33
L’informatiu

Butlletí municipal - juny 2008
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20 anys formant persones
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Les persones del nostre poble

Un espai d’aprenentatge per a les persones adultes

Aquests darrers dies hem constatat algunes bo-

El Centre de Formació d’Adults es va iniciar l’any 1988 per donar resposta a una demanda

nes frases del nostre país. Era Raimon qui deia:

social i ha estat un projecte que s’ha construït i consolidant al llarg d’aquests 20 anys.

“Al meu país, la pluja no sap ploure” i és la saviesa popular qui diu: “Xàfec per Sant Pere Regalat, 40 dies de ruixat”. Però malgrat la grisor
predominant, l’energia segueix mestressa de la

Amb l’objectiu de respondre sempre a les necessitats formatives de les persones adultes
del municipi, ha realitzat una actualització permanent que s’ha portat a terme amb
diferents actuacions, com són l’adaptació al sistema educatiu vigent, la incorporació de
noves tecnologies, l’acolliment lingüístic, entre d’altres. Més de 6.700 alumnes avalen

nostra tasca.

el seu treball.
En aquest número 33 de l’Informatiu les pàgines
parlen més que mai de les persones, de com

Com a centre d’educació permanent, l’oferta formativa de l’escola d’adults ha comprès un

l’Administració local contribueix a la millora

conjunt d’ensenyaments amb l’objectiu de millorar els coneixements, les competències i les

de la seva qualitat de vida, dignitat i compe-

aptituds per tal de possibilitar un desenvolupament personal i social. Aquests ensenyaments

tència personal.

han estat part d’una formació integral i queden compresos dins dels tres àmbits que

Obrim amb la commemoració de l’Escola d’Adults
municipal, pionera i puntera a Catalunya i amb

contempla la llei de formació d’adults: formació instrumental i bàsica, formació per al món
laboral i formació per al lleure i la cultura.

una feina cabdal pel progrés i la millora contínua
del nostra poble i la seva gent, per on han passat

A més del vessant purament formatiu, l’escola ha esdevingut un espai integrador i de relació

més de 6.700 alumnes. I seguim amb un munt de

on es facilita la comunicació entre la diversitat de persones que hi assisteixen, així com

coses més: un resum de l’educació permanent al

també un agent dinamitzador de la participació d’aquestes en la vida cultural i social del

municipi; l’atenció a la Gent Gran des dels seus

municipi.

àmbits més lúdics i creatius; la prevenció en salut
amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac; els actes de la jornada de convivència i diversitat, fruit
d’un treball comú i convençut amb diverses entitats del municipi; la prevenció de la violència de

Una altra prestació que ha ofert el centre ha estat l’atenció a totes les persones que s’han
adreçat al servei, informant-les i orientant-les sobre l’opció formativa més adient i fent un
seguiment del seu procés de formació.

gènere; certàmens de literatura; preinscripcions
a l’escola bressol; teatre i música a les escoles;

A part del reconeixement com a escola municipal autoritzada per la Generalitat, el centre

festes d’estiu; patrimoni natural; esport; segure-

també ha tingut capacitat de projectar-se cap a l’exterior i ha esdevingut una escola

tat; promoció econòmica; mobilitat; accessibili-

reconeguda en el món de l’educació d’adults. Ha estat exemple de bones pràctiques,

tat; habitatge; subvencions...

realitzant diferents ponències sobre experiències i projectes que s’hi han portat a terme, i ha

Perquè les persones del nostre poble són la

formalitzat convenis i col·laboracions amb altres centres educatius i universitats.

nostra raó de ser i per la qual ens esforcem a
millorar cada dia. Esperem que en gaudeixis i

Actualment l’escola d’adults està treballant coordinadament amb la resta d’agents formatius

et sigui útil!

municipals per poder garantir una oferta d’educació permanent adequada que acompanyi

SUMARI

la persona al llarg de la seva vida.
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Més de 6700 alumnes en vint anys

Alumnes
1988-2008

El nombre d’alumnes ha anat creixent, sobretot en els
Any

Alumnes

88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-00
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08

44
159
224
259
266
325
318
298
285
251
285
303
371
452
450
509
514
451
479
471

TOTAL

6714

d’alguns cursos específics de menys durada.

1 El setembre de 1988 s’inicia l’Escola
d’Educació Permanent d’Adults amb
2 mestres i 44 alumnes.

Una escola oberta a tothom

2 L’any 1989 s’incrementa significativament
l’oferta formativa i l’equip de professionals
del centre.

darrers anys, com a conseqüència de la programació

Les persones que s’han format al centre han estat
molt diverses pel que fa a l’edat, el nivell d’estudis, la
procedència,...
Majoritàriament es matriculen més dones (60%) que
homes (40%)
El grup d’edat amb més alumnes és el corresponent a
la franja de 16 a 35.
El 70% dels alumnes resideixen a Sant Celoni i el 30%
a altres municipis.
Entre els alumnes d’origen estranger s’hi poden trobar
fins a 55 nacionalitats diferents.

3 El curs 1990-1991 s’adopta el nom d’Escola
de Formació Permanent d’Adults Baix Montseny.
4 L’octubre de 1990 l’escola comença a oferir
cursos d’informàtica.
5 El juny de 1991 s’edita el primer número
de la revista Suar tinta.
6 El setembre de 1991 s’inauguren els locals
municipals destinats a l’escola.
7 El juny de 1992 els grups d’alumnes de Dibuix
i pintura exposen les seves obres per primera
vegada.
8 El curs 1992-1993 es convoca el primer concurs per la portada de la revista Suar tinta i es
fa un acte cultural per Sant Jordi per presentar-la públicament.
9 Des del curs 1993-1994 l’escola disposa d’una
aula informàtica pròpia.

Nivell d’estudis

7%

Vint anys, vint fets

6%

Certificat

10 El maig de 1995 l’escola passa a ser un centre
autoritzat per la Generalitat, amb la denominació de Centre de Formació d’Adults Baix
Montseny.

Titulació
bàsica

11 El curs 1996-1997 es lliura per primera vegada
la guia de l’alumnat a les persones que es
matriculen al centre.

Sense
estudis

13%

5%
9%

Tècnic

28%

Batxillerat
Tècnic
superior

10%

Universitaris
22%

No Consta

12 L’any 1998 se celebra el desè aniversari de
l’escola. Amb motiu d’aquesta celebració
s’edita un llibre que recull aquests deu anys
d’història del centre i es dissenya l’actual
logotip.
13 El curs 1998-1999 és el primer any que
s’ofereixen els cursos de preparació a les
proves d’accés als cicles formatius de formació
professional i cursos específics de llengua oral
per a persones nouvingudes.
14 El curs 2002-2003, dins dels actes de celebració del 15è aniversari del centre, es fa per
primera vegada la presentació de l’Agenda
Llatinoamericana.

Procedència de l’alumnat 1988 - 2008
Catalunya i resta de l’Estat

79,8%

Europa

2,5%

Magrib

6,1%

Subsaharians

3,9%

Àsia

0,8%

Llatinoamèrica

1,5%

18 Des del novembre de 2006, el centre ofereix
cursos de formació a La Batllòria.

Amèrica del Nord

0,1%

No consta

5,3%

19 El curs 2006-2007 es reestructura l’oferta
informàtica del centre i s’ofereixen cursos
d’Alfabetització digital de curta durada per tal
de fomentar l’accés a les noves tecnologies.

TOTAL

100%

15 El curs 2002-03 el centre s’adapta a la titulació de la LOGSE i s’ofereix el curs adreçat a
l’obtenció del títol de graduat de secundària.
16 El curs 2003-2004 es van superar les 600
matrícules.
17 L’octubre de 2006 es posa en funcionament
l’aula d’acollida lingüística adreçada a les persones nouvingudes.

20 En els 20 anys han passat pel centre 6.700
alumnes.

3

En portada
Cultura
Les activitats han esdevingut un punt de trobada
i de participació

Per a moltes persones formar-se a l’Escola
d’Adults ha suposat l’obtenció d’un títol o la
possibilitat d’accedir al sistema educatiu

Des dels seus inicis el Centre de Formació d’Adults ha organitzat activitats de diferents tipus
(culturals, lúdiques...) per fomentar la participació i la relació entre els i les alumnes.

Títols obtinguts:
Certificat d’estudis: 59
Graduat escolar: 228
FPI administratiu: 91
FPI sanitària:73
Graduat d’educació secundària: 18
Provés d’accés superades:
Grau mitjà: 84
Grau superior: 105
Universitat: 70

Festa de Nadal del 2001. Celebració del tradicional concurs de pastissos i del primer concurs de
postals nadalenques.

Sortida a Port Aventura el maig de 2001.
(Dades recollides fins el curs 2006-07)
Des de fa dos anys el centre té reconeguda
la formació dels cursos de preparació d’accés
a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, la qual cosa significa que l’avaluació
feta durant el curs pot incrementar el resultat
de les proves lliures. També ofereix la possibilitat de cursar a distància les assignatures
específiques d’accés a grau superior que no
es preparen al centre a través de l’Institut

Presentació de l’agenda Llatinoamericana
mundial per l’any 2003, amb la participació del
pedagog nicaragüenc Orlando Pineda.

Presentació del 13è número de la revista Suar
tinta amb la col·laboració del grup Trocateatre.

Col·laboració en el cap de setmana solidari del
tsunami del sud est asiàtic. Febrer de 2005

Inauguració del curs 2007-2008. Xerrada sobre
els nous reptes en educació d’adults, a càrrec de
Rosa M Falgàs, experta en el tema.

d’Educació Secundària Obert de Catalunya.

Poder
Quin goig de veure tantes pàgines de feina ben feta! Aquests 20 anys de l’Escola d’Adults municipal
aboquen a felicitar un munt de gent que ho ha fet possible: professionals tècnics, usuaris i usuàries que han
empès el servei a millorar, col·laboradors, responsables polítics, etc. I és que més enllà d’uns llibres plens de

Laura Costa
Regidora de Comunitat

lletres, aquesta escomesa guarda elements de transcendència claus en la riquesa de la nostra societat: la
formació democratitza, ofereix mobilitat social més enllà de la capacitat econòmica, benestar social i col·lectiu
i dóna una plataforma a l’individu per contribuir a la consecució d’una societat capdavantera.
El pas per l’Escola d’Adults, així com les múltiples opcions de formació que ens ofereix el municipi, és un bitllet
que obre portes de competència personal i qualitat de vida, que ens fa més feliços. I aquest és l’autèntic poder.
Per molts anys!
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Comunitat
L’educació permanent: l’educació al llarg de la vida
L’educació permanent és un dels grans reptes actuals en un món en constant renovació. A través d’ella els ciutadans han de tenir la possibilitat
d’accedir a una nova oportunitat o, en alguns casos, a una primera oportunitat per adquirir o posar al dia la formació necessària per al seu desenvolupament com a persona i com a ciutadà. Tenint present això, l’Ajuntament de Sant Celoni s’ha dotat d’una programació estable de formació permanent que s’impulsa des de diferents serveis municipals.

Educació permanent per a les competències claus de la ciutadania de Sant Celoni

ÀMBITS

Coneixements
de base

Habilitats comunicatives

Llengües

Món
laboral

Accés i ús
tecnologies
informació i
comunicació

Cultura i art

Creació
cultural i
artística

Ciutadania
activa

SERVEIS
Centre de
Formació
d’Adults Baix
Montseny

Consum
cultural

FORMACIÓ

Oficina
de Català

• Formació
instrumental
• Graduat en
Educació
Secundària
• Preparació
accés a cicles
formatius de
grau mitjà i
superior
• Perparació
accés a la
universitat

• Acolliment
lingüístic
en llengua
catalana
• Castellà
• Anglès
• Català
• Tertúlia:
l’hora del
cafè
• Voluntariat
per la
llengüa

• Alfabetització
Digital
• Introducció
informàtica
• Ofimàtica
• Disseny
pàgines web
• Curs de retoc
fotogràfic
digital
• Curs de
manteniment
informàtic
• Introducció
sistema
operatiu Linux

• Programa de
qualificació
professional
inicial
(PQPI):
- Comerç i
oficina
- Instal·lacions
elèctriques i
d’aigua i gas

• Dibuix i pintura
• Bijuteria
• Restauració

• Sortides
culturals
• Música
comentada

• Manualitats

• Jazzband
• Gralla
• Cor de dones
• Tècnica vocal
• Curs de
• Teatre
formació
• Tècniques
per a persones
de circ
manipuladores
•
Ceràmica
d’aliments
• Monitors
de lleure

• Plantes
medicinals
del Montseny
• Curs de cuina
• Automaquillatge
• Cata de vins
• Elaboració
cervesa
• Tir amb arc
• Automassatge
shaitsu
• Batuka
• Sevillanas
• Ioga
• Xerrades del
Racó de Pares
i Mares

La Rentadora
Pla de
transició al
Treball
PQPI
Salut Comunitària
i Consum
Servei
Municipal
d’Ocupació
Centre Cívic
Les Casetes
La Batllòria
L’Ateneu
Centre
Municipal
d’Expressió
Àrea de
Cultura
Biblioteca
l’Escorxador

Celebració dels 20 anys d’Escola d’Adults
Divendres dia 13 de juny
20 h. Acte de cloenda del curs i presentació de la projecció 20 anys formant persones
amb imatges de la història de l’escola, a la Sala Petita de l’Ateneu.
21 h. Inauguració de les exposicions a Can Ramis:
20 anys formant persones
Obres dels i les alumnes de Dibuix i pintura
Del 13 de juny al 6 de juliol

Horari: de dijous a dissabte de 6 a 8 del vespre; diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre
22 h. Sopar ball
Des d’aquí animem a participar en aquestes activitats a tot l’alumnat que ha passat pel centre durant tots aquests anys.

Per contactar amb nosaltres:
Escola d’Adults:
tel. 93 864 12 25
cfadults@santceloni.cat
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Comunitat
En
portada
La gent gran celebra
les seves festes
A la Batllòria, el 25 de maig van celebrar el 57è homenatge a la vellesa
organitzat pel Patronat Local de la Gent Gran amb col·laboració de
l’Ajuntament. 38 batllorienques i 35 batlloriencs van ser homenatjats a
la festa d’enguany. A Sant Celoni, l’Associació de Gent Gran l’Esplai va
iniciar a finals de maig la celebració de la 24a Festa Gran que s’allargarà
fins el 14 de juny amb un seguit d’activitats diverses.

Els alumnes de 2n d’ESO
participen a un concurs de
dibuix contra el tabac
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial sense Tabac, els alumnes
de 2n ESO dels centres educatius de Sant Celoni, van participar en
un concurs de dibuix organitzat per l’Ajuntament de Sant Celoni, el
Centre d’Atenció Primària i l’Hospital de Sant Celoni. Els dibuixos s’han
exposat fins el dia 8 de juny al passadís que comunica el CAP amb
l’Hospital. L’alcalde Francesc Deulofeu va anar als diferents centres a
lliurar els premis. D’altra banda, dijous 29, a l’entrada del CAP hi havia
una taula amb material informatiu sobre tabac i personal sanitari va fer
cooximetries per saber la quantitat de CO (monòxid de carboni) que
tenim quan respirem. Segons les últimes estadístiques, un 30% de joves
d’entre 15 i 24 anys fumen diàriament. Des del convenciment que no
té sentit diferenciar entre drogues legals i no legals, el Tritó (Pla sobre
consums problemàtics i altres comportaments de risc al Baix Montseny)
ha participat en el Concurs de dibuix com una activitat preventiva.

La inauguració de l’exposició de dibuixos i pintures d’artistes socis de
l’Esplai va ser el primer acte del programa de la festa gran

A l’entrada del CAP hi havia
una taula amb material
informatiu sobre tabac
i personal sanitari va fer
cooximetries per saber la
quantitat de CO (monòxid
de carboni) que tenim quan
respirem.

Robert Plau,
premi al més creatiu
Col·legi Cor de Maria

L’Homenatge a la Vellesa va aplegar una gran nombre de persones al dinar
de germanor que va acabar amb un ball de fi de festa

M. Cruz Gómez,
premi al missatge
més saludable
IES Baix Montseny

Es busquen bessons del Baix
Montseny per un estudi de la UB
La Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona en col·laboració
amb l’Ajuntament de Sant Celoni realitza un estudi amb bessons idèntics
i fraterns a Catalunya, amb especial interès a la zona del Baix Montseny.

Laura Maestro,
premi al més elaborat
Escola l’Avet Roig

L’objectiu és determinar habilitats de memòria, coordinació, atenció
entre d’altres àmbits. Durant els mesos de maig, juny i juliol el grup
d’investigació desenvoluparà l’estudi a Sant Celoni i així treballarà amb
bessons i bessones de la zona del Baix Montseny. Des de la universitat
es demana la col·laboració de tots els bessons i bessones majors d’edat
de la zona. La col·laboració inclou una entrevista de dues hores, una
extracció de sang i 40 euros de contraprestació per parella. Podeu
contactar amb el grup d’investigadors al 653.16.40.78
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Ricardo Espinosa,
premi al més original
Col·legi La Salle

Jornada
per la Pau

Lectura del manifest de la Jornada,
a càrrec de l’actor
Ramon Godino

dissabte 31 de maig
La Jornada per la Pau, organitzada per l’Ajuntament i la Coordinadora
d’Entitats Solidàries, va comptar amb la participació de: Agrupació Sardanista Baix Montseny, Colla del Ferro, Passaltpas, Associació de Dansa Espiritual
del Ventre, Associació Fotogràfica Crisàlide, Sos Racisme, Associació Cultural
Artixoc i Caixa de Manlleu

Al Taller de danses
del món es van
compartir els ritmes,
les músiques i danses
de la gent vinguda
d’arreu

Elaboració del mural
“Vivim junts, fem
festa junts”, combinant les mans de
tots els colors

Com a darrer esdevinament i complement als actes del
dia, un sopar amb
plats de diversa
procedència.

Les diferents entitats organitzadores
van repartir xocolata a tota la gent de
la plaça

L’antropòleg Joan Manuel Cabezas
en la conferència sobre “Les noves
religions a Catalunya” va ressaltar la
importància d’espais com aquest per
fomentar el diàleg i trencar prejudicis

Una vintena de persones parlen
sobre el repte de la diversitat
cultural al municipi

Prevenció i atenció a les dones
en situació de violència de
gènere

Representants de les associacions de pares i mares de les escoles del

El passat dimarts dia 13 de maig es va reunir la comissió de seguiment

municipi, de la Coordinadora d’Entitats Solidàries, polítics, persones

del Protocol de prevenció i atenció a les dones en situació de violència

immigrades que viuen a Sant Celoni, van ser algunes de les persones

de gènere que aplega professionals dels àmbits de la salut, educació,

que van assistir el passat 9 de maig a la xerrada que va fer la portaveu

política, seguretat, serveis socials i jurídics. Durant la trobada es van

de Sos Racisme, Isabel Martínez, a la sala d’actes de la Caixa Manlleu.

presentar les conclusions de la I Jornada de professionals del Baix

Els participants van compartir un diàleg sincer sobre les dificultats

Montseny entorn a la violència de gènere i la memòria del Servei a la

que tenim uns i altres per a relacionar-nos amb persones de

dona de l’any 2007. De cara a valorar i millorar el funcionament del

diferents cultures a l’hora que es va constatar la importància d’aquest

protocol, els dies 23 de maig i 13 de juny es fa un taller d’avaluació

apropament i la responsabilitat de cada un de nosaltres de fer-lo

amb la participació de tots els i les professionals implicades del Baix

possible.

Montseny.

Celonins i celonines de diferents procedències van constatar la
importància d’aquest apropament i la responsabilitat de cada un de
nosaltres de fer-lo possible

Professionals implicats en la prevenció i atenció a les dones en situació
de violència de gènere al Baix Montseny van avaluar el protocol de cara a
millorar-ne el funcionament
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Activitat de govern
Ple municipal

Sí

No

Abstenció

Sessió ordinària del dia 29 de maig de 2008
1. Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors.
2. Contracte per a l’execució 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
+ 8 PSC
+ 2 CUP

3. Taxa per la prestació dels serveis al Centre municipal d’expressió.

7 CiU
+ 2 CUP

4. Projecte d’establiment del servei “Centre d’atenció a la petita infància i família – Escola bressol
municipal”.

7 CiU
+ 8 PSC
+ 2 CUP

5. Nomenclatura i numeració de nous carrers a la zona de Can Pàmies.

7 CiU
+ 8 PSC
+ 2 CUP

6. Recursos contra l’acord d’aprovació definitiva del canvi de modalitat d’actuació del polígon 1
del Pla especial de protecció i millora de Boscos de Montnegre.

7 CiU
+ 8 PSC
+ 2 CUP

7. Modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa al pont sobre el riu la Tordera al nucli
de la Batllòria.

7 CiU
+ 8 PSC
+ 2 CUP

8. Modificació puntual del Pla general d’ordenació a Can Xarando.

7 CiU
+ 8 PSC
+ 2 CUP

9. Modificació puntual del Pla general d’ordenació promoguda per l’entitat Coperfil Group SA en
l’àmbit de la UASU-42.

7 CiU

8 PSC
+ 2 CUP

10. Modificació puntual del Pla General d’ordenació relativa al sector P-16 “Residencial Institut”.

7 CiU
+ 8 PSC

1 CUP

8 PSC

11. Informe sobre la situació econòmico-financera a 15 de juny de 2007 i de recomanacions de
control intern i finançament d’inversions.
12. Pla econòmic i financer de l’ajuntament de Sant Celoni, elaborat pels serveis econòmics
municipals.

7 CiU
+ 2 CUP
+1 PSC

13. Inici del procediment per a la realització d’una consulta popular sobre l’Àrea residencial
estratègica a Can Riera de l’Aigua.

7 CiU
+ 8 PSC
+ 2 CUP

14. Moció presentada per la Secció Local d’ERC i el grup municipal del PSC per la llibertat i contra
totes les violències.

7 CiU
+ 8 PSC
+ 2 CUP

15. Moció presentada per la Secció Local d’ERC i el grup municipal del PSC per la creació de la
Regidoria de les dones. Es va sotmetre a votació l’esmena presentada per la CUP

7 CiU
+ 8 PSC
+ 2 CUP

7 PSC

Millores en la gestió
econòmica municipal
Un informe econòmic i financer de l’Ajuntament realitzat fins a la data de 15 de

Selecció de personal

juny de 2007 ha revelat un seguit de deficiències en la gestió municipal que cal

Ajuntament de Sant Celoni

de protocols interns de compres i alguns procediments efectuats sense seguir la

Contractació d’un/a tècnic auxiliar de biblioteca
• Àrea: Cultura
• Les bases sortiran el dia 9 de juny
• Recollida de bases: OAC i www.santceloni.cat
Contractació d’un/a enginyer tècnic
• Àrea: Espai Públic
• Les bases sortiran a principis del mes de juliol
• Recollida de bases: OAC i www.sant celoni.cat
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millorar de cara a superar el cicle actual: poc treball transversal; incompliment
Llei de contractes de les Administracions Públiques; no controls sobre els serveis
municipals que es gestionen de forma indirecta a través de concessió, com la
recollida d’escombraries, piscina coberta, servei d’aigua, entre d’altres. A partir
d’aquesta informació (disponible al web santceloni.cat), s’han adoptat un grup
de mesures orientades a millorar la gestió i eficiència interna, incrementar
els ingressos d’altres administracions públiques (especialment a través de
subvencions) i s’han iniciat els treballs interns per poder elaborar un Pla
d’inversions dels pròxims 10 anys que inclogui el seu finançament.

Educació
Certamen literari
per a joves
Nois i noies d´educació secundària obligatòria
i postobligatòria dels centres d´ensenyament
de Sant Celoni han participat un any més al
Certamen literari per a joves. El 30 de maig va
tenir lloc a l’Ateneu el lliurament dels premis.

Guanyadors/es
NARRATIVA 1r i 2n d’ESO
Si pogués triar... de Ivana Fortuño Ruiz,
2n ESO Col·legi La Salle.
NARRATIVA 3r i 4t d’ESO
Fugint endavant de Sònia Pujals,
4t ESO Escola L’Avet Roig.
NARRATIVA batxillerat i cicles formatius
Granets de sorra de Mariona Casany,
2n batxillerat IES Baix Montseny.
POESIA 1r i 2n d’ESO
Poema indiferent de Pol Güell,
2n ESO Escola L’Avet Roig.

Infants i joves fan
teatre en el marc del
Pla Educatiu d’Entorn
Divendres 16 de maig l’Ateneu va acollir la
mostra dels alumnes dels tallers de teatre
del Centre Municipal d’Expressió en el marc
del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni.
Prop de 150 alumnes, de 6 a 18 anys, han
participat a aquests tallers.

POESIA 3r i 4t d’ESO
Qui ets? de Candela Pérez Júlvez,
4t ESO IES Baix Montseny.
El lliurament de premis es va fer el 30
de maig a la sala petita de l’Ateneu

POESIA batxillerat i cicles formatius
Confusió de Sergi López Busquets,
2n batxillerat IES Baix Montseny.

Inici preinscripcions
del Ptt pel curs
2008-2009
El procés d’inscripció per al proper curs s’inicia
el 2 de juliol de 2008. Es farà una xerrada
informativa a la Biblioteca de l’Escorxador
a les 12 del migdia i es recolliran totes les
demandes. Per a més informació sobre les
característiques del programa es pot consultar
el tríptic del Ptt al web de l’Ajuntament: www.
santceloni.cat

L’Ateneu va acollir el 16 de maig la mostra
dels alumnes dels tallers de teatre del Centre
Municipal d’Expressió

Audicions per a les escoles
Durant la primera setmana de maig, els
conjunts instrumentals i els cors de l’Escola
Municipal de Música van oferir diferents
concerts per als escolars de Sant Celoni, la
Batllòria i Campins. Van ser sis audicions
pensades per les diferents edats: Les quatre
estacions de Garibaldi i Els músics de Breda,
pels més petits; Música per a què serveix la
música? i Música i èpoques per als alumnes
de segon i tercer cicle de primària i Va
d’endevinalles i Els rius del Jazz pels joves
d’ESO.

Preinscripcions
a l’Escola Bressol
Municipal
Del 9 al 20 de juny

Alumnes de l’Escola de Música van actuar
davant dels seus companys d’escola

Taller de ceràmica
juliol 2008
A l’Oficina Municipal d’Escolarització (Rectoria Vella)
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i
dimarts, dimecres i dijous de 17 a 20 h

Nens i nenes de 5 a 13 anys:
Dilluns i dijous de 17 a 19h
Adults i joves a partir de 14 anys:
Dimarts i divendres de 15 a 17h
o bé de 17 a 19h
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS a l’Ateneu:
St. Josep 18, tel. 93 867 40 89
centrexpressio@santceloni.cat
de dilluns a dijous de 16 a 20h
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En portada
Cultura
L’Acampada jove,
per quart any a Sant Celoni

Avanç de programació

Els joves celonins gaudiran d’un descompte del 30 %
Per quart any consecutiu, l’Acampada Jove

que tots els joves de 14 a 28 anys de Sant

es farà a Sant Celoni els dies 10, 11 i 12 de

Celoni, gaudeixin d’un 30 % de descompte

juliol després de l’acord a què han arribat

en les entrades i abonaments que hauran de

l’Ajuntament i les JERC. Segons el regidor

comprar a partir del 10 de juliol a les taquilles

de Cultura, Jordi Cuminal, enguany s’ha

que l’organització disposarà especialment

establert una “nova manera de treballar

per a ells.

Dijous 10
Desgavell
Vall Folk Ska
Betagarri
Kontraband
Dr. Calypso
Kayo Malayo

amb l’organització de l’Acampada que
Divendres 11
Sota Zero
The Toasters
La Kinki Beat
Banda Bassotti
Strombers

garanteix que l’aportació econòmica de
l’Ajuntament, que enguany disminueix,
estarà al voltant dels 50.000 euros, i que
l’Acampada no passarà al marge de la vida
social del municipi”. En aquest sentit, per
exemple, s’ha acordat que el grup de música

Joves de 14 a 28 anys
de Sant Celoni i
la Batllòria!
30 % de descompte en
entrades i abonaments

local que guanyi el concurs Sant Celoni Sona
2008 participarà el concurs de música jove que

Dissabte 12
Sva Ters
Els Pets
Revolta 21
Soziedad Alkoholika
La Gossa Sorda

a partir del 10 de juliol
a taquilla

té lloc durant l’Acampada, el guanyador del
qual actua a l’escenari gran l’any següent.
Pel que fa als descomptes, s’ha establert

L’Ajuntament es
reuneix amb totes
les associacions de
veïns
Unes 25 persones, representants de les juntes
de les 12 associacions de veïns del municipi,
es van reunir amb l’alcalde Francesc Deulofeu
i el regidor de Cultura, Jordi Cuminal, el
passat 15 de maig a la Sala Petita de l’Ateneu.
L’objectiu de la reunió era establir una dinàmica

Festa major 2008
Inscripció per poder muntar barraca fins el 20 de juny!
Totes les entitats que estiguin interessades en fer
barraca durant els dies de la Festa Major de setembre
han de sol·licitar-ho mitjançant una instància a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (El Safareig) abans del 20 de juny.
Podeu demanar més informació a la Rentadora (espai
de lleure i cultura) de dilluns a divendres de 17h a
20 h, trucant al 93 864 12 28 o bé enviant un correu
electrònic (larentadora@santceloni.cat)

de treball entre les associacions de veïns i
l’Ajuntament per compartir temes d’interès
comú. En aquest sentit, es va acordar reunirse de forma periòdica cada 4 mesos.

Revetlla de Sant Joan
a la plaça de la Vila
Aquest any la revetlla de Sant Joan es trasllada a la plaça de la Vila. La festa començarà a
les 11 de la nit i comptarà amb ball i concert. El Grup Mediterrani serà l’encarregat del ball i
el grup de versions Tremendos del concert. La barra anirà a càrrec d’una entitat del poble.

Ajuntament i associacions de veïns han acordat
reunir-se cada 4 mesos per compartir temes
d’interès comú
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Patrimoni

Quines espècies podreu observar:

El falciot negre és gairebé tot d’un sol color,

el falciot negre, l’oreneta vugar i l’oreneta

negrós, esvelt, amb les ales llargues com una

cuablanca

falç i la cua curta i forcada. Té un vol molt
http://ca.wikipedia.org/wiki/Falciot_negre

Mirant al cel de Sant Celoni i la Batllòria

ràpid, i fa cops d’ala també molt ràpids. Fa els

On els trobareu:
• Estols de falciots negres a la confluència
dels carrers Santa Fe, Torras i Bages, i

nius sota les teulades i en forats als edificis, i
és molt escandalós vora els llocs de cria quan
caça frenèticament per alimentar els polls.

Barcelona

El grup omple l’aire de xiscles estridents
• Nius d’oreneta cuablanca sota el voladís de

“xriii-xriii”. El podeu anar a observar a la

la teulada de l’església de Sant Martí,

confluència dels carrers Santa Fe, Torras i

al carrer Abat Oliva i al carrer Major de la

Bages i Barcelona. Cap al tard o ben de matí

Batllòria

sobrevolen la teulada de l’edifici municipal, i

• Grups d’orenetes vulgars als fils elèctrics

l’espectacle és meravellós.

dels carrers
Del falciot negre val la pena ressaltar la seva
Fa dies que al cel hi ha soroll, soroll

gran adaptació a la vida aèria: pràcticament

d’ocells veloços i cridaners: són els falciots

passen la vida a l’aire, i només aterren per

i les orenetes. Apareixen durant el mes

fer el niu i criar els pollets. Aquests, quan

de març procedents d’un llarg viatge des

fan el primer vol ja no deixen de volar fins al

de l’Àfrica subsahariana. A les terres de

cap de dos anys (!!), quan són madurs per a

clima mediterrani i centreeuropeu la natura

reproduir-se. Per tant, quan volen no només

produeix una immensitat de recursos tròfics

cacen, sinó que també s’aparellen i reposen.

a la primavera i a l’estiu, i aquestes espècies

Si mai en trobeu un a terra i està sa, l’haureu

vénen a aprofitar-los i a reproduir-se. Abans

d’ajudar a emprendre el vol deixant-lo anar

que comenci la tardor, però, tornen a marxar

d’un lloc elevat.

cap al sud, a passar l’hivern en terres més
Les orenetes són més petites que els falciots.

càlides.

L’oreneta cuablanca es distingeix molt bé
Volen hores i hores per caçar insectes al vol.

per la seva taca blanca sobre el carpó (entre

Sovint ho fan en grups i és aleshores quan ens

la cua i el cos), i té també la panxa i la gola

quedem bocabadats veient els grans estols

blanques. Les seves colònies són molt visibles

de falciots o d’orenetes volant desordenats,

en els pobles i ciutats, sobretot vora els llocs

a dreta i esquerra, amunt i avall repassant en

on construeixen els nius, sempre a recer

tots sentits el cel.

de la pluja perquè són fets de boletes de
fang relligades amb brins d’herba. Si voleu

Tot i que ens són molt familiars perquè

veure’n un munt, fixeu-vos sota el voladís

sobrevolen l’interior dels nuclis urbans, hi

de la teulada de l’església de Sant Martí al

ha una certa confusió entre les espècies.

carrer Abat Oliva: són nius esfèrics, totalment

Intentarem aclarir les diferències entre

tancats llevat d’una petita obertura per on

les que volen i crien a Sant Celoni: el

entren i surten els pares i on treuen el cap els

falciot negre, l’oreneta vulgar i l’oreneta

pollets. Al carrer Major de la Batllòria també

cuablanca.

se’n poden observar.
Diuen que l’oreneta cuablanca porta bona
sort a la casa on s’estableix, però encara hi
ha persones que fan malbé els seus nius per

Aixecant el cap pels carrers de Sant Celoni
i la Batllòria segur que també veurem grups
d’oreneta vulgar, que a vegades descansen,
juntament amb les cuablanques, als fils
elèctrics. La seva cua profundament forcada,
la gorja vermellosa i les parts superiors d’un
blau metàl·lic fosc la distingeixen. Els llocs de
cria, però, són més difícils de veure, perquè
busca racons als porxos, pallisses o quadres,
sovint en edificis rurals.
Aquestes dues espècies d’oreneta fan un
xivarri estrident, però també saben cantar
fent una feble i agradable refiladissa.
A Catalunya hi ha tres espècies de falciots (el
falciot negre, el falciot pàl·lid i el ballester) i
cinc d’orenetes (l’oreneta cuablanca, l’oreneta
vulgar, l’oreneta cua-rogenca, l’oreneta de
ribera i el roquerol). Al cel del Baix Montseny
les més comunes són les tres que hem
comentat, però algunes vegades també hi
podem veure volar el ballester.
Heu de saber que les orenetes i els falciots són
animals protegits per la legislació catalana,
nacional

i internacional, perquè pels seus

hàbits alimentaris se’ls reconeix un gran
benefici a les nostres terres (mengen milions
i milions d’insectes!). Per tant, no podem
trencar els nius quan estan en plena cria, i
ens haurem d’esperar a restaurar teulades i
façanes, o a enderrocar cases que tinguin nius,
fins que no hagin marxat a passar l’hivern a
l’Àfrica.

balcó. Això no es pot fer quan l’espècie hi cria,
i si tant ens molesta podem posar una lleixa

Oreneta vulgar

sota el niu, o un paper de diari on s’apilonin
els excrements.
Oreneta cuablanca

Falciot negre

http://www.orenetes.cat/especie.php

evitar que embrutin la façana o el terra del
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Biblioteca - Oficina
de Català
En portada
Biblioteca l’Escorxador
Cloenda del cicle “Xerrades i
Tallers per a Pares i Mares”
del Pla Educatiu d’Entorn
El dimecres 14 de maig va tenir lloc a la sala d’actes de la Biblioteca
la conferència “Què esperen els pares de l’escola i els mestres de la
família?” a càrrec del sociòleg Salvador Cardús. Amb aques acte, que va
ser un èxit d’assistència, es van cloure les “Xerrades i Tallers per a Pares
i Mares”; cicle que s’inclou dins les activitats del Pla Educatiu d’Entorn
del municipi.
Al llarg d’aquest curs 2007-2008 s’han organitzat periòdicament una sèrie
de xerrades i activitats amb l’objectiu de facilitar eines i recursos davant
temes de la infància i l’adolescència que preocupen i interessen a pares,
mares i educadors. Així el cicle s’ha caracteritzat per la varietat dels
temes tractats (medicina natural, educació sexual, drogodependències,
hàbits en la petita infància, diversitat cultural) i la qualitat dels conductors,

El recull de premsa on line
arriba a les 3.200 notícies
en un any i mig
El recull de premsa on line que ofereix l´Ajuntament de Sant Celoni
a través del web www.santceloni.cat/reculldepremsa ha arribat ja
a les 3.200 notícies en un any i mig. El recull, que s’elabora des de
la Biblioteca l’Escorxador, recull les notícies editades en publicacions
locals, comarcals i nacionals. El manteniment de la base de dades de
premsa té una actualització setmanal. En els 6 primers mesos d’aquest
any 56.590 persones han visitat el recull de premsa.

entre els quals destaquen reconeguts professionals com el sexòleg Pere
Font; el pediatre Carlos González o el sociòleg i economista Salvador
Cardús.

Oficina de Català
Optimot, consultes lingüístiques
Optimot, consultes lingüístiques és el resultat de coordinar i unificar els serveis d’assessorament de les quatre entitats que fins ara oferien
aquest servei: la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, el Termcat, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la
Normalització Lingüística.
Optimot, consultes lingüístiques consta d’un cercador, tipus Google, que permet trobar de manera ràpida i autònoma la resposta als dubtes més
habituals en l’ús de la llengua catalana. S’hi accedeix a través d’Internet, a l’adreça http://optimot.gencat.cat

Les consultes que no es puguin resoldre satisfactòriament mitjançant el cercador, es
podran dirigir al servei d’atenció personalitzada, a través d’una bústia de correu web.
També es pot trucar al telèfon 902 879 659.
Per mitjà de l’Optimot es poden consultar, amb un sol clic, diferents fonts:
. Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (2a edició)
. Diccionaris terminològics del TERMCAT.
. Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya de la Comissió de Toponímia de
Catalunya (2a edició)
. Col·lecció “Criteris Lingüístics” de la Secretaria de Política Lingüística
. Diccionari català-castellà. Diccionari castellà-català (3a edició) d’Enciclopèdia Catalana
. Fitxes Optimot
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Esports
El Futbol Sala Sant Celoni
puja a Preferent Catalana
El Club Futbol Sala Sant Celoni ha aconseguit l’ascens de categoria
assolint, com a segon classificat de la lliga, l’accés a Preferent Catalana.
Per bé que els inicis varen ser complexos, els canvis plantejats a l’inici
de temporada –nou entrenador, nous jugadors- han donat el fruit
esperat. Amb una plantilla, meitat celonina i meitat forana, l’equip ha
trobat l’equilibri necessari per formar un conjunt sòlid i il·lusionador.
Felicitats!

El sènior masculí del Club
Bàsquet Sant Celoni a 2a
Catalana
L’equip sènior masculí del Club Bàsquet Sant Celoni ha culminat una
brillant temporada aconseguint el segon lloc a la lliga, que li dóna
l’ascens a 2a Catalana, on el nivell de bàsquet assoleix una qualitat
notable. L’èxit es materialitzà davant el CB Argentona i esdevingué
especialment satisfactori atès que representa pujar de categoria per
segon any consecutiu. Bona feina, doncs, del club celoní.

Bona participació al certamen
provincial de fringíl·lids
cel·lebrat a Sant Celoni
El passat 25 de maig, prop de quatre-cents participants varen competir
amb les seves mallerengues, pinsans i altres espècies d’ocells al
certamen provincial de fringíl·lids a la Pista Coberta del Camp Municipal
d’Esports que es va omplir de cants i refilades. L’organització del
certamen, puntuable per al Campionat Provincial, va anar a càrrec de la
Drets: José Maestre (delegat), Helios, Borrull, Manu, Gerard, Edgar, Fco. Javier
Ruiz (entrenador), Jaime. Asseguts: Borja, Pitu, Pascual, Albert Vila, Dani.

L’atletisme celoní aconsegueix
bons resultats
L’equip infantil format per Sergi Pedrero i Xavier Quesada han quedat

Societat Ocellaire de Sant Celoni, que es mostrà satisfeta de l’afluència
de competidors, malgrat un matí desavinent de pluja.

Cursos intensius
de natació per a
petits i grans

en segon lloc a la classificació per equips del Jocs Esportius Escolars del
Consell Esportiu del Vallès Oriental després de guanyar les proves on

Quins horaris? Del 30 de juny al 25

han participat: en Sergi a llançament de pes, disc i martell i en Xavier

de juliol, de dilluns a divendres en horari de matí, migdia o tarda. Les

a 220 metres tanques, triple salt i llargada. D’altra banda, dos altres

inscripcions es poden fer del 2 al 20 de juny, al mateix centre.

atletes celonins, Adrià Galin i Mar Juàrez, formaran part de la selecció
catalana de marxa que participarà al campionat d´Espanya a mitjans

Com funcionen els cursos intensius? Configuració dels grups se-

de juny després de classificar-se en primera posició a la fase prèvia dels

gons edat i nivell. Els primers dies es fan proves per mirar d’aconseguir

Campionats de Catalunya. Tots dos fa un any que estan mantenint un

que els diferents grups siguin el més homogenis possible.

alt nivell i per això, el Consell Català de l’Esport els ha recompensat amb
una beca que inclou assistència tècnica gratuïta a més de la possibilitat
d’anar-se a entrenar a centres d’alt rendiment.

Què fan els petits? Els més petits s’inicien aproximadament als
tres anys. Aquest estiu s’inclouran en aquesta franja els nascuts entre
el 2003 i el 2005 amb grups d’un màxim de 6 o 7 participants. El principal objectiu és aconseguir una autonomia total dins el medi aquàtic,
amb o sense ajut de material auxiliar. Les formes jugades són la base
del treball dels nostres monitors.

Què fan els joves? Aquesta franja comprèn els nascuts entre el
1994 i el 2002 amb grups d’un màxim de 12 alumnes. Els principals
objectius són consolidar l’autonomia, millorar la tècnica progressiva
dels diferents estils sense oblidar, tampoc, el component lúdic.

I els més grans? Els cursos d’adults es realitzen per
a persones majors de 15 anys i sense límit d’edat.
Està obert a tots els nivells, des dels que es volen iniciar fins als que volen perfeccionar la seva
tècnica i millorar la seva forma física. Els grups
d’iniciació són més reduïts per facilitar un apreXavier Quedada participa a 220 metres tanques, triple salt i llargada

nentatge més personalitzat.

Comença la
temporada de piscina
d’estiu

Del 21 de juny al 30 de setembre, el Centre
Municipal d’Esports Sot de les Granotes
ofereix temporada de piscina d’estiu a
tothom que ho desitgi, abonat o no.
Gaudeix de sol i piscina a uns
preus especials!
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SeguretatEn
ciutadana
portada
356 alumnes aprenen educació viària
amb la Policia local
La Policia local s’ha encarregat un any més d’ensenyar educació viària als escolars de Sant Celoni
i la Batllòria. Amb els nois i noies de 5è i 6è de primària de tots els centres escolars s’ha fet
una sortida en bicicleta pels carrers del municipi acompanyats pels monitors d’educació viària i
policies locals. L’activitat comença a l’escola, on es donen els conceptes bàsics per circular per
la via pública, i tot seguit al carrer s’ensenya als alumnes a circular segurs respectant les normes
de circulació, tant els senyals de trànsit (verticals, lluminosos, horitzontals...) com els senyals del
propi agent de circulació. L’activitat acaba amb un esmorzar. El programa d’educació viària té molt
bona acceptació per part dels centres escolars que sol·licitat estendre l’activitat a d’altres cicles.

A la Batllòria, els alumnes del Ceip Montnegre
també van fer educació viària pels carrers del
poble.

Pels alumnes de 1r, 2n i 3r de primària, l’activitat consisteix en muntar un circuit al pati de les
escoles on els alumnes s’introdueixen en el món de la circulació, les seves normes i senyals més
bàsics.
Així mateix, també amb els més menuts, alumnes d’educació infantil (P3, P4 i P5) es fa una
sortida a peu pels carrers del poble.
Dins de la campanya d’educació viària 2008, la Policia local també ofereix una xerrada amb els
alumnes de 4t d’ESO sobre els ciclomotors.

Els alumnes de 5è i 6è fan una sortida en
bicicleta pels carrers del municipi per aprendre
les normes bàsiques de circulació. Aquest grup
és de la Salle.

Millores en la mobilitat

Per millorar la connectivitat entre el barri de les
Borrelles i el de les Torres i disminuir la freqüència
de pas del bus urbà, s’ha convertit en via de dos
sentits de circulació el tram del carrer de Maria
Aurèlia Capmany que va de Plaça Camps de Sant
Nicolau fins a Montserrat Roig.

Amb el permís de la Generalitat, l’Ajuntament
ha instal·lat dos indicadors d’accés a l’aiguamoll
de les Llobateres a la C35

Modificació de la
zona blava a alguns
carrers

Campanya informativa als usuaris del
mercat dels dimecres
El dia on es produeixen més furts de carteres

Amb l’objectiu de millorar l’estacionament en

i moneders a Sant Celoni és al dia de mercat

alguns àmbits al voltant del centre del poble,

setmanal de venda no sedèntària, els dimecres

durant aquest mes de juny es modificarà

al matí. Amb l’objectiu de disminuir aquest

alguna zona blava. Al carrer de Santa Rosa,

tipus de robatoris, la Policia local ha repartit als

entre els carrers Sant Martí i Alguersuari,

usuaris un fulletó que recull alguns consells a

l’estacionament passarà a ser lliure; es crearan

tenir en compte com ara: portar les bosses de mà

dues noves zones amb limitació horària, una

creuades davant el cos; portar només els diners

al carrer de Joaquim Sagnier i una altra al

necessaris per les compres i distribuïts per les

carrer de Torras i Bages entre el Passeig de la

butxaques interiors o bosses de mà; no deixar

Rectoria Vella i el carrer Barcelona.

mai el moneder dins el carro de la compra ni
dins els cotxets dels nens petits, etc.
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Des de fa unes setmanes els carrers de vianants
del barri de Residencial Esports tenen senyals
d’estacionament prohibit i només s’hi permet
circular a veïns per entrada i sortida a garatges.

La Policia local va repartir durant dues setmanes
els fulletons informatius amb els consells de
seguretat entre els visitants del mercat

Comerç
El 27 de juny, Tastets
d’estiu, II Mostra de
cuina del Baix Montseny

Sant Celoni Comerç
regala targetes per
aparcar gratuïtament a
la zona blava

Segona edició de la Fira
del Vehicle Nou i km. 0
Malgrat l’abundant pluja que durant tot el
cap de setmana va caure, la segona edició

L’Ajuntament

i

l‘Associació

d’Empresaris

Turístics del Montseny organitzen pel proper
divendres 27 de juny, la segona edició de la
Mostra de cuina del Baix Montseny, Tastets
d’estiu. Aquesta activitat, que l’any passat
es va organitzar per primera vegada amb un
gran èxit de participació, vol donar a conèixer

Amb el lema “Aparcar bé no costa res” la Unió

de la Fira del Vehicle Nou i Km 0 organitzada

de Botiguers i Comerciants del municipi, amb

per Sant Celoni Comerç que es va celebrar

la col·laboració de l’Ajuntament, porta a terme

els dies 10 i 11 de maig, va atreure prop de

aquesta campanya amb l’objectiu de facilitar

3000 persones. Els 3000 metres quadrats

l’aparcament als compradors dels comerços

d’exposició van omplir-se amb uns 150

de Sant Celoni. Les botigues associades

vehicles de totes classes i els concessionaris

repartiran un total de 5.000 targetes amb una

van aconseguir una xifra de vendes al voltant

hora d’aparcament gratuït a la zona blava.

del 15%. L’alcalde i el president de la UBIC

Aquestes targetes, un cop exhaurida l’hora de

van inaugurar la fira, acompanyats per altres

franc, es podran recarregar a les màquines

regidors de l’ajuntament i membres de la

expenedores de tiquets per tal de continuar

Junta de l’associació de comerciants.

fent-les servir. Per fer possible la campanya,
l’Ajuntament de Sant Celoni deixarà de cobrar
les 5.000 hores d’aparcament que representen
les targetes que es repartiran.

l’oferta i les característiques de la restauració
baixmontsenyenca.
14 restaurants i pastisseries del territori
oferiran les seves creacions que podreu
apreciar el divendres 27 de juny, a partir
de les 9 del vespre, a la plaça de la Vila. El
preu del tiquet, que es pot adquirir a diversos
establiments de Sant Celoni, és de 12 euros i

Tot i la pluja, unes 3.000 persones van visitar
la Fira del Vehicle Nou i Km 0 organitzada per
Sant Celoni Comerç

inclou tres plats, unes postres, beguda i cafè.

Espai públic
Tu els pots ajudar: adopta’ls
Des del mes de gener s’han recollit: 26 gossos i 7 gats!
Les persones interessades a adoptar un d’aquests animals es poden adreçar a l’Ajuntament,
Àrea d’Espai Públic. Tel. 93 864 12 16 (C/Bruc, 26) de dilluns a divendres de 8 h a 15 h.
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En portada
Espai
públic
Completada la senyalització
dels carrers de can Sans

Reparació de la teulada de la
Casa de la Vila

Mesos després de la seva urbanització, el barri de can Sans ha

A finals de maig s’ha restaurat les teules de ceràmica de la coberta

estrenat les clàssiques plaques ceràmiques amb el nom dels carrers.

de la Casa de la Vila que presentaven un significatiu deteriorament.

Un total de 15 nous elements expressen els noms relacionats amb

Aquesta actuació és el primer pas d’adequació exterior de l’edifici, la

el bosc ja adoptats prèviament (albereda, roureda, alzinar, fageda

façana del qual es preveu rehabilitar durant el 2009, tot incorporant-

i el bosc d’en Sans).

se a les nombroses iniciatives particulars que darrerament han
embellit la plaça.

Les plaques ceràmiques expressen els noms relacionats amb el bosc

Les teules presentaven un significatiu deteriorament

Més millores en accessibilitat
El pas de ressalt del carrer de Germà Emilià amb Major s’ha matisat
amb un pendent més suau per evitar la topada dels baixos de vehicles.
No obstant això, cal continuar tenint molta cura en franquejar-lo perquè
es tracta d’un pas que dóna prioritat als vianants.

El teulat després de la intervenció

Netejar solars sense edificar,
una obligació dels propietaris
La manca de manteniment dels solars no edificats comporta una
important proliferació de vegetació que, al costat de la manca d’endreça,
suposen un risc notable d’incendi i perill pel veïnat i pel medi natural. A
més, genera punts d’abocament incontrolat de residus. Les ordenances
S’ha matisat el pas de ressalt del carrer de Germà Emilià amb Major amb un
pendent més suau

de Sant Celoni indiquen clarament que els solars sense edificar hauran
d’estar obligatòriament tancats i nets de runes i matèria orgànica
i que aquesta responsabilitat recau en la propietat. Si no es manté
correctament l’espai, l’Ajuntament pot realitzar les actuacions i carregar
a les persones propietàries la despesa, i aplicar les sancions que
s’escaiguin.

16

Sostenibilitat
La sensibilització dels celonins
i celonines permet reduir el
consum d’aigua en un 6% de
mitjana diària
Amb l’entrada en situació d’excepcionalitat II la responsabilitat i l’alt
grau de sensibilització dels ciutadans de Sant Celoni ha permès reduir
el consum d’aigua. L’esforç ciutadà ha permès passar de 5.000 metres
cúbics d’aigua que es gastaven al mes de desembre als 4.700 metres
cúbics avui dia, una reducció d’un 6% d’aigua de mitjana cada dia.
En aquest sentit, més de 350 persones ja han recollit els seu kit d’estalvi
d’aigua que es distribueix gratuïtament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
de Sant Celoni i de la Batllòria.

BONA PRÀCTICA DEL MES
Il·lumines
o escalfes?
La gamma de bombetes, làmpades

Tipus de bombetes

Característiques

Incandescent

Són les més abundants en usos domèstics tot
i que un 90% de l’energia que consumeixen es
malbarata en forma de calor

Halògena

Consumeixen pràcticament el mateix que les
incandescents, però a més continuen consumint
quan estan apagades si el transformador segueix
encès

Làmpades fluorescents

Són els substituts naturals de les bombetes
incandescents, cal tenir en compte que surten
models que tenen en compte l’estètica. Tot i que
el cost de compra és més alt, consumeixen cinc
vegades menys i tenen una durada 10 vegades
superior. Aquest tipus de bombetes ens faran
estalviar diners i energia

Tubs fluorescents

Proporcionen una bona il·luminació amb un
consum energètic baix. Si la lluminària està
equipada amb un sistema electrònic el consum és
encara més baix, allargant la vida del fluorescent.

i lluminàries que podem trobar al
mercat és molt variada. A continuació
us donem algunes idees bàsiques de
cara a fer una elecció més respectuosa amb el medi ambient i amb la
nostra salut.
Recordeu que, en l’ús de qualsevol d’aquests sistemes, hem d’aconseguir
el major grau possible de confort lumínic, evitant sempre els reflexos i
els enlluernaments, i vigilant que la distribució de lluminàries i el nivell
d’il·luminació siguin adequats per al tipus d’activitat que realitzem i per
a les nostres característiques individuals.
Una mala il·luminació pot provocar problemes de salut, a més de fer un
consum innecessari d’energia.

Alguns consells
1. Abans que bombetes llum natural.
2. Apaga o desendolla els llums innecessaris (passadissos, lavabos, sales de reunions, etc.).
3. Compra bombetes de baix consum de classe A.
4. Substitueix les bombetes incandescents per altres de baix consum, així estalviaràs un 80% d’energia.
5. No utilitzis làmpades d’incandescència halògenes, ja que no són de baix consum i treballen a temperatura molt elevada. Per tant, la major part de
la despesa d’energia es perd en forma de calor i no de llum.
6. Substitueix els transformadors amb cebador i condensador dels fluorescents per transformadors electrònics que estalvien un 30% d’energia.
7. Porta les bombetes i els fluorescents gastats a la deixalleria o a un establiment col·laborador (mira el que tens més a prop consultant el web de
l’Ajuntament)
8. Assegura’t que les lluminàries es netegen periòdicament, així s’augmenta l’eficiència de la il·luminació.
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Entorn
En portada
L’Ajuntament requerirà
judicialment a ADIF les millores
pendents pel pas del TAV

Nous carrers a Can Pàmies

Després de comprovar que no s’ha executat la correcta reposició de

el vial paral·lel i la C-35, al final d’aquesta nova zona.

Les obres d’urbanització de la zona industrial de Can Pàmies que s’estan
fent actualment han suposat l’obertura de dos carrers: entre el carrer
Indústria i el carrer del Pont Vellet i un pas de vianants que passa entre

camins i serveis arran de les obres del tren d’alta velocitat al seu pas
pel municipi, l’Ajuntament ha decidit fer un requeriment judicial a

El nou carrer, continuació del carrer Enric Granados, s’anomenarà

ADIF. De fet, el mes de novembre de 2007, a punt d’acabar les obres de

Travessera de Can Pàmies, i el vial que correspon a la continuació del

construcció de la plataforma del TAV, l’Ajuntament amb la col·laboració

carrer Rec del Molí s’anomenarà carrer de Can Draper per la coneguda

de diferents veïns va analitzar l’estat dels camins i els accessos a les

casa de pagès que hi ha a l’altre costat de la Tordera.

finques i va requerir a l’ADIF per què portés a terme les reparacions i les
millores pendents. Malgrat que Sant Celoni es va adjudicar en dos trams

El pas de vianants tindrà el nom de Baixada del Vapor, en record al nom

i a dues empreses constructores diferents, es va fer un llistat de Can

popular que designava l’actual carrer Indústria que en els primers anys

Giralt fins al nucli de la Batllòria, indicant què es reclamava a cada lloc.

del segle XX era l’accés a la fàbrica tèxtil de Can Gramunt (coneguda

El mes d’abril es va reiterar a ADIF, novament sense èxit, la necessitat

com el Vapor) i a la de Can Pàmies que es va instal·lar cap al 1933. En

que les empreses portessin a terme les reposicions assenyalades en els

aquest pas de vianants hi ha les xemeneies d’aquestes indústries que

informes tècnics municipals.

s’han conservat.

Alguns camins i accessos a finques particulars encara estan per arranjar.
Les empreses constructores han acabat les obres sense retirar les deixalles
que han generat

Continua la recuperació de les
torres de la muralla
A la plaça Josep Alfaras hi ha una torre de l’antiga muralla adossada
als edificis que l’envolten. Amb l’objectiu de millorar-ne el seu entorn,
l’Ajuntament ha modificat les condicions d’ordenació de la finca contigua
alliberant d’edificació el perímetre de la muralla i aconseguint també la
cessió d’un espai lliure de 22,45m2 que permetrà preservar les vistes
sobre la torre que ha de caracteritzar l’entorn de la plaça.

Torre de la plaça de Josep Alfaras

18

Pas de vianants que tindrà el nom de Baixada del Vapor
amb les dues xemeneies que s’han conservat de les antigues fàbriques

Al·legacions al traçat del
gasoducte per Sant Celoni

La nova porta de Ponent
comença a ser una realitat

L’Ajuntament ha presentat al·legacions al traçat del gasoducte al seu

Fa unes setmanes han començat les obres d’enderrocament de les naus

pas per Sant Celoni i proposa un traçat alternatiu paral·lel a l’autopista

existents entre els carrers de Doctor Trueta, Doctor Barri i Àngel Guimerà.

AP-7. Els informes tècnics municipals indicaven una gran fragilitat

Aquest és el pas previ per poder desdoblar la sortida del municipi per la porta

territorial al llarg de tot el recorregut previst per a la canonada del gas pel

de Ponent amb un nou túnel: l’actual serà d’entrada i el nou de sortida.

vessant muntanyenc del massís del Montseny, travessant tot un seguit
de torrents i rieres d’alt valor ecològic, així com al tram de la Batllòria, a
l’espai fluvial de la Tordera i l’àmbit de la Ferreria. Per aquest motiu, des
de l’Ajuntament es va sol·licitar canviar el traçat inicial per un que fos
més respectuós amb el territori, paral·lel a l’autopista AP-7.
Amb motiu de les al·legacions presentades, el 7 de maig, l’alcalde
Francesc Deulofeu i els tècnics de l’Ajuntament es van reunir sobre el
terreny amb els principals representants de l’equip redactor i l’empresa
Enagas.
L’Ajuntament manté el seu posicionament inicial a l’espera de rebre una
resposta a les al·legacions presentades.
Les naus existents al tocar de la porta de Ponent s’han enderrocat per
iniciar la construcció del nou túnel de sortida

L’Ajuntament ha sol·licitat canviar el traçat previst pel vessant
muntanyenc del Montseny per un de més respectuós amb el territori,
paral·lel a l’autopista AP-7

Imatge virtual de la futura Porta de Ponent

Autoritats locals i de la
Generalitat visiten els terrenys
on s’ubicarà el nou parc de
bombers
Ajuntament i Generalitat van visitar el passat 26 de maig els terrenys on
s’ubicarà el nou parc de bombers de Sant Celoni, davant la sortida de
l’AP 7. La directora general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament
de la Generalitat de Catalunya, Olga Lanau va explicar que aquestes
instal·lacions trigaran a ser una realitat uns 2 anys i que comptaran
amb una helisuperfície i un centre de control. Des de l’Ajuntament s’ha
d’acabar de tancar l’acord amb el propietari dels terrenys de 13.000
metres quadrats. El nou parc de bombers suposarà una inversió, per
part de l’ajuntament, d’uns 240.000 euros en concepte de compra dels
terrenys. Aquestes instal·lacions també donaran servei a tots els pobles
de la zona.

L’alcalde Francesc Deulofeu, el regidor d’Entorn, Marià Perapoch , la
directora general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de
la Generalitat de Catalunya, Olga Lanau i representants del cos de
Bombers van visitar els terrenys
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Habitatge
En
portada

C/ Campins, 24 (El Safareig)
Tel. 93 864 12 00
Fax 93 867 03 36
habitatge@santceloni.cat
Horari d’atenció:
Dilluns, dimecres i divendres: de 10 a 13 h
Dimarts i dijous: de 17 a 19 h

Serveis que ofereix l’Oficina Local d’Habitatge
I Borsa de lloguer
• Tramitació d’ajuts al pagament
del lloguer
- Per majors de 65 anys amb pròrroga forçosa
- Per usuaris del parc públic
- Per persones que es trobin en condicions
especials
- Per menors de 35 anys

• Tramitació d’ajuts al propietari
- Propietaris d’habitatges desocupats que els
posin en lloguer

• Lloguer d’habitatges a través de la
Xarxa de mediació del lloguer social
- Localització d’habitatges
- Assessorament a propietaris i llogaters
- Subscripció assegurances

• Programa de cessió d’habitatges
desocupats
- A través d’ADIGSA

II Borsa jove
• Lloguer d’habitatges a Joves

• Tramitació de Tests de l’Edifici
• Tramitació d’Informes Interns
d’Idoneïtat
• Tramitació de sol·licituds d’ajuts a
la rehabilitació d’habitatges
- Per assolir els mínims d’habitabilitat
- Per l’adequació de les instal·lacions
- Per la millora de l’adaptació interior de
l’habitatge
- Per la millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic

• Tramitació de sol·licituds d’ajuts
a la rehabilitació d’edificis d’ús
residencial
- Per resoldre patologies estructurals
- Per resoldre deficiències constructives
- Per resoldre elements en situació de risc
- Per instal·lació d’ascensor
- Per la supressió de barreres arquitectòniques
- Per l’adequació d’instal·lacions comunitàries
- Per la millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic
- Per la instal·lació de noves energies alternatives

- Joves menors de 35 anys

• Tramitació de cèdules
d’habitabilitat

• Renda bàsica d’emancipació

- Inspeccions, informes i seguiment estat
habitabilitat dels habitatges
- Tramitació de les cèdules d’habitabilitat de
segona ocupació

- Joves de 22 a 30 anys
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III Rehabilitació i control
habitabilitat

IV Parc públic d’habitatges
• Registre municipal de sol·licitants
d’habitatge protegit
• Gestió noves promocions
d’habitatges protegits
• Gestió d’adjudicacions d’habitatge
protegit

V Altres serveis municipals
relacionats amb l’habitatge
• Informació i assessorament
general sobre habitatge
• Mediació en temes d’habitatge
• Tramitació d’ajuts personalitzats a
l’allotjament
• Informació ajuts per a l’adaptació
d’habitatges per a persones amb
discapacitat

Família

Subvencions
Ajuts

Terminis

Qui ho pot demanar

Sol·licitud de beques de llibres i
ajuts de menjador:

del 2 de juny al 2 de juliol

És imprescindible estar empadronat al municipi
i no superar la renda establerta dins de cada
convocatòria

Fins el 31 de desembre de
2008

Totes les famílies amb infants beneficiaris:
-nens/es nats l’any 2008
-nen/es menors de 3 anys
-nens/es menors de 6 anys si formen part de
família nombrosa o monoparental

Sol·licitud de la prestació
econòmica per infant a càrrec
i de la prestació econòmica
per part,adopció o acolliment
múltiple per a l’any 2008

Sol·licitud del Títol de família
nombrosa

Indefinit

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

Tramitació
Àrea de Comunitat

OAC
Qualsevol oficina de Acció Social
i Ciutadania
OAC
Qualsevol oficina de Acció Social
i Ciutadania

Dependència

Àrea de Comunitat
Sol·licitud i Revisió de grau de
disminució

Indefinit

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

OAC
Qualsevol oficina de Acció Social
i Ciutadania

Sol·licitud de reconeixement de
la situació de dependència i del
dret als 1serveis i prestacions
vinculades

Àrea de Comunitat
Indefinit

Persones amb problemes de dependència
vinculats a la mobilitat

Qualsevol oficina de Acció Social
i Ciutadania

OAC

Gent gran

Programa “Noces d’Or”

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

Indefinit

Indefinit

Matrimonis que celebren els 50è aniversari de
casament

-Ser pensionista prestació de les prestacions
de mort i supervivència o favor de familiars del
sistema de la Seguretat Social
- Disposar d’uns ingressos, per tots els
conceptes, iguals o inferior a 7.948,10 (2007)
- No ser usuari/a d’una prestació de serveis
d’acolliment residencial, sanitari o anàloga.

Qualsevol oficina de Acció Social
i Ciutadania
Àrea de Comunitat
OAC
Qualsevol oficina de Acció Social
i Ciutadania
OAC

Programa de vacances per Gent
Gran

Fins el 13 de juny de 2008

Pensionistes majors de 60 anys

Qualsevol oficina de Acció Social
i Ciutadania

Habitatge

imserso
Ajuts personalitzats a
l’allotjament 2008

Fins el 30 de novembre de
2008

Persones que acreditin que no poden satisfer
els rebuts impagats de lloguer o les quotes
d’amortització d’un habitatge de promoció
privada.

Àrea de Comunitat
Oficina Local d’Habitatge

Renda bàsica d’emancipació

Durant tot l’any

Joves de 22 a 30 anys

Oficina Local d’Habitatge

Programa de cessió
d’habitatges desocupats

Durant tot l’any

Propietaris d’habitatges

Oficina Local d’Habitatge

Persones amb ingressos no superiors a 2,5
vegades l’IPREM:

Oficina Local d’Habitatge

Per a obres de supressió de barrerres
arquitectòniques a l’habitatge i per a l’adquisició
i la instal·lació de plataformes elevadores
especials.

Oficina Local d’Habitatge

Subvencions per pagar el
lloguer a arrendataris amb risc
d’exclusió social

Ajuts del Programa per a
l’adaptació o l’accessibilitat
d’habitatges per a persones
amb discapacitat

Fins el 30 de juny de 2008
les persones amb contractes
de lloguer anteriors a l’1 de
gener de 2008.
Fins el 31 d’octubre de 2008
les persones amb contractes
de lloguer a partir de l’1 de
gener de 2008.
Fins el 30 de setembre de
2008
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Espai obert
Tots som celonins
i celonines

Felicitats al grup de
teatre Tramoia !

Quan l’adéu és
a reveure

Més de 1000 persones van omplir la sala

Se’ns fa difícil comunicar-vos un fet tan

gran de l’Ateneu de Sant Celoni, en les

significatiu per a la nostra comunitat

dues representacions de Pel devant i pel

educativa. A partir del proper curs, a l’escola

darrera que es van fer aquest mes de maig

de La Salle Sant Celoni no comptarem

amb motiu del 10è aniversari del grup de

amb l’estimable presència dels germans.

teatre TRAMOIA. Les dificultats d’aquesta
A més de les dificultats pròpies de la seva

La comunitat, formada actualment pels

obra no van ser obstacle per posar en

situació, el col.letiu d’immigrants és objecte

germans Genaro Capdevila, José Antonio

escena una versió adaptada al propi grup

d’una sèrie de prejudicis (“ens prenen el

Panero, Bernardí de la Torre i Àngel Ruiz,

que ha pretès ironitzar amb les interioritats

treball”, “reben més ajuts que nosaltres”,

es traslladarà a diferents centres de La Salle

de la companyia. Un ritme trepidant i un

“no paguen impostos”…) que les jornades

a Catalunya.

sentit de l’humor aguditzat, es van unir al

volen contribuir a aclarir i desfer.

La primera comunitat de germans,

bon treball dels actors i l ‘equip tècnic per

encapçalada pel germà Emilià, va arribar

Habitatge i convivència, la situació de

arribar a un públic entregat que al final de

a Sant Celoni l’any 1911. Es van instal·lar

la dona, l’accés al mercat de treball, les

les dues representacions allargava els seus

a casa del Doctor Barri, on van obrir

barreres jurídiques… són alguns dels temes

aplaudiments.

la primera escola. Davant l’increment

que es debatran de la mà d’especialistes.

Els riures, els aplaudiments, l’entusiasmada

d’alumnes es va construir l’edifici on es

crítica i l’estat de joia i satisfacció dels actors

troba l’escola actualment i va començar a

i integrants de la companyia es va completar

funcionar l’any 1920.

amb la notícia del lliurament de premis del

Des de llavors i fins a l’actualitat, amb un

Concurs Teatre Català de Gràcia de Barcelona.

parèntesi de 2 anys durant la Guerra Civil,

Les quatre actrius de Tramoia que van

els germans han portat a terme una gran

participar en el concurs amb Coses prohibides

tasca educativa amb els infants i joves del

van ser les 4 finalistes en el premi a la millor

Baix Montseny.

actriu: CRISTINA DIAZ que en aquesta

Per tal d’agrair la seva entrega i dedicació al

ocasió sustituia a MIRIAM BILBENY va ser la

llarg d’aquests anys us convidem al Sopar-

quarta millor actriu, MARTA PLANELLS es va

Homenatge el dia 25 de juny a l’escola.

emportar el tercer premi a la millor actriu,

Podreu comprar els tiquets a la secretaria del

a més del primer premi otorgat per votació

2 al 13 de juny.

popular del públic jove del concurs; ANGELS

Esperem retrobar-nos amb molts de

GALISTEO va aconseguir el segon premi en

vosaltres per compartir aquest moment tan

la mateixa categoria, i IVETTE SÀNCHEZ va

especial i acomiadar els germans de Sant

ser coronada com la millor actriu d’aquest

Celoni.

Jornades per a la dignitat i igualtat
de les persones immigrades
Els dies 13, 14
i 21 de juny AL
MADA-Associació
de marroquins
de Sant Celoni,
GRIM i la CUP
organitzen unes
jornades dirigides
a analitzar la
situació de les
persones immigrades a Catalunya i a cercar
respostes des dels nostres municipis.

Una sessió de curtmetratges inaugurarà el
dia 13 les jornades que es clouran el dia 21
amb un sopar i concert popular a la sala
petita de l’Ateneu.

La Creu Roja
organitza un nou
curs d’atenció
sanitària immediata
Creu Roja Sant Celoni i Baix Montseny
organitza un curs d’atenció sanitària
immediata (nivell II). Es portarà a terme del
3 al 35 de juliol (50 hores en total) de dilluns a
divendres de 19 a 22. les places són limitades.
Per més informació podeu anar a la carretera
Vella, 86 o trucar al 93 867 26 04
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tradicional concurs de teatre català que aquest
any celebrava la 26a edició. A més Tramoia
va ser finalista en els apartats a millor obra,
millor vestuari i millor direcció.

Col·legi La Salle

Partits polítics
Perdonin les molèsties, estem treballant

Per què la CUP ha retirat el suport
a l’equip de govern de CiU?

Actualment hi ha obres a diferents parts de Sant Celoni.
El nou tanatori, l’escola bressol, l’entrada de ponent,
l’eliminació de barreres arquitectòniques en diferents
carrers del municipi i el parc d’activitats del Pertegàs en
son alguns exemples. I en breu començarem a fer-ne
a l’esplanada de l’Institut, al CEIP Soler de Vilardell i al
CEIP Josep Pallerola, entre d’altres. Però no volem parlar
d’obres, o no només d’obres, volem parlar de fer feina
en tots els àmbits.

Us adjuntem els motius que van fer que la CUP, en la 7a Assemblea
d’Unitat Popular que va celebrar el 17 de maig, decidís deixar de donar
suport a l’equip de govern de CiU arran del trencament que el grup
conservador ha fet de l’Acord d’investidura i governabilitat signat amb la
CUP el 15 de juny de 2007.

A vegades les obres és el que es veu més de la feina
que es fa des de l’Ajuntament, però la mateixa
empenta l’hem dedicada en tots els àmbits, perseguint
3 objectius: fer d’una vegada allò que fa anys que calia
fer, fer-ho bé i fer-ho pensant en el futur.
Per tant, el títol d’aquest escrit no vol demanar excuses
per les molèsties que ocasionen les obres sinó que
hem utilitzat aquesta frase tan coneguda de les obres
per explicar a tothom que no tenim ganes de perdre el
temps -ni el de l’equip de govern ni dels treballadors
i treballadores de l’Ajuntament- entrant en segons
quines dinàmiques. A Sant Celoni hi ha molta feina per
fer i els de CiU hem anat a l’Ajuntament a treballar.
Qui vulgui sumar esforços per fer coses pel poble serà
benvingut. Qui vulgui robar el temps als que volem
construir, que amb nosaltres no hi compti.
Qui vulgui fer politiqueria i safareig, i posar traves i
intentar fer perdre més temps a Sant Celoni perquè
avanci només tindrà una resposta de la nostra part:
“no podem estar per vostès; perdonin les molèsties,
estem treballant!”
Grup Municipal de CiU
santceloni@ciu.info

i. Perquè l’equip de govern de CiU ha infringit una de les 20 mesures
considerades clau de l’Acord d’investidura i governabilitat: “La
realització d’un pacte local per definir un model de poble a través de la
redacció d’un POUM”. En conseqüència, la CUP no podia fer com si res i
s’ha vist obligada a donar per acabat l’Acord, emparant-se en la clàusula que
establia que “l’incompliment de qualsevol dels punts acordats suposarà el
trencament d’aquest Acord d’investidura i governabilitat”.
ii. Perquè l’equip de govern no ha fet cap esforç negociador en els
darrers tres mesos per arribar a un acord i no ha variat gens ni mica la seva
postura política. No ha fet cap mena de contraproposta concreta per facilitar
l’acord.
iii. Perquè no ha acatat plenament la resolució del Ple, aprovada el 28
d’abril passat per majoria absoluta en contra del projecte d’ARE a Can Riera
de l’Aigua, i segueix sense variar gens la seva postura, tot i que la moció
presentada per la CUP al Ple instava “l’equip de govern municipal a fer tot
el que sigui necessari perquè no es pugui dur a terme l’ARE a Can Riera de
l’Aigua”.
iv. Perquè ha enganyat la gent durant tot el procés, fins i tot en el
mateix Ple extraordinari afirmant reiteradament que l’ARE és un projecte
exclusivament de la Generalitat, tot i que existeix el compromís informal que,
si un ajuntament s’oposa a una ARE, la Generalitat està disposada a retirar-la.
v. Perquè no són sincers. Si l’Ajuntament afirma repetidament que no pot
fer res per aturar el projecte, com és que convoquen una consulta popular al
poble? I si el resultat de la consulta és partidària d’aturar l’ARE, què faran?
vi. Perquè les diferències pel que fa al model de poble entre la CUP
i CiU s’han demostrat insalvables. Els dos models de poble en joc que
representen CiU i la CUP, respectivament (creixement irracional i desmesurat
basat en l’especulació immobiliària, o desenvolupament respectuós amb el
medi i les persones), estan massa allunyats l’un de l’altre.

CUP Sant Celoni www.santceloni.cup.cat
santceloni@cup.cat

Sobre l’ARE
Molt bé, respectables edils, trencant l’Acord manteniu la
dignitat. Però, quan vau votar a favor del pressupost d’aquest
exercici, no ho vèieu venir? Podíeu haver-vos negat a aprovarlo fins que el govern municipal de CiU no us donés la raó en
el debat sobre Can Riera de l’Aigua. I, en comptes d’aprofitar
l’ocasió, vau dir que el pressupost era inintel·ligible i, de forma
incoherent, els vau regalar els vots a canvi de res. Perfecte.
Després, en l’explicació del vot favorable, vau voler condicionar
a posteriori el resultat perquè no es tirés endavant l’ARE. I ja
veieu el profit que en vau treure: l’endemà l’alcalde corre a
trucar a la Generalitat i diu que no cal que l’hi emboliquin, que
ja se l’endú posat. Tant d’esforç per acabar engegant a dida el
pacte de governabilitat! Capacitat negociadora i coherència
política, nul·les. Credibilitat, per terra. Això sí, el cop de geni,
comptat i debatut, fa més aviat patxoca. I encara us queden
tres anys per acabar de malmetre el poc capital polític que us
queda...
Per la nostra banda, no estem d’acord amb aquest ARE. Però
volem que Sant Celoni i la Batllòria tinguin habitatges lliures i
de protecció oficial. I també estem a favor de la construcció de
l’hospital, i de la resta d’equipaments que s’havien projectat.
En el Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Celoni, s’hi
preveia la construcció d’uns 2000-3000 habitatges repartits
per les diverses zones. És a dir, vora 200 habitatges nous cada
any. Ara, amb la crisi, ja anirem bé si se’n fan 100 anuals.
En canvi, construir de cop 1270 habitatges significaria un
increment d’un 50 % de la població actual. Una revisió
del Pla General es pot fer sense ARES i, llavors, trobar una
bona solució a les Ferreries de la Batllòria, tenint en compte
que la Generalitat no permet fer-hi indústries noves. A
més, urbanitzar Can Riera de l’Aigua és una greu errada
mediambiental i afavoreix l’especulació. L’ajuntament s’hi
pot oposar: valdria la pena que el govern municipal de CiU
reconsiderés la seva decisió.
Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya

santceloni@esquerra.org

I ARA QUÈ?
Els últims esdeveniments polítics en el nostre municipi, situen la
governabilitat de Sant Celoni en un moment crític. La CUP ha
decidit trencar el pacte de govern subscrit amb CiU i això suposa
que l’actual alcalde de Sant Celoni i la Batllòria, a més de no
ser el cap de llista del partit més votat a les passades eleccions
municipals, no té el suport de ningú més, una realitat totalment
inusual de solitud.
Davant d’aquesta situació molts ens preguntem: i ara què? Durant
els primers mesos d’aquest mandat, l’actual govern municipal
s’ha limitat a continuar els projectes que ja estaven programats:
l’escola bressol municipal, el nou pavelló, el pas soterrat a la via
del tren al carrer Roger de Flor , el nou túnel del carrer Doctor
Trueta...,i l’única decisió que han pres, construir vivendes a Can
Riera de l’Aigua, s’ha portat a terme sense parlar ni escoltar a
ningú, en solitari i amb les conseqüències que tots coneixem.
És cert que els resultat de les passades eleccions municipals són
complexos, però és la nostra obligació, com a representants dels
ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni i la Batllòria treballar amb
responsabilitat i maduresa per tal que el nostre municipi continuï
avançant com ho ha fet en els darrers anys. Ens van votar a les
eleccions i estem a l’Ajuntament per treballar.
Des del PSC-Sant Celoni demanem i oferim diàleg amb tothom,
sense exclusions, amb serenitat i responsabilitat però també amb
la fermesa que ens dóna el fet de ser el Partit Polític que va obtenir
més vots i més regidors a les darreres eleccions.
Parlant clar, som conscients que ser la força més votada, davant
d’aquesta situació de crisi que s’ha produït al nostre municipi,
ens situa en el punt de mira de tothom. No defugim la nostra
responsabilitat, tot el contrari. Amb calma, els socialistes donem
un pas endavant, ens oferim a parlar i dialogar amb els altres dos
grups municipals i a tornar a mirar el futur amb esperança. Els
ciutadans ho esperen de nosaltres i el futur de Sant Celoni ho
necessita.

Grup Municipal del PSC de Sant Celoni
gmpsc@santceloni.cat

*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

AGENDA
Dissabte, 7 de juny
Fira de Botigues al Carrer ‘08
Tot el dia
Als carrers del centre de la Vila
Organitza: Sant Celoni Comerç

Passejada per la ribera del Pertegàs
Amb motiu del dia Mundial del Medi Ambient
A 2/4 de 10 del matí
A la biblioteca L’Escorxador
Organitza: L’Observatori i Ajuntament de Sant
Celoni

Hora del Conte: Contes de per riure
Amb la Companyia Vadecontes
A 2/4 de 12 del matí
A la biblioteca L’Escorxador
Organitza: Biblioteca L’Escorxador

YVAN MAS
PRAXIS
PINTURA 2005-2008
5 – 29 DE JUNY 2008
La Rectoria Vella
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel.: 93 864 12 13
Inauguració:
Dissabte 7 de juny a les 7 del vespre
Horari:
De dimarts a dissabte
De 5 a 8 del vespre
Diumenges i festius
De 2/4 de 12 a 2 del migdia
i de 5 a 8 del vespre

Teatre: Del pont estant, d’Arthur Miller
Grup de teatre Rebrot
A les 10 del vespre
A la sala gran de l’Ateneu

Diumenge, 8 de juny
Travessa integral del Pedraforca
Sortida d’alta muntanya amb el CESC
A les 6 del matí
A la Pl. Comte del Montseny
Organitza: CESC

Jornada especial de portes obertes
Amb motiu de la Festa de l’Esport
A partir de les 9 del matí
Al CME Sot de les Granotes
Organitza: CME Sot de les Granotes

Gran gala lírica
Obres de Rossini, Puccini, Donizetti, Wagner i Mozart, entre d’altres
A les 6 de la tarda
A la sala gran de l’Ateneu

Dissabte, 21 de juny

A 2/4 de 9 del vespre
A la biblioteca L’Escorxador
Organitza: Biblioteca L’Escorxador

A les 7 del matí
A la Pl. Comte del Montseny
Organitza: CESC

Tots som celonins i celonines
Jornades sobre immigració

Sortides culturals 2008
Parc de Collserola

A les 7 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: Al Mada, Grim, CUP

A les 9 del matí
A la Pl. Comte del Montseny
Organitza: Ajuntament de Sant Celoni

Jocs esportius escolars
Acte de cloenda
A les 10 de matí
A les pistes d’atletisme

Petita hora del Conte:
El món dels Tovets
Un espectacle creat per Tantàgora
i narrat per l’Ada Cusidó
A 2/4 de 12 del matí
A la biblioteca L’Escorxador
Organitza: biblioteca L’Escorxador

Tots som celonins i celonines
Jornades sobre immigració
A les 7 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: Al Mada, Grim, CUP

Concert i Ball
Amb l’Orquestra Amoga
A les 10 del vespre
A la sala gran de l’Ateneu

Diumenge, 15 de juny
Integral al Pedraforca

Sortida d’alta muntanya

Dimarts, 10 de juny
Xerrada informativa sobre salut
A la sanitat amb cap

Sortida a la Vall d’Olzinelles
Matinal de natura

A 2/4 de 6 de la tarda
A l’Esplai de Gent Gran de Sant Celoni
Organitza: Ajuntament de Sant Celoni i Diputació
de Barcelona

A 2/4 de 9 del matí
A la Pl. Comte del Montseny
Organitza: CESC

Cinema a l’Ateneu
Shakespeare in love, de John Madden
A les 6 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu

24 Festa Gran: Teatre
Els atrevits, d’Alexandre Puig, a càrrec del
grup de teatre de l’Esplai

Dimarts, 17 de juny

A les 5 de la tarda
A l’Esplai de Gent Gran de Sant Celoni
Organitza: Esplai de Gent Gran de Sant Celoni

Visita guiada a la biblioteca L’Escorxador
Descobreix tots els racons de la biblioteca

Tots som celonins i celonines
Jornades sobre immigració
A 2/4 de 8 del vespre
A la sala d’actes de la Caixa Manlleu
Organitza: Al Mada, Grim, CUP

A les 8 del vespre
A la biblioteca L’Escorxador
Organitza: biblioteca L’Escorxador

Divendres, 27 de juny
Cinema comentat
2001, una odisea del espacio
A les 9 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

Tastets d’estiu
II Mostra de cuina del Baix Montseny
A les 9 del vespre
A la Pl. de la Vila

Dissabte, 28 de juny
Festa Line Dance - Ball en línia
De les 5 de la tarda a les 12 de la nit
A la sala gran i la sala petita de l’Ateneu
Organitza: Line DancePro

EXPOSICIONS
CAN RAMIS
Centre Formació d’Adults
Baix Montseny
20 anys formant persones
i Obres dels i les alumnes
de dibuix i pintura
Inauguració:
divendres 13 de juny
a les 9 del vespre
Del 13 de juny al 6 de juliol
De dijous a dissabte de 18 a 20 h,
diumenges i festius de 12 a 13.30 h
i de 18 a 20 h

RECTORIA VELLA
Yvan Mas - Praxis
Pintura 2005-2008
Inauguració:
dissabte 7 de juny
a les 7 del vespre
Horari:

Divendres, 20 de juny
A l’olivera
Cicle de concerts de joves músics ‘08
A les 9 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: CME

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

Sortida Beget-Canigó-Prada
Per Sant Joan, 3 etapes del GR-83

Dissabte, 14 de juny

A les 6 del matí
A la Pl. Comte del Montseny
Organitza: CESC

Divendres, 13 de juny
FARMÀCIES DE GUÀRDIA
JUNY i JULIOL

Narracions de la Dorothy Parker amb
música de jazz
A càrrec de Glòria Cristina (veu) i Joanna
Ferrer (guitarra)

De dimarts a dissabte
De 5 a 8 del vespre
Diumenges i festius
De 2/4 de 12 a 2 del migdia
i de 5 a 8 del vespre

