, en el
nostre cas molt diversa, per tant, comprèn una realitat social.
Temes com la homogeneïtzació, la interculturalitat, la
comunicació i la cohesió social no poden deixar-se de banda,
així com els accessos, la seguretat i el civisme. Hem de reivindicar
que no som un barri de segona i guanyar qualitat de vida; no
podem ser un barri marginat.
Per aquesta raó l’Associació de les Illes Belles treballa de valent
i busca solucions a problemes que afecten diàriament els nostres
veïns i veïnes, com la construcció del vial paral·lel, la mobilitat
del barri, l’espai públic, el desmantellament de la forestal…
El passat 23 de setembre en assemblea extraordinària es va
renovar la Junta Directiva, per fer de l’associació de veïns una
eina encara més viva, dinàmica i activa, que sigui capaç de
buscar les vies i canals per solucionar els problemes que se li
presenten al barri.
Els membres que la composen són:
President: Manuel Lorente, Vicepresidenta: Eva Núñez
Secretari: J. Manuel Bueno, Sotssecretari: Ester Iris
Tresorer: Inocencio Lorente, Sotstresorera: Estrella Requena
Vocals: Isabel Coll, Antonio José Montero,
José Bueno i Pilar Ridorsa
Restem a la vostra disposició al carrer de Girona,
núm 20 (la nostra seu)
Tel. 93 848 50 17 - advillesbelles@yahoo.es

L’Associació de Dones Progressistes organitza
un concert benèfic el dia internacional
El 25 de novembre, a les 6 de la tarda, l’Associació de
Dones Progressistes del Baix Montseny organitza un
concert benèfic a la Sala Gran de l’Ateneu. El concert
consisteix en una recopilació de conegudes balades de
blues i jazz interpretades pel trio musical format per
Rudolph a la veu i els guitarristes Carles Serras i Àngel
Àrias.
El preu de l‘entrada és de 6 euros i tota la recaptació
anirà destinada a la Casa d’Acollida Montseny. Les
entrades podran ser adquirides el mateix dia 25, una
hora abans del concert.
L’any 2006 l’Associació de Dones Progressistes ja va
realitzar un acte benèfic el dia internacional contra la
violència de gènere. En aquella ocasió es va programar
una obra de teatre El don de arder i la recaptació integra
(2.736 euros) es va lliurar a Càritas Diocesana de
Barcelona, que és la institució encarregada de la gestió
de la Casa d’Acollida Montseny. Aquesta casa és un
centre d’estada limitada per a dones amb fills. És un
recurs pensat per atendre situacions d’urgència per a
dones embarassades o amb fills menors d’edat en situació
de desprotecció social, sense habitatge, manca d’ingressos
econòmics, aïllament social, maltractament psíquic i/o
físic, fora del seu entorn social de convivència.
Malauradament la violència contra les dones continua
sent un problema greu en la nostra societat. La violència
sexista genera una mitjana de 345 denúncies cada dia,
és per aquest motiu que encara es fa necessari denunciar
la seva existència, ja que és una qüestió que afecta tota
la societat i tots; administracions i particulars poden
col·laborar en la seva eradicació.
Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny
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Subvencions
Ajuts

Terminis

Qui ho pot demanar

Sol·licitud de la
prestació econòmica
per infant a càrrec i
de la prestació
econòmica per
part,adopció o
acolliment múltiple
per a l’any 2007

Fins el 31
de desembre
de 2007

Totes les famílies amb
infants beneficiaris:
- nens/es nats l’any 2007
- nen/es menors de 3 anys
- nens/es menors de 6 anys
si formen part de família
nombrosa o
monoparental

Àrea Comunitat

Àrea Comunitat

OAC

OAC

www.gencat.cat

Qualsevol oficina de
Acció Social i
Ciutadania

Sol·licitud del
Títol de família
nombrosa

Indefinit

Totes les famílies amb 3
infants o més, i famílies
amb 2 infants quan un
d’ells tingui reconegut un
grau de disminució

Àrea de Comunitat

Àrea Comunitat

OAC

OAC

www.gencat.cat

Qualsevol oficina de
Acció Social i
Ciutadania

Totes les persones en
necessitat de reconèixer el
seu grau de disminució

Àrea de Comunitat

Àrea de Comunitat

OAC

OAC

www.gencat.cat

Qualsevol oficina de Acció
Social i Ciutadania

Matrimonis que
celebren els 50è
aniversari de casament

Àrea de Comunitat

Àrea de Comunitat

www.gencat.cat

Qualsevol oficina de
Acció Social i
Ciutadania

Pensionistes majors
de 60 anys

Àrea Comunitat

Àrea Comunitat

OAC

OAC

ww.seg-social.es/imserso

Qualsevol oficina
de Acció Social i
Ciutadania

Sol·licitud i Revisió de
grau de disminució

Programa “Noces d’Or”

Programa
Termalisme
Social

Indefinit

Indefinit

A partir del 20 de
novembre fins el
29 de desembre

Informació

Tramitació

imserso

Sol·licitud de
reconeixement de la
situació de dependència
i del dret als serveis i
prestacions vinculades

Indefinit

Sol·licitud de
prestació econòmica
per al manteniment
de les despeses de la
llar dels cònjuges o
familiars supervivents

Indefinit

Persones amb
problemes de
dependència
vinculats a la
mobilitat

Àrea de Comunitat

- Ser pensionista prestació
de les prestacions de mort
i supervivència o favor de
familiars del sistema de la
Seguretat Social

Àrea de Comunitat

- Disposar d’uns ingressos,
per tots els conceptes,
iguals o inferior a 7.948,10
euros (2007)
- No ser usuari/a d’una
prestació de serveis
d’acolliment residencial,
sanitari o anàloga.
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Àrea de
Comunitat

www.gencat.cat
Qualsevol oficina
de Acció Social i
Ciutadania

Àrea de
Comunitat

www.gencat.cat
Qualsevol oficina
de Acció Social i
Ciutadania

Catalunya al forat del PSOE

La CUP, la psicoanàlis i la pedanteria

De conferències i dignitats

Si ets de Sant Celoni, només pel fet de ser-ne, tens una cosa
que et fa diferent a una gran part de catalans i catalanes: no
totes les estructures polítiques que afecten la teva vida depenen
d’un sol partit.

No és gens original afirmar que “el poder corromp”,
però més val escriure-ho que oblidar-ho, malgrat que
sigui tediós i xaró recórrer a aforismes de poca volada.
Tant se val, sense escrúpols i amb el mantó alçat, la CUP
fa seva la sentència i us anuncia que ja ha adoptat les
mesures profilàctiques pertinents per impedir qualsevol
contagi “poderós”. Aquest pla de protecció contra les
insinuacions luxurioses del poder l’hem planificat i redactat
sota la llum cristal·lina de la màxima, també carrinclona,
però sàvia, del “més val prevenir que curar”. Endavant!
Ni un pas enrere! Ho reconeixem: accedir a l’Ajuntament
ens ha trasbalsat. Per pal·liar un ensurt tan salvatge, la
CUP s’ha abocat de ple a un procés d’introspecció per
esbrinar què és i on va. Ah! I és bo advertir-ho; ens hi
hem posat sense recórrer als paperots de l’inefable Paulo
Coelho i encara menys als del fanfarró Sebastià Serrano.
Déu ens en guardi prou. Sí, ens estem interrogant, perquè
és traumàtic passar de llepar la pols del carrer a trepitjar
la moqueta de l’Ajuntament en un obrir i tancar d’ulls.
La CUP és aquí i allà, i hi és alhora, i no és l’esperit Sant!
Què és? Necessitem ajuda. Aviat sentireu els crits d’auxili.
Estigueu atents. Som la CUP. Entre tots (i totes, també!)
traçarem les coordenades del futur de Sant Celoni. No
serà una Nova Icària. No serà un gulag. Serà el que
vulguem, perquè com clamen els voluntaris irlandesos (i
voluntàries, també); tiocfaidh ar la (el nostre dia arribarà).
De pedanteria en pedanteria i tiro perquè em toca;
Konstantinos Kavafis dixit: “Al final, els fracassos que
més ens minen el bon ànim són els que mai no poguérem
patir, perquè ens arruguem i defugim la baralla”.

En aquests últims dies han passat dos esdeveniments que, des de
la nostra òptica, considerem claus per al futur de la nostra nació.

Socialistes als ajuntaments, als consells comarcals, a les
diputacions, a la Generalitat de Catalunya i al govern de l’estat
espanyol. Aquesta acumulació de poder en unes soles mans
no és bona. No és bona pels que som d’un altre partit per
motius obvis però, i ara seriosament, no és bona per a ningú.
Tothom sap que el socialisme és, des de fa temps, una tendència
política en crisi arreu del món. Fet que ha portat a algun del
seu dirigents a dir públicament “no cal discutir sobre idees, el
socialisme és tot allò que fem els socialistes”. De fet, a Catalunya,
el PSC fa anys que no para de perdre vots, però com que el
seu únic objectiu és l’acumulació del poder pel poder, i no
l’exercici del poder per transformar i millorar la realitat, a través
de pactar amb qui sigui governa en una bona colla
d’administracions. I com dèiem, això no és bo.
Com pots denunciar i demanar responsabilitats a algú que vols
que continuï al poder? És impossible. Com també és impossible
defensar els interessos dels catalans i catalanes, que és la seva
obligació, si estàs al servei dels interessos electorals d’en
Zapatero.
El que està passant amb Rodalies és esperpèntic. Però a part
dels forats i la mala gestió, etc que ja fa 15 mesos que dura,
sabies que...
Entre el 2004 i el 2007 Zapatero ha invertit 142 milions d’euros
més pels trens de Madrid que pels de Catalunya?
El bitllet senzill i l’abonament mensual són els més cars de
l’Estat, fins a 25 euros més!?
Renfe i Adif han reduït a la meitat el personal de manteniment
de trens i d’infrastructures a la xarxa de rodalies de Barcelona?
La majoria de trens (S-440) que Renfe envia a Catalunya son
construïts abans de l’any 1980?
Sabies que els problemes més grans amb el TGV s’han produït
per les presses que ha donat Zapatero a l’hora de construir
per poder inaugurar el tren abans de les eleccions?
I sabies que ningú ha dimitit i ningú ha estat cessat?
Tenim les vies i les estacions plenes d’esvorancs i forats, mig
país col·lapsat i ningú ha assumit responsabilitats. Coses de
tenir Catalunya al forat socialista.

CUP Sant Celoni
santceloni@cup.cat

Grup municipal de CiU
www.ciu.info/santceloni

Bones pràctiques:
transparència i comunicació

Sant Celoni també patim el desgavell de rodalies. Podem parlar i
analitzar temes locals, però sens dubte ara toca valorar l'enèsim
esfondrament de les obres de l'AVE a Barcelona i la interrupció de
les rodalies RENFE i els Ferrocarrils de la Generalitat. En Salvador Milà,
ex-Conseller de Medi Ambient i Diputat al Parlament ens fa unes
reflexions que sens dubte ens ajudaran a formar el nostre criteri.

En qualsevol administració d’un sistema democràtic la
transparència en l’actuació és inexcusable i la comunicació
és un dret i no un luxe. L’administració local, la que té més
a prop el ciutadà, ha de donar exemple de les dues coses.
És evident, però, que a l’actual Equip de Govern (CiU amb
el suport de la CUP) li manca aquesta manera de fer. Des
del nostre Grup Municipal hem formulat demandes
d’informació, informació que, o bé no arriba o arriba massa
tard. Posarem dos exemples:
- El dia 3 d’octubre vam preguntar per escrit si s’havia establert
un pla d’emergència o seguretat a la zona de “l’espai festa”
de la Festa Major. No hem tingut resposta.
- El dia 17 d’octubre ens vam adreçar a l’Àrea de Comunitat
per demanar informació sobre les beques de l’Escola de
Música. No entenem que a aquestes alçades del curs escolar
aquest tema no estigui resolt. La regidora responsable
d’aquesta Àrea no ha donat aquesta informació però, el que és
més greu, tampoc ens ha contestat dient quan ho pensa fer.
El més preocupant és que estem detectant que aquesta
manera d’actuar no és només amb el nostre Grup Municipal,
ens consta que és l’habitual de l’actual Equip de Govern.
Molts ciutadans ens han fet arribar les seves queixes per una
manera de fer que no fa possible la comunicació fluïda amb
l’alcalde i els regidors de l’actual Equip de Govern. La sensació
d’hermetisme i paràlisi que s’està donant no s’entén i ens
perjudica seriosament a tots.
Malgrat tot, nosaltres continuarem treballant, com ho hem
fet sempre, amb proximitat i amb contacte directe amb la
gent, parlant amb tothom: ciutadans, entitats, associacions…
Ens podeu trobar a l’Ajuntament al segon pis al despatx
número 3, el nostre número de telèfon de l’Ajuntament és
el 938641207 i la nostra adreça de correu electrònic és
gmpsc@santceloni.cat. És entre tots com es construeix la
convivència i com s’ha de fer poble.

Ara és l’hora de solucions radicals i definitives i per això cal invertir
les prioritats; posar per davant els treballs urgents per restablir el
servei de rodalies i regionals de RENFE i dels FGC, amb plenes
garanties de seguretat i de continuïtat del servei.
No n’hi ha prou amb reparar els desperfectes i restablir un servei,
ja de per sí insuficient. Cal que es concretin i s’incrementin les
inversions del denominat “pla de xoc” per la millora i ampliació de
les vies i la incorporació de més trens en els serveis de rodalies i
regionals a tot Catalunya, i no sòls a l’àrea de Barcelona, i que es
faci atenent a les propostes que vinguin de la Generalitat.
És també l’hora de demanar responsabilitats econòmiques, tècniques
i sobretot polítiques, cal que des de la Generalitat es valorin els
danys i perjudicis socials, econòmics i ambientals causats i que es
facin les reclamacions no sols a les empreses constructores sinó
també a l’administració responsable. Com també s’ha d’exigir que
es depurin les responsabilitat polítiques per la mala gestió i execució
de les obres i per la prepotència i l’entestament a ignorar el paper
de la Generalitat, començant per demanar del president del govern
Sr. Zapatero la fulminant destitució de la Ministra de Fomento.
Ara és l’hora d’atendre a la part majoritària de la tant invocada
“societat civil catalana”, la que no es pot reunir al Cercle d’economia,
perquè no hi cabria; la formada pels centenars de milers de persones
que en un sòl dia emplenen tants trens com els AVE que circularan
en un any entre Barcelona i Madrid.

ICV Sant Celoni
icverds@gmail.com

D'altra banda, el dia següent, el diumenge 21, la Comissió per la
Dignitat va convocar la ciutadania per tal de reclamar el retorn
immediat de tots els papers segrestats a punta de pistola a Salamanca
(Espanya). Érem 12.000 persones que manteníem una dignitat que
el govern espanyol no té, per molt “talante” (o tarannà) que el seu
cap assegura que aplica. Es va constatar que ens volen tornar a
aixecar la camisa, fent-nos passar amb raons de mal pagador, quan
l'actual ministre de cultura -o hauríem de dir d'incultura?- es va
negar a la devolució perquè tenia por de perdre vots a Espanya
durant les eleccions del mes de març. El més curiós del cas és que
aquest retorn ja va ser aprovat pel Congreso de los Diputados, amb
la qual cosa ja es veu que l'actual govern del PSOE, clarament,
incompleix la llei. I el PSC? Anar-hi anant. Així, quan es planteja una
moció en aquest Congreso reclamant-ne el retorn, en principi
presentada per Esquerra i a la qual s'hi van adherir CiU i ICV, els
socialistes catalans(?), obeint les ordres dels seus caps espanyols,
van votar en contra d'aquest retorn. Esperem que la memòria de
les persones espoliades no falli a l'hora de les eleccions i puguin
expressar clarament la seva opinió sobre qui lluita pels seus interessos
i qui els traeix.

Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya
santceloni@esquerra.org

Pèssims gestors o
polítics incompetents?

Això ha estat la gota que ha fet vessar el vas. Un o dos incidents
poden ser inevitables; tres, mala sort; quatre un infortuni, però
desenes d’interrupcions i d’incidències durant mesos i mesos són
un desastre sense pal·liatius que sols s’explica per la forma precipitada,
mancada de rigor tècnic i de control polític amb que s’han executat
aquestes obres, al que cal afegir el drama humà que suposen les
DOTZE morts de treballadors a Catalunya, per causa de la precipitació,
les subcontractes, les jornades inacabables i la manca de seguretat
i de formació que han denunciat els sindicats.

En primer lloc, la Conferència Nacional d'Esquerra que es va fer el
dissabte 20 d’octubre. Una conferència és una reunió de militants
que es troben per decidir quina ha de ser la línia ideològica del partit,
és a dir, per confeccionar l'anomenat full de ruta. Les expectatives
es van acomplir i els qui vàrem assistir a l'acte el vam viure intensament.
Imaginem-nos 2.800 persones inscrites, de les quals n'hi havia 2.300
presents a l'acte, parlant de com havia d'anar el nostre partit. Pensem
que, entre moltes altres coses, calia decidir si Esquerra replantejava
a l'alça en sobiranisme el pacte de govern a la Generalitat -amb la
qual cosa aquest govern s'hagués acabat, perquè els socialistes (ni
tampoc l'eco dels socialistes, els d'ICV), no estan per la independència. Els resultats, després de discussions apassionades, ja són coneguts:
els qui van mantenir una posició més radical varen estar a punt de
consolidar les seves posicions amb votacions que s'acostaven, tot i
que no hi arribaven, al 50 %. Si s'haguessin aconseguit uns quants
vots més, la realitat del país hauria canviat. Amb aquest estat d'ànim,
però, la permanent del partit ha entès el missatge i, a partir d'ara,
han promès que mostraran a tothom que, des de la unitat, Esquerra
és l'únic partit del govern de la Generalitat partidari de l'alliberament
social i polític dels Països Catalans.

Grup Municipal del PSC

* 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
Exposicions
Singular
Vision
(19822007)
Una
aproximació a
la infausta vida
artística de
Xavi Plana
Inauguració,
divendres 26
d’octubre a
2/4 de 8 del
vespre
Rectoria Vella,
del 26 d’octubre
al 9 de desembre
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.

Performance Salvem la Ferreria
A les 5 de la tarda A la plaça de La Vila

Fira d’artesans de Sant Martí
Oberta fins les 9 del vespre
A les 10 del matí A la plaça de la Vila

Organitza: CUP

Organitza: Col·lectiu d’Artesans del Baix Montseny

Castanyada popular
A les 5 de la tarda

8a Mostra Arts al Carrer
A les 10 del matí A la plaça de l’Església

Dissabte, 3 de novembre

Organitza: AAVV Residencial Esports

A la plaça de la Vila

Organitza: CUP

Inscripcions XXX Marxa pel Montseny
A les 6 de la tarda A la plaça de la Vila
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni i
Grup de Marxaires “Som de Sant Celoni”

Rol en Viu Vampiro: La Mascarada
A les 9 del vespre

Inauguració, divendres 9 de
novembre a les 8 del vespre
Can Ramis,
del 9 al 25 de novembre
Horari: de dimarts a dissabte de 6
a 8 del vespre, diumenges i festius
de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 6
a 8 del vespre.

Diumenge, 4 de novembre
XXX Marxa pel Montseny
A 2/4 de 8 del matí
Al Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: CESC i Grup de Marxaires “Som de Sant Celoni”

Cinema a l’Ateneu
Morir en San Hilario, de Laura Mañá
A les 6 de la tarda A l’Ateneu, Sala Petita

Festes de Sant Martí
Concert per a joves amb Plouen Catximbes i Pirat's
Sound Sistem.
A les 11 de la nit
Al Teatre municipal Ateneu, Sala Gran

Dissabte, 10 de novembre
Festes de Sant Martí Fira artesana de Sant Martí
Oberta dissabte i diumenge fins a les 9 del vespre
A les 10 del matí A la plaça de la Vila
Organitza: Col·lectiu d’Artesans del Baix Montseny

Concurs Play Station
Matí de 10 a 1 i tarda de 5 a 8
Al teatre municipal Ateneu, Sala Petita
Organitza: Joventuts Socialistes

Jornada de voluntariat al riu Tordera
A 2/4 d’11 del matí
Organitza: ONG acciónatura

Taller de música dibuixada
Taller adreçat a infants de 3 a 8 anys
A 2/4 de 12 del migdia
A la Biblioteca l’Escorxador

Farmàcies de guàrdia

Novembre
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

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

Trobada de pobles sense estat
A la 1 del migdia A la plaça de l’Església
Organitza: CUP

Torneig social de petanca
A les 4 de la tarda
A les pistes de petanca del carrer Campins
Organitza: l’Esplai de la Gent Gran de Sant Celoni

Cercavila de Gegants i capgrossos de Sant Celoni
A les 5 de la tarda A la plaça de la Vila
Organitza: Colla de Geganters

Concurs Play Station
De 5 a 8 de la tarda
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
Organitza: Joventuts Socialistes

Sardanes amb la cobla Nova Vallès
A 2/4 de 7 de la tarda
A la Plaça de la Vila
Organitza: Agrupació Sardanista Baix Montseny

Ball de nit amb l’orquestra Privada
A les 10 de la nit
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran
Ball per a tothom amb Hotel Cochambre
A les 12 de la nit
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran
4a Trobada de Pobles Sense Estat
A 2/4 de 2 de la tarda
A la Plaça de l’Església
Organitza: CUP

Diumenge, 11 de novembre
Concurs d’habilitat i precisió de canya
A 2/4 de 9 del matí
Al camp de futbol de Can Sans
Organitza: Agrupació de Pescadors Esportius de Sant Celoni

XIII Concurs d’Allioli Vila de Sant Celoni
A 2/4 de 10 del matí
A la plaça de la Vila

Casas
Sancho

Inauguració local Club Billar Sant Celoni
A 2/4 de 10 del matí
Antiga escola Alfons Montcanut

Chanut
Draper

Esmorzar popular
A les 10 del matí

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

Organitza: Comissió de Sant Antoni Abat

Gran final XII Campionat Resistència Terra 50cc
A les 10 del matí, entrenaments
A les 2 del migdia, lliurament de premis
Organitza: Moto Club Sant Celoni

Missa solemne
A 2/4 de 12 del migdia

A l’església parroquial

A la plaça de la Vila

Viu el Parc a Sant Martí de Montnegre
A 2/4 de 12 del migdia – Missa
A 2/4 d’1 del migdia – Concert amb Lluís Gómez
Quartet
A 2/4 de 2 del migdia – Vermut de l’Estiuet de
Sant Martí
A l’Església de Sant Martí del Montnegre
Organitza: Servei de Parcs de la Diputació de Barcelona, amb la
col·laboració dels parroquians de Sant Martí del Montnegre.

Cinema a l’Ateneu
El truco final, de Christopher Nolan
A les 6 de la tarda
A l’Ateneu Centre Municipal d’Expressió

Dijous, 22 de novembre

Animació infantil “Que peti la plaça”
amb cançons i danses a càrrec de Xip Xap
A les 12 del migdia A la plaça de la Vila

Celebració de Santa Cecília
Durant tota la tarda A l’Escola de Música

Organitza: Xarxa Sant Celoni

Divendres, 23 de novembre

Sardanes amb la cobla Marinada
A les 12 del migdia
A la plaça Comte del Montseny

La violència de gènere, de la invisibilitat a la
corresponsabilitat dels agents socials
Jornada de treball amb motiu del Dia Internacional
contra la Violència de gènere
De 9 a 2 de la tarda A la Rectoria Vella

Organitza: Agrupació Sardanista Baix Montseny

Concert i ball de Festa Major
a càrrec de l’Orquestra Maravella
A 2/4 de 6 de la tarda
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran

Dilluns, 12 de novembre
Tradijocs
Jocs populars i tradicionals per a tota la família
A 2/4 d’11 del matí
Al Carrer Major, entre la plaça de la Vila
i la plaça de l’Església

Videofòrum
Amb motiu del Dia Internacional contra
la Violència de gènere
Projecció de la pel·lícula Sólo Mía, dirigida per Javier
Balaguer.
A les 6 de la tarda
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

Dissabte, 24 de novembre

Animació infantil a càrrec de Lluís Pinyot i
La tremenda banda
A 2/4 d’1 del migdia
A la plaça de la Vila

Agromercat
Exposició i venta de productes alimentaris de les
comarques: Bages, Anoia, Garraf i Vallès Oriental.
De 10 del matí a 9 del vespre
A la plaça de la Vila

Concert Sandra March
A les 8 del vespre
Al Teatre Municipal Ateneu, sala gran

Una noche con Gabino, Teatre –
Humor Amb Gabino Diego
A les 10 de la nit A l’Ateneu, Sala Gran

Dijous, 15 de novembre

Concert Sant Celoni Sona!
Amb British Bacon i Célula Durmiente
A 2/4 de 12 de la nit
A l’Ateneu, Sala Petita

L’escriptura de les dones
Cicle de lectures “D’Ulisses a Ulisses”
A 2/4 de 8 del vespre A la llibreria els 4 gats
Organitza: Llibreria Els 4 Gats i
Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya

Documental “Els nens perduts del franquisme”
A 2/4 de 9 del vespre A l’Ateneu, Sala Petita
Organitza: Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny

Diumenge, 25 de novembre
Una volta pel Montseny
A les 8 del matí
A la Plaça Comte del Montseny

Divendres, 16 de novembre

Agromercat
De 10 del matí a 9 del vespre
A la plaça de la Vila

Nit de lletres
Tertúlia literària sobre Guadalajara de Quim Monzó
A les 9 del vespre A la Biblioteca l’Escorxador

Passejades de tardor
A 1/4 d’11 del matí

Concert a l’Ateneu Amb Halter Hego
A 2/4 d’11 de la nit A l’Ateneu, Sala Petita
Concert a l’Ateneu Amb Mesclat
A les 12 de la nit A l’Ateneu, Sala Gran

Dissabte, 17 de novembre
Hora del conte
El pallasso i la princesa al país dels contes
A 2/4 de 12 del migdia
A la Biblioteca de l’Escorxador
Versus Teatre amb La millor nit de la nostra vida,
de Jordi Silva
A les 10 de la nit A l’Ateneu, Sala Gran

Diumenge, 18 de novembre

Draper
Vigas - Cardona

CASAS
CHANUT
DRAPER
SANCHO
CARDONA-VIGAS

Gimcana de carruatges i cavalls
VII Concurs d’Enganxalls, puntuable pel I Concurs
Intercomarcal d’Enganxalls Amateur
A les 11 del matí
A l’Espai Festa, final del c. d’Esteve Cardelús

Organitza: Club de Rol i Jocs d’Estratègia Alastor

Divendres, 9 de novembre

Isis loppe.
Olis i aquarel·les

Capvuitada de la Festa major els Esports
Inflables i jocs populars
A 2/4 de 10 del matí, fins la 1 del migdia.
Al pàrquing del Pavelló Municipal d’Esports

Sender GR-92
De Tossa de Mar a Blanes
A 2/4 de 8 del matí
A la Plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Montnegre BTT
A les 8 del matí
Sortida del Centre Municipal
d’Esports Sot de les Granotes
Organitza: Club Ciclista Sant Celoni

A la Rectoria Vella

Concert balades de blues i jazz
Amb motiu del Dia internacional contra la violència
de gènere
A les 6 de la tarda A l’Ateneu, Sala Gran
Organitza: Associació de Dones Progressistes

Dilluns, 26 de novembre
Sorteig habitatge social de lloguer
A les 7 de la tarda
A l’Ateneu, Sala Petita

Dimecres, 28 de novembre
Audició
A les 8 del vespre
Al Centre Municipal d’Expressió
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

Dijous, 29 de novembre
Xerrada sobre “chi-kung”
A les 8 del vespre
A la Biblioteca l’Escorxador
Organitza: Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny

Audició
A les 8 del vespre
Al Centre Municipal d’Expressió
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

IX Trofeu Vila de Sant Celoni de tir a l’Arc
A les 9 del matí
Al Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Club Arc Sant Celoni

Edició, redacció i disseny: Ajuntament de Sant Celoni
Impressió: ig 2001
Dipòsit legal: B-5131-05
Per a més informació pots conectar-te a www.santceloni.cat

Paper reciclat

