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Seguretat ciutadana,
al servei de les persones
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Prevenció, protecció i
atenció a la ciutadania

• Si teniu la possibilitat, doteu el vostre habitatge d’elements de seguretat, com alarmes,
portes blindades, reixes (als llocs fàcilment accessibles des del carrer).

• Acostumeu-vos a tancar sempre la porta fent girar la clau, encara que només sortiu per
una estona o estigueu a casa. Si la tanqueu de cop, resulta molt fàcil d’obrir per als lladres.

• Si perdeu les claus, canvieu el pany. Si us les han sostret de l’interior del cotxe, també
poden haver esbrinat la vostra direcció.

• Si marxeu durant uns dies, intenteu prendre mesures per tal que no es faci evident des
de l’exterior:

- No tanqueu totes les persianes (si això no facilita l’accés).

- Deixeu algun llum encès o la ràdio en marxa, a un volum que no causi molèsties als
veïns (si és possible, amb un temporitzador que faci que la llum i/o la ràdio s’obrin i
es tanquin a determinades hores).

- Demaneu a algú que us buidi la bústia: si la correspondència s’acumula és un clar
indici que no hi ha ningú a casa.

- Si teniu contestador automàtic, no hi deixeu missatges que indiquin que heu marxat.

La darrera reunió de la Junta local de seguretat confirma
l’augment de robatoris a l’interior de vehicles per
sostreure el GPS
A finals de novembre va tenir lloc a l’Ajuntament la darrera reunió de la Junta local de seguretat
presidida per l’alcalde Francesc Deulofeu i amb la presència dels responsables de la Policia
local i de la comissaria de Mossos d’Esquadra de Sant Celoni. Durant la reunió, els dos cossos
policials van aportar i analitzar informació sobre els fets penals, delictes, faltes administratives
i detencions.

Entre les dades exposades cal destacar l’augment de robatoris a interior de vehicles que ha
passat de 15 (2006) a 54 (2007). Aquest
augment es deu sobretot als robatoris de
dispositius de navegació GPS, que
habitualment es deixen en llocs del vehicle
que són visibles des de l’exterior.

Els robatoris amb força han pujat
lleugerament, de 18 a 21 als domicilis, s’han
reduït a les empreses, de 5 a 4 i han
augment als establiments, de 2 a 10.

Davant els robatoris a domicilis i a vehicles,
la Policia local recomana tenir present alguns
consells bàsics

L'Àrea de Seguretat Ciutadana abasta les funcions vinculades a la promoció de
la prevenció, la protecció i l'atenció dels ciutadans del municipi tant davant de
les situacions més quotidianes com de les d'emergència. Tot i que l’àmbit de
treball més conegut per la ciutadania és el de la policia de trànsit, d'ordre públic
i assistencial, les tasques de l’Àrea de Seguretat Ciutadana són ben diverses i
abarquen camps tan diferents com recepció d’objectes perduts, tramitació del
DNI, gestió de la zona blava o prevenció de possibles riscos, entre molts d’altres.

Campanya de seguretat als comerços
A les portes de la campanya de Nadal, Policia local i Mossos d’Esquadra van fer una campanya
informativa conjunta als comerços de Sant Celoni i la Batllòria sobre les mesures de seguretat
per evitar que es cometin delictes. Es van repartir tríptics amb tota la informació bàsica i
els telèfons d’urgència on trucar en cas de necessitat: 088, 092 i 112.

Nou any amb pas segur

Comencem l’any dedicant la portada de

l’Informatiu a la seguretat ciutadana. Segons

va descriure Maslow en la seva famosa

piràmide, la seguretat és el segon grup de

necessitats que cal satisfer per tal que l’ésser

humà sigui feliç. Si tenim en compte que el

primer grup fa referència a les necessitats

fisiològiques (respirar, menjar, beure, etc.),

és obvi que el grau de prioritat que hem

d’atorgar a la seguretat és molt elevat. I, a

més, en tots els sentits del terme: la nostra

policia local, que és la protagonista d’aquesta

àrea, no només deté malfactors i posa multes

quan algú efectua una infracció, sinó que

s’ocupa i d’una manera molt rigorosa, de la

prevenció, l ’atenció ciutadana i,

especialment, de la protecció.

Moltes de les actuacions que es duen a terme,

però, asseguren el seu èxit a partir de la

discreció i això fa que sovint no tinguin el

reconeixement que es mereixen. Des d’aquí,

doncs, un reconeixement especial per a

tots i totes les professionals que ens vetllen

les 24 hores del dia els 365 dies l’any.

I bé, després d’aquest Nadal tan divers -en

què hem sortit de festa, hem patinat, hem

cagat el Tió, hem rebut els Reis d’Orient,

hem compartit espais al Parc de Nadal, hem

gaudit de la família i d’alguns dies de més

tranquil·litat-, ja hem agafat el ritme de nou.

Per bé que els torrons i els àpats de les

fantàstiques cuineres i cuiners ens obliguen

a estirar el ‘règim’ fins que ens posem el

banyador de nou.

Molt bon any!
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Modificació del codi penal en matèria de seguretat viària
El passat 2 de desembre va entrar en vigor la Llei Orgànica 15/2007 de 30 de novembre, que modifica
la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre, del Codi Penal en matèria de Seguretat Viària.

Novetats de la reforma del Codi Penal en Matèria de Seguretat Viària referents als vehicles de
motor o ciclomotors:

ALCOHOL

Taxes superiors a:
- 0,60 mg/l en aire aspirat
-1,2 g/l en sang - Presó de tres a sis mesos, o multa de sis a dotze

mesos i treballs en benefici de la comunitat de 30
a 90 dies.

- Privació del dret a conduir d’un fins a quatre anys.

Negativa a sotmetre’s a
les proves

EXCÉS DE
VELOCITAT

- Presó de sis mesos a un any.

- Privació del dret a conduir vehicles a motor
o ciclomotors d’un a quatre anys.

Superar en 60 km/h la velocitat
permesa a una via urbana. - Presó de tres a sis mesos, o bé, multa de sis a

dotze mesos i treballs en benefici de la comunitat
de trenta - un a noranta dies.

- Privació del dret a conduir.Superar en 80 km/h la
velocitat permesa en una via
interurbana.

CONDUCCIÓ
SENSE PERMÍS

O LLICÈNCIA
DE CONDUIR O

AMB EL CARNET
RETIRAT

- Presó de tres a sis mesos, o multa de
dotze a vint-i-quatre mesos i treballs en
benefici de la comunitat de trenta-un a
noranta dies.

Campanya de vigilància i
prevenció d’incendis 2008
Com cada any, la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Celoni han signat un conveni
de col·laboració per a la realització de la campanya
de vigilància i prevenció d’incendis forestals al
parc natural del Montnegre i el Corredor. L’objecte
del conveni és incrementar la vigilància en l’àmbit
del parc durant el període de major risc d’incendi
forestal mitjançant la contractació de personal
destinat a guaita i vigilància. L’Ajuntament, per la
seva banda, posa a disposició del personal destinat
a aquestes tasques un vehicle municipal equipat
amb un kit de prevenció d’incendis.

Foment de l’ús del cinturó de
seguretat entre els infants
Amb l’objectiu de fomentar l’ús del cinturó de
seguretat entre els infants del municipi,
l’Ajuntament de Sant Celoni s’ha afegit a la
campanya del Servei Català de Trànsit i durant el
mes de desembre va repartir un llibret per a la
famílies i un element anomenat “Cintunino Clac”
als infants més petits a través de les escoles.
L’objectiu era ajudar als infants a familiaritzar-se
amb els sistemes de retenció infantils,
indispensables per reduir lesions i mortalitat dels
ocupants dels vehicles accidentats.

PENESDELICTE

Millora de la circulació
al Sot de les Granotes i al
carrer del Doctor Barri
Amb l’objectiu de millorar el trànsit a l’entorn del
Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes,
l’Ajuntament ha previst modificar el sentit de
la circulació d’algun tram dels carrers
Marinada, Francesc Macià, Mn. Jacint
Verdaguer i Francesc Moragas. D’aquesta
manera el bus escolar tindrà parada davant
del complex esportiu i el veïnat disposarà
d’unes vies de connectivitat i d’espais
d’aparcament més adients. A més, el carrer
del Doctor Barri, entre el carrer de Mn. Jacint
Verdaguer i el carrer d’Àusias March, passa
a ser d’un sol sentit de circulació. D’aquesta
manera es guanyaran places d’estacionament
(en el costat fins ara prohibit) i tot el carrer
del Doctor Barri mantindrà un mateix sentit
de circulació.

*L’any 2006 la Policia Local va cursar a Sant Celoni  40 denúncies i 49 l’any 2007

Dolors Lechuga
Regidora de
Seguretat Ciutadana

És delicte en tot cas, independentment dels
símptomes d’intoxicació etílica presentats
pel conductor o de la forma en què la ingesta
d’alcohol hagi influït en la capacitat per
conduir.

Conduir amb un permís o llicència
no vigent per pèrdua total dels
punts assignats legalment

Conduir amb un permís o llicència
de conduir retirat per decisió
judicial
(A partir de l’1 de maig de 2008)

Conduir sense haver obtingut mai
e l  permís o l l icència de
conducció*
(A partir de l’1 de maig de 2008)

Comissió de mobilitat
Des del mes d’octubre passat, l’Ajuntament disposa
d’una comissió municipal de mobilitat formada
per personal tècnic de diferents àrees que es reuneix
quinzenalment per treballar diferents aspectes
lligats a la mobilitat de Sant Celoni i la Batllòria.
Entre molts altres temes s’ha tractat de la
modificació de sentits de circulació a les Illes Belles;
sol·licituds veïnals sobre moderació de circulació
i implantació d’elements reductors de velocitat;
coordinació i afectació al trànsit amb motiu de les
obres de soterrament de línies elèctriques al carrer
Doctor Trueta, dutes a terme el mes de novembre;
ampliació de zones d’aparcament per a bicicletes;
obres de millora de determinades cruïlles i
d’ampliacions de vorera en llocs concrets, per tal
de garantir l’accessibilitat; tramitació d’expedients
de sol·licituds d’ocupacions de via pública amb
taules i cadires.

La sinistralitat a la carretera s’ha convertit en un
tema de vital importància a la nostra societat.
Tot i la sensibilització i preocupació que aquest
tema comporta, 333 persones han mort l’any
2007 a les carreteres catalanes.

Entre tots hem de procurar que aquesta xifra
disminueixi, i una bona manera d’aconseguir-ho
és utilitzant el cinturó de seguretat i dispositius
de retenció infantils.

És important saber que un nen de 25 kg
incorrectament subjectat en un cotxe que circula
a 50km/h, en cas de col·lisió, pot sortir projectat
amb una transformació de pes de 1000 kg. La
seguretat dels nostres fills i filles és responsabilitat
nostra. Quan circulem en cotxe, cal que utilitzem
sempre un dispositiu de retenció infantil, encara
que el viatge sigui curt.
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Activitat de Govern

Ple municipal
Sessió extraordinària del dia 27 de desembre de 2007 Sí No Abstenció

7 CIU + 8 PSC + 2 CUP

7 CIU + 8 PSC+ 2 CUP

1. Acta de la sessió anterior del Ple municipal.

2. Aprovació incicial del Reglament per determinar la condició d’habitatge
desocupat amb caràcter permanent, i el seu registre.

3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 3/2007, mitjançant
crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

4. Aprovació de la resolució de les al·legacions formulades contra els acords
d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals que han
de regir a Sant Celoni durant l’any 2008 i subsegüents, i de l’acord de la
seva aprovació definitiva.

5. Modificació de l’acord de 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).

6. Designació del representant de l’ajuntament de Sant Celoni a la Comunitat
de municipis constituïda amb l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera
per a la prestació del servei de retirada de vehicles de la via pública.

7. Aprovació de l’adhesió de l’ajuntament de Sant Celoni al Pla de pensions de
promoció conjunta per a l’Administració Local de Catalunya.

8. Aprovació provisional de l’acord d’imposició i ordenació de contribucions
especials per al finançament de les obres d’urbanització  dels carrers Joaquim
Costa, Germana Reyes, Consell de Cent i avinguda Verge del Puig.

9. Moció presentada pel grup municipal de la CUP per a la creació d’una
Comissió mixta de gestió dels mitjans locals i municipals de comunicació.

10.Moció presentada pel grup municipal de la CUP per oposar-se a la construcció
del “Quart cinturó”.

7 CIU + 8 PSC+ 2 CUP

7 CIU + 2 CUP  8 PSC

7 CIU + 8 PSC+ 2 CUP

7 CIU + 8 PSC+ 2 CUP

7 CIU + 8 PSC+ 2 CUP

7 CIU + 8 PSC+ 2 CUP

7 CIU + 2 CUP  8 PSC

7 CIU + 8 PSC+ 2 CUP

Oferta pública d’ocupació de 2007
Les següents places han estat publicades al DOGC el dia
23 de gener de 2008 i el termini de presentació d’instàncies
finalitza el 12 de febrer de 2008.

a. Treballador/a social (concurs oposició)

b. Peó jardiner (concurs oposició)

c. Peó d’esports (concurs oposició)

d.  Auxiliars administratius/ves (4) (concurs oposició) Contractació d’un/a delineant
Àrea: Entorn

Termini de presentació d’instàncies: 20  de febrer

Recollida de bases: OAC i pàgina web de l’Ajuntament
(www.santceloni.cat)

Selecció de personal
Ajuntament de Sant Celoni

Consell de Poble de la Batllòria
El passat 13 de desembre va tenir lloc la constitució del Consell de Poble de la Batllòria amb la participació de l’alcalde Francesc Deulofeu i el
president del consell Josep Capote. L’acte va comptar amb la presència d’una trentena de veïns i veïnes.

En aquest context el plenari del Consell de data 20 de desembre, va acordar constituir dues comissions de treball: una d’elles tractarà temes
relacionats amb les àrees d’Entorn, Espai Públic i Seguretat Ciutadana i analitzarà la viabilitat de la segregació del nucli i l’altra els relacionats amb
Cultura, Comunitat, Esports i Administració General.

El Consell de Poble és un òrgan de participació obert a tothom. Us recordem que us hi podeu adherir sol·licitant la vostra incorporació a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana.

Les següents places estan pendents de publicació al
DOGC. A partir del dia següent de la publicació començarà
el termini de presentació d’instàncies.

a. Oficial jardiner (concurs oposició)

b. Oficial paleta (concurs oposició)

c. Administratiu/va (concurs oposició)
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Dietes i locomocióTelèfonNom

Joan Castaño

Josep Alsina

Josep Ma. Pascual

Josep Capote

José M. Bueno

Jordi Arenas

Raül Casado

Ramon Segarra

Miquel Vega

Francesc García

Lourdes Donado

TOTAL

883,08 euros

1.664,39 euros

269,58 euros

221,55 euros

1.808,68 euros

516,97 euros

1.445,44 euros

394,02 euros

1.391,04 euros

544,36 euros

1.482,97 euros

10.622,08 euros

1.270,42 euros*

1.410,89 euros*

-     euros

-     euros

-     euros

217,17 euros

422,36 euros*

-     euros

-     euros

45,93 euros

1.384,82 euros

4.751,59 euros
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TelèfonNom

Francesc Deulofeu

Jordi Cuminal

Dolors Lechuga

Carles Mas

Laura Costa

Miquel Negre

Marià Perapoch

TOTAL

513,01 euros

168,44 euros

621,37 euros

277,88 euros

370,16 euros

286,82 euros

198,63 euros

2.436,31 euros

335,21 euros

-     euros

126,81 euros

-     euros

-     euros

122,38 euros

588,38 euros

1.172,78 euros

Despeses dels càrrecs electes
El ple de 22 de novembre de 2007 es va acordar per unanimitat, a proposta del Grup municipal de la CUP, la realització i publicació de
les despeses de tots els regidors i regidores i grups municipals pel que fa a dietes, telèfons mòbils, locomoció i tasques de representació
amb l’objectiu de dotar de més transparència les finances del consistori. Aquesta informació es publicarà semestralment i també estarà
disponible al web municipal.
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Despeses en telefonia i dietes

Assistència a
Òrgans de Govern

Magalí Miracle

Julia de la Encarnación

Montserrat Vinyets

Joan Castaño

Jordi Arenas

Josep Capote

Josep M. Bueno

Raül Casado

Miquel Vega

Albert Ventura

Marià Perapoch

1.330 euros

1.380 euros

2.280 euros

1.150 euros

1.330 euros

1.330 euros

1.280 euros

900 euros

1.080 euros

2.480 euros

2.880 euros

*Inclou dietes del viatge a Porto al Campionat d’Europa de patinatge.

Dietes i locomoció

juny - desembre ‘07
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Entorn

Sant Celoni, Riells i Viabrea i
Gualba sol·liciten a l’ACA la
construcció d’una depuradora
d’aigües residuals
Els alcaldes de Sant Celoni, Riells i Viabrea i Gualba van signar el
passat 9 de gener una carta dirigida a l’Agència Catalana de l’Aigua
sol·licitant que s’estudiï la possibilitat de traslladar l’EDAR de Riells i
Viabrea cap a una cota més baixa propera al riu Tordera per tal de
solucionar de forma conjunta i en un únic punt l’abocament d’aïgues
residuals dels tres municipis afectats. En el cas de Sant Celoni, aquesta
solució permetria resoldre el tractament d’aigües residuals del nucli
de la Batllòria que de moment funciona amb un decantador.

Remodelació de la Unió Batllorienca
L'Ajuntament ja disposa de l'avantprojecte de la remodelació de l'edifici de la Unió Batllorienca. Aquest
espai tindrà sales per a entitats, una biblioteca i una sala d'actes, a més dels serveis complementaris com
magatzems, serveis higiènics, ascensor o instal·lacions tècniques. L’avantprojecte preveu la connexió
amb l'edifici de serveis existent al carrer Major.

Una nova plaça per a la Batllòria
Des de fa unes setmanes la Batllòria ja gaudeix d’un nou espai d’ús
públic, la plaça situada entre els carrers de Lluís Companys, de les
Escoles i de la Tordera. Aquest espai s'ha remodelat amb la creació
de places d'aparcament senyalitzades, zones enjardinades, enllumenat
i col·locació de divers mobiliari urbà: bancs, una font, papereres i
espai per aparcar bicicletes.



Està situat al carrer Santa Fe, 52, al 1r pis. Les consultes també es poden fer per telèfon o per correu electrònic
salut.comunitaria@santceloni.cat. El  seu  horari d’atenció és els dimecres i els divendres de 10.30 a 13 h.

Durant l’any passat, les reclamacions referents a la telefonia tant fixa com mòbil han estat les més demandades a l’Oficina
Municipal d’Informació a les Persones Consumidores. El sector de telefonia i Internet segueix essent el que més motius de
consulta i reclamació provoca degut a la problemàtica derivada de la liberalització del mercat. La pràctica de subcontractació de
la comercialització crea una sensació d'impunitat i dificulta l'accés a informacions o reclamacions dels usuaris/es.

En segon lloc, les reclamacions s’han dirigit cap al sector comerç en establiments: un 10,73%, són de les garanties i entorn de
la negativa dels comerciants a canviar els productes, o per la pràctica, no regulada però habitual, d'expedir vals.

El sector que ocupa el tercer lloc en nombre de reclamacions i consultes és el d’habitatge.
l’Ajuntament que té com a objectiu facilitar informació i assessorament als ciutadans. D’aquesta manera, es pretén
garantir i defensar els drets de les persones consumidores i usuàries. Els temes que pot atendre l’OMIC són tots
els relacionats amb la compra de béns i productes, des dels serveis d’una agència de viatges, assegurances, fins
a compres en rebaixes o per correu.
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Entorn

Enquesta telefònica sobre seguretat pública
Des del mes de gener i fins el mes de març la Generalitat de Catalunya està fent unes enquestes telefòniques sobre seguretat pública a Catalunya,
en total unes 14.000 entrevistes de les quals una part es faran a Sant Celoni. Aquesta enquesta consisteix en un estudi periòdic de les experiències
de victimització, dels sentiments d’inseguretat i de la recollida de les opinions dels ciutadans en matèria de seguretat i policia. Per qualsevol dubte
o consulta referent a aquesta consulta podeu trucar al telèfon d’atenció a la ciutadania de la Generalitat, el 012. A aquesta activitat també hi
participen l´Institut d´Estadística de Catalunya i l´Institut d´Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Els vianants disposaran d’una passera en el Pont d’Olzinelles. Per fer-
ho possible caldrà una intervenció a dos nivells: primer se
sanejarà i es repararà l’estructura i a continuació s’hi incorporarà
la passera, un element en voladís en el lateral est del pont.
D’aquesta manera es garantirà la mobilitat de vianants en
condicions de seguretat, tant la generada pel futur centre
comercial com pel sector industrial que hi ha al costat.

A més, amb la passera es completarà un nou recorregut de
vianants que enllaçarà l’actual pont d’Olzinelles amb l’accés de
Ponent al nucli de Sant Celoni pel carrer de Doctor Trueta. La
construcció de la passera s’inclou en la urbanització de la UASU
42, situada a l’accés de Ponent a Sant Celoni, on s’està
desenvolupant el projecte de centre comercial i anirà a càrrec
del sector.

El sector de telefonia, el sector més demandat des de l’Oficina
Municipal d’Atenció a les Persones Consumidores
L’OMIC ha tramitat el 2007 gairebé 300 expedients que corresponen a 212 reclamacions,
51 consultes, 19 denúncies i 7 queixes

OMIC

Construcció d’una passera per a vianants en el Pont d’Olzinelles
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Les persones que vulguin
optar a un habitatge protegit
ja es poden inscriure al
Registre

Habitatge

Ajuts de l’Estat
per al lloguer
Renda bàsica d’emancipació

Condicions que cal complir

• Tenir entre 22 i 30 anys.

• Acreditar una vida laboral com a mínim
de 6 mesos d’antiguitat.

• Ser titular del contracte d’arrendament
de l’habitatge destinat a domicili habitual
i permanent.

• Tenir nacionalitat espanyola o d’algun
dels estats membres de la Unió Europea
o l’Espai Econòmic Europeu. Els estrangers
no comunitaris tenir residència legal i
permanent a l’Estat Espanyol.

• No ser propietaris d’un habitatge.

• No tenir cap relació de parentiu amb
l’arrendador de l’habitatge habitual.

• No ser titulars de béns i drets amb un
valor superior a 108.182 euros.

On es pot demanar informació

• A l’Oficina local d’habitatge

On es pot tramitar

• A l’Oficina local d’habitatge
(c/ Campins, 21, El Safareig)

Termini tramitació

• Les sol·licituds es poden presentar durant
tot l’any

La Borsa d’habitatge de lloguer  funciona des del mes
d’abril de l’any 2007 gestionat per l’Oficina local
d’Habitatge situada al Safareig. D’abril a desembre
es  van atendre prop de 900 persones. Entre les seves
tasques hi ha el de localitzar habitatges per llogar i
entrar-los a la borsa.

Les ajudes s’han concentrat en el període de
tramitació dels ajuts de la Generalitat.  D’aquests
ajuts tramitats els tipus han estat els següents:

-14 ajuts dirigits a joves de 18 a 35 anys.

- 70 ajuts dirigits a persones amb condicions especials
en habitatges obtinguts o supervisats per la Xarxa
de mediació per al lloguer social de la Generalitat
de Catalunya.

- 4 ajuts dirigits a persones de més de 65 anys amb
contracte de lloguer amb pròrroga forçosa.

Prop de 900 persones ateses
a la Borsa d’Habitatge de Sant Celoni

Aquest mes de gener s’ha aprovat
definitivament el reglament pel qual es
crea el Registre de sol·licituds
d’habitatge amb protecció oficial de
Sant Celoni tant de compra com de
lloguer, amb la finalitat de conèixer la
demanda real d’aquest tipus d’habitatges
i gestionar-la adequadament. Cal tenir
en compte que per ser adjudicatari d’un
habitatge protegit a Sant Celoni serà
imprescindible estar inscrit en aquest
registre.

Persones ateses: 869 persones
Persones apuntades a la borsa: 132 persones
Contractes signats: 7 contractes
Persones allotjades: 17 persones
Preu mig de lloguer: 641 euros i de 5,7 euros/m2

Tramitació d’ajuts al lloguer: 88 sol·licituds.

Entrada en funcionament

El Registre de sol·licituds d’habitatge protegit es troba en funcionament
a  l’Oficina Local d’Habitatge

Requisits per a l’accés al Registre

1r.- Estar empadronat a Sant Celoni

2n.- Acreditar els ingressos del titular o de la unitat de convivència

3r.- No disposar de cap habitatge en propietat

Documentació a aportar

1r.- Original i fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència

2n.- Omplir el model de sol·licitud d’inscripció al registre
(es troba al web municipal www.santceloni.cat )
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1. Quanta aigua gastes al dia?
Coneix el teu consum a partir del rebut de l’aigua i compara-ho amb:

-La mitjana de consum a Sant Celoni: 174 litres per persona i dia

-El consum eficient i responsable: 100 litres per persona i dia

Si multipliquem el consum facturat x 1.000 i dividim pels dies facturats
obtenim el litres diaris consumits. Exemple: 27 x 1.000 / 93 = 290 l/dia.

Si dividim els litres diaris consumits pel nombre de persones de casa
obtenim els litres diaris consumits per persona i dia. Exemple: 290 / 3
= 96,6 l/p i dia

2. Revisa si aixetes i vàters tenen
fuites i repara-les
Comprova visualment si hi ha aixetes que
tanquen malament o gotegen. Si sospites
que un vàter perd aigua, posa una mica de
colorant alimentari a la cisterna; deixa passar
un temps raonable (uns 15 minuts) sense
accionar la descàrrega, i comprova si hi ha restes
de color a la tassa que delatin una fuita.

Detecta l’absència d’una fuita interna fent lectures del comptador sense
que hi hagi consum.

- Una aixeta que perd una gota per segon representa malbaratar uns
1.000 litres d’aigua al mes.

- Un vàter amb pèrdues malversa uns 3.000 litres al mes.

3. Verifica el cabal de les teves aixetes i comprova el
seu grau d’eficiència
Cronometra el temps (en segons) que triga en omplir-se un recipient
d’1 litre amb l’aixeta o la dutxa oberta al màxim. Divideix 60 pel temps
obtingut i podràs saber els litres per minut de cabal màxim. Compara
aquesta xifra amb el cabal eficient, segons l’element de consum que
es tracti, i calor les teves possibilitats d’estalvi.

- Cabals eficients: Rentamans: 6 litres / minut
 Pica: 8 litres / minut
 Dutxa: 10 litres / minut

Hi ha moltes adaptacions i aixetes que permeten estalviar aigua.

4. Adopta hàbits de consum correctes
Tanca l’aixeta quan no necessitis aigua: el servei d’aigua costa
0,2942 euros / 1.000 litres.

Visita el web de l’Ajuntament www.santceloni.cat on trobaràs consells
de com estalviar aigua.

Bona pràctica del mes:
Estalvia aigua. Fes-ne un ús responsable

L’Ajuntament de Sant Celoni aplica una bonificació en la taxa d'escombraries a les persones
que utilitzin la deixalleria. Per aplicar aquesta bonificació, es té en compte el número de visites
anuals a la instal·lació. A partir de 4 usos es començarà a descomptar un 3% i anirà augmentant
gradualment, fins a poder obtenir un 11% de bonificació en la taxa d'escombraries si es va a
la deixalleria 12 o més vegades l´any. El carnet per al 2008 es pot recollir a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (c/Campins, 24) o a la mateixa Deixalleria comarcal de Sant Celoni (polígon industrial
Molí de les Planes, Rec del Molí, 4, Tel. 93 744 00 85).

CARNET

DE LA DEIXALLERIA

DE SANT CELONI

Aconsegueix la bonificació a la taxa
d’escombraries

Sostenibilitat
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Espai públic

Endreça al carrer
de l’11 de Setembre
Fa unes setmanes han finalitzat les tasques
d’arranjament dels paviments i dels escocells
dels arbres del carrer de l’11 de Setembre, que
s’havien deteriorat  progressivament degut a
un ús massa intensiu de vehicles, malgrat ser
una zona de prioritat de vianants. D’ençà la
regulació dels accessos que s’hi va aplicar,
aquesta pressió ha disminuït significativament
i ha estat el moment adequat per fer-ne
l’endreça. La intervenció també ha significat
la col·locació d’una barana de protecció en el
talús que hi ha a tocar de les pistes de tennis
properes per evitar possibles caigudes.

Més seguretat al
passeig del Pertegàs
El veïnat de la zona de Residencial Esports va
suggerir a l’Ajuntament la necessitat de protegir
el petit penya-segat que hi ha al colze que fa
la riera de Pertegàs prop de la font d’en Pedro
al capdamunt del passeig del Pertegàs per evitar
el risc d’estimbades. Per resoldre-ho s’hi ha
col·locat una tanca de fusta tractada, que a
més, embelleix l’espai.

Nous bancs a la plaça
de Josep Maria
Alfaras
La petita plaça de Josep Maria Alfaras ha
experimentat un lleu canvi d’aspecte d’ençà
que s’han canviat els antics bancs, revellits, per
uns de nous molt més còmodes. Amb aquesta
actuació –suggerida pel veïnat- també s’han
arranjat les voreres i els escocells dels arbres.

L’hivern  és temps de poda i per això generem una bona quantitat de materials provinents de
les tasques de jardineria, sovint, molt voluminosos. És lògic per això que vulguem desembarassar-
nos-en. Cal saber però, que quan ens fem la jardineria a casa, la destinació més adequada pels
verds és la deixalleria, atès que disposa de contenidors de gran capacitat per absorbir-los i es
garanteix que reben el millor tractament possible (el servei és gratuït per als particulars !). En
cas contrari, es poden donar situacions desafortunades, com les que ens trobem de tant en
tant, quan es dipositen al costat del contenidors de residus, embussant les voreres i enlletgint
l’espai públic (veure foto). És cert que els contenidors marrons de matèria orgànica poden acollir
també restes de jardineria, sempre però que es tracti de petites quantitats –fulles i flors de testos,
rams de flors caducats...-.
Cal recordar que els verds recollits a la deixalleria i als contenidors marrons –juntament amb la
resta d’orgànica- són tractats a plantes de compostatge per generar adob aprofitable per a usos agrícoles i altres aplicacions de prou utilitat.

Si els treballs de jardineria els encarreguem a empreses especialitzades, hem d’exigir-les que derivin els materials generats a destinacions o plantes
de tractament adequades on es poden aprofitar per produir adob orgànic o altres usos respectuosos amb el medi.
Una altra opció encara més interessant, si disposem d’una mica d’espai, és fer-nos amb un compostador i emprar els verds per generar el nostre
propi adob per “alimentar” el jardí o l’hortet. Ens estalviarem recursos i evitarem l’ús de fertilitzants químics, que poden ser una font de contaminació
d’aqüífers i altres ecosistemes.
(Truqueu a l'Oficina 21 de l’Ajuntament si voleu més informació: 93 864 12 16)

Residus verds: no els deixem al carrer!

Horaris
Dies i horaris d’obertura:
De dimarts a divendres: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenge i festius: de 10 a 14 h

Com tracta les restes de jardineria l’Ajuntament?
Sant Celoni genera una important quantitat de materials provinents de la jardineria de l’espai públic, que s’aplega en un zona adequada, on
periòdicament són recollits per una empresa especialitzada en tractament de verds, que els empra per fer productes útils: bocins conglomerats
per a combustió de calderes, adob... Si bé aquest model suposa també despesa econòmica, bàsicament de transport, assegura que no es crema,
que no es deixa de qualsevol manera i a qualsevol lloc i, a més, serveix per aprofitar les restes per a usos d’interès social i ambiental.

Contenidors de matèria orgànica
Dies de buidat: dilluns, dimecres i dissabte.

Deixalleria
polígon Industrial Molí de les Planes.
Carrer Rec del Molí 4.
Tel. 937440085
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Els abandonaments de gossos han minvat
darrerament a Sant Celoni, però molts dels que
han estat recollits per l’ajuntament durant el
2007 segueixen vivint als centres d’acollida de
Granollers i d’Argentona. L’única opció que
tenen aquestes bèsties de sortir d’aquestes
destinacions i comptar amb l’escalf de la
companyia de persones, és l’adopció. Cal saber
que des de l’1 de gener de l’any passat, està
prohibit sacrificar animals domèstics i, per tant,
si no tenen qui els aculli, la seva vida transcorre
en una gàbia. Per més ben condicionat que
estigui l’espai i per bé que són adequadament

alimentats i passejats, no és comparable amb
la convivència amb una família. Des de
l’Informatiu us volem cridar l’atenció respecte
aquesta problemàtica, apel·lant a la vostra
sensibilitat i, per això, us encoratgem a adreçar-
vos a un dels dos centres (CAD i Tot Gos 2000)
on es destinen els animals procedents de Sant
Celoni, ja que segur que hi trobareu el que
desvetlli la vostra il·lusió.

A més, si el gos o gat que adopteu correspon
a Sant Celoni, l’Ajuntament es farà càrrec de
les despeses associades (col·locació de xip,
vacunacions, esterilització...)

Aquesta és una vella problemàtica, que fa anar
de corcoll a ciutadans i ciutadanes i
administracions. Per bé que comença a ser
habitual veure propietaris/àries de gossos/es
recollir les deposicions i llençar-les a la paperera
o contenidor més proper, no és menys cert que
encara som lluny de tenir resolt aquest
maldecap. Arreu s’ha experimentat moltes
fórmules: col·locació de papereres específiques
amb la imatge d’un animal, instal·lació dels
anomenats pipi-can... a més de campanyes
d’allò més originals, però el cas és que tothom
coincideix que la fórmula realment efectiva és
que les persones propietàries es facin càrrec
de collir-ho. Els serveis municipals no poden
estar revisant contínuament l’estat dels carrers

(si es neteja un parc a la 1 del migdia i es deixen
deposicions a partir d’aquesta hora, vol dir que
la brutícia restarà fins l’endemà en el lloc,
provocant les lògiques molèsties).

En aquest sentit, l’Oficina d’Atenció Ciutadana
de l’Ajuntament (situada al l’edifici Safareig, al
carrer de Campins, 24) facilita de manera gratuïta,
bosses dissenyades especialment per aquesta
funció. Cal saber no obstant, que l’acció de recollir
excrements es pot fer amb qualsevol bossa de
plàstic i que es pot dipositar tant a les papereres
específiques com a les convencionals o als
contenidors de rebuig (verd fosc) o d’orgànica
(marró).

L’acció és ben senzilla i, en canvi, l’impacte
sobre l’estat de neteja de Sant Celoni és d’allò
més significatiu. Després de tants anys de
parlar-ne, de viure situacions vergonyants, de
generar-se malestar entre gent veïna...
comencem a notar petites millores.

Animeu-vos i animeu a la gent propera a
seguir aquesta bona pràctica!

500 persones majors de 60 anys
ja es beneficien de la gratuïtat
del bus urbà
La gratuïtat del bus urbà per les persones majors de 60 anys va entrar
en vigor el setembre del 2007 i des d’aleshores se n’han beneficiat
més de 500 ciutadans i ciutadanes.  Per beneficiar-se de la gratuïtat
de l’ús del bus urbà, s’ha de tenir més de 60 anys i estar empadronat
a Sant Celoni. Si es compleixen aquests requisits, es pot anar a l'Oficina
d'Atenció Ciutadana on es lliuren la tarja t-10 gent gran que permet
viatjar sense pagar. Per obtenir aquesta targeta per primera vegada,
només cal portar el DNI. Un cop s’hagin acabat els 10 viatges, se’n
pot recollir una altra de forma totalment gratuïta, retornant a l’oficina
el títol esgotat.

Deposicions d’excrements d’animals domèstics al carrer

Tu els pots ajudar: adopta’ls!

Visita a diferents empreses
del municipi
Durant els darrers mesos, l’alcalde Francesc Deulofeu i el Regidor de
Desenvolupament, Marià Perapoch han visitat diferents empreses del
municipi per conèixer més de prop el seu funcionament, entre les
quals podem destacar Feltor, Givaudan, Cray Valley i Renolit.

Recorda’t
de la bossa
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!
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Educació permanent

Llegir imatges (en moviment)
Curs de vídeo, cinema, televisió
i art contemporani
Curs dedicat a explorar i analitzar el paper de la imatge en moviment
com a instrument per percebre i entendre la realitat que ens envolta i
a nosaltres mateixos.

Sessió 1.Punt de partida: del cinema mut a la càmera del teu mòbil
De com la imatge en moviment és quelcom perfectament integrat a
la vida quotidiana.

Sessió 2.La imatge com a exercici de seducció: publicitat i videoclips
De les possibilitats d’atracció, seducció i engany de la imatge en
moviment, aspecte explotat i potenciat des de diversos canals mediàtics.

Sessió 3.La imatge com a “realitat”: cinema, vídeo i art contemporani
De com l’art es nodreix dels elements que formen part de la nostra
societat i de com també hi pot arribar a influir.

Sessió 4.Llegir «Sessió contínua».
Visita i diàleg a l’exposició «Sessió contínua» on els artistes treballen
la imatge en moviment. Posada en pràctica de l’experiència adquirida
en les sessions anteriors com a lectors d’imatges.

Dates: dijous 14, 21, 28 de febrer i 6 de març de 2008
Horari: de 18.30 a 20.30 h.
Lloc: la Rectoria Vella. Parc de la Rectoria Vella, s/n
Destinataris: a partir de 16 anys. Màxim 25 persones
Preu: gratuït
Cal fer inscripció prèvia: 93 864 12 13 o cultura@santceloni.cat

Disseny: Cristian Añó i David Armengol

Realització: Experimentem amb l’art
En el marc de l’exposició itinerant “Sessió contínua”

La Rectoria Vella
Del 9 de febrer al 23 de març de 2008
www.diba.cat/oda/s_continua.asp
Organització: Diputació de Barcelona.
Amb la col·laboració de: Ajuntament de Sant Celoni

L’Escola d’Adults apropa la
formació inicial a les persones
adultes de la Batllòria
Un grup de vuit dones participa en el curs d’ensenyaments inicials
que es realitza al Centre Cívic les Casetes de la Batllòria i que s’ha
programat des del Centre de Formació d’Adults Baix Montseny. Aquesta
activitat formativa consisteix en la iniciació i perfeccionament de la
lectura i l’escriptura i en l’adquisició de coneixements bàsics. Té la
durada del curs acadèmic i es realitza dilluns, dimecres i divendres
de les tres a tres quarts de cinc de la tarda. Per a aquestes dones és
molt important poder accedir a aquesta formació, ja que es potencia
la seva autoestima, s’adonen de les seves capacitats i els permet
desenvolupar més autonomia personal, afavorint la seva
participació en el context més proper.

A través de l’oferta formativa adreçada a les persones adultes
que està oferint l’Ajuntament es vol facilitar l’accés a la formació
bàsica i apropar-la a tota la ciutadania, un dels objectius bàsics
de l’educació permanent d’adults.

Si esteu interessats en
fer o proposar algun
curs nou podeu
adreçar-vos a
qualsevol dels
equipaments i fer-nos
arribar la vostra
proposta.

*CLiP
Oferta Municipal
d’Educació Permanent

Consulta tota l’oferta d’educació
permanent municipal al CLIP

El CLIP està disponible a:  www.santceloni.cat , a l’OAC o a qualsevol dels centres.

Hi trobaràs informació dels cursos i tallers de
La Rentadora, del Centre de Formació d’Adults Baix
Montseny, del Centre Municipal d’Expressió - Escola de
Música, de l’Oficina de Català, del Pla de transició al
treball i del Centre Cívic Les Casetes.
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Festes

S’editen dos reculls de còmics
locals dins la promoció de la
creació amateur
L’Ajuntament ha editat les dues primeres edicions d’Anatomia del còmic
celoní, un recull dels treballs de 10 dibuixants de còmics de la vila. Els
dos primers números recullen l’obra de Carles Aranda i Edu Ducrós,
respectivament, i el tercer serà de Martí Pey. Per tal de difondre’ls al
màxim, durant les properes setmanes s’enviaran exemplars a tots els
centres educatius, equipaments públics i llibreries de Sant Celoni a
més de diferents punts de la comarca. Aquesta iniciativa s’emmarca
en la política de promoció i difusió de la creació amateur celonina que
s’expressa també en la mostra d’art al carrer que s’organitza dins les
festes de Sant Martí, en els espais d’exposició de Can Ramis, els
Sessions’n’sona o els concerts vinculats a festes, i al Sant Celoni Sona!,
concurs que selecciona cada any un grup guanyador que  enregistra
un EP (5 temes) en un estudi professional. Precisament els guanyadors
de l’edició 2007, els British Bacon,  ja van enregistrar el seu EP entre
setembre i octubre de 2007 a l’estudi de gravació K-cleta Studios de
Cardedeu i properament se n’enviaran còpies a ràdios, discogràfiques,
productores i sales de concerts.

Imatges de Nadal i Reis

Prop de 2.000 persones van
passar per la pista de patinatge
La pista de patinatge instal·lada per primera vegada aquest Nadal a la
plaça de la Vila ha estat un èxit de participació. Al llarg de tots els dies
de funcionament, del 14 de desembre al 4 de gener, hi van patinar
prop de 2.000 persones. Durant la primera setmana, els alumnes i les
alumnes dels centres escolars del municipi van tenir l’oportunitat de
patinar-hi.  Aquesta iniciativa, que comptava amb el suport de
Caixa Laietana i de la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant
Celoni, ha estat molt ben valorada pels comerciants del municipi
que consideren que la pista contribueix a dinamitzar
comercialment el centre de la vila.

Nadal a l’Escola de música
Durant les festes de Nadal, com ja és habitual a l’Escola de Música, es
van organitzar l’Audició de Nadales i el Concert de Sant Esteve. A
l’Audició de Nadales, un nombrós públic va poder gaudir d’un concert
exclusivament instrumental, on petites orquestres d’alumnes de l’escola
van interpretar diferents  nadales ben conegudes per a tothom, arranjades
per en Jorge López, mestre del centre.

El matí del dia 26 de desembre, tots els alumnes dels cicles de Sensorial,
Inicial i Cançó van cantar una dotzena de nadales, algunes ben poc
conegudes, en el ja tradicional concert de Sant Esteve.

Reis Sant Celoni
Sant Celoni va rebre amb molta il·lusió als Reis
d’Orient enmig d’una multitud de globus que
engalanaven tot el recorregut.

Parc de Nadal
El circuit de salts i trials, novetat destacada i
molt ben acollida del Parc de Nadal d’enguany.

Pastorets
La tradicional obra dels pastorets va  retornar amb
força i va omplir l’Ateneu per Sant Esteve i Cap d’Any.

Reis la Batllòria
Visita dels Reis d’Orient als nens i nenes
de la Batllòria.

Cap d’Any
Cap d’any multitudinari al Pavelló d’Esports amb
l’Orquestra Cimarron i Dj Sul.

Pista de patinatge
Petits i grans van gaudir de la pista de
patinatge durant tres setmanes.

Caga tió
Els infants van poder tornar a cagar el tió a la
plaça de la Vila.
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Cultura

El projecte xarxa educativa
Durant el mes de gener, 6 entitats del municipi s’han sumat al projecte
xarxa educativa. Són la Penya Barcelonista Sant Celoni (Coordinadora
de Futbol Base), el Club Patinatge Sant Celoni, el Club Bàsquet Sant
Celoni, Tir amb Arc Sant Celoni, el Club d’Amics tennis Taula i el Club
Atletisme. El Projecte Xarxa, consisteix en l’establiment d’una
plataforma  d’entitats en l’àmbit de l’educació no formal amb capacitat
d’acollir infància i adolescència amb dificultats relacionals o de
socialització. Les diferents comissions socials dels centres educatius
(formades per mestres,educadors i treballadors familiars) fan el procés
de derivació i acompanyament oportú a les entitats educadores. Altres
entitats que ja formen part de la xarxa educativa són: AMPA Tordera,
AMPA Pallerola, AMPA Cor de Maria, AMPA Soler de Vilardell, AMPA
Montnegre, IES Baix Montseny,  Centre Municipal de Música (activitats
de la guia m’hi apunto).

Cicle de Xerrades i
tallers per a Pares i Mares
dimarts 12 de febrer
7 de la tarda - Biblioteca l’Esorxador

Sexualitat i emocions en l'adolescència a càrrec de Pere Font,
de l’Institut d’Estudis de la sexualitat i la parella

dissabte 29 de març
11 del matí - Biblioteca l’Escorxador

Els hàbits en la petita infància, criança, etc
a càrrec de Carlos González

Balanç de les mediateques
durant el primer trimestre
Des del passat mes d’octubre, l’escola Pallerola i la Tordera ofereixen
la possibilitat a pares i mares amb els seus fills d’assistir a les
mediateques de les dues escoles en horari extraescolar. Es tracta de
posar a l’abast de la comunitat educativa els recursos de què disposa
l’escola. Durant el primer trimestre han passat per la mediateca de
la Tordera i l’aula d’informàtica del Pallerola més de 650 usuaris.

Horari d’obertura:

*dilluns i dimecres , de 17 a 18.30 h  (CEIP la Tordera)
*dimarts i dijous, de 17 a 18.30 h (CEIP Pallerola)

Cada segon dissabte de mes hi haurà concert
i ball a l’Ateneu amb orquestres com la
Maravella, la Costa Brava, la Principal de la
Bisbal o la Selvatana entre moltes d’altres. 7
euros l’entrada (excepte els mesos de juliol i
agost, que el ball es farà a la plaça de la vila i
serà gratuït).

La programació estable de teatre, música i
dansa de primavera, la tradicional programació
A l’Ateneu, que encetem el proper divendres,
15 de febrer, amb: Carta d’una desconeguda
amb Emma Vilarasau, Carlota Olcina i Àngels
Bassas. Pensant especialment en els públics
familiars s’han programat actuacions alguns
diumenges a la tarda i s’allargarà fina a la
tardor amb més música.
Els tradicionals Dijous a la fresca s’allarguen
i a més del juliol també es programaran
actuacions el mes d’agost.

Dins l’oferta cultural del municipi també cal
recordar les programacions següents:

Cinema a l'Ateneu. Cada primer i tercer
diumenge de mes, a les 6 de la tarda, a la Sala
Petita del Teatre Ateneu, cinema. Entrada lliure

Cinema comentat. Cada últim divendres de
mes, a les 9 del vespre, a la Sala Petita del
Teatre Ateneu, la temporada de Cinema
Comentat ens presenta films de gran qualitat
triats en votació pel públic de la temporada
anterior. El fòrum posterior a la projecció de
les pel·lícules el coordina, com en la temporada
passada, en Jesús Pacheco i Julià, filòleg i
coordinador també de la tertúlia de la Biblioteca
de Sant Celoni. Entrada lliure.

Música comentada. Cicle dedicat a J. S. Bach,
coordinat i presentat per en Xavier Chavarría
i Talarn, musicòleg i difusor musical,
col·laborador de Catalunya Música i el Canal

33. Els divendres, a les 9 del vespre a la Sala
Petita de l’Ateneu (18 de gener, 8 de febrer, 22
de febrer i 7 de març).

Música a l'Olivera. Concerts d’alumnes
avançats del CME que fan alguns divendres
a la tarda a la Sala Petita de l'Ateneu.
Entrada lliure.

Sessions'n'sona. Sessions de 2 grups de música
local i 1 convidat a la Sala Petita de l'Ateneu.
Entrada lliure.

Sant Celoni Sona! Concurs. Concurs de grups
de música local. El guanyador enregistra un
EP (5 temes) en un estudi de gravació
professional i se li organitza una petita gira
per sales de concerts de Catalunya.

La informació de cada programació es pot
consultar als programes específics que
s’editen i al web santceloni.cat

Programació cultural a
Sant Celoni de gener a desembre
L’Ajuntament fa un pas endavant pel que fa a la programació cultural del municipi amb una oferta de gener a desembre que
inclou dansa, teatre, cinema, concerts, professional i amateur. Un concert i ball a l’Ateneu i l’allargament dels Dijous a la fresca
també al mes d’agost, són algunes de les novetats d’enguany.



Si algun dia teniu ganes d’estirar les cames
sense anar gaire lluny, podeu arribar-vos
fins al parc de la Rectoria Vella, fer un
passeig resseguint una mica el torrent de
Maribaus i tornar per can Riera de l’Aigua.
Durant el passeig podreu observar diferents
espècies d’arbres, el pas de fauna de
Maribaus i bones vistes de Sant Celoni amb
el Montnegre al fons.

Dins mateix del parc de la Rectoria Vella
podreu gaudir de la presència de dos
arbres singulars per les seves dimensions,
el xiprer de l’església de Sant Martí del
Pertegàs i el lledoner de la Rectoria Vella.
El primer, plantat a principis del segle XX,
acompanya l’església i s’estira cap al cel
obrint la capçada per sobre la teulada. La
seva alçada, 25 m, és espectacular, i en
algunes ocasions ha patit greument les
conseqüències del vent amb el trencament
de branques. El lledoner de la Rectoria Vella
el trobareu a la part del darrera la Rectoria,
entre el carril bici i la riera del Pertegàs. Es
tracta d’un arbre molt lligat a la societat
rural, perquè de la seva fusta se’n feien tota
mena d’eines del camp (forques, mànecs...).
Un arbre vell com el lledoner de la Rectoria
Vella, amb els seus forats i branques
gruixudes, dóna refugi a molts animals. A
més, el lledoner fa uns fruits, els lledons,
utilitzats per molts animals en la seva dieta.

Des del lledoner de la Rectoria Vella preneu
el camí del carril bici en la mateixa direcció
que l’aigua del Pertegàs i de seguida
arribareu a les basses artificials de la mina de
can Mata. Una mica més avall travesseu el
Pertegàs per una petita passera i preneu el camí
a mà esquerra que ressegueix el torrent de
Maribaus. Durant aquest trajecte, si sou
observadors, podreu distingir diferents espècies
d’arbres de ribera, ara sense fulles i alguns amb
els aments (les flors masculines) penjant de les
branquetes. Els que trobaríem de manera natural
en totes aquestes rieres i sots són, ara per ara,
els menys comuns: el vern, el freixe de fulla
petita, l’avellaner i l’om. També trobarem,
en més quantitat, robínies i plàtans.

A pocs minuts d’haver enfilat el torrent
de Maribaus passareu per sota d’un antic
aqüeducte, anomenat el pont del vi,
mostra de l’art rural i de la integració
d’aquest tipus de construccions en el
paisatge natural. A les seves pedres hi
creixen molses i falgueres que busquen la
humitat del rec.

Més endavant podrem travessar l’obra del
TGV per dins el magnífic pas de fauna que
s’hi ha construït. Els passos de fauna es
construeixen en llocs on s’han creat barreres
longitudinals que no permeten la lliure
circulació d’animals d’un costat a l’altre,
com ara el TGV. Es fan amples i alts per
garantir l’efectivitat del pas, i en algunes
zones del territori, com Sant Celoni, són
especialment importants perquè no tenir-
los significaria fer una barrera definitiva
entre dos parcs naturals, el Montseny i el
Montnegre. L’aïllament del Montnegre
podria suposar la pèrdua de biodiversitat
del massís. Per això és tan important
intentar mantenir i millorar la connectivitat
ecològica entre aquests dos parcs, sobretot
aprofitant els rius i rieres de la conca de la
Tordera.

Travesseu el pas de fauna silenciosament
i us enfileu a mà dreta, vigilant de no
trepitjar les petites plantes de la restauració

dels talussos, fins a la drecera de Campins.
Si teniu ganes de caminar podeu pujar un
tros per la serra de can Felonet en direcció
a Campins. Si no, podem tornar cap al
poble per aquest mateix camí però en
direcció contrària. Travessarem de nou el
TGV, però ara pel pas habilitat per vehicles
i vianants, molt més estret que el pas de
fauna (a nosaltres no ens fa por, passar per
aquest túnel!) i seguirem la pista que voreja
els camps per sobre can Riera de l’Aigua
fins l’escola Pallerola. Des del camí també
podrem veure un altre dels arbres
notables de Sant Celoni, el lledoner de
can Riera de l’Aigua, al marge esquerre
del camí que porta a la casa. Es tracta del
lledoner més gruixut del municipi de Sant
Celoni, i el seu port i el lloc on es troba li
confereixen una gran bellesa.

Si voleu tornar a la Rectoria Vella, ho podeu
fer pel passeig del Pertegàs, travessant la
riera pel pont del Pallerola. Si us fa gràcia
veure més de prop la riera, abans de creuar
el pont surt un caminet riera amunt (no us
confongueu amb l’entrada a una finca
particular, a la vora mateix) que us portarà
fins a la passera que hem travessat al
principi, quan ens hem endinsat pel torrent
de Maribaus.
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Biblioteca - Oficina de català

L’apunt de Català

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

Informació i inscripcions

Del 4 al 8 de febrer a:

Oficina de Català de Sant Celoni   
Rectoria Vella
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel. 93 864 12 13
de dilluns a divendres de 10 a 13 h
de dilluns a dijous de 16 a 19.30 h

L’hora del cafè
... i continuen les tertúlies a la Biblioteca

L’hora del cafè és una iniciativa que vol contribuir

a oferir un espai de conversa per a aquelles
persones que habitualment no parlin en català
però que l’entenguin i vulguin avançar en la
pràctica oral de la llengua catalana.

L’hora del cafè pretén ser un espai distès de
conversa i de contacte entre persones per
facilitar la fluïdesa i la comprensió del català.
Es tracta de sessions gratuïtes, i no us exigim
cap tipus de vinculació.

Ens trobem cada dilluns de 15.30 a 16.30
hores a la Biblioteca l’Escorxador.

Us hi esperem!

Cal inscriure’s durant el període d’inscripcions
dels cursos de català.

Quines alternatives
catalanes hi ha per al
manlleu anglès outlet?
El manlleu anglès outlet és utilitzat en català
per a designar, impròpiament, un tipus de
botiga on es venen productes sobrants d’una
o diverses marques a un preu rebaixat. Les
denominacions catalanes tradicionals botiga

de fàbrica o botiga de fabricant, que
estrictament designen una botiga d’un fabricant
o d’un grup de fabricants on es venen
directament al consumidor els productes de
fabricació pròpia, generalment a un preu més
baix que el preu de mercat, poden resultar
adequades per a substituir aquest manlleu.

De tota manera, l’expansió d’aquest tipus de
nous establiments demostra que soviet ja no
són gestionats directament pels fabricants. A
més a més, molt soviet la forma outlet s’està
aplicant per un efecte de mimetisme a botigues
de molt diversa MENA, i per això també poden
ser adequades, en certs casos, altres alternatives
com botiga d’excedents, botiga d’oportunitats,
botiga de saldos, etc.

Relacionat amb aquests conceptes, hi ha també
el terme centre comercial de fabricants o
centre de botigues de fàbrica, en anglès factory
outlet center o outlet mall, que designa un centre
comercial que agrupa un conjunt de botigues
de fàbrica, generalment de grans marques.

El bibliomercat:
nou servei a la comunitat
L’equip de govern vol reforçar una de les línies estratègiques del
servei de lectura pública que és arribar a nous públics. És en
aplicació d’aquest objectiu que durant el mes de febrer es posarà
en marxa el servei de biblioteca al mercat. Se situarà una parada
a la plaça de la vila on es podrà fer un tastet del que es pot trobar
a la biblioteca. Es permetrà la consulta de llibres, revistes, música,
cinema... i també es podrà fer ús del servei de préstec. També es
faran carnets d’usuari i es podran fer connexions puntuals a
Internet. El servei, que és gratuït per a tothom, funcionarà els
dimecres de 10 a 13h. Si voleu informació actualitzada de la
inauguració i detalls del servei consulteu l’apartat de la biblioteca
dins el web de l’Ajuntament.

V Premis Sant
Celoni de les
lletres 2007
Xavier López García amb l’obra “Nit
i fuga” va ser el guanyador dels V
Premi Sant Celoni de novel·la breu
i Sònia Moll Gamboa amb “Non si
male nunc” se’n va endur el premi
en l’apartat de poesia. Pel que fa als
XVIII Premis Jalpí i Julià, Núria Majoral
Vila va guanyar en poesia amb l’obra
“A peu de canyó”. En narrativa, va
ser Montse Gonell Barceló amb
“Forats al ventre del centaure”. En
aquest apartat es va declarar un
accèssit per l’obra "El preu de la vida"
de Sergi Monteagudo Cosgaya. L’acte
de lliurament va comptar amb la
presència de l’alcalde Francesc Deulofeu i el regidor de cultura, Jordi
Cuminal i va tenir lloc el passat 11 de gener a la sala de plens.

Aquest any es van recollir 25 originals de poesia i 7 de novel·la breu
pels V Premis Sant Celoni. Les obres guanyadores es publicaran a
través de l’editorial Viena pels volts de Sant Jordi, a més d'entregar
2.000 euros per cada premiat. Els XVIII Premis Jalpí i Julià van comptar
amb la participació de 9 persones en poesia i 24 en narrativa.  Amb
les obres guanyadores, se’n farà una separata del butlletí municipal
"L'informatiu", conjuntament amb les obres guanyadores del certamen
literari per a joves.
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Esports
El Pavelló, més
preparat per acollir
esdeveniments
multitudinaris
A finals de desembre, coincidint amb la
celebració del tradicional Sopar de Cassoles
que organitza el Club Bàsquet, es va estrenar
la instal·lació de tres noves escales al Pavelló
d’Esports, que permeten l’evacuació ràpida i
segura en cas d’emergència. Les escales estan
plegades i només es posen en servei quan es
fan activitats a la pista que comptin amb la
presència de moltes persones. Amb els nous
dispositius l’equipament pot arribar a acollir
fins a 1.400 usuaris/àries per a concerts, àpats,
balls, parcs de Nadal...

El Pavelló també ha estrenat megafonia per
gaudir d’una qualitat de so immillorable.

Noves modalitats pels
Jocs esportius escolars
Seguint el programa de jornades dedicades a
conèixer diferents modalitats esportives i
instal·lacions esportives municipals, durant el
mes de desembre es va celebrar una jornada
de tir amb arc a Can Sans i de futbol flag a la
Pista d’Atletisme. El Centre Municipal d’Esports
Sot de les Granotes també va acollir un bon
nombre d’infants que varen poder gaudir de
diferents tipus de jocs aquàtics.

El cicle de passejades
A cent cap els cent
inicia temporada
Un any més ha començat el cicle passejades
A cent cap els cent organitzat per la Diputació
de Barcelona amb el suport de diversos
ajuntaments, amb l’objecte d’estimular l’activitat
física i social de la gent gran. La primera
passejada es va fer a finals d’octubre a Lliçà de
Vall, en un itinerari que va transcórrer tant per
pistes amples com per carrers del nucli urbà,
per anar a buscar el voral del Riu Tenes, tot
acabant al poliesportiu municipal. En total 8
km, que els 49 participants de Sant Celoni varen
cobrir sense dificultat. La propera passejada
serà a Corbera de Llobregat, el mes de febrer.
Les persones interessades poden trucar a l’Àrea
d’Esports (tel. 93 864 12 13).

Lliurament de premis
del XII Campionat de
resistència terra 50 cc
del Moto Club Sant
Celoni
A primers de desembre va tenir lloc el sopar
de lliurament de premis del XII Campionat  de
resistència terra 50 cc 2007 del Moto Club Sant
Celoni. Les curses s'han realitzat arreu de
Catalunya amb participació mitjana de 23
equips. Durant el sopar es va fer la presentació
del pilot del Moto Club Sant Celoni Marc Guasch
i la seva moto, preparats pel DAKAR 2008, que
finalment es va suspendre per qüestions de
seguretat.



18

Espai obert

Agrupació Sardanista Baix
Montseny de Sant Celoni
El diumenge dia 13 va tenir lloc la diada sardanista que obre el programa
d'activitats d'un nou any. La ballada del matí fou molt participativa,
amb molta gent vinguda d'arreu i amb un programa força bonic, tant
per qui escoltava com per qui ballava. El concert a la tarda a l'Ateneu
va fer gaudir tothom amb un repertori molt variat on hi vàrem sentir
sardanes i obres per a cobla, que juntament amb l’actuació de la colla
sardanista Àgora, va fer que tothom sortís satisfet. Durant el dia vàrem
tenir la presència de la família Havart, el compositor Olivier Marqués,
la compositora Montserrat Pujolar i, al concert, la presència del compositor
Joan Elies i el seu pare Francesc Elies, un músic i pedagog dels importants
del món sardanista. L’obra del músic celoní Rafael Ferrer, que enguany
farà 20 anys de la seva mort, tampoc hi va faltar. També es remarca
l'actuació de la cobla Jovenívola de Sabadell, que ens van oferir una
actuació destacada molt ben dirigits pel seu director Joan Lluís Moraleda.

Guardonats dos celonins per les
seves obres literàries
Els celonins Jordi Julià i Joan Mañas han estat premiats recentment per
les seves creacions literàries. El mes de novembre, la XXX Nit Literària
Andorrana va guardonar amb el Premi d’assaig literari Sant Miquel
d’Engolasters a Jordi Julià, amb l’obra Dietari de lectures. Deu dies més
tard, Julià es va emportar el Premi Mallorca de Poesia, que convoca el
Consell de Mallorca, amb l’obra Planisferi Lunar. El passat 30 de
novembre, Joan Mañas, amb Pisco sour, va guanyar el certamen literari
Les Millors Pàgines, que organitza l’Ajuntament de Granollers amb la
col·laboració de l’associació L’art d’escriure.

L’Arnau Pesaferrer Aluju,
el primer celoní i vallesà del 2008
A les 7 i 10 minuts de l’1 de gener va néixer a l’Hospital de Granollers
Arnau Pesaferrer Aluju, el primer celoní i vallesà de l’any 2008. Els
seus pares, David Pesaferrer i Immaculada Aluju, amplien així la família
que ja té la Núria amb dos anys acabats de complir.

Sant Celoni acull la trobada anual
de la Junta Directiva d'Òmnium
Cultural
La Junta Directiva d’Òmnium Cultural, entitat creada l’any 1961 i amb
més de 15.500 persones associades, va celebrar dissabte 12 de gener
la seva trobada anual per planificar el pla estratègic per al 2008 a la
Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Celoni. Al migdia van rebre la
visita de l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, que va declarar
sentir-se “molt honorat d’acollir aquesta entitat sorgida de la societat
civil que segueix la mateixa línia ideològica i treballa en la mateixa
direcció que el consistori municipal”. Jordi Porta, president de l’entitat,
va signar el llibre d’honor de la vila i va donar les gràcies per la càlida
acollida rebuda. A més de tota la Junta Directiva d’Òmnium, a l'acte
també hi va assistir el regidor de Cultura, Jordi Cuminal, que va expressar
la voluntat del consistori d’iniciar vincles més estrets amb l’entitat i es
va emplaçar a mantenir una trobada properament per tractar els
projectes culturals del municipi i l´intercanvi entre l’entitat i la institució
local. A la tarda, una trentena de persones van participar en una trobada
amb persones associades i simpatitzants d’Òmnium Cultural del Baix
Montseny, entre els quals també hi havia l'alcalde Francesc Deulofeu,
i el de Vallgorguina, Joan Mora.
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Quatre preguntes
No perdrem el temps comentant la psicoanàlisi castrista feta en
públic al mes de novembre per alguns companys de plana amb
nocions tan pintoresques com alçar el mantó quan es camina
per la moqueta de l'ajuntament com a mesura profilàctica per

evitar la corrupció o el contagi pel poder. Voldríem tan sols saber
quatre coses i, amb aquesta finalitat, formulem quatre preguntes
fàcils de respondre pels responsables municipals:

1) Cada cop és més nombrós el contingent de població procedent
de la rodalia de Barcelona que es ve a instal·lar a Sant Celoni.
L'actual consistori té prevista alguna actuació que ajudi a donar
a conèixer la realitat del Baix Montseny a aquest continu flux
de creixement demogràfic?

 2) A grans trets, l'imparable procés d'envelliment de la nostra
població, que fa que la piràmide poblacional tendeixi més aviat
al rectangle, requereix més instal·lacions per a la gent gran.
Quines reformes i noves construccions tenen previstes en aquest
moment per a aquest sector de població? Perquè no només els
joves mereixen l'atenció preferent dels gestors públics, oi?

3) L'any 2008 serà (dissortadament) un any de crisi econòmica
de caire cíclic. La crisi implicarà en un major grau, a tot el país,
augment de la inflació, tancament d'empreses, ocupació precària
i atur. Ja té pensat l'ajuntament un pla d'intervenció en aquells
aspectes que l'afectin?

4) Aviat obrirà les seves portes a la sortida de la vila un gran
centre comercial que, tot i els avantatges en oci i serveis que
oferirà, farà la competència a alguns dels nostres establiments.
Quines mesures té previstes l'actual equip per reforçar el petit
i mitjà comerç tradicional celoní? Aquests són alguns dels reptes
a què s'enfrontarà Sant Celoni entre ara i el 2010. Ni el populisme
ni la desconfiança en el sistema democràtic serien respostes
adequades al nou escenari plantejat. Esperem veure les solucions
que podrà trobar i aplicar un govern municipal lligat de mans i
peus per l'actual pacte de governabilitat.

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

Uf... la política!
Enciclopèdia Catalana defineix el terme ‘política’ com el conjunt
de teories sobre el govern de la societat i d'activitats pràctiques
relacionades amb la gestió dels afers públics. La decisió de
dedicar la major part del temps propi a la gestió
dels afers públics és un fet molt transcendental i seriós.
Sobretot, perquè en la majoria dels casos significa dedicar-hi la
pràctica totalitat del temps personal (públic i privat) i
perquè afecta a moltes persones d’un àmbit d’actuació
determinat. L’acceptació d’aquesta responsabilitat respon a un
grau d’abnegació molt important i, a més, lloable. I això cal
reivindicar-ho.

Malgrat això, és cert que des de la política se n’han fet de
molt grosses, però és molt injust que paguin justos
per pecadors. I no podem oblidar que, per bé que pel seu
caràcter públic aquest és un gremi on cometre irregularitats és
més que mai imperdonable, tan de bo fos l’únic on s’hi cometen.
En qualsevol cas, cadascú ha de mirar a casa seva i nosaltres no
ens en volem pas desentendre.

Cal tenir clar, però, que els polítics i les polítiques no tenen
respostes a tot ni poden fer avançar sols el progrés d’un poble:
‘govern’ ve del llatí i significa ‘timó’. I el timó marca la
direcció, però la nau no avança sense veles ni vaixell.
El grup municipal de CiU, amb la responsabilitat ben presa, amb
molt d’esforç i dedicació, amb molta humilitat i immensa il·lusió,
ha assumit aquest repte. De moment, la travessa ja ens ha regalat
molt bons paisatges i de ben segur que, entre tots, arribarem
a molt bon port. Veles al vent!

Grup municipal de CiU
www.ciu.info/santceloni

Al principio de la pasada campaña para las elecciones
municipales, el Sr. Deulofeu hizo pasar una pequeña octavilla
que decía así: TENGO UN PLAN.

¿Sería mucho pedir al Sr. Deulofeu, hoy alcalde de Sant Celoni,
que nos descubriese cuál era su plan?

Sr. Deulofeu, ¿entraba en ese plan dar solución a los malos
olores que en verano padecemos los ciudadanos, procedentes
de algunas fábricas del municipio y de algunos contenedores

como por ejemplo los del Mercado Municipal? Cambiarlos de
sitio no tiene nada que ver con los malos olores pues así no
se eliminan, habrá que aplicar alguna norma vigente para ello.

En ese mismo plan, ¿entraba también solucionar los problemas
de los jóvenes que buscan su primer empleo y no lo encuentran?
Sr. Alcalde: todo esto son políticas de pueblo a las que hay
que dar una rápida solución, sobre todo al primer empleo
juvenil.

No nos limitemos a hacer política de cara a la galería que
queda muy bien, pero no es nada efectiva para solucionar los
problemas que padece nuestro municipio.

Para terminar, nos gustaría a los habitantes de Sant Celoni
tener alguna respuesta a todos estos escritos por parte del
grupo municipal, pues nos da la sensación que escribir cada
mes en este Boletín no sirve para nada.

Jesús Porrero Chaves
Presidente Junta Local del PP

Partits polítics

Dins del ventall de mesures encaminades a fer efectiu el dret
a l'habitatge, i tenint en compte l'actual marc legal, a l'anterior
Ple de data 27 de desembre es va aprovar inicialment, per
unanimitat, la proposta de la CUP de relativa a l'establiment
del Reglament d'habitatges desocupats. Amb l'aprovació
d'aquesta norma, que suposarà l'increment de l’IBI pels habitatges
buits tal com des de fa anys preveuen les Ordenances fiscals,
es pretén potenciar que tots aquells habitatges que actualment
es troben sense habitar es posin al mercat de lloguer per tal de
fer front a la necessitat d'habitatge, indispensable per al
desenvolupament de qualsevol persona. Aquesta mesura,
juntament amb el registre únic de sol·licitants d'habitatges que
fa uns mesos es va aprovar, així com d'altres que es pretén dur
a terme, neix amb la voluntat de determinar quants habitatges
desocupats hi ha actualment al nostre municipi i animar els
seus propietaris perquè els posin al mercat de lloguer a través
de la Borsa d'Habitatge, un servei municipal que vol ser
l'alternativa al mercat privat per a la intermediació immobiliària
i que ofereix garanties tant als propietaris com als que volen
llogar un pis.

Segons el Reglament, no es consideraran habitatges desocupats
els que siguin domicili habitual del contribuent, els que es trobin
a la borsa de lloguer, els que es trobin ocupats durant més de
tres mesos en un any, que hi hagi circumstàncies que els fan
inhabitables, entre d'altres. El contribuent, per la seva part,
podrà al·legar tot el que al seu dret li convingui.

En última instància, es tracta d'apostar per un model de poble,
un model en què no es potenciï la contínua urbanització de
zones, sinó vetllar per satisfer la necessitat d'habitatge a través
dels habitatges que ja es troben a la zona urbana consolidada.
Només així, podem assegurar un futur per Sant Celoni i la
Batllòria en què es garanteixi el respecte als recursos naturals
que ens envolten.

CUP Sant Celoni
santceloni@cup.cat

Fins quan el nou govern viurà de
rendes?
CiU, amb el suport de la CUP,  fa set mesos que governa al
nostre municipi i porta set mesos “vivint de rendes”, no hi ha
cap projecte nou, ni engegat ni planejat. Tot el que s’està fent
fins ara són els projectes que l’anterior equip de govern havia
deixat ja preparats. Quin és el futur que espera a Sant Celoni
i la Batllòria?

El mes de novembre es va fer pública, a la web de l’Ajuntament,
la notícia que en els Pressupostos Generals de l’Estat s’aprovaria
una partida de 300.000 Euros per fer possible la rehabilitació
i millora de Can Ramis. El grup de CiU a Madrid va vetar els
pressupostos i aquests diners que el Govern Central volia destinar
a Sant Celoni s’han perdut. CiU de Sant Celoni no ha donat
cap explicació i els seus socis de la CUP, curiosament, tampoc
ho han demanat. Qui ens dirà els motius per vetar uns
pressupostos que suposaven una inversió tan important per al
nostre poble? Aquesta és la manera de fer progressar Sant
Celoni i la Batllòria?

El poble s’atura,  no hi ha planificació ni projectes,  falta empenta
i claredat en les poques decisions que es prenen. Un exemple:
la taxa d’escombraries, amb un augment del 7,8 %,  s’ha
aprovat en contra de la majoria de les Associacions de Veïns
que van presentar al·legacions per escrit i que han estat
desestimades.

El canvi, que tant s’anunciava per part dels dos partits que
dirigeixen l’Ajuntament, ja s’està demostrant quin és: paràlisis
i poca comunicació i és que per governar es necessita molta
implicació, molta dedicació de l’alcalde i de tots els regidors i
rebre i saber escoltar a les entitats i  ciutadans  quan aquests
ho demanin.

Grup Municipal del PSC

El Quart Cinturó destrossa el territori!
Malauradament des del Baix Montseny, el suport vers els companys i
companyes que lluiten per la defensa del nostre territori segueix sent
escàs. Tot i que sembla que hores d'ara s'està coent una nova moguda
que abasta fins als companys de La Selva. Des de Sant Celoni us volem
animar a treballar-hi, i per això us fem a mans més arguments contraris
al Quart Cinturó.

La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) voldria posar damunt la
taula una sèrie de consideracions que han quedat arraconades per la
prepotència de les administracions catalana i espanyola i l’oblit dels mitjans
de comunicació. En primer lloc, ni la Generalitat ni el Ministerio de
Fomento han acreditat la necessitat de la construcció del Quart Cinturó
ni han avaluat la totalitat del projecte. Els favorables a la infraestructura,
PP, PSC i CiU i algunes organitzacions empresarials, repeteixen una vegada
i un altra que és imprescindible, però el cert és que ningú ho demostra
amb una argumentació sòlida. Afirmar que el QC és necessari és sinònim
de no haver entès encara com afrontar amb rigor objectiu, eficiència i
eficàcia econòmica l'ordenació de la mobilitat. Fins i tot alts càrrecs polítics
i tècnics reconeixen que el Quart Cinturó no millorarà la circulació a
l’actual àmbit de congestió metropolitana.

Els problemes de mobilitat a la regió metropolitana no es resoldran mai
amb més autovies; i més si no hi ha una atenció com a mínim al mateix
nivell en la xarxa secundària de carreteres. Quan més d'un milió i mig de
passatgers entre el setembre i el març han estat afectats per les anomalies
o incidents de servei a la xarxa de Rodalies, tan difícil és entendre que
mancances com aquesta són les prioritàries? És evident que les necessitats
bàsiques  passen per la inversió en la xarxa ferroviària (manteniment i
nova xarxa).

Finalment, una de les conclusions més lamentables que podem extreure
de l’inici d’aquestes obres és la hipocresia de les administracions catalana
i espanyola. S’apunten públicament al clamor mundial contra el canvi
climàtic mentre impulsen insidiosament un model de mobilitat basat en
la construcció d’autovies i l’ús de l’automòbil. També és peculiar la forma
de cercar “el consens amb el territori”: mentre van prometent diàleg tiren
pel dret, condicionant el diàleg del nou Pacte Nacional sobre Infraestructures.

Una vegada més, només reclamem als nostres representants polítics que
les actuacions que afecten el territori i la mobilitat siguin justificades i
coherents. La imatge de modernitat a l’europea que la Generalitat pretén
vendre de Catalunya es contradiu absolutament amb l’obsessió per la
construcció de més i més autovies. En el fons, sota un vernís de sensibilitat
mediambiental s’apliquen les mateixes polítiques “desarrollistes” de sempre
amb la mateixa manca de justificació de sempre.

Grup Municipal del PSC
icv@santceloni.gmail.com
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Divendres, 1 de febrer
Arribada del Rei Carnestoltes

Amb animació infantil i xocolatada

 A les 6 de la tarda
 A la Plaça de la Biblioteca

Organitza: Companyia de teatre La Follia i
Agrupament Erol

Dissabte, 2 de febrer

Sortida de la Rua de Carnaval

 A les 7 del vespre
 Al c. Esteve Cardelús

Sopar Popular

 A les 9 del vespre
 Al Pavelló Municipal d’Esports

Ball de disfresses

Amb l’orquestra METROPOL

 A les 11 de la nit
 Al Pavelló Municipal d’Esports

Diumenge, 3 de febrer

Cercavila de Gitanes

 A les 11 del matí
 Sortida des del Casal dels Avis fins a la Plaça

de la Vila

Ball de gitanes

 A les 12 del migdia
 A la plaça de la Vila

Organitza: Colla del Ferro

Ball de disfresses infantil

Amb els YAKUMBA i l’espectacle els Yakumba
som trastos

 A les 5 de la tarda
 Al Teatre Municipal Ateneu

Organitza: Xarxa Sant Celoni

Dimecres, 6 de febrer

Judici del Rei Carnestoltes

A càrrec de Trocateatre

 A les 6 de la tarda
 A la Plaça de la Vila

Organitza: Bocs i Cabres de Sant Celoni

Vetlla del Carnestoltes

 A 2/4 de 7 de la tarda
 A la Plaça de la Vila

Organitza: Colla de Diables

Enterrament del Carnestoltes i Correfoc

Acompanyat pels timbals dels Diables de Sant
Celoni

 A les 7 del vespre
 A la Plaça de la Vila

Correfoc

Amb els Diables de Sant Celoni

Sardinada i Concert

Amb le habané i Jaume Arnella

 A les 9 del vespre  A Can Ramis

Organitza: Bocs i Cabres de Sant Celoni

Divendres, 8 de febrer

Segona Sessió de Música Comentada

Cicle de J. S. Bach

 A les 9 del vespre
 A la Sala Petita de l’Ateneu

Dissabte, 9 de febrer

Gran Sarau amb d’altra banda quartet

 A 2/4 d’11 de la nit
 Al cafè de l’Ateneu

Organitza: Colla del Ferro del Ball de Gitanes

Diumenge, 10 de febrer

Concert i Ball

A càrrec de l’orquestra Maravella

 A les 6 de la tarda
 A la Sala Gran de l’Ateneu

Divendres, 15 de febrer

Teatre: Carta d’una desconeguda

Centre d’Arts Escèniques de Reus (CAER) d’Stefan
Zweig

 A les 10 de la nit
 A la Sala gran de l’Ateneu

Dissabte, 16 de febrer

Sessions’n’sona

Amb Los Diodos, El pequeño observatorio, i un
grup convidat

 A les 11 de la nit
 A la Sala Petita de l’Ateneu

Diumenge, 17 de febrer

Cinema a l’Ateneu

La leyenda del pianista en el Océano, de Giuseppe
Tornatore

 A les 6 de la tarda
 A la Sala Petita de l’Ateneu

Divendres, 22 de febrer

Tercera sessió de música comentada

Cicle de J. S. Bach

 A les 9 del vespre
 A la Sala Petita de l’Ateneu

Dissabte, 23 de febrer

Sessions’n’sona

Amb The K band, Caníbales Podridos, i un grup
convidat

 A les 11 de la nit
 A la Sala Petita de l’Ateneu

Diumenge, 24 de febrer

XXV Gran Premi de Marxa de Sant Celoni

 A les 9 del matí
 A les Pistes d’atletisme Municipal

Organitza: Club Atletisme Sant Celoni

Concert Líric

 A les 6 de la tarda
 A la Sala Gran de l’Ateneu

Organitza: Societat Ateneu de Sant Celoni

Divendres, 29 de febrer
Cinema comentat

Europa, de Lars Von Trier

 A les 9 del vespre
 A la Sala Petita de l’Ateneu

Nova temporada de cinema comentat
L’any nou també ha portat una nova temporada de cinema
comentat perquè tots els afeccionats puguin gaudir de bon
cinema i, un cop acabada la pel·lícula puguin participar en
una tertúlia conduïda per Jesús Pacheco i Julià. El programa
d’aquesta segona temporada és el resultat de les votacions
que va fer el públic de la temporada anterior sobre una
proposta de més de 100 pel·lícules.

Les sessions són sempre el darrer divendres de cada mes
(de gener a juny) a la Sala Petita de l’Ateneu, a les 9 dels
vespre i l’entrada és gratuïta.

25 de gener LA CAIDA DE LOS DIOSES
de Luchino Visconti

29 de febrer EUROPA
de Lars von Trier

28 de març LA VIDA DE LOS OTROS
de Florian H. Von Donnersmarck

25 d’abril APOCALYPSE NOW
de Francis Ford Coppola

30 de maig EL SEPTIMO SELLO
de Ingmar Bergman

27 de juny 2001 UNA ODISEA EN EL ESPACIO
de Stanley Kubrick

3er cicle de música comentada:
J. S. Bach
Aquest mes de gener ha començat un nou cicle de música
comentada dedicat a la figura de J. S. Bach on es podrà
escoltar, analitzar i aprofundir la música d’aquest genial
compositor. Les sessions es complementen amb un seguit
d’anècdotes i curiositats de l’autor i el seu entorn social i
històric sota la direcció del musicòleg Xavier Chavarria i
Talarn, presentador dels programes Entre Clàssics i Vistes
al Mar de Catalunya Música, i presentador i guionista del
programa Clàssica del Canal 33.

El cicle està dirigit a tots els afeccionats a la música i als
qui tinguin ganes d’entrar-hi per primera vegada. És gratuït
i consta de quatre sessions a les 9 del vespre a la Sala
petita de l’Ateneu.

18 de gener

SESSIÓ 1: Un geni en una nissaga de músics. Bach virtuós
del teclat. Anys de joventut: Eisenach, Arnstadt, Lüneburg,
Mühlhausen.

8 de febrer

SESSIÓ 2: Bach kapellmeister. Weimar i Cöthen.
La música instrumental.

22 de febrer

SESSIÓ 3: Bach kantor. Anys de maduresa a Leipzig.
Música religiosa: la pregària humil feta música sublim.

7 de març
SESSIÓ 4: El gran monument musical:
la Passió segons Sant Mateu.

Sessió contínua és una exposició
col·lectiva de vídeo comissariada
per Montse Badia, que recull una
selecció de treballs videogràfics
realitzats entre els anys 2000 i 2005
per alguns dels art istes més
rellevants i significatius del nostre
context, entre els quals destaquem
al celoní Antonio Ortega. La mostra
està organitzada per la Diputació de
Barcelona amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Sant Celoni i el
s u p o r t  d e  l a  CA M  ( C a j a
Mediterráneo). Es podrà veure a la
Rectoria Vella entre el 9 de febrer i
el 23 de març. El dissabte 9 de febrer
a les 7 del vespre s’inaugura i es fa
una visita comentada, i el dissabte
8 de març a les 7 del vespre es fa
una a l t ra  v is i ta  comentada.
Paral·lelament a l’exposició s’ha
organitzat el curs “Llegir imatges (en
moviment)”, que es farà a la Rectoria
Vella entre el 14 i el 6 de març.

Del 9 de febrer al 23 de març
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.

Rectoria Vella


