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Progrés
La solidaritat, sense cap mena de dubte, és un
bon indicatiu de progrés dels pobles. Ho és perquè
porta intrínsecs una bona pila de valors molt
representatius i valuosos: la consciència, la
sensibilitat, la responsabilitat, la lluita per la
llibertat i la dignitat de les persones... I és que
ja hem sentit diverses vegades allò de: un 20%
de la població mundial acapara un 85% de la
renda, mentre que un altre 20% de la població
mundial, sobreviu amb un 1,4%. Una altra dada
significativa és que un 23% de la població mundial
consumeix el 80% dels recursos, mentre que un
77% viu amb el ridícul 20%. Una vegada més
ens podem sentir orgullosos de ser de Sant Celoni:
ja fa 10 anys que a través del 0,7% del
pressupost, el nostre municipi posa el seu gra
de sorra al desenvolupament sostenible del
món en què vivim. I esperem que moltes altres
institucions i agents se sumin a la causa, o el
llegat que deixem a les generacions venidores
serà vergonyant, ja que, lluny d’escurçar-se, les
diferències Nord-Sud no paren de créixer.
Per altra banda, el 99,3% restant encara es dedica
al progrés del municipi, que aquest mes ha rebut
la bona notícia de la concessió de l’Àrea
Residencial Estratègica: per fi posem sobre paper
el nou hospital, a més d’altres equipaments
sociosanitaris i culturals molt necessaris i una
bona injecció d’habitatge assequible. Un pas
decisiu que amb cura i esforç ens permetrà assolir
grans reptes. A totes Sant Celoni!
Francesc Deulofeu
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1- La Coordinadora d’Entitats Solidàries de
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Desenvolupament
3 - Projectes de suport al poble sahrauí
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5- Projectes de codesenvolupament amb les
associacions de persones immigrades al
municipi. El codesenvolupament aporta
com a principals avantatges:
- La corresponsabilitat de tots els agents
implicats a través del treball conjunt dels
països d’acollida i les persones immigrades
en aquests.
- El debat i la conscienciació sobre les causes
i els efectes del fet migratori i les desigualtats
Nord-Sud.
- La participació de les persones immigrades
a la vida associativa del municipi i, per
extensió, afavorir un procés d’acollida en
el marc de la convivència i la integració.
- El treball directe als països d’origen per tal
que avancin cap a un desenvolupament
autosostenible i la immigració deixi de ser
forçada.

A Sant Celoni, per tal de poder endegar un
projecte de codesenvolupament, cal constituir
prèviament el col·lectiu com a entitat.
D’aquesta manera l’acord sobre els projectes
o zones prioritàries de treball es consensua
en el marc d’una assemblea.
Un volum important de la tasca realitzada
en aquest sentit ha tingut com a protagonista
el GRIMM, associació que agrupa persones
immigrades de Gàmbia i Senegal. Durant el
mes de febrer d’enguany, i coincidint amb
el 10è aniversari de feina conjunta, el
consistori va realitzar un viatge de treball
sobre terreny, per tal de valorar el
desenvolupament dels 5 projectes que s’hi
executen actualment i intercanviar
impressions amb l’ONG senegalesa FODDE
(Forum pour un développement durable et
endogène), responsable de la seva execució.
Així mateix, també s’hi van transportar 4
caixes de medicaments i 4 de material escolar
facilitades per les següents entitats celonines:
BBVA, Banc de Sabadell, Caixa de Manlleu,
Caixa de Sabadell, Caixa del Penedès, La
Caixa (oficina del Pertegàs), Caixa Laietana,
13 Vents, 6 x 3, Quiosc Codina i Copisteria
Sant Celoni. Aprofitem aquestes pàgines per
agrair aquest gest, així com el donatiu de
400 euros que el Mercat Municipal va fer al
GRIMM.
En el quadre següent s’hi detallen aquests 5
projectes:

Projectes de codesenvolupament amb el GRIMM
Diyabougou Moussa (Senegal)
Posada en funcionament d'un grup electrogen per a l’extracció de l’aigua del pou i la
instal·lació d’un sistema de regadiu “gota a gota”. Adquisició de les llavors per a les plantacions.
Seguiment de l’organització comunitària per donar rendiment a la gestió de l’aigua.

Alcalde

En portada
Comunitat
Activitat de Govern
Educació Permanent
Educació
Cultura
Patrimoni
Biblioteca - Oficina de català
Esports
Habitatge
Espai públic
Entorn
Sostenibilitat
Desenvolupament - Mobilitat
Espai Obert
Partits polítics
Agenda

Des de l’any 1997 Sant Celoni destina
anualment un 0,7% del pressupost
municipal a accions de cooperació al
desenvolupament. Aquestes accions
s’articulen a través dels següents fronts:
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Diarra Madina (Gàmbia)
Compra d’un grup electrogen per l’extracció de l’aigua del pou. Canalització de l’aigua, tant
per a la població (construcció de punts d’aigua) com per als horts. Condicionament de les
parcel·les agrícoles comunitàries amb la instal·lació d’un sistema de regadiu. Creació del
Grup d’Interès Econòmic GIE.
Missira (Senegal)
Compra de material pel condicionament del perímetre agrícola de parcel·les de regadiu de
gestió comunitària, que inclou la tanca del perímetre, la canalització de l’aigua i la formació
a la població que l’ha de gestionar per part d’un tècnic agrícola.
Jahali (Senegal)
Millora de l’organització comunitària sobre la gestió de l’aigua i de la producció agrícola.
Creació del Grup d’Interès Econòmic GIE i compromís de treball amb l’associació Perital.
Jahali Madina (Gàmbia)
Adquisició d’un tractor per a la millora de la producció agrícola i de la comercialització dels
seus productes.

Gàmbia i Senegal
Projectes de codesenvolupament amb el GRIMM
Diyabougou Moussa

Diarra Madina. Grup electrògen

Diarra Madina. Assamblea

Diarra Madina. Planters

Laura Costa i Olivé
Regidora de Comunitat

Jahali (Senegal). Escola

Jahali Madina (Gàmbia). Tractor

Reunió de balanç amb l’ONG FODDE

Reunió amb A. Sow, director de l’Agència
Regional de Desenvolupament al Senegal

Ministre d’Agricultura de Gàmbia

Valoració de la visita amb el GRIMM

Sant Celoni sempre ha estat un poble
solidari. L’elevada participació en
esdeveniments col·lectius i de caràcter
altruista constaten aquesta afirmació
amb escreix i fan que el sentit de
pertinença a la col·lectivitat sigui més
profund i ompli d’orgull. L’Àrea de
Comunitat, a través dels àmbits de
Solidaritat i de Cooperació, porta a
la motxilla un bon grapat d’anys de
treball en aquesta direcció. Un treball
que sense cap dubte repercuteix
significativament en el progrés del
municipi, tant pel que fa a la
consciència activa d’un món amb
desigualtats i injustícies, com pel que
fa a la bona convivència entre
autòctons i nouvinguts. Dos temes
incipients que es convertiran en
oportunitats per aquells que els
afrontin amb valentia i generositat.
I, en canvi, es convertiran en
problemes per aquells que hi aboquin
por i ignorància. A aquest ritme, però,
Sant Celoni haurà superat el repte
abans de mitjanit. I tots hi sortirem
guanyant!
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La Coordinadora d‘Entitats Solidàries de Sant Celoni es va crear l’any 1995 amb la voluntat d’unir esforços en l’àmbit solidari.
Aquestes són les entitats que en formen part, els projectes que van realitzar durant el 2007 i les seves dades de contacte:

Nom entitat
Missioneres
COR DE MARIA

CREU ROJA
SANT CELONI I
BAIX MONTSENY
TRUP DE NASSOS

Projectes actuals

Dades de contacte

Construcció d’una sala per a adolescents a La Serena,
Santiago de Xile

Tel.: 93 867 03 98

Projecte de “Salut indígena, salut viva”, sobre la
recuperació de la medicina tradicional de les poblacions
indígenes de Cotacachi (Equador).

Tel.: 93 867 26 04
santceloni@creuroja.org

Xè Festival de l’Amistat a Gorazde a Bòsnia

Tel.: 649 80 53 80
macmontona@gmail.com
Tel:. 629 77 41 57
carxofae@gmail.com
www.geocities.com/trupdenassos

ASSOCIACIÓ
D’IMMIGRANTS
MARROQUINS
DE SANT CELONI
GRIMM
Grup d’immigrants
Baix Montseny
ASSOCIACIÓ
EQUATORIANA
DE SANT CELONI
FUNDACIÓ PROIDE

MANS UNIDES

Activitats de caire cultural, social i esportiu al municipi
S’està elaborant un projecte de cooperació al
desenvolupament a Larache

aim.sc@hotmail.com

Projectes de cooperació a les poblacions d’origen a
Gàmbia i Senegal.

Tel.: 93 848 45 07

Activitats de caire cultural, social i esportiu al municipi

Tel.: 669 991 188

Projecte de sosteniment a una escola de
Tchandana a Togo

Tel.: 93 867 02 65
proide@fundacioproide.org

Ampliació d’un centre d’infants discapacitats
a Lokichar a Kenya

Tel.: 93 870 62 49
mansunides_vor@hotmail.com
www.mansunides.vallesnet.org

• La col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament consisteix en el finançament compartit de projectes, ja siguin per
iniciativa del municipi o bé per la participació en projectes propis del Fons.
• Els projectes de suport al poble sahrauí fan referència a les colònies d’infants durant el mes de juliol i agost, l’acollida de malalts en pre i post
operatori i la Caravana per la Pau, en la que també hi dónen suport les escoles del municipi.
• Pel que fa a les ajudes d’emergència a catàstrofes, enguany s’han destinat al terratrèmol del Perú i l’huracà Fèlix de Nicaragua.
• A banda dels projectes de codesenvolupament amb el GRIMM, actualment també es treballa amb l’Associació de marroquins de Sant Celoni i
l’associació d’equatorians residents a Sant Celoni per poder realitzar projectes de cooperació al desenvolupament a les seves poblacions d’origen.

Què és el 0,7%?
Les Nacions Unides van demanar l’any 1960 que els països desenvolupats dediquessin, com a mínim, l’1% del Producte Interior Brut (PIB) –conjunt
de productes i serveis produïts en un any- als països pobres del Sud. El 1972 l’ONU va reformular la petició. L’ajuda de caràcter oficial hauria de
cobrir el 0,7% del PIB i la resta hauria de procedir d’organitzacions no governamentals (ONG) o altres fonts particulars.
Segons l’ONU, si tots els països complissin aquesta recomanació, el volum total d’ajuda seria suficient per eradicar la fam al món en un període
de 10 anys, a més de possibilitar condicions de desenvolupament en els països pobres, suficients com per invertir l’actual tendència que augmenta
cada any la distància entre les rendes per càpita del Nord i del Sud.

Què és la cooperació al desenvolupament?
La cooperació al desenvolupament és la relació política, social i econòmica que s’estableix entre actors compromesos del Nord i del Sud per tal
d’incidir i superar les diferències econòmiques entre els dos mons. És un mecanisme de doble via, en el qual els agents del Nord aporten, des del
seu relatiu benestar, recursos econòmics, tecnològics, etc. i, els agents del Sud, els valors dels seus models socials i de convivència.

4

Comunitat
Garantia de qualitat als tallers de reparació de vehicles
Amb l’objectiu de garantir la qualitat en el servei d’automoció al nostre
municipi, l’Ajuntament de Sant Celoni en col·laboració amb la Diputació
de Barcelona, el mes de novembre de 2007 va dur a terme la campanya
“Tallers, serveis de qualitat”. Aquesta campanya anava adreçada als
tallers de reparació de vehicles per tal de donar suport al sector i fer
un seguiment del grau de compliment de la normativa específica que
els regula.

CONCEPTE

PRIMERA FASE

Sí

No

Factures amb totes les dades

19

0

Resguard de dipòsit amb totes les dades

16

3

En total es van visitar 19 establiments i es van recollir dades referents
als aspectes següents: autorització d’indústria, placa distintiu homologada,
informació a les persones consumidores (Fulls Oficials de
Reclamació/Denúncia a disposició dels clients, cartell de drets de les
persones usuàries, cartell de preus i horari de servei al públic) i obligacions
documentals (pressupost previ, resguard de dipòsit, factura i garanties).

Pressupost amb totes les dades

18

1

Dónen garantia

19

0

Horaris visibles i llegibles

18

1

Cartell de preus

19

0

Cartell de drets de l'usuari

17

2

Dels resultats obtinguts a les visites realitzades pels tècnics qualificats,
cal destacar que el compliment de la normativa sectorial és en
termes generals molt bo, amb índexs positius que oscil·len entre
el 90 i el 100 per cent dels establiments. L’aspecte que presenta un
nivell de compliment relativament més baix – encara que sempre
per sobre del 50 per cent d’establiments – és el relatiu a la
presentació d’un resguard de dipòsit amb totes les dades.

Fulls oficials de reclamació

19

0

Placa distintiu homologada

17

2

Autorització d'indústria

19

0

Permís municipal

19

0

Creu Roja reparteix aliments
El passat 7 de febrer, la Creu Roja va fer un nou repartiment d’aliments
al municipi. Aquest és un servei d’ajuda social que es realitza des de
fa 25 anys. Els aliments provénen de fons europeus i es reparteixen
a l’edifici del Sax Sala quatre vegades l’any. Per poder accedir a aquesta
ajuda cal adreçar-se als Serveis Socials de l’ajuntament, al carrer de
Santa Fe, 52, 1r pis (al mateix edifici de la Policia Local). Els professionals
d’aquest servei valoren cada cas seguint el barem d’ajudes socials
municipal i havent presentat prèviament documentació relativa als
ingressos. El termini per presentar les sol·licituds per al segon repartiment
anual d’aliments ja ha finalitzat, però es pot accedir a la resta. L’any
2007 es van lliurar 27.843 kg a 1.474 usuaris/es.

EXPOSICIÓ DEL TREBALL
REALITZAT PER LES I ELS
ALUMNES
DE DIBUIX I PINTURA DE
L’ESCOLA D’ADULTS
Inauguració:
5 de març a les 19 h
Fins el 18 de març
Sala d’exposicions
de Can Ramis

8 de març

El Dia Internacional de les Dones
La commemoració d’aquesta data no es basa en un únic fet ni té un únic
sentit, sinó que abasta 90 anys de lluita per la igualtat, la justícia, la pau
i el desenvolupament. A Sant Celoni commemorem aquest dia, com
molts d’altres, per tal de promoure els drets humans i els valors
democràtics. Perquè encara queda molt per fer i per aprendre.

Participa-hi!

EXPOSICIÓ DE PINTURES
DE L’ARTISTA VIOLETA
L.VALDOR
Inauguració:
6 de març a les 20 h Fins
el 18 de març
Sala d’exposicions de
Caixa Manlleu

II TROBADA DE DONES
DEL MÓN
Dissabte 8 de març
a les 16 h
Sala de conferències de
la Biblioteca de
l’Escorxador
CONFERÈNCIA SOBRE
LA NOVA LLEI
D’IGUALTAT A LES
EMPRESES
Dijous 13 de març
a les 20 h
Sala de conferències de
la Biblioteca de
l’Escorxador
CINEFÒRUM
“EN TIERRA DE HOMBRES”
Divendres 14 de març
a les 19 h
Sala petita de l’Ateneu
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Activitat de Govern
Ple municipal
Sessió ordinària del dia 11 de febrer de 2008

1. Esborrany de l'acta de la sessió anterior del Ple municipal.

Sí

No

Abstenció

7 CIU + 8 PSC + 2 CUP

2. Sorteig de les persones que han de formar part de les meses lectorals en les
properes eleccions a Corts Generals del dia 9 de març de 2008.
3. Prendre coneixement de a transformació de la mercantil Concesionaria
Barcelonesa de societat anònima en societat limitada.
4. Modificació del contracte de concessió del servei municipal de neteja viària per
incorporació de l’àmbit de Can Sans, de nova urbanització.

7 CIU + 8 PSC + 2 CUP

5. Ratificació de la resolució de l’Alcaldia acceptant la subvenció atorgada en el
marc del PUOSC 2007 per a la urbanització del carrer Breda de la Batllòria.

7 CIU + 8 PSC + 2 CUP

6. Adhesió al Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat 2008-2011.

7 CIU + 8 PSC + 2 CUP

7. Adjudicació del contracte per a la gestió del servei municipal d’abastament
d’aigua potable al municipi de Sant Celoni, sota la modalitat de concessió de
servei públic amb execució d’obres.

7 CIU + 8 PSC

8. Canvi de modalitat d’actuació del polígon 1 del Pla especial de protecció i
millora de Boscos del Montnegre.

7 CIU + 8 PSC + 2 CUP

9. Projecte d’urbanització de la UASU-19 “Puig de Bellver” i dels carrers Joaquim
Costa, Consell de Cent, Germana Reyes i avinguda Verge del Puig.

7 CIU + 7 PSC + 2 CUP

10. Contractació de les obres d’urbanització de la UASU-19 “Puig de Bellver” i
dels carrers Joaquim Costa, Consell de Cent, Germana Reyes i avinguda Verge
del Puig.

7 CIU + 7 PSC + 2 CUP

11. Moció presentada pel grup municipal del PSC per revisar i agilitzar la promoció
d’habitatges de protecció oficial a Sant Celoni.

7 PSC

12. Moció presentada per la Secció Local d’ERC i consensuada pels 3 grups
municipals d’adhesió al Manifest a favor del programari lliure i formats oberts
als municipis.

7 CIU + 7 PSC + 2 CUP

13. Moció per realitzar una política global d’habitatge presentada pel grup
municipal de CiU

7 CIU + 7 PSC

2 CUP

7 CIU
2CUP

2 CUP

CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
Informació de la correspondència rebuda des del darrer Ple ordinari.
Informació de les resolucions dictades per Alcaldia i per la regidora de Seguretat Ciutadana en els mesos de novembre i desembre
de 2007 i gener de 2008.
Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per Alcaldia en els mesos de novembre i desembre de 2007 i
gener de 2008.

Selecció
de personal
Ajuntament
de Sant Celoni

1. Contractació d’un/a tècnic mig d’economia.
Àrea: Economia
Termini de presentació d’instàncies: 10 de març.
Recollida de bases: OAC i pàgina web de l’Ajuntament (www.santceloni.cat)
2. Contractació d’un/a tècnic mig pel programa de prevenció de drogodependències.
Àrea: Comunitat
Les bases sortiran el 10 de març.
Recollida de bases: OAC i pàgina web de l’Ajuntament (www.santceloni.cat)
3. Contractació d’un/a tècnic auxiliar de cultura (la Batllòria).
Àrea: Cultura
Les bases sortiran durant la segona quinzena de març.
Recollida de bases: OAC i pàgina web de l’Ajuntament (www.santceloni.cat)
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Nou hospital i habitatge assequible:
dos grans reptes més aprop
La Comissió d’Urbanisme de la Generalitat inclou Sant Celoni en el Pla d’àrees residencials
estratègiques (ARE), un projecte a desenvolupar en els propers 10-15 anys
L’àrea residencial estratègica de Sant Celoni té una extensió prevista de 25 hectàrees de les quals el
41% serà espai verd, el 14% equipaments públics, un altre 15% de vials i el 30% restant, nou
habitatge, la meitat del qual serà de règim social. L’Ajuntament proposa ubicar l’ARE a Can Riera
de l’Aigua (entre la riera del Pertegàs i la nova obra del TAV) on actualment ja hi ha el CEIP Josep
Pallerola i Roca.
- El 41 % de l’ARE de Sant Celoni serà zona
verda i contempla preservar els fragments
de boscos d’alzina i roure que hi ha al sector,
reconèixer els torrents i rieres que baixen de
la falda del Montseny fins la riera del Pertegàs,
mantenir el parc lineal a la franja de protecció
del TAV de 50 metres d’ample i 1000 de llarg
que constituirà part de la futura “ronda verda”
del municipi. A més, el Pla garanteix la
integració en el medi, l’eficiència energètica,
l’estalvi en el consum d’aigua i el tractament
de residus, amb especial atenció a la
utilització d’energies renovables.
- El nou hospital comarcal se situarà en una
parcel·la d’uns 20.000 metres quadrats.
L’Ajuntament ja havia fet algunes gestions per
ubicar el nou hospital en aquella àrea i el
Departament de Sanitat de la Generalitat
havia vist amb bons ulls la proposta ja que
permet ampliar considerablement l’edifici i
disposa de millors vies de comunicació. Amb
l’aprovació de l’ARE, s’hi afegeixen més
avantatges: la possibilitat de constituir un
complex sanitari complet i agradable, amb
residència geriàtrica i centre de dia amb
cost 0 (estalvi de 2 milions d’euros pel
municipi) i molta més rapidesa en l’execució,
ja que vénen regulades pel Decret Llei de

mesures urgents en matèria urbanística, que
gaudeix d’un procediment molt més ràpid
que l’ordinari.

estarà reservat per anar construint en funció
de la necessitat o demanda, a 10 - 15
anys vista.

- S’hi preveuen 2 hectàrees més d’equipaments
a més dels sanitaris, com pot ser la
consolidació de la masia de Can Riera de
l’Aigua com un equipament públic de tipus
sociocultural.

L’ajuntament està negociant amb la Generalitat
una densitat màxima a la zona de 50
habitatges per hectàrea, la mateixa que s’ha
practicat als barris del Pertegàs, les Torres i
el Pla de Palau que garanteix una molt bona
qualitat urbanística.

- Programa residencial de 1.200 nous
habitatges, la meitat dels quals hauran de
ser de règim protegit, que significa que amb
la mateixa qualitat, l’administració dicta els
preus i fa que siguin significativament més
assequibles. Això és una molt bona notícia
per a la gent de Sant Celoni, especialment
per als joves que es volen emancipar, nous
col·lectius emergents com famílies
monoparentals o la gent gran que no disposa
d’uns ingressos gaire elevats. Cal tenir en
compte, però, que aquest és un projecte a
10-15 anys vista i es construirà seguint la
demanda.

A més, segons la formulació de les ARE els
promotors fan una cessió econòmica d’un
15% de l’aprofitament urbanístic del sòl per
invertir en els equipaments públics.

Així mateix, l’Ajuntament valora com una
molt bona oportunitat per a establir-hi també
habitatges tutelats o dotacionals per a gent
gran. De totes maneres, no vol dir que aquests
habitatges s’hagin de construir al mateix
temps, sinó que el sector que es determini

El desenvolupament d’aquest sector serà
impulsat a partir d’un consorci integrat per
l’Institut Català del Sòl i l’ajuntament, fet que
garanteix la participació i incidència del municipi
en el projecte.
A causa de la demanda dels municipis, aquest
pla ha doblat fins a 100 el nombre d’àrees que
inicialment contemplava, que s’establiran a
partir de la redacció de 12 plans directors
urbanístics que s’aprovaran definitivament
durant el primer trimestre de l’any vinent. A
més de Sant Celoni, al Vallès Oriental s’hi ha
inclòs la Roca, Cardedeu, la Llagosta, Parets,
Granollers i Montmeló.

Simulació de la previsió de la zona
Ronda
verda

Complex sociosanitari:
- Hospital comarcal
- Residència geriàtrica
- Centre de dia

CEIP Josep
Pallerola i Roca

Bosc d’alzines
i roures

Llera del
Pertegàs

Masia de Can Riera de l’aigua.
Equipament públic sociocultural.
Habitatges i equipaments públics:
600 habitatges de règim protegit i
600 de règim general
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Educació permanent
i magatzems de distribució o de grans
superfícies.

S’obre el període
d’inscripcions
per els cursos
d’alfabetització
digital
Curs orientat a persones que han tingut molt
poc contacte o no n’han tingut cap amb
l’ordinador. Es realitza una introducció a
conceptes fonamentals de la informàtica:
crear i guardar documents, escriure
documents de text, Internet, correu
electrònic...
Durada: 30 hores en dues sessions setmanals,
des d’abril a juny
Matrícula: del 25 al 31 de març

Informació i inscripcions:
Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
De dilluns a divendres de 15 a 21 h
Torras i Bages, 12, 1r
Tel. 93 864 12 25
cfadults@santceloni.cat

30 joves del ptt
inicien la formació
professional en els
sectors industrial i
de serveis
Un total de 30 joves inicien el segon període
formatiu del programa, després d’haver
superat amb èxit el període comprès entre
els mesos d’octubre i desembre de 2007,
durant el qual es preparen i prenen decisions
sobre el seu itinerari formatiu i laboral.
Distribuïts per perfil professional, en els
mòduls d’auxiliar en comerç i atenció al
públic i auxiliar en muntatge d’instal·lacions
elèctriques, d’aigua i gas i acompanyats
per experts dels sectors de serveis i
industrial, es preparen a l’aula de simulació
i al taller.
Durant aquest segon període, les empreses
de pràctiques juguen un paper fonamental
en la formació específica i en el creixement
personal dels joves que acullen en
pràctiques.
Com col·labora l’empresa amb el
programa?... i per què?
A partir del 25 de març els alumnes del ptt
iniciaran les pràctiques formatives en
empreses en els àmbits següents:
- Auxiliar en comerç i atenció al públic: petit
comerç, supermercats, punts d’informació
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- Auxiliar en muntatge d’instal·lacions
elèctriques, d’aigua i gas: instal·lacions
industrials i domèstiques d’aigua, llum i
gas, climatització i telecomunicacions.
Les empreses que col·laboren tenen
l’oportunitat de participar en la formació
de futurs professionals. També poden
conèixer i formar a joves que podrien arribar
a ser treballadors de les empreses i
comerços del Baix Montseny.
Aquelles entitats que estiguin interessades
en participar amb el programa o necessitin
joves aprenents per formar part del seu
equip, poden contactar amb les tutores
del ptt (matins, tel. 93 864 12 22).

Educació
Oficina Municipal d’Escolarització
L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) és una oficina que col·labora
amb el Departament d’Educació en el procés d’escolarització dels
alumnes d’educació infantil, educació primària i educació secundària
obligatòria. Està situada a la Rectoria Vella i les seves tasques són:
- Orientar i informar adequadament les famílies de tota l’oferta educativa
del municipi (escoles públiques i escoles concertades): línies educatives,
projectes d’innovació educativa de cadascú dels centres, serveis que
ofereixen cada centre educatiu i cost (servei bon dia, menjador, activitats
extraescolars...).
- Publicar de les llistes amb un barem de tots els centres educatius (14
d’abril). Posteriorment, publicació de les llistes d’admesos/es a tots els
centres educatius (26 de maig).
- Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats
educatives específiques que en permeti la integració, faciliti la cohesió
social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població
escolar, en el marc de les previsions del Decret pel qual s’estableix el
procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments
sufragats amb fons públic.

Data preinscripció

- Supervisar el procés d’admissió de l’alumnat i el compliment de les
normes que el regulen i proposar a l’administració educativa les mesures
que consideri adequades, sens perjudici de les competències que
corresponen a la Inspecció Educativa.
Atenció al públic
- Del 25 de març al 30 de maig
De dilluns a divendres: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
- A partir del 2 de juny
De dilluns a divendres de 8 a 15 h
Com contactar-hi
Rectoria Vella passeig de la Rectoria Vella, s/n
Tef. 93 864 12 13 - Fax. 93 867 57 28 - a/e: educacio@santceloni.cat
Calendari
El procés de matriculació és igual per a tots els centres de primària i
secundària, tant públics com privats concertats, i comença amb la preinscripció.

Lloc preinscripció

Matriculació

Educació infantil,
primària i ESO

Del 25 de
març al 4
d’abril

A l’Oficina Municipal
d’Escolarització o al centre
demanat en primera opció

Del 9 al 13 de juny

Batxillerat
i cicles formatius
de grau mig

Del 13 al 23
de maig

A l’IES Baix Montseny

Del 30 de juny
al 4 de juliol

Cicles formatius
de grau superior

Del 26 de maig
al 6 de juny

A l’IES on es vulgui
cursar els estudis

Del 30 de juny
al 4 de juliol

Escola Municipal
de Música

Per als alumnes de l’Escola:
del 15 al 25 d’abril.
Per als alumnes de nova incorporació:
del 13 al 23 de maig

A l’Escola Municipal
de Música

Del 25 de juny
al 8 de juliol

No n’hi ha

Al Centre de
Formació
d’Adults – Baix
Montseny

Primera quinzena
de setembre

Centre de Formació
d’Adults
Baix Montseny

Escola bressol municipal
Les obres de l’escola bressol municipal s’estan executant segons el pla de treball previst: s’ha
acabat l’estructura de l’edifici, s’estan fent les particions interiors dels diferents espais i s’ha
iniciat la col·locació d’instal·lacions. Si no hi ha cap contratemps és de preveure que l’obra
finalitzi a finals d’octubre. A partir de llavors convindrà adequar els espais amb mobiliari i
equipament divers.
Considerant el calendari de l’obra, s’ha previst que el servei d’escola bressol municipal
s’iniciï el gener de 2009. Les 122 places que ofereix l’escola bressol es distribueixen en:
- 2 aules d’infants de 0 a 1 any
- 2 aules d’infants de 1 a 2 anys
- 4 aules d’infants de 2 a 3 anys
Progressivament també s’oferiran altres serveis complementaris per a infants i famílies.
El calendari de preinscripció i informació a les famílies sobre els serveis que s’oferiran,
horaris, taxes... serà del 9 al 20 de juny a l’Oficina Municipal d’Escolarització (edifici Rectoria
Vella). El període de matrícula serà del 20 al 31 d’octubre de 2008.

Darrera visita d’obres per part de l’alcalde i
els regidors de l’Equip de Govern
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Cultura
l’Ateneu
Centre Municipal d’Expressió
Escola de Música - Sant Celoni

Alumnes de Sant Celoni
actuaran al Palau Sant Jordi
52 alumnes de l’Escola Municipal de Música participaran el proper
29 de març en un gran concert al Palau Sant Jordi amb motiu del
15è aniversari de l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música).
Més de 4000 alumnes d’escoles de música de Catalunya
interpretaran onze obres composades per a l’ocasió pel prestigiós
compositor Albert Guinovart, englobades sota el títol: Els quatre
elements: terra, aire, foc i aigua. Les deu primeres obres estan
escrites per a quatre formacions diferents: instruments de corda
(terra), instruments de vent (aire) i instruments de percussió
(foc),que tocaran dues peces cada una, i cor (aigua), que cantarà
quatre cançons. Finalment, tots junts interpretaran la darrera obra:
Els quatre elements. Prèviament, cada grup haurà assajat, primer
a l’escola i després en trobades a diferents punts de la geografia
catalana: Lleida, Reus, Girona i Barcelona.

Les entitats participen en la
definició del model de Festa
Major
Unes 80 persones, representants de més de 40 entitats del municipi,
van participar el 20 de febrer a la primera de les dues reunions que ha
convocat l’Ajuntament per definir el model de Festa Major. L’objectiu
d’aquest procés participatiu és crear un espai de debat públic que permeti
definir els grans eixos del model de Festa Major. Consensuar àmbits de
programació, franges d’edat, ubicació dels concerts, ubicació de la fira,
temporalitat d’aquestes ubicacions, etc i d’aquí extreure’n el full de ruta
necessari per decidir la programació, tasca que desenvoluparà la ja activa
Comissió de Festes.
La propera reunió tindrà lloc el proper dimecres 5 de març, a la Sala
Petita de l’Ateneu i pretén recollir les aportacions del treball de les entitats
participants i consensuar un model de Festa Major. Aquest procés
participatiu s’emmarca dins les línies de treball de l’equip de govern,
afavorir la participació en el desenvolupament i disseny d’actuacions
municipals, alhora que recull el compromís que es va prendre en la
reunió de valoració de la Festa Major de 2007.

El concert serà a les 6 de la tarda i estarà dirigit per Salvador
Brotons, reconegut
director d’orquestra.
Les entrades es poden
comprar a Telentrada
de Caixa de Catalunya,
a partir del 3 de març.

L’Escola de Música participa
al Ball de Gitanes
Un dels conjunts d’instrumentistes de vent de l’Escola de Música
va participar al Ball de Gitanes. Concretament van ser set alumnes
que es van afegir a l’orquestra Ministrils de la Principal del Metro
a la cercavila i en els galops d’entrada i sortida dels balladors a la
plaça. L’experiència va ser molt profitosa i ja es plantegen poder
tocar totes les peces del Ball de Gitanes.

Primavera a
l’Ateneu
comença amb
un ple total
La programació Primavera a l’Ateneu
es va estrenar el 15 de febrer amb
un ple absolut amb la posada en
escena de l’obra Carta d’una desconeguda, d’Stefan Zweig, a càrrec
del Centre d’Arts Escèniques de Reus (CAER). La programació continua
amb jazz a càrrec de CMS Trio: Javier Colina, contrabaix; Marc Miralta,
bateria; i Perico Sambeat, saxo, l’1 de març.
El Ball a l’Ateneu, que es fan cada segon dissabte de mes, també van
començar amb l’orquestra Maravella que va registrar una bona entrada.
Properes dates a tenir en compte:
Dissabte 8 de març
Concert i ball a l’Ateneu - Orquestra Costa Brava
Dissabte 15 de març, 10 de la nit
El circ de Sara - L’ateneu popular 9 barris
Diumenge 30 de març, 5 de la tarda
ScRakeja’t - Cobosmika Company
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Imatges de Carnaval

Un miler de persones, repartits en 16
comparses, van participar a la rua de
Carnaval de Sant Celoni.

La mosqueteria amb 42 participants, va
guanyar el premi a la comparsa més
elaborada.

El guardó a la més original el va aconseguir
la comparsa disfressada d’Arca de Noè
amb 70 persones.

A causa de la gran afluència de gent el sopar popular es va haver de canviar d’ubicació
i del Pavelló es va passar a la pista coberta. Durant el ball de disfresses, es van entregar
els premis del XII concurs de comparses.

Els ajudants del Rei Carnestoltes van visitar
les escoles i també la Casa de la Vila.

El convidat d’honor d’aquest any va ser
l’expresident de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Pujol, que es va integrar
plenament a la festa ballant, fins i tot, la
part final.

Els Diables amb el popular enterrament
de la sardina van posar el punt i final al
Carnaval.

A la Batllòria, la rua de Carnaval va aplegar un nombrós públic.

La més animada va ser la comparsa Grease
1 amb 64 components.

La plaça es va tornar a quedar petita, tot i l’ampliació de les grades,
per seguir el Ball de Gitanes. Les 84 parelles de la Colla del Ferro
i les 65 de la Colla del Filferro van oferir els balls típics de Carnestoltes
com són: el galop d’entrada, el ball d’entrada, la jota, la contradansa,
la polca, la farandola, la polca nova i el vals.
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Patrimoni
Passegem pel... Sant Celoni medieval
La Rectoria Vella, antic casal dels rectors de la parròquia
es van traslladar a la nova rectoria, un edifici
adossat a l'església parroquial actual.
Aleshores començà la decadència de la vella
rectoria fins que cap a l'any 1910 la comprà
Mn. Josep Bové, que començà la seva
restauració com a colònia d'estiueig. En
aquesta època moltes famílies barcelonines
venien a passar l'estiu a la Rectoria Vella,
com la del decorador Jaume Valls. Aleshores
es pintà el trasllat de la Mare de Déu de
Montserrat, s'enjardinà l'entorn i s'hi
construïren dues torres.

La Rectoria Vella era l'habitatge del rector i
sacerdots de Sant Martí de Pertegàs, la
primitiva parròquia de la vila. Situada al mig
del parc al qual dóna nom, és un magnífic
exemple de casal del gòtic civil català,
construït en el segle XV. L'edifici té planta
rectangular, gairebé quadrada, i s'estructura
a l'entorn d'un pati central, ara cobert amb
una claraboia, que servia per donar llum i
ventilació. Consta de planta baixa i dos pisos
i la coberta és a quatre vessants. Algunes de
les finestres i balcons de les façanes es van
redistribuir en la intervenció de 1982, època
en què s'incorporà la finestra lobulada de la
façana principal. Al segon pis o golfes hi ha
unes boniques galeries d'arcs conopials fetes
amb maó, que es construïren cap al segle XVI.

A l'interior, al primer pis, una gran balconada
perimetral envolta el pati. En aquesta zona
destaca un gran finestral tripartit amb esveltes
columnes gòtiques, que dóna llum a la sala
d'actes actual. Posteriorment, un altre es
transformà en porta. En una de les parets hi
ha una pintura mural que representa el trasllat
de la Verge de Montserrat, feta segurament
pels volts del 1920. Segons la llegenda, una
comitiva presidida pel bisbe de Manresa trobà
la imatge de la Moreneta en un cova de
Montserrat. Es decidí de portar-la en processó
fins a la seu de Barcelona, però en arribar a
l'indret on ara s'alça el monestir, la imatge
pesava tant que era impossible de moure-la.
Així interpretaren que la Mare de Déu volia
romandre a la muntanya i li aixecaren el
santuari.

El 1951 la Rectoria Vella passà a ser propietat
dels germans de La Salle de la Bonanova,
que la utilitzaren com a casa de colònies fins
que el 1975 l'adquirí l'Ajuntament. J. Ros de
Ramis dirigí la primera restauració de 1982,
que afectà les façanes i coberta. La resta de
l'edifici es rehabilità mitjançant una escola
taller entre 1988 i 1992, d'acord amb el
projecte de l'arquitecte Agustí Portales.
Actualment la Rectoria Vella és la seu de
l'Àrea de Cultura. A la planta baixa s'hi fan
exposicions temporals i al primer pis hi ha
el Centre de Documentació de Sant Celoni i
del Parc Natural del Montnegre-Corredor.

Tot i la importància de l'edifici, no hi ha gaire
documentació que hi faci referència. Ferrer
Despujol, rector de Sant Martí de Pertegàs
aproximadament entre 1413 i 1432 va fer
construir el casal, com demostren els símbols
heràldics que hi ha en algunes mènsules de
pedra de la sala d'actes. Representen el mont
florit, un pujol coronat amb una flor de lis,
que era l'emblema de la família Despujol.
L'any 1850 el rector i la comunitat de preveres

Reunió dels propietaris de finques forestals del Montnegre i el Corredor
L’Ajuntament de Sant Celoni convoca totes les persones propietàries de finques forestals al Montnegre i el Corredor a la reunió que
tindrà lloc el dimecres 12 de març a 2/4 de 8 del vespre a la Biblioteca l’Escorxador. Durant la trobada, s’exposarà tota la informació
referent al Pla marc per a la recuperació i valorització de les finques forestals del Montnegre i el Corredor, execució i finançament i s’atendran
totes les preguntes que es puguin generar.
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Biblioteca - Oficina de Català
El Recull de premsa local, consultable en línia
des de qualsevol racó del món
La Biblioteca ha creat una eina que recull totes les notícies que surten
a la premsa local i comarcal sobre la nostra població i la seva àrea
d’influència.
Amb una actualització setmanal, podeu trobar-hi des de notícies sobre
el comerç, la cultura, la història, successos, activitats, economia, esports,
medi ambient i un llarg etcètera que arriba a més de 350 matèries.
El Recull de premsa permet fer cerques per matèries, limitar la recerca
per dates o buscar per paraula clau (text lliure).
Actualment es recullen les notícies publicades en 9 publicacions locals,
comarcals i d’abast nacional com ara L’Actualitat del Baix Montseny, el
9nou la Revista del Vallès, La Vila i publicacions digitals d’àmbit nacional.

Podeu consultar les notícies directament a:
www.santceloni.cat/reculldepremsa
o a través de la icona que hi a la portada del web
de l’Ajuntament (www.santceloni.cat)

Recull de
premsa local

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
Vuitena edició del programa
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
El programa Voluntariat per la llengua té com a objectiu posar
en contacte voluntaris que vulguin destinar una hora a la setmana
durant 10 setmanes a conversar en català amb persones que
estan aprenent la llengua catalana i que volen practicar-ne l’ús oral.
Un cop les dues persones entren en contacte, només hauran de
pactar dia, hora i lloc de trobada (1 hora setmanal) i mantenir el
compromís de parlar en català.
Tant si vols deixar-te anar a parlar en català
com si vols ajudar a algú a fer-ho,
adreça’t a l’Oficina de Català de Sant Celoni i dóna les teves
dades personals: nom, cognoms, edat, adreça complet, telèfon
i adreça electrònica. Nosaltres ens posarem en contacte amb tu.
Contribuir a incorporar les persones estrangeres a la llengua
catalana exigeix facilitar-los-en l’ús.
Dedica-hi una hora a la setmana!

INSCRIPCIONS: del 25 al 31 de març
HORARI: de dilluns a divendres de 10 a 13 h
i dilluns i dimecres de 16 a 17.30 h
LLOC: parc de la Rectoria Vella, s/n
TELÈFON: 93 864 12 13
A/e: santceloni@cpnl.cat
www.cpnl.cat

MOTS AMB ARRELS
Els noms de lloc ens parlen
L’objecte d’estudi de la toponímia són els
noms propis de muntanyes, valls i altres
accidents del relleu; rius, torrents, estanys
i fonts; accidents costaners i marítims;
nuclis de població i cases isolades; etc.
Els descobreix, els registra, els classifica,
en cerca l’origen i l’evolució, n’aclareix
el significat inicial i, finalment, en regula
l’ús correcte, tant oral com escrit.
En l’exposició es proporcionen pistes i
informacions per entendre l’origen i el desenvolupament de la toponímia
a Catalunya. Mitjançant un recorregut pel territori es mostren noms
que ens parlen de serres i de valls, de platges i de rius, però també
d’altres que ens transporten a religions i creences o a antigues amenaces
(és el cas dels topònims basats en la defensa i la guaita).
L’exposició també presenta la toponímia d’elements presents a Catalunya,
però que compartim amb molts altres indrets, com la toponímia del
cel, que tanta curiositat ha despertat sempre, i la del vent.
Dimecres 2 d’abril a les 19.30 hores
a Can Ramis (plaça de la Vila, 25)
Acte d’inauguració de l’exposició
“Mots amb arrels. Els noms de lloc ens parlen”.
Hi intervindran alumnes dels Cursos de Català per a Adults de
Sant Celoni, que presentaran el Quadern núm. 3. Seguidament,
tindrà lloc la conferència “El valor de la toponímia”, a càrrec de
Joan Anton Rabella, tècnic de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut
d’Estudis Catalans.
L’exposició es podrà visitar del 3 al 13 d’abril, de dijous a
dissabte de 18 a 20 hores.
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Esports
3 ors i 2 plates pel karate celoní
Dissabte 16 febrer van tenir lloc a Montcada i Reixac els campionats
de Catalunya de Karate. El club Karate Just (Esportiu Mètric)
capitanejat pel seu entrenador, Joan Just, va aconseguir 3 medalles
d’or i dues de plata:
Kata aleví masculí. Medalla d’or: Jordi Mesa
Kata Infantil Masculí. Medalla de plata: Joan Francesc Barril
Kata Juvenil Masculí. Medalla d’or: David Pou
Kata infantil Femení. 5ª classificada: Alba Pou
Kata infantil Femení. 8ª classificada: Elisabet-Rose Peabody
Kumite infantil + 60 kg. Medalla de plata: Joan Francesc Barril
Kumite juvenil masculí +70 kg. Medalla d’or: David Pou
Aquest resultats donen opció als medallistes a formar part de la selecció
catalana de Karate per anar als campionats d’Espanya que se celebraran
el mes abril a Cuenca.

Els 2 equips del Club Nou triomf del
Petanca Sant Celoni patinatge artístic
aconsegueixen
celoní
La Secció de Patinatge Artístic del Club Patí
l’ascens
El Club Petanca Sant Celoni ha aconseguit
pujar de categoria. Els 2 equips del club s’han
proclamat campions de la tercera i cinquena
divisió, un resultat que els proporciona l’ascens.
Assolir l’accés a segona divisió és una fita
històrica per a l’entitat.

Nova edició del
Campionat local
de cros
Organitzat pel Club Atletisme Sant Celoni, es
va celebrar el mes de gener, la XXXIVena edició
del Campionat local de cros a la Pista Municipal
d’Atletisme. Durant la matinal es van disputar
curses de totes les categories des del més petits
fins als veterans, amb la participació afegida
d’atletes d’altres municipis de la comarca.

Sant Celoni, actual Campiona del Món de
Show Conjunts, continua augmentant la seva
llista de triomfs. A finals de gener va guanyar
el Campionat de Barcelona i diumenge 17 de
febrer es va proclamar Campió de Catalunya
en la modalitat de grups petits amb el seu
espectacle Electro-Geo –drama basat en el
canvi climàtic. Des d'aquesta temporada, el
grup petit de show celoní ha vist reduït el
nombre de les seves patinadores: de 12 han
passat a 8: Andrea López, Emma Enríquez,
Gemma Margarit, Laura Vila, Mari Carmen
Garcia, Magalí Fortón, Agnès Auledas i Jaume
Pons. Els dies 14 i 15 de març, el grup de
show s'afronta a un nou repte: el Campionat
d'Espanya, que se celebrarà a la localitat
valenciana d'Alcoi.

Enquesta sobre els
hàbits esportius de
la gent de Sant
Celoni i la Batllòria
A partir de la segona quinzena de maig es
durà a terme mitjançant telèfon una enquesta
sobre els hàbits esportius de la gent de Sant
Celoni i la Batllòria. Aquesta informació servirà
de base per a l’elaboració del Pla
d’equipaments esportius de Sant Celoni i la
Batllòria que s’està redactant actualment a
proposta de l’Ajuntament i amb el suport de
la Diputació de Barcelona. En el cas que us
truquin, us demanem que atengueu les
persones enquestadores. La vostra opinió és
molt valuosa amb vista a confegir conclusions
sobre els equipaments que caldrà bastir al
municipi en els propers anys.
• Nombre de persones a enquestar: 600
• Metodologia: telefònica
• Durada (aprox.): 15 minuts
• Públic objectiu: persones a partir de 16
anys de Sant Celoni i la Batllòria

Els/les nous/ves campions locals són:
Categoria

Femení

Masculí

Prebenjamí

Helena Planas Massó

Jordi Valentí Molist

Benjamí

Paula Garrido Daniel

Marc Carrera Salvador

Aleví

Glòria Cabrera Borotau

Iván Andrei

Cadet

Sense participació local

Adrià Quesada Poveda

Sénior

Anna Álvarzez Grijalba

Manel Cruz Ortega

Veterà

Sense participació local

Carles Lombarte Gasulla

Diumenge 24 de febrer, 4 atletes celonins van pujar al podi del XXV Gran Premi de marxa de Sant Celoni:
Anna Galin, Mar Juàrez, Adrià Galin i Adrià Castanyeda.
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Habitatge
Ajuts personalitzats a l’allotjament per a l’any 2008
El Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya ha fet pública la
convocatòria dels ajuts personalitzats a
l’allotjament per a l’any 2008. Aquests ajuts
són per a persones que acreditin que no
poden satisfer els rebuts impagats del lloguer
o de les quotes d’un préstec hipotecari d’un
habitatge per tal que la persona sol·licitant i la
seva família puguin continuar en l’habitatge.

Requisits
1- Residir a Catalunya
2- Ser titular del contracte de lloguer o ser titular
del préstec hipotecari
3- No superar ingressos mensuals màxims
ponderats segons membres unitat
convivència.
4- Estar al corrent del pagament de les rendes
del lloguer dels últims 12 mesos anteriors
al període pel qual se sol·licita ajut i pel que
fa al préstec hipotecari de l’habitatge objecte
de l’ajut cal tenir pagades les quotes
corresponents a un any com a mínim.

Quadre
comparatiu
dels ajuts
al lloguer

Edat
Ajut mensual
Temps màxim de l’ajut
Ingressos màxims
Aval
Préstec per al pagament
de la fiança

5- Destinar l’habitatge a domicili habitual

Informació

6- No ser propietari de cap altre habitatge.

Àrea de Comunitat de l’Ajuntament,
c/ Santa Fe, 52, 1r
Oficina Local d’Habitatge, c/ Campins, 24
(edifici El Safareig)

7- Els motius del deute de les rendes de lloguer
o quotes d’amortització han de ser per
circumstàncies sobrevingudes i no previsibles
degudament justificades a criteri dels serveis
socials.
8- Pagar una renda de lloguer o quota
d’amortització mensual que no superi els
700 euros.
9- Que no hi hagi relació de parentiu per
matrimoni o una altra relació estable, per
consanguinitat o adopció, entre el propietari
i l’arrendatari.
10- Que en el moment de presentar la sol·licitud
la vigència del contracte sigui superior a vuit
mesos o si no que el propietari garanteixi
la renovació contractual.

Sol·licituds
Impresos normalitzats que es poden obtenir a
al web del Departament de Medi Ambient i
Habitatge
(http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans
/habitatge/impres os/formularis)

Presentació sol·licituds
Oficina Local d’Habitatge, c/ Campins, 24
(edifici El Safareig)

Resolució
Departament de Medi Ambient i Habitatge

11- Que amb l’atorgament de l’ajut es liquidi
el deute existent.

Ajuts pel pagament de lloguer i de renda bàsica d’emancipació

Ajuts al lloguer
GENERALITAT
(estan a punt de convocar-se)

Renda bàsica emancipació
ESTAT

Tothom

de 22 a 30 anys

240 euros màxim

210 euros fix

indefinit (revisió anual)

4 anys

22.000 euros

22.000 euros

6 mesos

6 mesos

Crèdits per a l’emancipació per
a joves fins a 24.000 euros

Fins 600 euros
4 anys de residència legal
a l’Estat espanyol

Altres condicions

Quadre
comparatiu de
programes

Serveis que ofereix la Borsa d’habitatge
Borsa Jove d’Habitatge
(en funcionament des del mes de gener)

XMLLS
Xarxa Mediació per al Lloguer Social

Joves menors de 35 anys

No hi ha límit d’edat

Ingressos

Ingressos mínims 1,5 vegades IPREM

Ingressos màxims de 5,5 vegades IPREM

Determinació
de la renda de
lloguer

El 30% de la suma dels ingressos
determina el preu màxim de lloguer

El 42% de la suma dels ingressos determina
el preu màxim de lloguer

Assegurances

Habitatge assegurat durant 1 any

Habitatge assegurat durant 2 anys

Accepta que t’avalin amb una propietat
i amb nòmines

Només accepten avals de nòmines

Destinataris

Fiances solidàries
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Espai públic
La poda d’arbrat urbà: un marc per al debat
La poda dels arbres de pobles i ciutats forma part del calendari tradicional. Veure
jardiners/eres treballant-hi és una imatge clàssica dels hiverns mediterranis.
L’acció de poda es duu a terme per ajudar l’arbre a viure amb salut i, alhora,
donar-li la forma més escaient d’acord amb les característiques de l’entorn on
es troba. Amb els anys, s’han emprat diferents tècniques i criteris de poda, fins
al punt que fins i tot hi ha debats oberts entre especialistes. Això vol dir, que,
com tantes altres coses referides a la natura no hi ha plantejaments tancats i
definitius. Sovint, el debat es trasllada al carrer, quan veïns i veïnes plantegen
les seves diverses visions sobre com s’ha de fer: “abans el plàtans es coronaven
i així no calia collir fulles del terra..”.; “als arbres cal deixar-los créixer lliurament
i no maltractar-los..”.; “si no es poden molt fan borles que provoquen al·lèrgies...”;...
Des de l’Ajuntament, s’intenta trobar l’equilibri òptim entre la conservació de
l’arbre i l’adequació al medi urbà. Cal però que la ciutadania prengui consciència
que, ni el model que s’havia vist “des de sempre” és la fórmula perfecta, ni
les noves corrents d’enginyeria agrònoma són exercicis frívols d’innovació per a la innovació. És bo escoltar la saviesa de la tradició i
respectar els avenços de la recerca. Segur que, amb errors, però amb paciència es pot trobar el punt més escaient.

Nou sòcol de protecció
al carrer de Ramis

Arranjament de la
rotonda les Torres

La plaça de les Illes
Belles estrena bancs

Amb l’objectiu de millorar els acabats de la
vorera del carrer de Ramis que llinda amb el
Club Tennis Sant Celoni, s’ha habilitat un nou
sòcol protector. A més, aquesta mesura millora
la seguretat de la tanca de les pistes de tennis.

A l’espera d’una remodelació més definitiva,
aquest darrer mes s’ha adequat la rotonda que
hi ha a prop de la prefectura dels Mossos
d’Esquadra, al sector de les Torres, per evitar
el pas de persones a peu, considerat de risc.
Aquest espai feia mesos que estava
desendreçat, després que s’hi varen dipositar
terres provinents d’obres de la nova plaça del
carrer d’Alfons Moncanut.

El més de febrer s’ha fet una endreça de la
plaça de les Illes Belles, consistent en el canvi
dels diversos bancs. L’actuació ha permès
també reduir la varietat de models que hi havia
i que donaven una imatge una mica
desordenada de l’espai. Alhora s’han arranjat
les pistes de petanca que tornen a tenir
usuaris/àries. A la plaça del Bestiar també s’hi
ha fet una intervenció similar.

Residus:

tots els calendaris de recollides al web municipal
Per tal de facilitar a tothom el coneixement del calendari celoní de recollida de residus, a partir d’aquest mes de març estarà
disponible al web de l’Ajuntament de Sant Celoni. Entre altres aspectes es detallarà el règim de recollida de cada fracció:
Rebuig (contenidors verd fosc), Orgànica (contenidor marró) i recollides setmanals de Paper i cartró i de Voluminosos:

Calendari anyal, amb precisió sobre com queda la recollida quan coincideix en dies festius especials.
Paper i cartró (contenidor blau); envasos (contenidor groc) i vidre (contenidor verd clar):
Calendari mensual detallat de cada fracció (enllaç amb el web de l’empresa comarcal de recollida Serveis Ambientals del Vallès
Oriental, SAVOSA)
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Els ajuntaments del Baix Montseny presenten una al·legació
al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya
Els 13 ajuntaments signants de l’acord per a la millora del transport
públic al Baix Montseny, entre ells Sant Celoni, han presentat una
al·legació al Pla de Transport de Viatgers (PTV) de Catalunya, el
termini d’exposició pública del qual va acabar el 18 de febrer. Amb
aquesta acció, els municipis baixmontsenyencs, esperen ser presos
en consideració en el PTV i, en aquest cas, rebre recursos significatius
per posar en marxa un nou model de transport públic, fonamentat
en 3 línies, que tenen com a eix vertebrador Sant Celoni:
Línia 1
Sant Pere de Vilamajor- Sant Antoni de Vilamajor – Llinars – Sant
Celoni – la Batllòria - Riells i Viabrea – Breda

La iniciativa de millora del transport públic ha tingut ressò més enllà
de la pròpia comarca, donat el seu caràcter innovador i, sobretot,
concertador que prima l’eficiència de l’acció comuna per sobre dels
interessos específics de cada municipi.
Amb aquest nou episodi d’aplegament d’objectius, Sant Celoni reforça
la seva capitalitat territorial i es configura com a referent també en
matèria de transport públic. En aquest sentit, l’estudi del transport
no ha obviat la importància de planificar una estació de bus, per
canalitzar adequadament la pressió que, sobre la mobilitat local
exerciran les noves expedicions de busos. En principi, i a manca
d’una anàlisi més aprofundida, es pensa en la plaça de l’Estació.

Línia 2
Vallgorguina – Sant Celoni – Campins –Fogars – Urbanitzacions del
Montnegre - Gualba
Línia 3
Sant Celoni – Santa Maria de Palautordera – Sant Esteve de Palautordera
– Montseny (extensió)

El passat 13 de febrer, representants dels 13 municipis es van reunir
a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Celoni per conèixer el
contingut de l’estudi de millora desenvolupat per l’empresa consultora
SPIM que es va incloure a l’al·legació.

Tu els pots ajudar: adopta’ls!
Fins el moment, aquest any s’han recollit 5 gossos i 2 gats abandonats al municipi.
Us encoratgem a adreçar-vos a qualsevol dels centres on es destinen els animals abandonats a Sant Celoni i adoptar-ne un.

CAD- Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia del Vallès Oriental
Polígon industrial Coll de la Manya, sector G-4
(prop de la Font del Ràdium)
C/ Severo Ochoa, 103-105
08403 Granollers
Telèfon: 93 840 27 77
a/e: cadvor@vallesoriental.cat
Tot Gos 2000, SL - Residència canina i felina Ca la Quimeta
c. Riera de Clara, 7
Argentona
Tel. 937561114
a/e: totgos2000@hotmail.com
Residència Canina i Felina CAN CLARENS
Masia Can Clarens s/n
08471 Vallgorguina
tel. 937074412
a/e: residenciacanina@mascotesbcn.com
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Entorn
Millores en l’enllumenat públic
Al nucli antic de Sant Celoni, s’està actualitzant l’enllumenat per adaptarlo a la reglamentació de seguretat i contaminació lluminosa vigent i
adequar-lo a l’entorn. Aquestes milllores tenen lloc al carrer de Sant
Josep, entre els carrers d’Anselm Clavé i carrer de Sant Martí, al carrer
Prim i la part baixa del carrer de Sant Pere.
Aquestes millores també arribaran a més carrers: Properament es
remodelarà la xarxa d’enllumenat exterior dels carrers: Sant Josep, des
del carrer de Sant Martí fins al carrer Major, carrer de Callao, de Sant
Joan, de Sant Jordi i carrer de Sant Antoni. En una segona actuació es
farà els carrers de Pau Casals, de Joaquim Sagnier, d’Esteve Mogas i de
Santiago Rusiñol.

Urbanització del Turó
del Puig de Bellver
Després de diverses reunions amb les comissions de veïns i veïnes del
Turó Puig de Bellver, l’Ajuntament ha modificat el projecte d’urbanització
ajustant-lo a les necessitats reals i aconseguint una rebaixa de
1.138.121,12 euros en el pressupost.
El Ple de l’11 de febrer va aprovar la modificació del projecte d’urbanització
de la Unitat d’actuació en sòl urbà UASU-19 Puig de Bellver i dels
carrers adjacents Joaquim Costa, Germana Reyes, Consell de Cent i
avinguda de la Verge del Puig amb un pressupost conjunt de 2.007.955,36
euros, dels quals 1.479.351,96 euros corresponen a la urbanització de
la UASU-19 i els restants 528.603,4 euros als carrers veïns.
D’altra banda, els propietaris de terrenys a la UASU-19 van sol·licitar
que s’arxivés l’expedient del projecte de reparcel·lació. La reparcel·lació
econòmica ha estat aprovada definitivament per resolució de l’Alcaldia
de 12 de febrer de 2008. En el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia
11 de febrer també es va acordar iniciar l’expedient de licitació per a
l’adjudicació i execució de les obres d’urbanització.

Punts de llum de mercuri, tipus bàcul, que se substituiran per adaptar-se a la
normativa vigent.

Nous punts de llum amb vapor de sodi d’alta pressió, nova tecnologia i amb el
compliment de la normativa de seguretat i protecció lumínica vigent.

Canvi a la urbanització
Boscos de Montnegre
El Ple municipal del dia 11 de febrer ha acordat aprovar definitivament
el canvi de modalitat d’actuació a la urbanització de Boscos de
Montnegre i s’ha passat a cooperació. L’objectiu d’aquest canvi,
sol·licitat per part de la Junta de Compensació d’aquesta urbanització,
és que l’Ajuntament procedeixi a la realització de les obres
d’urbanització i reurbanització que manquen, tot a càrrec dels
propietaris i parcel·listes. Aquest canvi de modalitat suposa la
dissolució de la Junta de compensació existent.
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Modificació provisional de les zones
d'aparcament al cementiri
A causa de les obres de construcció del nou tanatori al cementiri de
Sant Celoni, caldrà tancar la zona d'aparcament actual. Això vol dir
que, a partir del dia 3 de març i per un termini màxim de 5 setmanes,
s'habilitarà una zona d'aparcament provisional. L'accés amb vehicle
fins a la porta del cementiri i del tanatori estarà reservat als vehicles
de servei i s'habilitaran places per a persones amb mobilitat reduïda.

Sostenibilitat
El servei Compartir cotxe
permet reduir en 107,24 les
tones de CO2 emeses a
l’atmosfera
Durant el 2007, Sant Celoni ha registrat un
total de 167 usuaris del servei Compartir Cotxe.
Es tracta de ciutadans i ciutadanes que han
compartit cotxe a l’hora de desplaçar-se des
de Sant Celoni a altres municipis, amb una
mitjana de 33 viatges al dia. D’aquesta manera,
l’estalvi en emissions de CO2 aconseguit és de
107,24 tones i també s’ha estalviat 51.475,67
euros en benzina durant tot l’any. Aquestes
són les dades que es desprenen de l’enquesta
anual realitzada als usuaris del servei referent
a l’any 2007.

Actualment, el servei Compartir Cotxe disposa
de 80 organismes i entitats adherits a la xarxa.
Pel que fa a l’Estat espanyol, el servei ha registrat
un total de 40.170 usuaris. Pel que fa al perfil
d’aquests usuaris, el 53 % són homes i, el
47 %, dones. La mitjana d’edat és de 33 anys
per als homes i, 32, per a les dones.
Segons aquesta enquesta, l’any passat es van
realitzar 8.315 viatges compartits, és a dir, el
10,6 % dels anuncis registrats al servei (que
van ser més de 78.364). La mitjana del trajecte
ha estat de 12 km. Globalment s’han estalviat
-29.449,23 tones d’emissió de CO2 i quasi 13
milions d’euros en benzina.
Si vols compartir el teu cotxe o el d'algú altre
per anar a la feina, a l'escola o allà on tu vulguis,
pots informar-te’n al web de l'Ajuntament de
Sant Celoni. Des d’aquest :

Suggeriments
No t’ho perdis
...acosta’t al Jardí Botànic de Barcelona
i coneix les possibilitats didàctiques de
l’Armilla del Naturalista, les quals
permeten als més petits fer-hi una visita
amena i instructiva. Més informació:
www.jardibotanic.bcn.cat
... visita al CosmoCaixa de Barcelona
l’exposició temporal La història més bella
del Cosmos... o l'aparició i l'evolució de
les formes vives un recorregut per la
història de l’evolució explicada per les
restes i els rastres dels testimonis més
directes: els fòssils.
... participa en els propers ecosafaris que
s’organitzen a Barcelona. Els ecosafaris
són activitats de camp per a conèixer i
aprendre a respectar la fauna i la flora
urbana. El proper és un recorregut en
bicicleta per conèixer les aus des de la
Sagrada Família fins al Port. Més
informació: www.biodiverciutat.org.

- Tens accés a la base de dades sobre les
preferències de les persones usuàries.
- Et permet compartir vehicle privat per a
viatges o desplaçaments curts.

BAN
sobre la sequera i l’estalvi d’aigua
En aplicació del decret 257/2007, de 27 de novembre, sobre l’adopció de mesures
excepcionals i d’emergència davant l’actual situació de sequera, es prohibeix l’ús de
l'aigua apta per al consum humà de les xarxes d'abastament per:
- Regar jardins, prats, horts, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat.
- Regar o aigualejar els vials, carrers, senders i voreres, de caràcter públic o privat.
- Emplenar piscines, estanys i fonts, privats o públics.

L'aigua
és un bé
escàs.
NO LA
MALGASTEM!!

- Donar aigua a les fonts de consum humà que no disposin d'elements automàtics
de tancament.
- Rentar amb mànega tota mena de vehicles, excepte el rentat efectuat per empreses
dedicades a aquesta activitat.
Així mateix, l’Ajuntament està racionalitzant l’ús públic de l’aigua i, entre altres
mesures, ha eliminat el rec automàtic de zones verdes.
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Desenvolupament
La UBIC repetirà les
Rebaixes al carrer

20è aniversari
del mercat
municipal
Sant Martí

L’èxit de participació i d’acollida de la gent ha
fet decidir a la Unió de Botiguers i Comerciants
de Sant Celoni repetir, en properes ocasions,
l’experiència de Rebaixes al carrer que va tenir
lloc dissabte 9 de febrer. Des de la plaça de
l’Església fins a la plaça d’en Nicola, 45 botigues
van treure els seus articles rebaixats, tant de
roba com articles per a la llar i alimentació.
Durant el dia, diverses actuacions musicals i
de dansa van dinamitzar la fira.

El mercat municipal Sant
Martí celebra enguany el seu
20è aniversari. Per festejarho, els venedors i venedores
del mercat regalaran a la
clientela participacions per
al sorteig de 300 vals de 5
euros de descompte, que es
realitzarà el dissabte 15 de
març. Durant tot el matí,
s’oferirà a tothom que
s’acosti al mercat
degustacions de productes i
cava.

Mobilitat
Afectació del trànsit en motiu de la construcció
del pas soterrat del carrer Roger de Flor
A finals de febrer han començat les obres de construcció del pas sota la via de tren per a vehicles
i vianants del carrer Roger de Flor, que connectarà aquest carrer des de la carretera Vella amb
el sector les Torres. En aquesta primera fase, la circulació es veu afectada principalment pel
tancament al trànsit del tram de carrer de Joan Minuart, entre la via del tren i el carrer de Miquel
Martí i Pol, i els dos vials que uneixen el carrer de les Torres amb el carrer de Joan Minuart.
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Per tal de moderar la velocitat dels vehicles
que circulen al carrer de Montserrat i d’acord
amb la petició de l’Associació de Veïns del
Baix Montseny, s’ha decidit convertir a via de
sentit únic el tram del carrer de Montserrat
entre els carrers de Germà Julià i Vallès en
direcció al centre.
Aquesta mesura també permetrà guanyar
noves places d’estacionament al costat dret
de la via en sentit centre urbà. Així mateix
s’implantaran altres mesures per reduir la
velocitat dels vehicles i garantir la visibilitat
entre conductors i vianants.

C. Comerç

C. Repúblic

Conversió a via de
sentit únic el carrer de
Montserrat

Sentits actuals

C

Espai obert
Sant Celoni ja té una
entitat dedicada a la
protecció animal
MontAnimal, Protectora del Baix Montseny
és la denominació de la nova associació
protectora d’animals creada recentment per
un grup de persones amants dels animals.
L’entitat, amb seu a Sant Celoni, té la intenció
de desplegar la seva activitat a tota l’àrea del
Baix Montseny i, de fet, ja ha començat
converses amb el consistori celoní per tal
d’establir una col·laboració en matèria de
protecció animal.
L’associació vol centrar la seva tasca en diferents
fronts, que es poden resumir en l’objectiu final
de la defensa dels drets dels animals i en la
vetlla constant per al seu compliment. Més
concretament i en el que es refereix a la feina
conjunta amb l’Ajuntament de Sant Celoni, es
pretén definir quatre línies d’actuació. En
primer lloc, MontAnimal treballarà per fomentar
i aconseguir les adopcions dels gossos i gats
recollits en el municipi. La protectora també
dedicarà una part molt important dels seus
esforços en l’aplicació d’un pla de control de
les colònies de gats de carrer per frenar la seva
proliferació i amb la intenció d’aconseguir una
bona convivència entre aquests animals i els
ciutadans. En tercer lloc, MontAnimal
s’encarregarà de la recerca d’animals perduts
amb la finalitat de retornar-los als seus
propietaris i, per últim, també en col·laboració
amb el govern municipal, vol impulsar,
dissenyar i planificar campanyes destinades a
la conscienciació social pel que fa a la tinença
responsable dels animals de companyia.
MontAnimal ha començat la seva aventura
sense refugi propi, per la qual cosa els animals
acollits esperen la seva adopció en una
residència canina privada concertada amb
l’Ajuntament. Aquests animals agrairan molt
que els aneu a visitar i els ajudeu a trobar una
nova família, per això volem aprofitar aquest
espai per fer una crida a tots aquells a qui us
agradaria col·laborar amb l’associació com a
voluntaris, socis, padrins i, és clar, com a
adoptants.
Si hi voleu contactar, podeu fer-ho a través del
correu info@montanimal.org i dels telèfons
629 71 71 18 (Yolanda) i 616 90 36 49
(Elisabeth).

El CESC convoca la
tretzena edició del
concurs Sant Jordi de
fotografia
El CESC ha convocat la tretzena edició del
Concurs Sant Jordi de fotografia de Natura i
Muntanya, amb la incorporació de dues noves
categories: Alpinisme i Macrofotografia.
Com cada any, l’exposició d’enguany tindrà
lloc a Can Ramis, a la plaça de la Vila de Sant
Celoni, a partir del 18 d’abril, a l’igual que el
lliurament dels premis.
Per a cada una de les categories hi ha tres
premis. Els primers premis estan dotats amb
150 euros i un trofeu; els segons, amb 100
euros i un trofeu, i els tercers, amb material
fotogràfic i un trofeu.
El termini per a la presentació de les fotografies
comença el 3 de març i es podran presentar
un màxim de 5 fotos per concursant.
Les mides hauran d’estar compreses entre un
mínim de 18x18 i un màxim de 36x36. S’haurà
de fer constar el títol i la categoria a la qual
s’opta: Natura i Muntanya, Alpinisme i/o
Macrofotografia.

AEG Erol
10 anys de servei
Quin dia més emocionant. L'agrupament
sencer implicat amb el nostre patrimoni natural
i el naixement de la primera Geganta del Cau.
El dia 24 de febrer un centenar de persones
vam anar a fer una matinal de servei a les
Llobateres, recordant un dels nostres eixos
educatius característics de l'agrupament.
Mares, pares, nens/es, joves i caps treballant
colze amb colze per ajudar a la rehabilitació
de la zona de les Llobateres. Tenim un
agrupament VIU, implicat amb l'entorn i amb
moltes ganes de fer servei. Quin goig que
fèiem...
L'altra gran notícia va ser l'estrena de la
Gegantona de l'agrupament, que simbolitza
una nena del cau amb la camisa i la motxilla
que fa la salutació escolta. Una gran sorpresa
per a tothom que va tenir molt bona acollida.
Moltes gràcies a tots pel vostre esforç, us
mereixíeu una regal GEGANT!!!
AEG Erol

Per a més informació podeu dirigir-vos al CESC
(c/ Sant Antoni, 16 - Sant Celoni) o trucar al 93
867 52 13, cada dimarts o dijous de 7 a 9 del
vespre.
També podeu consultar les bases completes a
la web www.elcesc.org.
El Concurs compta amb el suport de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant
Celoni, la Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya i diverses entitats comercials del
poble i la comarca.

Club de motos
antigues
Tens una moto vella que sempre has volgut
ensenyar?
Vols participar en una mostra de models
de motos antigues?
Vols passar-t’ho bé amb altra gent que té la
mateixa afició?
Som un grup d’amics que volem intentar
crear un club de motos retros; tenim previst
fer una exposició necessitem ganes, motos,
il·lusió, afició i col·laboradors.
Per contactar aquí teniu diferents possibilitats:
Francesc Masó
fransescmaso@telefonica.net,
tel. 93 867 59 76
Manel Gomez
manrife@hotmail.com,
tel. 93 867 12 65
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Espai obert
La Casal de Gent Gran de
Sant Celoni visita el
Parlament de Catalunya
Una cinquantena de persones de l’Esplai de la Gent Gran de Sant
Celoni acompanyats per l’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora
de Comunitat, Laura Costa, van visitar el passat 13 de febrer el
Parlament de Catalunya. Allà els va rebre el diputat de la comarca,
Jordi Turull, que els va acompanyar per la seu parlamentària, un
dels principals centres de la vida política de Catalunya, on es
debaten i es prenen decisions que afecten el dia a dia de les
persones que hi viuen.

TELÈFONS D’INTERÈS
Atenció a la Ciutadania
Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni
Oficina d’Atenció Ciutadana de la Batllòria
Reclamacions, suggeriments i incidències

93 864 12 00
93 847 21 19
93 864 12 18

Arxiu Municipal la Tèrmica

93 867 12 17

Benestar Social
Serveis Socials

93 864 12 12

Biblioteques
Biblioteca l’Escorxador
Biblioteca la Batllòria

93 867 33 13
93 847 21 19

Consum
OMIC

93 864 12 24

Deixalleria Comarcal de Sant Celoni

93 744 00 85

Educació
Oficina Municipal d’Escolarització

93 864 12 13

Emergències
Emergències sanitàries
Bombers urgències
Policia Local urgències

Sortides culturals
previstes per l’any 2008
5 abril, dissabte (matí)
Girona medieval i el call jueu
10 maig, dissabte
Ripoll i Sant Joan de les Abadesses tot el dia
14 juny, dissabte (matí)
Parc de Collserola
11 octubre, dissabte (matí)
Gran Teatre del Liceu
22 novembre, dissabte (matí)
Vilanova i la Geltrú. Museu del Ferrocarril
i Biblioteca-Museu Víctor Balaguer
Si voleu rebre informació (preus, inscripcions, horari) de les
sortides, podeu trucar a l’Àrea de Cultura (93 864 12 13) i facilitar
la vostra adreça postal o electrònica.
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061
085
092

Esports
Camp Municipal d’Esports
Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes

93 867 05 67
93 848 69 13

Formació permanent
Centre de Formació d’Adults Baix Montseny
Centre Municipal d’Expressió
La Rentadora
Pla de transició al treball
Oficina local de Català

93 864 12 25
93 867 40 89
93 864 12 28
93 864 12 22
93 864 12 13

Habitatge
Oficina Local d’Habitatge

93 864 12 00

Jutjat de Pau

93 867 07 25

Ràdio Municipal

93 864 12 21

Salut
Hospital de Sant Celoni
CAP
Consum i conductes de risc
Atenció a la dependència

93 867 03 17
93 867 41 51
93 864 12 23
93 864 12 23

Seguretat Ciutadana
Policia Local
Mossos d’Esquadra

93 864 12 17
088

Transport
Bus urbà
Barcelona Bus
Hispano Hilarienca
RENFE
Taxi

902 130 014
902 130 014
972 24 50 12
902 24 02 02
93 867 08 47

Treball
Servei Municipal d’Ocupació

93 864 12 00

Tributs
Oficina de Gestió Tributària

93 867 45 41

Urbanisme
Àrea d’Entorn

93 864 12 15

Partits polítics
Nou hospital, nova residència i habitatge
assequible: un pas definitiu
A mesura que va avançant aquesta legislatura anem fent realitat els
nostres compromisos amb Sant Celoni. Sense pressa, tot i la pressió
d’aquells que ho voldrien veure tot arreglat de seguida, però sense
pausa, reforçant les característiques d’aquest govern municipal: esforç
diari, energia, treball ben fet i ambició de poble. Aquests compromisos,
que són públics al nostre programa electoral i, sobretot, a l’acord de
governabilitat amb la CUP, tenen un marcat sentit social i, dins d’aquest
àmbit, l’atenció a la salut de les persones i l’accés a un habitatge
digne són prioritaris. Per això, des de CiU creiem que l’àrea residencial
estratègica a la zona de can Riera de l’Aigua és una gran oportunitat
que el nostre municipi de cap manera pot deixar escapar.
Aquesta actuació permetrà disposar d’uns terrenys per a la construcció
del nou hospital que fan que ens estalviem 2 milions d’euros, ja que
l’ajuntament no n’haurà d’assumir els costos ni de la seva compra ni de
la construcció dels accessos. A més, com que el terreny és més gran ens
permet construir una nova residència i un centre de dia i, com que
els tràmits els fa directament la Generalitat, el procés de construcció és
molt més ràpid i disposarem d’aquests 3 nous equipaments més aviat
del que estava previst. El 30% de l’àrea estarà destinat a habitatge, la
meitat del qual serà social, per permetre l’accés a una habitatge
digne als joves, grans, famílies monoparentals, etc. amb una
ocupació de 50 habitatges per hectàrea, semblant al barri dels Esports
o al barri de les Torres. Més del 40% restant serà zona verda i permetrà
dignificar la llera de la riera, la ronda verda del TAV i incorporar
al nucli urbà un gran parc amb bosc, elements de privilegi que donaran
un gran valor afegit al poble.
Sovint diem que Sant Celoni ha crescut de cop i que algunes coses han
quedat petites. Posar-nos al dia de tot el que necessitem sense seguir
creixent és molt complicat i lent ja que el municipi no té prou recursos,
però voler fer-ho renunciant a oportunitats com aquesta és,
senzillament, impossible i, probablement, imperdonable. Volem
que Sant Celoni segueixi tenint aquest sentiment de poble tant
característic, i estem convençuts que la millor manera de fer-ho és creant
un municipi de qualitat, viu i integrador. Tancant la porta i obligant a
la nostra gent a marxar a pobles veïns per tenir serveis, ens allunya de
ser la capital del Baix Montseny i ens acosta a un poble dormitori. Ens
trobem davant un pas decisiu cap al futur d’un gran poble!

2004-2008: quatre anys informant

La veu del poble

Ara fa quatre anys que la CUP Sant Celoni es va constituir en
assemblea. Va ser el 28 de febrer del 2004, en una freda tarda
d’hivern a Can Ramis. A partir d’aquell dia vam començar a
treballar amb una idea molt clara: retornar la política d’allà on
no hauria d’haver sortit mai, el carrer. A partir de múltiples
campanyes informatives, un mitjà de comunicació propi (Vilacup),
una pàgina web i amb molta paperassa decorant els prestatges
de moltes cases i les parets del poble preteníem que la gent es
pogués assabentar dels temes que es couen a l’ajuntament i
que ens afecten a tots com a poble.

Permeteu-nos, Vell de gitanes, que us prenguem la paraula.
Fins i tot, que prenguem al peu de la lletra les paraules del
vostre discurs carnavalesc. L'endemà de la Candelera, la denúncia
davant de la població i les autoritats de les pífies dels darrers
mesos s'aliava amb el to de l'home amb experiència: l'enganyifa
de la pista de gel sintètic per Nadal, la calaverada patida per
la senyera de la plaça de la Vila... Els fets més rellevants de
l'actualitat van passar tots pel vostre discurs.

Entossudits a seguir informant, aquest 2008 encetem la segona
època del Vilacup (properament el rebreu a casa, renovat, amb
més pàgines i amb informació de les tasques de les diferents
comissions de treball de la CUP) i una pàgina web, també
renovada (www.santceloni.cup.cat). I entossudits, també, a
garantir la transparència informativa de l’administració local,
aquest últim any hem assolit dues fites: d’una banda, que tots
els grups municipals —tant si tenen representació a l’ajuntament
com si no— puguin fer ús d’aquest espai mensual d’opinió que
teniu a les mans (en la legislatura passada no es va permetre)
i, de l’altra, que s’hagi creat la «Comissió Mixta de Gestió dels
Mitjans Locals i Municipals de Comunicació» (ràdio, L’Informatiu,
web) —formada per representants de l’ajuntament, de les
entitats del poble i per tècnics de cadascun dels mitjans— que
faran un seguiment dels mitjans públics locals per garantir la
neutralitat política de tot el que s’hi publiqui.

En primer lloc, l'emplaçament del nou hospital. Ara se sent
dir que ja no anirà al complex del sot de les Granotes, sinó per
allà el Pallerola. La construcció del nou hospital havia de permetre
l'alliberament d'espai en l'actual edifici sanitari, que serviria per
a l'ampliació del geriàtric. Però qui sap quan acabaran de
decidir-se per un nou emplaçament. I espera't, perquè encara
han de començar les obres! Mentrestant, la gent gran pregunteu-los per les pensions que cobren!- és qui en pateix
les conseqüències.

Finalment, volem aprofitar aquestes línies per excusar-nos amb
el Centre Excursionista de Sant Celoni (CESC), ja que, per un
error de producció, apareixia com a entitat col·laboradora en
un díptic que vam editar en el marc de la campanya per salvar
la Ferreria.

CUP Sant Celoni
santceloni@cup.cat

Grup municipal de CiU

Per Catalunya no és el mateix

Per ICV les polítiques de dones seran una qüestió d’Estat la propera
legislatura. ICV i Dones amb Iniciativa també farà de l’avortament
una qüestió d’Estat i exigirem la seva legalització perquè es reconegui
el dret de les dones a decidir sobre el seu cos.

El 9 de març hi ha eleccions generals i, diguin el que diguin alguns,
per Catalunya no és el mateix un govern presidit per Rodriguez
Zapatero que per Mariano Rajoy.

Que legalitzi l’avortament per lliure decisió de les dones i integrat
dintre de la xarxa sanitària pública.
Demanem que es protegeixi el dret a la intimitat i el dret a la seguretat
jurídica de les dones que han avortat i que avortaran.
Que s’investigui si s’ha violat el principi de confidencialitat que prima sobre
els historials clínics i per tant si s’han violat drets fonamentals de les dones.
Demanem que es protegeixi els drets de les i els professionals que practiquen
avortaments en clíniques privades.
Demanem que es posi fi a les detencions i als processaments per avortament
i la supressió de totes les responsabilitats penals que s'han produït i s’estan
produint.
Manifestem el nostre suport als moviments d’autoinculpació, en solidaritat
amb les dones que han avortat i que probablement han vist violats drets
humans fonamentals en aquest procés.
Manifestem que Dones amb Iniciativa serà bel·ligerant amb les organitzacions
religioses fonamentalistes que tracten les dones com a delinqüents i que
atempten contra els nostres drets humans reconeguts legalment.
Denunciem la hipocresia del PSOE que ha menyspreat el dret de les dones
a decidir sobre el seu cos, malgrat que la reforma de la llei actual de
l’avortament va ser un compromís polític que el va portar al Govern de
l’Estat l’any 2004, i que s’ha oposat sistemàticament a les iniciatives
presentades pel grup IU-ICV al Congrés de Diputats, desatenent també
la demanda per la despenalització de l’avortament dels moviments de
dones i els moviments pels drets humans.

ICV Sant Celoni
icv@santceloni.gmail.com

Què n'heu de dir, del traçat que s'havia previst per a noves
entrades a la vila i de les noves rotondes a la carretera general?
Si només s'havia de seguir el plànol que ja hi havia dibuixat!
I el debat sobre l'ús de l'espai públic per celebrar festes
populars! Com pot ser que veïns i organitzadors no estiguin
mai d'acord? És que hem de viure com si sempre fos Quaresma?
Hi ha equitat en el repartiment de subvencions a les entitats?
Esplai, equip de bàsquet, sardanistes... ja reben el que es
mereixen per tants anys creant teixit associatiu, quan els més
aprofitats paren la mà per tres bandes?
Benvolguts celonins i benvolgudes celonines, confiem que
no us hagin enredat ni els que prometien la lluna en un cove
ni els milhomes del vot en blanc. Tant de bo tingueu vosaltres
encara la clau per decidir i fer saber que no podem ser si no
som lliures...
Secció Local d'Esquerra Republicana de Catalunya
santceloni@esquerra.org

Dones amb iniciativa

Per tal de garantir els drets sexuals i reproductius que el Govern de l’Estat
espanyol va signar el 1994 a la Conferència Internacional sobre la Població
i Desenvolupament d’El Caire, i del dret de les dones a decidir sobre el
seu cos reconegut a l’Estatut de Catalunya, Dones amb Iniciativa:
Denunciem la insuficiència i les limitacions de l’actual llei d’avortament
per a garantir la protecció jurídica i mèdica de les dones i professionals
sanitaris.
Reclamem una nova llei que estableixi el següent:
Que integri l’educació sexual en l’educació obligatòria com a política bàsica
de prevenció.
Que inclogui els mitjans anticonceptius en el sistema sanitari públic i, per
tant, que asseguri la seva gratuïtat.

Vós, que sou la veu del poble, de què us queixàveu? Què
preocupa la majoria de la gent?

En aquests quatre anys de govern socialista les pensions han pujat
més que en els vuit anys d’Aznar, s’ha pujat el salari mínim
interprofessional de 451 a 600 Euros, la despesa en educació ha
augmentat un 122% i la inversió en habitatge ha crescut un 60%
cada any. Les diverses famílies tenen avui més ajudes que mai:
S’ha aprovat la llei de dependència, s’han establert ajudes per
incentivar la natalitat, cada vegada més homes gaudeixen del
permís de paternitat i molts joves es beneficiaran de les ajudes per
un lloguer accessible, ens trobem a més en el moment de tot el
període democràtic que més s’està invertint en Catalunya
La recepta del PP i la seva estratègia política ja la coneixem: vuit
anys d’asfíxia econòmica a Catalunya quan estava al govern i des
de l’oposició ha buscat el vot de la resta d’Espanya contra Catalunya,
contra una societat que ha estat i vol continuar sent motor social,
econòmic i exemple de convivència i de cohesió.
Als catalans ens convé un govern que recolzi i respecte el millor
Estatut que hem tingut mai, un Govern disposat a definir i pactar
un nou finançament just i transparent i que defensi el català a
Europa i el promogui a tot arreu.
No és el mateix aquest PP ranci, centralista i anticatalà que enfronta
a la gent, que vol crear divisió en temes tan sensibles con la llengua
que el govern de Rodriguez Zapatero que ha fet una aposta sòlida
per una Espanya plural i per la nostra riquesa lingüística.
L’abstenció o el vot en blanc no impedeix la victòria d’un PP cada
vegada més radical. L’alternativa pels catalans està entre un programa
socialista, amb més Estatut, més drets i benestar social, i un programa
de la dreta que aplicarà gent com el senyor Manuel Pizarro que ha
demostrat “l’amor”que té pels catalans i catalanes.

Desde el Partido Popular queremos dar las gracias a nuestros
gobernantes porque ahora nos enseñan a comportarnos dentro
de casa, es decir cuando y como tenemos que utilizar los
grifos, como hemos de ducharnos, como nos tenemos que
lavar los dientes, como debemos utilizar el WC, y tantas cosas
más, pues somos tan torpes que después de tantos años, aún
no hemos aprendido como se tiene que hacer.
No nos negaran que son muy amables, y ¡cómo se cuidan de
nosotros!, todo ello es digno de admiración.
Los ciudadanos creíamos que los impuestos que pagamos,
sirven para hacer cosas en nuestro municipio y sobre todo
para solucionar problemas cuando se plantean en nuestra
comunidad.
Que hay escasez de agua ya lo sabemos, pero no nos
compliquen la vida a los ciudadanos y busquen ustedes la
solución y administren los recursos, que para eso están y para
eso fueron votados.
Desde el Partido Popular, somos conscientes del problema
pero des de hace muchos años, se veía venir y durante veinte
años de gobierno socialista, no se ha hecho nada para
prevenirlo.
Por cierto y como curiosidad, podrían explicarnos a los
ciudadanos cómo controlan ustedes las llamadas de los teléfonos
móviles, dietas y medios de locomoción de los concejales, que
también se abonan con nuestros impuestos.

Jesús Porrero Chaves
Presidente Junta Local del PP

No ens podem permetre que ens hipotequin el nostre futur i és per
aquest motiu que demanem als progressistes i als catalanistes que
s’uneixin a nosaltres davant el tsunami integrista del PP.

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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Exposició
Rectoria Vella

AGENDA
Dissabte, 1 de març
6a Calçotada Popular
Amb les actuacions de Jaume Arnella i Batzuca
A la 1 del migdia
Al carrer Sant Roc, 8 (davant del Casal)

Concert i Ball
A Càrrec de l’Orquestra Costa Brava
A les 10 del vespre
A la Sala Gran de l’Ateneu
Preu: 7 euros

Dimarts, 25 de març
Audició dels alumnes de l’Escola de Música
A les 8 del vespre
A la Sala Petita de l’Ateneu

Organitza: Casal Quico Sabaté

CMS Trio: Colina – Miralta- Sambeat
Música Jazz

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 artistes 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
suport de la CAM (Caja
Mediterráneo). Es podrà veure a la
Rectoria Vella fins el 23 de març.

A les 10 del vespre
A la Sala Petita de l’Ateneu

Diumenge, 2 de març
La calçotada del CESC
A les 11 del matí
A Can Patiràs (Campins)
Organitza: Centre Excursionista de Sant Celoni

Cinema a l’Ateneu - Los Lunes al Sol
A les 6 de la tarda
A la Sala Petita de l’Ateneu

Divendres, 7 de març
Hora del Conte
La pallassa Priska amb Dinsdungat Animació
A 2/4 de 7 de la tarda
A la Biblioteca de la Batllòria

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.

Diumenge, 9 de març

Dijous, 27 de març

Salvem la Ferreria i el Camí Ral!

Audició dels alumnes de l’Escola de Música

Passejada de natura: Redescobrim la Tordera
A 2/4 d’11 del matí
Al Pont Trencat
Organitza: CUP Sant Celoni

A les 8 del vespre
A la Sala Petita de l’Ateneu

Divendres, 28 de març
Cinema Comentat

Divendres, 14 de març
Nit de lletres
Tertúlia literària sobre Cròniques de la veritat
oculta de Pere Calders
A les 9 del vespre
A l’Hotel Suís
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Cicle d’audiovisuals de muntanya i
excursionisme

La vida de los otros, de Florian H. Von
Donnersmarck
A les 9 del vespre
A la Sala Petita de l’Ateneu

Cicle d’audiovisuals de muntanya i
excursionisme
L’Antàrtida 2008, Any Polar
A 2/4 de 10 del vespre
A la Biblioteca l’Escorxador
Organitza: CESC

Era una vegada el sisè grau
A 2/4 de 10 del vespre
A la Biblioteca l’Escorxador
Organitza: CESC

Dissabte, 29 de març
Cicle de xerrades i tallers per a pares i mares
La criança i els hàbits en la petita infància

Sessió per a nens i nenes de més de 5 anys
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Dissabte, 15 de març

Quarta sessió de Música Comentada
Cicle de J.S. Bach

Petita hora del conte
La lluna viatja al mar

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

A 2/4 de 12 del migdia
A la Biblioteca l’Escorxador
Sessió per a nens d’ 1 a 4 anys

Cicle d’audiovisuals de muntanya i
excursionisme - Les canàries
A 2/4 de 10 del vespre
A la biblioteca l’Escorxador
Organitza: CESC

Organitza: Biblioteca l’Escorxador

El circ de Sara
A les 10 de la nit
A la Sala Gran de l’Ateneu

A 2/4 de 12 del migdia
Al Col·legi Pallerola
Organitza: Biblioteca l’Escorxador i Pla Educatiu
d’Entorn

Diumenge, 30 de març
Sortida de muntanya - Travessa pel Cadí
A les 7 del matí
A la Plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Scrakeja’t: Cobosmika Company
Dansa

Farmàcies de guàrdia

Dissabte, 8 de març

Març

Sender GR – 83
D’Osor a les Planes
A 2/4 de 8 del matí
A la Plaça Comte del Montseny

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

Sessions’n’sona
Amb Ves per on, Montnegres, i un grup
convidat
A les 11 de la nit
A la Sala Petita de l’Ateneu

Chanut

Organitza: CESC

Diumenge, 16 de març

Chanut
Draper

Hora del conte
El drac del riu amb Dinsdungat Animació

Cinema a l’Ateneu

Vigas - Cardona
Casas
Sancho
Chanut
Draper

A 2/4 de 12 del migdia
A la Biblioteca l’Escorxador
Contes i teatre per a nens i nenes de més de 5 anys

A les 5 de la tarda
A la Sala Gran de l’Ateneu

La maldición del escorpión de Jade,
de Woody Allen
A les 6 de la tarda
A la Sala Petita de l’Ateneu

Organitza: Biblioteca l’Escorxador

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

CASAS
CHANUT
DRAPER
SANCHO
CARDONA-VIGAS

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