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Aquest estiu, Sant Celoni!

En portada
EDITORIAL
Francesc Deulofeu
Alcalde

Aquest estiu, Sant Celoni!
Una vegada més, la natura ens ha salvat del
desastre de la sequera, però això no ens fa
exempts de l’ús responsable dels recursos naturals que ens ofereix, rics i suficients, malgrat

L’Ajuntament presenta
una proposta cultural
per tot l’estiu
Des de Sant Joan a la Festa Major de setembre, cada setmana hi ha programades
activitats culturals a Sant Celoni i la Batllòria. L’Ajuntament ha volgut promoure
un oferta variada pensada per a diferents públics per convertir el municipi en un
bon lloc on passar l’estiu. L’Acampada jove, els dijous a la fresca, la festa major
d’Olzinelles, de la Batllòria, festes de barri, balls a la plaça de la Vila, hores del
conte... completen l’oferta estiuenca.

que ens esforcem a fer-los escassos amb el
nostre malbaratament. Tal com anunciàvem
en el darrer Informatiu, a Sant Celoni i la Bat-

Sant Joan va encetar els actes d’estiu

llòria vam aconseguir reduir el consum d’aigua

Amb la revetlla de Sant Joan a la plaça de la

un 6% de mitjana mensual respecte el que es

Vila es va estrenar la programació d’estiu.

gastava fa mig any. D’això ens n’hem de fe-

Una cercavila des de la porta de Ponent

licitar, però també ha de servir per prendre

fins a la plaça on s’hi van ballar sardanes

consciència de la possibilitat d’aconseguir un

van servir per rebre la flama del Canigó. A

resultat encara millor.

la nit, ball i concert.

Ara, ben entrats a l’estació de la calor i els

Divendres 28 de juny, la II mostra

tons daurats, sembla que es fa més fàcil anar

gastronòmica del Baix Montseny, Tastets

trobant espais per gaudir del temps lliure. En-

d’Estiu, i el I Festival de les veus que es va

guany ja no val el tòpic de sempre, hi tenim
molt a triar en el nostre municipi: els dijous a
la fresca amb música, teatre i cinema; el ca-

Nit de Sant Joan amb ball i concert amb els
grups Mediterrani i Tremendus i barra de la
mà de l’entitat Trup de Nassos

fer diumenge 29 de juny al vespre a dins i
fora de l’ermita de Sant Ponç organitzat pel
Centre artístic de la veu Intuït, van aplegar

sal d’estiu; la piscina al Sot de les Granotes;

un nombrós públic.

el ball a l’Ateneu; l’Acampada Jove; el torneig de futbol sala; l’Aplec de sardanes; les
festes majors de Sant Celoni, la Batllòria i
Olzinelles,.... I fins i tot, podràs sortir a connectar-ne a la xarxa a les places de la Vila,
l’Església, la Biblioteca, i l’església de la Batllòria. No hi ha excuses per quedar-se a casa!
Espero trobar-te en molts d’aquests espais i
que els puguis gaudir amb la mateixa intensitat amb els que un munt de persones s’han
abocat a fer-los possible. Sens dubte, aquest

Més de 300 persones van assistir al primer
Festival de les veus

SUMARI

estiu, Sant Celoni!

2

En portada
Educació
Patrimoni
Biblioteca - Oﬁcina de català
Cultura
Comerç
Comunitat
Esports
Seguretat ciutadana
Atenció ciutadana
Espai públic
Sostenibilitat
Entorn
Noves tecnologies
Habitatge
Subvencions
Espai obert
Partits polítics
Agenda

2
4
5
6
7
8
9
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

La segona edició de Tastets d’Estiu va omplir
la plaça de gom a gom

Dijous a la fresca, juliol i agost
Els consolidats Dijous a la fresca s’allarguen també a l’agost amb més modalitats
d’espectacle (documental, cinema, cant...) i més localitzacions com la plaça d’en Nicola.
La programació recull diferents propostes de creadors locals de la mà de Mumusic Circus,
el Cor de dones i la Jazzband de l’Escola Municipal de Música i Trocateatre.
Tots els espectacles comencen a les 10 del vespre.
3 de juliol > Mumusic circus: Merci Bien
> A la plaça de la biblioteca

31 de juliol > Txo Titelles: Cabaret Armando
Rissotto > A la plaça de la Biblioteca

10 de juliol > Jove cor de Gospel del
Conservatori del Liceu: Concert de Gospel > Als
jardins de la Rectoria Vella

7 d’agost > Cinema a la fresca en català: Ficció,
de Cesc Gay > A la plaça d’en Nicola

17 de juliol > Documental: Cinema Mundial 19272007, de Carles Asensio > A la plaça d’en Nicola
24 de juliol > Cor de dones i Jazzband de
l’Escola Municipal de Música de St. Celoni: Els rius
de jazz > A la plaça de la Biblioteca

14 d’agost >Teatro Necesario: Clown in libertà
> A la plaça de la Biblioteca
21 d’agost >Diego Cortés: Flamenc
> Als jardins de la Rectoria Vella
28 d’agost >Trocateatre: Déu, a play by Woody
Allen > A la plaça de la Biblioteca

2 i 3 d’agost:
Festa major d’Olzinelles

Casals d’estiu a Sant Celoni
i a la Batllòria

L’Ajuntament de Sant Celoni

Del 25 de juny i fins el 5 de setembre

amb l’esforç d’un col·lectiu de

funciona l’Estiu Jove, l’oferta de lleure

veïns de la vall d’Olzinelles, va

que ofereix l’Ajuntament als infants a

recuperar el 2007 la tradicional

partir de 2 anys i mig fins als joves de

festa del veïnat d’Olzinelles.

16 anys durant les vacances escolars.

Enguany, i a partir de la

Hi ha servei Bon Dia, ludoteca, activitats

bona recepció que va tenir la

de lleure i esport i activitats juvenils. Les

proposta tant en el municipi

inscripcions estan obertes i es realitzen

de Sant Celoni com en el de

a l’escola la Tordera.

Vallgorguina, es preveu celebrar la festa major els dies 2 i 3 d’agost. A

A la Batllòria, el casal l’organitza l’AMPA

l’esplanada del darrera de l’ermita de Sant Esteve d’Olzinelles s’hi ha

de l’escola Montnegre amb el suport de

programat tot un seguit d’actuacions per a infants i adults així com el

l’Ajuntament i es fa al mateix centre.

tradicional sopar popular.

Està obert fins la segona quinzena

A partir d’aquesta iniciativa, el col·lectiu de veïns esta treballant per

d’agost i per inscriure’s cal dirigir-se a

constituir una associació cultural amb un àmbit d’actuació que vagi més

l’escola en horari de casal, els matins.

enllà de l’organització de la festa major.

Per començar a escalfar motors! Festa Major de setembre 2008
Ja fa molts dies que des de l’Ajuntament i totes les entitats que hi col·laboren treballen perquè els dies 5, 6, 7 i 8 de setembre puguem gaudir
d’una bona Festa Major. Com sempre, Senys i Negres, grups de música, gegants, ball de nit, àpats populars i moltes altres activitats, totes ben
farcides de gresca de la bona ompliran els carrers de Sant Celoni.
EL REPTE! Si ets Seny o Negre, escriu un mail a cultura@santceloni.cat

Vesteix-te de Festa Major!! Aquest any podràs anar ben mudat, a

i llença un repte a la Colla contrària (detallant: si ets un Seny o Negre, el

part de tot el material de Festa Major (samarretes, mocadors, material

repte, les normes, el material necessari que aportarà la Colla que proposa

fet amb les banderoles reciclades, etc.) que fa anys podem comprar a la

el repte i un nom i telèfon de contacte per acabar de detallar el repte

Paradeta de Can Ramis, enguany també hi trobarem: polos per a dona,

amb l’organització). Els reptes s’han de llençar de l’11 al 22 d’agost. Del

nen i home, samarretes de noia, dessuadora (jaqueta amb caputxa) i

25 al 28 d’agost, l’organització validarà els reptes i hi posarà dia i hora

cangurs tot marcat amb el logotip dels MontSENYS o MontNEGRES.

d’execució. Del 30 d’agost al 8 de setembre, es duran a terme. Per cada
repte proposat i acceptat per l’organització la Colla que l’hagi llençat
rebrà un reptepunt, si la Colla que l’ha proposat no es presenta el dia que
s’hagi de dur a terme, el reptepunt passa a l’altra Colla. Si es juga el repte,
i el guanya una de les dues Colles, la Colla guanyadora rep 3 reptepuntes,
si s’empata, 1 reptepunt per a cada Colla. Al final de la festa, la Colla que

Si marxes de vacances o surts a fer un volt no t’oblidis de la càmera
fotogràfica i el mocador de Senys o Negres. A veure quina és la Colla
que aquest any porta la fotografia més original i s’endu el punt de
MontSENYS i MontNEGRES PEL MÓN.

hagi acumulat més reptespunts guanyarà el punt del Corremonts.

Aquest estiu, Sant Celoni!
Des del govern municipal treballem perquè el turisme sigui un actiu important per a la nostra vila i pugui
esdevenir una font de creació de riquesa i també de llocs de treball.
El nostre entorn natural, el patrimoni i una bona i àmplia oferta cultural són els pilars d’aquesta proposta que,
abans que ningú, els celonins i les celonines hem de conèixer i gaudir. No hem parat de fer passes en aquesta
direcció i ara, a l’estiu, no ha estat l’excepció. Cada setmana, de juny fins la festa major, hi ha activitats a la
nostra vila. Una oferta que segueix les línies estratègiques que ja fa un any que hem iniciat: suport als creadors

Jordi Cuminal
Regidor de Cultura

i creadores locals, recuperació de costums i patrimoni local, oferta per a tots els públics i totes les edats, etc. I
que persegueix un objectiu important: fer del nostre poble una referència durant l’estiu.
Ara ja no es pot dir que a Sant Celoni no s’hi fa res a l’estiu. Esperem que la proposta sigui del vostre gust i en
pugueu gaudir.
Si vius a Sant Celoni, viu Sant Celoni!
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EnEducació
portada
Cultura
109 infants preinscrits a
l´Escola Bressol Municipal
L’Escola Bressol Municipal que començarà a funcionar el gener de
2009 ja té 109 nens i nenes preinscrits. Les llistes d’admesos es poden
consultar a la Rectoria vella i al web municipal. La matrícula es portarà
a terme a l’octubre i el centre entrarà en funcionament al mes de gener
de 2009. La primera Escola Bressol Municipal comptarà amb servei bon
dia i servei de menjador, entre d’altres.

Bon ritme de preinscripció
a les escoles municipals de
música i teatre
El període de preinscripció al Centre Municipal d’Expressió ha acabat
amb uns bons resultats: 288 alumnes a l’Escola de Música i 51 a l’Escola
de Teatre (31 alumnes al programa bàsic i 20 al programa jove i adult).
Un cop les persones admeses formalitzin la matrícula, s’obrirà una llista
d’espera de cada especialitat per emplenar les possibles vacants. Els
interessats poden passar per administració de l’Ateneu-CME de dilluns a
dijous de 5 a 8 de la tarda.

Els joves del Ptt acaben el curs
preparats per incorporar-se al
món laboral i/o reprendre estudis
Aquest mes de juny 28 joves han
finalitzat el dotzè curs del Pla de
transició al treball de Sant Celoni.
Els alumnes s’han format en el perfil d’auxiliar de comerç i atenció al
L’Escola Bressol està ubicada a la zona del Pertegàs
al costat de la Rectoria

públic o en el d’auxiliar d’instal-

L’Escola Municipal de
Música presenta l’espectacle
Els rius del jazz

Un cop finalitzat el curs i gràcies a
l’aprenentatge que han pogut fer a
diferents empreses de Sant Celoni i
del Baix Montseny, ara estan en millors condicions per incorporar-se
al món del treball. Les competències professionals adquirides pels jo-

El Cor de dones i la Jazzband de l’Escola Municipal de Música presentaran

ves s’associen a les ocupacions d’auxiliar administratiu/a, dependent/

l’espectacle Els rius del Jazz el proper 24 de juliol dins la programació dels

a, reposador/a, caixer/a, mosso de magatzem, ajudant de lampista,

Dijous a la fresca. Es tracta de la història del Jazz, des del seu naixement

ajudant de climatització i ajudant de muntador d’antenes i sistemes

fins a les tendències més actuals, utilitzant els rius com a fil conductor. El

de telecomunicació.

relat s’inicia al Níger, bressol dels esclaus africans que foren transportats
en vaixells negrers cap a Amèrica amb un únic equipatge: les seves
cançons i ritmes. A través del Mississipi, descobrirem el Blues i el
Ragtime, a la confluència del Kansas i el Missouri, el Swing, i arribarem
a les ribes del Hudson amb el Hard bop, el Free Jazz i el Jazz Fusió.
Veurem també les relacions del Jazz amb la música clàssica, el diàleg
entre la tradició de la música de la ribera del Danubi i la modernitat i
llibertat de la jazzística.

Els Rius del Jazz reuneix el Cor de dones i la Jazzband de l’Escola de Música
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lacions elèctriques, d’aigua i gas.

Per molts joves, el pas pel Ptt els encamina a reprendre els estudis.
Enguany, un cop superada la prova d’accés a cicles formatius
de grau mitjà, 12 joves s’han preinscrit a cicles formatius per
a continuar estudis en formació professional en els perfils de
gestió administrativa, laboratori d’imatge, explotació de sistemes
informàtics, electromecànica de vehicles, i muntatge i manteniment
d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor.

Els joves del PTT es formen en el perfil d’auxiliar de comerç i atenció al
públic o en el d’auxiliar d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas

Patrimoni
Passegem pel... Sant Celoni medieval

La capella de Sant Ponç i l’hospital de leprosos
Aquesta casa, reedificada entre finals del segle XVI i començament del
XVII i coneguda darrerament com cal Gravat, era davant de la capella
i s’enderrocà cap al 1974, quan es començaren a construir els blocs
de pisos que envolten l’edifici. La fundació de l’hospital està vinculada
segurament a l’Orde dels Hospitalers de Sant Joan de Jerusalem, senyors
de la vila entre 1151 i 1405.
El 1583, com que no hi havia cap leprós a la Casa de Sant Nicolau, el
bisbe ordenà la seva unió amb l’Hospital de la Vila o de Sant Antoni,
situat al carrer Major, al barri de la Vilanova. Aquest darrer acollia als
pobres i malalts i, com que sempre era ple, necessitava disposar de més
recursos. El 1633 es donà permís per vendre la Casa i possessions de
Sant Nicolau per recollir diners per ajudar a la construcció de la nova
església parroquial. A començament del segle XIX la capella ja estava
Cal Gravat i la capella en una postal de 1967

dedicada a Sant Ponç, i el 1958 es consolidà l’absis i s’hi posà un altar

La capella de Sant Ponç formava part de l’antic hospital de mesells o

de pedra. La tradicional benedicció de roses, que es fa la diada de Sant

leprosos anomenat de Sant Nicolau, situat fora de la muralla per no

Ponç (11 de maig), ja es celebrava el 1933.

encomanar la malaltia als vilatans. Tot i que és un bon exemplar de
l’estil romànic popular es tracta d’un edifici tardà, de finals dels segle

La nova urbanització de la plaça, que porta el nom del músic celoní

XII o del XIII. El seu atractiu radica en la simplicitat de la construcció.

Rafael Ferrer, s’estrenà el 1998. La capella va ser el punt de partida del

De les tres esglésies romàniques que hi havia a la vila, la de Sant Ponç

projecte, que harmonitzà l’entorn amb arbres i grans jardineres per

és la única que ha perviscut en la seva forma original, malgrat ser la més

mitigar l’impacte de la construcció massiva d’habitatges, testimoni del

tardana i la de menor importància, al costat de la parròquia de Sant Martí

creixement incontrolat dels anys setanta. L’exterior de la capella es

de Pertegàs o l’esglesiola de Sant Celdoni, que no han tingut tanta sort.

restaurà amb encert el 1998 i l’interior, que es deixà amb la pedra vista,
s’enllestí el 2003. S’hi celebra missa els diumenges.

La capella té una sola nau, molt allargada, un absis semicircular i està
coberta amb una volta bastant apuntada. Hi ha dos portals amb arc
de mig punt fet amb dovelles de granit, un al sud i l’altre a l’oest. En
alguns panys de paret, tant a l’interior com a l’exterior, hi ha pedres
en disposició d’espina, modalitat de construcció anomenada opus
spicatum. A l’exterior té quatre contraforts per aguantar el pes de la
volta i un campanar d’espadanya que correspon a una restauració feta
al voltant del 1963.
En un principi, alguns historiadors la consideraren preromànica a
causa de la presència d’opus spicatum, però aquest sistema constructiu
s’utilitzà també en altres èpoques més tardanes. La capella no apareix
a la documentació fins al 1338. Inicialment estava dedicada a Sant
Nicolau i la leproseria o hospital rebia el nom de Casa de Sant Nicolau.

Interior, amb les parets repicades

Absis romànic de Sant Ponç

Vista general de la capella
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Biblioteca - Oficina
de Català
En portada
Biblioteca l’Escorxador
La biblioteca tancarà durant la primera setmana d’agost
per reorganitzar la col·lecció
La biblioteca ha anat creixent i des de fa un

Oposicions

ampliació de l’edifici, passaran uns anys fins

Una de les accions
és la creació dels
centres d’interès

que aquesta no esdevingui una realitat. Per

Aprofitant la reorganització de la col·lecció

tests psicotècnics, etc.

afrontar la manca d’espai i donar un millor

es crearan diversos centres d’interès amb

servei, s’ha decidit de reorganitzar la col·lecció

l’objectiu d’agrupar documents que actualment

per a adults i la secció de novel·les. Bona part

es troben dispersos i que responen a temàtiques

dels canvis s’iniciaran a principis del mes de

interessants per als nostres usuaris. A més,

juliol i finalitzaran a principis de setembre.

també es reorganitzaran els ja existents:

parell d’anys les prestatgeries estan a vessar
de llibres. Tot i que està projectada una

Tanmateix la primera setmana d’agost (del 4 al

S’hi trobaran documents legals, temaris
específics de l’administració pública, del cos
de mestres, dels cossos de seguretat, bombers,

Acollida
Té com a objectiu principal ser un punt
d’informació bàsica per al nouvingut i ajudarlo en la seva integració en la nostra societat.

8) l’equipament romandrà tancat al públic per

Col·lecció local

Creixement personal, benestar i teràpies

poder moure tot el fons sense que els usuaris

A més de situar-la en un nou emplaçament,

naturals

en surtin perjudicats.

s’han creat diferents apartats que podreu

Reunirà una selecció de documents que tenen

identificar amb la corresponent icona.

la finalitat de fer-nos creixer com a persones i

Aquestes àrees temàtiques són: Sant Celoni,

trobar el benestar físic, mental i social.

Horari d’estiu de la biblioteca:
Matins: dimecres de 10 a 13h
Tardes: de dilluns a divendres
de 15:30 a 20:30
Dissabtes tancat

Montseny, Montnegre, Baix Montseny, Vallès
Oriental, Autors locals i Certàmens literaris.

Artesania i manualitats
S’hi trobaran documents sobre papiroflexia,
labors, bricolatge, restauració i pintura de
mobles, art floral, bijuteria, etc.

Oficina de Català
Cursos de català
per a adults
Cursos d’acolliment lingüístic

Pel que fa a la formació adreçada a les persones

paments necessaris per a poder gaudir d’un ma-

catalanoparlants (nivells elemental, intermedi,

jor grau de confort i mobilitat. Aquests vehicles,

de suficiència i de proficiència) s’han organitzat

coneguts amb la denominació d’origen anglès

13 cursos amb 210 inscrits.

càmper (adaptació i reducció de camper van), es

El Consorci per a la Normalització Lingüística i

va, acabar convertint en un veritable símbol del

el Centre de Formació d’Adults Baix Montseny,

Voluntariat per la llengua

moviment hippy i en els precursors de les avui

amb la col·laboració de la Secretaria per a la

Referent al Voluntariat per la llengua, programa

populars autocaravanes.

Immigració de la Generalitat de Catalunya, han

que desenvolupen conjuntament la Generalitat

Les autocaravanes (denominació construïda a

tancat el curs 2007-2008 amb un increment sig-

de Catalunya i el Consorci per a la Normalització

partir de la forma prefixada auto-, que significa

nificatiu de l’oferta de cursos d’acolliment lin-

Lingüística per facilitar la pràctica de la llengua

‘automòbil’, i el substantiu caravana, ‘remolc ar-

güístic, adreçats bàsicament a persones d’origen

catalana, cal destacar que durant el curs 2007-

rossegat per un automòbil i condicionat especial-

estranger residents a Sant Celoni. Entre el setem-

2008 s’han constituït a Sant Celoni 35 parelles

ment com a habitatge per a acampada”, segons el

bre de 2007 i el juny de 2008, per tal de facilitar

de voluntaris lingüístics.

diccionari normatiu) són vehicles automòbils,

l’accés a la formació bàsica de català de totes
aquelles persones que arriben i s’instal·len al

sovint de dimensions considerables, que han
estat concebuts de fàbrica com a habitatges i

solit la xifra de 218 inscrits. El pla d’acolliment

El càmper i l’autocaravana, una manera diferent
de viure i viatjar

lingüístic, iniciat durant l’any 2007, tindrà conti-

A la dècada dels anys setanta, sobretot al Canadà,

s’ha popularitzat molt entre els aficionats al

nuïtat i es preveu que, per al curs 2008-2009, co-

als Estats Units d’Amèrica i a Austràlia, es va po-

caravàning, per les grans prestacions que in-

mencin nous cursos que s’ajustin a les diverses

pularitzar entre alguns col·lectius la pràctica de

corpora, no ha aconseguit substituir del tot el

necessitats dels alumnes.

transformar les furgonetes –destinades, en prin-

càmper, que continua tenint un gran nombre

A més, cal destacar l’increment d’alumnes que,

cipi, al transport de mercaderies- en petits habi-

d’adeptes. Del càmper es valora, a banda del

després dels primers cursos de nivell bàsic, con-

tatges mòbils.

seu romanticisme inherent, el fet que es tracta

tinuen la formació i van augmentant els seus co-

La transformació es feia de manera força ar-

d’un vehicle relativament petit i lleuger, més

neixements de català.

tesanal i consistia, bàsicament, a substituir els

ràpid que les autocaravanes i molt manejable.

municipi s’han organitzat 11 cursos de català
per a adults de nivells inicial i bàsic i s’ha as-

seients posteriors per mobles i a afegir els equi-
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que, per tant, són veritables llars amb rodes:
amb lavabo, cuina, espai per a dormir, etc. Tot
i que en les darreres dècades l’autocaravana

Cultura
Celebració del
Dia Mundial del
Medi Ambient
Coincidint amb la celebració del Dia Mundial
del Medi Ambient d’enguany, l’Ajuntament de
Sant Celoni i l’Observatori de la Tordera van

L’Ajuntament
busca un espai on
ubicar un circuit
de salts de
bicicleta

organitzar un conjunt d’activitats divulgatives en

L’ajuntament ha recollit la iniciativa d’un

el municipi.

grup de joves del municipi i s’ha posat a

Del dia 2 al 9 de juny es va instal·lar en el primer
pis de la Biblioteca l’Escorxador l’exposició
itinerant Tornem a la Tordera. Allà mateix, el dia

treballar conjuntament amb ells i el Club
Ciclista per buscar terrenys on poder ubicar
una zona de salts en bicicleta. La idea arrenca

Crèdits per ajudar als
joves a emancipar-se
La Generalitat de Catalunya ofereix diferents crèdits
per fomentar l’emancipació dels joves en l’àmbit
de la formació, el treball i l’habitatge. Són crèdits
concedits per entitats financeres amb les següents
particularitats: la Generalitat actua com a avaladora
de la persona sol·licitant, no estan incrementats amb
cap tipus de comissió, tret d’una taxa de tramitació
de 60 euros i els interessos són més baixos que els
del mercat.

del Parc de Nadal, que enguany, a més

Els crèdits per a la Formació són per cobrir

de les activitats a l’interior del pavelló, va

les despeses derivades d’una ampliació d’estu-

comptar amb dues propostes per engrescar

dis de grau superior: màsters, postgraus i doc-

a la població adolescent: un circuit de salts

torats. El crèdit té un límit màxim de 30.000

de bicicleta i trialsin (dirt jump) i un circuit

euros, destinats a cobrir el 100% de les actu-

Dissabte 7 de juny es va fer la passejada guiada

d’skate a la pista coberta d’hoquei. Les dues

acions i amb un termini màxim de 10 anys, in-

per la riera del Pertegàs. Tot i que la climatologia

activitats van ser molt ben acceptades pels

clòs un període inicial de carència de capital.

no va ser favorable, un grup reduït de persones

joves del municipi i, ara, el grup de joves que

Els crèdits per a l’Habitatge estan pensats

va seguir molt atentament i de forma molt

van ajudar a dissenyar i muntar el circuit

sobretot per a les persones joves que, o no po-

participativa les explicacions sobre la flora, la

de salts han fet arribar a l’Ajuntament una

drien realitzar l’operació o, com a conseqüèn-

fauna i l’entorn d’aquest ecosistema a càrrec

proposta per construir-ne un d’estable com

cia de les seves condicions personals (manca

de la Marta Miralles, coordinadora científica de

hi ha a altres municipis.

d’estalvi, manca de xarxa familiar), els resulta

5 de juny va tenir lloc la xerrada “Escalfament
global: realitat o quimera?” a càrrec del director
de l’Observatori, Martí Boada, que va comptar
amb l’assistència d’una trentena de persones.

l’Observatori.

més car dur-la a terme. Són crèdits per a cobrir les despeses inicials per accedir a un habitatge, tant de compra com de lloguer, com
ara fiances, despeses de mobiliari, despeses
notarials…
El crèdit té un límit de 24.000 euros, destinats a
cobrir fins el 100% del cost de les actuacions i
els terminis del crèdit són de 5, 7 o 10 anys, in-

Foto: M. Jiménez

clòs un període de carència de capital d’un any.
Els crèdits per a l’Autoempresa són crèPassejada per la riera del Pertegàs per conèixer
la flora, la fauna i l’entorn

El circuit de salts de bicicleta del Parc de Nadal
va ser molt ben acollit

dits per cobrir les despeses derivades de la
posada en funcionament d’un projecte empresarial de nova creació amb una antiguitat màxima d’un any o bé, amb caràcter ex-

Reunió amb les entitats per la consulta
popular sobre l´ARE a Can Riera de l’Aigua

cepcional, d’ampliació de l’àmbit de negoci.
A més, compten amb un servei d’acompanyament per dissenyar el pla d’empresa i fer els tràmits

Tres regidors, en representació dels tres grups municipals, es van reunir dilluns 16 de juny al vespre

necessaris per a la concreció de la idea de negoci.

a l’Ateneu amb una cinquantena de persones representants d’entitats del municipi per parlar de

Són compatibles amb els crèdits per a la

la consulta popular sobre l’ARE a Can Riera de l’Aigua. Abans d’aquesta trobada, els tres grups

Formació i amb els crèdits per a l’Habitatge, així

municipals s’havien reunit en dues ocasions per concretar la pregunta de la consulta i preparar la

com amb qualsevol altre ajut o subvenció ator-

reunió amb les entitats.

gat amb la mateixa finalitat.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni va acordar el 29 de maig iniciar el procediment per a la

En cap cas la Generalitat assumeix les despeses

realització d’una consulta popular sobre la

de la persona jove, sinó que dóna suport en la

ubicació de l’Àrea Residencial Estratègica a Can

consecució del seu projecte de futur, certificant

Riera de l’Aigua que la Generalitat de Catalunya

que aquesta persona rebrà l’aval de la Generali-

promou al municipi. De conformitat amb l’article

tat. Aquest aval, es considera una garantia per a

4 del Decret 294/1996, de 23 de juliol, pel qual

l’entitat financera que ha de concedir el crèdit.

s’aprova el Reglament de consultes populars,
l’acord se sotmet a informació pública fins el

Per a més informació us podeu adreçar a

12 de juliol per tal que qualsevol persona, física
o jurídica, pugui presentar les al·legacions que
consideri adients.

www20.gencat.cat/portal/site/Joventut
Una cinquantena de persones van assistir a la
reunió a l’Ateneu
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Comerç
En portada
Promoció del comerç als principals carrers de la vila
S’aprova inicialment el Pla especial dels establiments comercials i de serveis
L’Ajuntament ha aprovat inicialment el pla especial que regula la

A la zona de tolerància primera no s’admeten nous habitatges ni

implantació de les activitats comercials i de serveis a diverses zones

aparcaments en planta baixa per tal d’afavorir el sorgiment de locals.

del municipi amb l’objectiu de contribuir a la consolidació del model
comercial de Sant Celoni, potenciant la generació de nova activitat

A la zona de tolerància tercera no s’admeten els usos d’establiments de

comercial als principals carrers de la vila.

venda al detall d’equipament de la persona ni de lleure i cultura, per tal
d’evitar la creació de noves polaritats comercials en zones que no són

El Pla s’articula al voltant de tres zones de tolerància:

adequades com a espai de passeig i evitar així l’increment de la mobilitat
associada a aquestes noves concentracions comercials.

- la primera està formada pels carrers del centre de Sant Celoni i la
Batllòria amb una major concentració comercial i que constitueixen
majoritàriament la zona de vianants del centre.

Actualment el Pla està en exposició pública i es pot consultar a la
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Èxit de les Botigues al carrer
Més de 70 botigues i entitats del municipi van participar a la desena edició de les Botigues al
carrer. Aquesta fira, que al llarg dels anys s’ha consolidat dins del calendari d’activitats festives
del municipi, va permetre als nombrosos visitants conèixer l’oferta comercial dels establiments
de Sant Celoni Comerç, que durant tot el dissabte 7 de juny van exposar els seus productes pels
principals carrers del centre de la vila.

Amb el lema Pren nota! Sant Celoni Comerç
posa en marxa aquest estiu una campanya

L’Ajuntament de Sant Celoni va

promocional amb l’objectiu de sensibilitzar

participar amb la instal·lació a la

els comerciants i els consumidors sobre la

plaça de la Vila del Bibliomercat

minimització i el reciclatge de residus. Els

i d’un estand d’informació. El

establiments adherits repartiran als clients

mercat municipal Sant Martí

durant tot el mes de juliol impresos amb

també va ser-hi present en

10 consells bàsics de compra sostenible i

aquesta edició de les Botigues

un llapis per prendre’n nota. La campanya

al carrer, amb l’organització de

finalitzarà el 26 de juliol amb la celebració

tallers infantils i jocs inflables per

d’un sorteig de cabassos i carrets de la

la mainada.

compra.

L’Ajuntament de Sant Celoni també hi va ser present amb el
Bibliomercat i un estand d’informació davant de can Ramis
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Comunitat
Es constitueix el Consell Rector del Govern
Territorial de Salut del Baix Montseny
En presència de la consellera de Salut,
Marina Geli, dimecres 11 de juny va tenir
lloc a la Rectoria Vella l’acte de constitució

L’acte va tenir lloc a la Rectoria Vella en presència
de la consellera de Salut

Una trentena
de persones a la
xerrada A la Sanitat
amb cap

del Consell Rector del Govern Territorial de

Unes 30 persones van

Salut del Baix Montseny, un pas més en la

assistir el 10 de juny a

descentralització del sistema sanitari català.

la xerrada A la Sanitat

D’aquesta manera, la Generalitat vol obrir la

amb cap organitzada

planificació i la direcció del sistema sanitari

per l’Ajuntament amb

a la participació del món local

l’objectiu

de cara a

d’aconse-

guir un ús racional

millorar la salut de la seva població.

dels recursos sanitaLes funcions bàsiques del Govern Territorial són l’ordenació i la coordinació dels recursos per garantir

ris. La conferència va

la millor prestació dels serveis sanitaris que inclouen atenció primària, hospitalària i sociosanitària.

anar a càrrec de la
Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat i es va fer

El Pacte per a la Salut del Baix Montseny es va signar al novembre del 2005 entre el Departament

a l’Esplai. L’Ajuntament va obsequiar els parti-

de Salut, el Servei Català de la Salut i els municipis de Campins, Fogars de Monclús, Gualba,

cipants amb una llibreta i un llapis.

Llinars del Vallès, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteves de Palautordera,
Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i el Consell
Comarcal del Vallès Oriental.

Nosaltres ens mullem
per l’Esclerosi Múltiple

i tu?

T’esperem diumenge 13 de juliol entre les 10 i les 13 h
al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes
Per cada piscina que facis, l’Ajuntament aportarà 1 euro a la campanya. La recaptació de l’entrada al Centre es destinarà a la Fundació Esclerosi
Múltiple (preu infantil i jubilats: 1.30 euros; adults: 2.30 euros). També es pot col·laborar comprant material de la Fundació Esclerosi Múltiple
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Comunitat
En
portada
Visita de la gent
gran de la Batllòria
al Parlament de
Catalunya
Una cinquantena de persones majors de
65 anys residents a la Batllòria van visitar

Cloenda del 20è
aniversari de
l’Escola d’Adults
La cloenda dels actes del vintè aniversari del
Centre de Formació d’Adults Baix Montseny
va comptar amb la presència d’un gran

el Parlament de Catalunya acompanyats de

La xarxa de
prevenció i atenció a
les dones en situació
de violència de
gènere s’autoavalua
per millorar

l’alcalde Francesc Deulofet i la regidora de

Divendres 13 de juny va finalitzar el taller

Comunitat i Comunicació, Laura Costa el

d’avaluació del protocol de prevenció i atenció

passat 16 de juny. De tornada a Sant Celoni,

a les dones en situació de violència de gènere

el grup va visitar l’exposició dels treballs de

del Baix Montseny amb diferents propostes de

pintura realitzats pels alumnes del Centre

millora. El taller, de 8 hores de durada, va tenir

de Formació d’Adults, a Can Ramis, i van

molt bona acollida per part dels més de 25

compartir un berenar.

professionals que hi van participar provinents

nombre de persones vinculades a l’escola,

dels àmbits educatiu, sanitari, policial i de

alumnes o professors d’ara i d’abans. El

serveis socials.

dia 13 de juny, a la Sala Petita de l’Ateneu,

Entre les conclusions del taller hi ha per

es van llegir diferents escrits d’alumnes,

exemple la necessitat de facilitar periòdicament

exalumnes i professors, es va projectar

formació en temes de violència de gènere als/les

l’audiovisual 20 anys formant persones que

professionals que tenen una implicació directa;

recollia una mostra fotogràfica de la història

incloure les escoles en el protocol de violència

de l’escola: grups d’alumnes, activitats,

ja existent, augmentar les hores d’atenció

publicacions, concursos,... També es va fer

psicològica que s’ofereixen actualment; crear

un repàs del curs que acabava i es va felicitar

grups de suport per a dones que han patit

els alumnes per la seva constància i el seu

processos de violència de gènere. En relació a la

esforç. Seguidament es va inaugurar a Can

xarxa actual de recursos, el taller va concloure

Ramis l’exposició del mateix títol, 20 anys

en què es valora la importància d’aconseguir

formant persones, així com la de les obres

més recursos, la creació de nous serveis i

fetes pels i les alumnes del curs de dibuix

l’increment de professionals. Amb tot, es

i pintura del centre, que estarà oberta al

considera que encara cal millorar la coordinació

públic fins el 6 de juliol. La celebració va

entre els diferents serveis ja existents i per fer-

acabar amb un sopar ball de fi de festa. La

ho van proposar confeccionar una guia amb

celebració del vintè aniversari va començar

adreces i telèfons. Pel que fa a línees d’acció

amb la Lectura-marató de Mirall trencat el

col·lectiva els participants van concloure en què

dia de Sant Jordi a la plaça de la Vila.

Visita a Sebastià
Masferrer en el seu
101 aniversari

cal augmentar la sensibilització social sobre la
violència vers les dones.

Diumenge 15 de juny, l’alcalde Francesc
Deulofeu, la regidora de Comunitat, Laura
Costa i el regidor d’Espai Públic i Esports,
Miquel Negre, van visitar Sebastià Masferrer
Emotiu acte a l’Ateneu on es va repassar els
20 anys d’història del centre

Giol en motiu del seu 101 aniversari. Sebastià
Masferrer va néixer el dia 15 de juny de 1907.

Inauguració a Can Ramis de l’exposició
20 anys formant persones
Sebastià Masferrer viu a Sant Celoni
amb la seva filla
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El taller de 8 hores de durada va reunir 25
professionals

Valoració molt positiva en la
cloenda de l´Espai familiar el Suí
L’Espai familiar el Suí ha tancat el segon
cicle de trobades amb una valoració
molt positiva. Aquesta iniciativa ha anat
dirigida a pares i mares d’adolescents,
amb l’objectiu de compartir experiències
i preocupacions sobre com educar els
fills. En total s’han fet 8 sessions, una a
la setmana des del finals d’abril fins el
12 de juny, on hi han participat entre
8 i 12 famílies. Han estat els propis
participants qui han decidit els temes
que volien tractar però la comunicació
entre pares i fills ha centrat la majoria de sessions, partint de diferents enfocaments. Aquest
espai s’ha creat des de l’Ajuntament de Sant Celoni i la resta d’Ajuntaments del Baix Montseny
i s’engloba dins el Pla Educatiu d´Entorn de Sant Celoni. De cara l’any que ve, segurament es
mantindran els dos grups actuals de treball i s’ampliarà a un tercer dirigit a pares i mares amb
fills de diferents franges d’edat.

20 joves creen
un videojoc
com a mesura
de prevenció de
conflictes

Alumnes de secundària treballen
comportaments de risc a través del teatre

Uns 20 joves participen al projecte bordergames,
impulsat per l’Ajuntament. L’objectiu principal
és implicar els joves del municipi perquè
reflexionin entorn dels usos dels espais públics
a partir de la creació d’un videojoc en 3d
que se situï en un espai de Sant Celoni, amb
personatges també del poble. Aquesta activitat
busca reforçar vincles i crear dinàmiques
mediadores per prevenir conflictes i fomentar la
integració i socialització del jovent. Actualment,
els participants a bordergames estan elaborant

Durant aquest curs, alumnes de secundària de Sant Celoni, Llinars del Vallès i Santa Maria de Palautordera
han treballat la prevenció de comportaments de risc a través del teatre. Aquesta activitat forma part del
Pla integral sobre consums problemàtics de drogues i altres comportaments de risc, el Tritó del Baix
Montseny. Les obres consten de dues parts: a la primera es representa l’obra i a la segona els actors
participen en un debat amb els alumnes i professors per a induir a la reflexió.
Les 4 obres de teatre que s’han realitzat aquest curs a càrrec de Teatracció han treballat la prevenció
del VIH/sida, les malalties de transmissió sexual i els embarassos no desitjats; el consum i no
consum de diverses drogues, així com les conductes de risc associades (conducció...); la prevenció
de la violència en l’àmbit dels joves i adolescents (família, amics, escola...) i la sensibilització de la
igualtat d’oportunitats en la perspectiva de gènere enfocada a la inserció professional.

els diàlegs del videojoc. Segons les previsions,
podria estar acabat de cara al setembre-octubre
i va dirigit bàsicament a joves.

4 famílies celonines acullen nens i nenes
sahrauís aquest estiu
Aquest estiu, 4 famílies celonines s’han ofert per acollir un infant provinent dels camps de refugiats
del Sàhara. Tres d’aquestes famílies serà la primera vegada que participen en aquesta experiència.
Un cop aquí passaran una revisió mèdica a l’Hospital de Sant Celoni, també un dentista i una òptica
privats del municipi els faran de forma gratuïta les revisions pertinents. Les famílies destaquen
l’intercanvi cultural que això suposarà i la solidaritat i compromís amb un poble que viu una
situació política i social molt difícil.
Imatge de la Rectoria Vella en 3D
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Esports
En portada
Arquers celonins
a la fase final
del Campionat
d’Espanya

Millores al camp
de tir amb arc
de Can Sans
El Camp de Tir de Can Sans ha experimentat

Camp de futbol de
la Batllòria: coberta
amb el colors
batlloriencs

una substancial millora amb la instal·lació
d’una marquesina a la zona de tir i una
tanca de protecció a la zona de dianes. Amb
aquestes intervencions es fa un pas més per a
la seguretat i comoditat de la instal·lació.

L’equip masculí participarà al campionat per
primera vegada

La coberta s’ha canviat per una de metàl·lica
amb materials aillants

La Corunya és l’emplaçament escollit per

Després de diversos robatoris que van deteriorar

celebrar la fase final del Campionat d’Espanya
de Clubs els propers 12 i 13 de juliol que
comptarà

per

primera

vegada

amb

la

participació de l’equip masculí d’arc compost
de l’Arc Sant Celoni. L’equip femení no podrà
ser-hi present per motius de salut tot i haver
arribat per tercera vegada a la fase final del
Campionat d’Espanya.

Una marquesina i una tanca a la zona de dianes
millora la seguretat i comoidat del camp

L’ateleta Louis
Brown rep diferents
reconeixements
per l’atleta resident a Sant Celoni, Lous Brown.

Fins a 51 equips i més de 500 jugadors
participen a la nova edició de la Copa futbol

futbol de la Batllòria, s’ha canviat la coberta
d’uralita per una de metàl·lica amb materials

El mes de juny ha estat ple de reconeixement

La XXVII Copa futbol
sala Sant Celoni,
a ple rendiment

la coberta de l’edifici de serveis del Camp de

El passat 10 de juny va rebre el Trofeu “Ciutat
de Barcelona” per segon any consecutiu com a

aïllants i amb franges de colors verd i blanc
com els equips batlloriencs. L’actuació millora
notablement la confortabilitat i seguretat de la
instal·lació.

Medalles pels
atletes celonins

guanyadora de la cursa d’”El Corte Inglés” i el

El 7 de juny va tenir lloc a Terrassa el Campionat

14 de Juny, el Primer Premi de la Lliga Catalana

de Catalunya en categoria infantil organitzat

de Canicross i un premi especial de la UFEC

per la Federació Catalana d’Atletisme. Dos

com a atleta destacada entre els campions de

atletes del Club Atletisme Sant Celoni van ser

Canicross de la temporada.

medallistes: Anna Galin va quedar en segon

sala Sant Celoni. La primera fase, que s’ha

lloc (medalla de plata en els 3000 m marxa)

jugat des del 16 de juny, ha estat una lligueta

i en categoria masculí, Xavier Quesada va

amb diversos grups, els 16 millors dels quals

obtenir el tercer lloc (medalla de bronze en els

passaran a la fase final que es jugarà els dies

220 metres tanques amb un temps de 33’69 i

14, 15 i 16 de juliol.

també medalla de bronze en el triple salt amb
una millor marca de 9,30 metres).

Més de 500 jugadors participen a la competició
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Louis Brown és també una atleta destacada en la
modalitat de Canicross

Xavier Quesada va obtenir dues medalles de
bronze al Campionat de Catalunya

Cloenda del cicle de
passejades A cent
cap als cent

Cloenda dels jocs
escolars

Resultats del
torneig de tennis
taula

Caldes de Montbui va acollir dimecres 18

26 jugadors de diferents edats van participar

de juny la cloenda del cicle de passejades A

dissabte 21 de juny al XVIII Open Tennis Taula

cent cap els cent que organitza la Diputació

organitzat pel Club Amics Tennis Taula de Sant

de Barcelona. Més de 1500 persones de 38

Celoni al Pavelló. La propera cita serà el 9è

municipis de la província de Barcelona van

Torneig de tennis Taula de Festa Major, el 21

compartir un dia d’activitat física i animació.

de setembre al Pavelló.

De Sant Celoni hi van assistir una trentena
persones en companyia de l’alcalde i la

Resultats per categories:

regidora de Comunitat, Laura Costa.

- Infantil: 1er. Arnau Puget / 2on. Adrià
Reales / 3er. Pol Güell
- Amateur A: 1er. Josep Puigdefàbregas /
2on. Josep Tordera / 3er. Ricard Reales
- Amateur B: 1er. Sergi Berrocal / 2on. Toni
Güell / 3er. Quim Mercader
Els jocs esportius escolars es van acabar
dissabte 14 de juny amb un acte de cloenda

- Absoluta: 1er. Quim Azcón / 2on. Toti Valls /
3er. Xavi Lucea

a les Pistes Municipals d’Atletisme. Aquest
curs, els jocs han estat emmarcats dins el Pla
educatiu d’entorn de Sant Celoni i s’ha volgut
La representació celonina estava formada
per una trentena de persones, entre les quals
l’Alcalde i la regidora Laura Costa

potenciar la vessant educadora de l’esport. En
total, s’han realitzat 18 jornades esportives
on s’han practicat diversos esports tant

Recepció oficial al
Club Futbol Sala
Sant Celoni

individuals com col·lectius, des de tir amb
arc, a atletisme, a futbol. Una de les novetats
d’aquest curs ha estat la implantació de la

L’Ajuntament va rebre oficialment el passat 9

quin prefereixen. Amb aquestes activitats s’ha

de juny a la directiva i als jugadors del Club

intentat incrementar la participació a activitats

Bona acollida
de la Festa de
l’Esport

Futbol Sala Sant Celoni que han aconseguit

físiques fora de l’horari escolar dels alumnes,

Diumenge 8 de juny el Centre Municipal

l’ascens a Preferent Catalana. Els celonins van

a més de potenciar la integració social, ja

d’Esports Sot de les Granotes va fer una

acabar la lliga en segona posició després d’una

que s’han barrejat nens i nenes dels diferents

jornada de portes obertes, emmarcada

bona temporada.

centres educatius. Un dels altres objectius dels

en el context de la Festa de l’Esport que

jocs esportius escolars ha estat estendre valors

la Diputació de Barcelona promou a

de respecte, esforç de superació, autonomia i

tots els municipis de la província. Una

fomentar l’ús del català en l’esport, així com

setantena de persones es van acostar

conèixer esports minoritaris

a l’equipament, algunes per participar

roda d’esports, on tots els nens i nenes podien
practicar tots els esports i així determinar

a les activitats i d’altres per conèixer
les instal·lacions. L’objectiu de la Festa
de l’Esport se centra especialment en
engrescar la gent que no fa activitat
física a iniciar-la o reprendre-la.
L’alcalde els va lliurar una placa commemorativa
de la fita assolida: pujar a Preferent Catalana

Aquest curs els jocs han estat emmarcats dins
el Pla educatiu d’entorn de Sant Celoni i s’ha
volgut potenciar la vessant educadora de
l’esport
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Seguretat ciutadana
Nova modificació del trànsit amb motiu de les obres del pas
soterrat del carrer Roger de Flor
Amb motiu de les obres de construcció del pas sota la via del tren per a vehicles i vianants del carrer Roger de Flor a partir de la segona quinzena de
juliol, es produirà una nova modificació de la circulació. Els canvis són els següents:
• Es tancarà al trànsit el tram del carrer de Roger de Flor entre la carretera Vella i la via del tren; el carrer de Sant Francesc entre el carrer de Sant
Llorenç i l’avinguda de Sant Ponç; i l’avinguda de Sant Ponç entre el carrer de Ramon Berenguer IV i el carrer de Roger de Flor. En aquests carrers,
l’accés quedarà limitat exclusivament als veïns i vehicles de serveis.
• Per millorar la seguretat, es prohibirà l’estacionament a les dues bandes del tram del carrer Roger de Flor, entre la carretera Vella i el carrer Major.

Per a qualsevol dubte o suggeriment, podeu adreçar-vos a l’Àrea de Seguretat Ciutadana,
de dilluns a divendres, de 9.30 a 15 h, o al telèfon 93 864 12 17.
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Atenció ciutadana

IRIS

un nou servei municipal
per atendre incidències,
reclamacions i suggeriments
Des del passat setembre, l’Ajuntament ha posat a disposició de la
ciutadania un nou servei: Incidències, Reclamacions i Suggeriments
(IRiS) amb la intenció de recollir i resoldre les mancances, les
queixes, els suggeriments .... de la ciutadania respecte el municipi
de la forma més immediata possible.
Fins ara s’han gestionat 300 peticions, de les qual 180 corresponen
a l’any actual:
- 63 són incidències que interfereixen el bon funcionament
quotidià del municipi, com per exemple una vorera malmesa,
un fanal que té la làmpada fosa, etc.;
- 98 són reclamacions, pròpiament queixes per molèsties
suportades que poden ser a nivell material, com per exemple
un tall puntual de subministraments; de caire personal, com
haver de suportar aldarulls o interferències en la recepció de la
televisió; ocasionades per la gestió administrativa, multes, etc.
- els suggeriments que són propostes de millora, com en el tema
de disseny de noves zones, mobiliari als parcs infantils, barreres
arquitectòniques, entre d’altres i que engloba també consultes
puntuals.

Tothom qui ho desitgi pot accedir al servei, que està situat a
l’Ajuntament, Plaça de la Vila, 1, primera planta a través de diferents
mitjans: instància, pàgina web municipal www.santceloni.cat,
correu electrònic iris@santceloni.cat, i per telèfon al número
93 864 12 18.
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
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En portada
Espai
públic
BON
ÚS DE
L’AIGUA

Arranjades les
baranes del pont
de la riera de
Vallgorguina
Després de molts anys sense manteniment,
s’han adequat les baranes del pont que
acosta Sant Celoni al barri de Pont Trencat

Noves actuacions
d’accessibilitat a la
via pública
Continuen les millores dels accessos a diverses
voreres del municipi. Durant els mesos de
juny i juliol el barri del Baix Montseny aplega
els principals treballs en aquest sentit.

de Sant Maria de Palautordera, sobre la riera
de Vallgorguina. L’actuació ha estat fruit de
la col·laboració dels ajuntaments d’ambdós
municipis.

Retorn a l’escenari
d’excepcionalitat 1
Amb les darreres pluges del mes de maig,
el Govern de la Generalitat ha decidit
retornar a l’escenari d’excepcionalitat 1
el sistema Ter-Llobregat del que depèn
l’abastament de Sant Celoni.
Això vol dir que es pot utilitzar aigua de
boca pels usos següents:
- Regar jardins, prats, horts,
zones verdes i esportives, de
caràcter públic o privat.
- Regar o aigualejar els vials,

Consolidació de
lloses de la plaça
de la Vila

Noves papereres i
bancs a la zona de
vianants del centre

d’arranjament de diverses lloses del paviment

Els carrers de la zona de vianants del centre

de quarsita, s’han netejat i recol·locat. Amb

de Sant Celoni disposen de més i millors

aquesta intervenció continua un procés que

papereres. Es tracta d’un model similar

caldrà dur a terme de forma periòdica, fins

a les de la plaça de la vila amb l’objectiu

a assolir el definitiu assentament de totes les

d’harmonitzar el mobiliari urbà dels espais

peces, un fet habitual quan s’empra pedra

centrals del municipi.

natural com a paviment.

A finals de juny s’ha dut a terme els treballs
de la plaça de la Vila que estaven mal fixades
o trencades. S’han tret les peces de pedra

carrers, senders i voreres, de
caràcter públic o privat
- Emplenar piscines, estanys i
fonts, privats o públics.
- Rentar amb mànega tota
mena de vehicles.
Tanmateix l’Ajuntament recorda a tota
la ciutadania que cal fer un bon ús de
l’aigua utilitzant-la amb responsabilitat
i amb solidaritat, i aplicant totes les
mesures d’estalvi i d’eficiència que
tenim a l’abast per aprofitar-la al màxim,
sense malmetre els rius, els aqüífers i la
resta d’ecosistemes hídrics.

Recorda’t de la bossa
Quan surtis a passejar amb el teu gos, pensa
a portar la bossa per recollir els excrements.
Qualsevol bossa va bé!
Pots fer ús de les papereres especials o dels
contenidors de deixalles habituals.

Gràcies per fer de
Sant Celoni un municipi net!
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Sostenibilitat
Premi a les Millors iniciatives locals
d’Estalvi d’Energia
La instauració d’un sistema integral de gestió energètica amb criteris d’eficiència a tots els

BONA PRÀCTICA DEL MES
Restes de dissolvents i
pintures... a la deixalleria!

serveis municipals i l’enllumenat públic de Sant Celoni ha estat guardonat amb un accèssit en la

L’efecte

de

pintar,

en

aparença

tan

4ª Edició dels Premis a les Millors iniciatives locals d’Estalvi d’Energia que convoca la Diputació de

inofensiu, és nefast per a moltes formes de

Barcelona. Aquest sistema permet, mitjançant auditories energètiques als equipaments municipals

vida que han de veure-se-les amb els tòxics

i l’enllumenat públic, tenir un control dels consums per establir criteris de racionalització i

que contenen aquestes substàncies. Tots

programes de millora i manteniment.

i totes hem de prendre decisions, de tant

El sistema es recolza en una plataforma informàtica i una sèrie de protocols: com són el seguiment

en tant, sobre la pintura. I aquesta decisió

mensual dels consums energètics, la comprovació d’altes i baixes, el seguiment d’alarmes

hauria d’abastar no només la tria del color,

mensuals, la gestió d’inventari energètic permanent, etc. així com de bones pràctiques. Comporta

sinó també altres consideracions com: la

tant la implicació activa de les àrees amb incidència en la gestió energètica: sostenibilitat, entorn

mena de pintura que farem servir, la neteja

(urbanisme), espai públic i economia com de les persones usuàries dels diferents equipaments.

dels pinzells o què en farem de la pintura

Amb aquest guardó s’ha reconegut l’esforç de l’Ajuntament en l’estalvi d’energia i representa un estímul

quan acabem de pintar, ja que tots aquests

per seguir treballant en aquesta línia.

factors tenen un impacte ambiental directe.
Una utilització responsable de les pintures
i vernissos pot ser una opció. Et donem
algunes pistes:
- Utilitzeu pintures, vernissos i dissolvents
ecològics (minerals o vegetals) o, en
cas de què siguin sintètiques, que
portin alguna etiqueta de certificació
Ecolabel que identifica aquelles pintures
sintètiques amb menys proporció de
substàncies tòxiques.
- Utilitzeu pintures minerals per a exteriors
i habitacions humides, ja que són
especialment adequades.
- Utilitzeu pintures a l’aigua que,
habitualment, són molt menys tòxiques
que les sintètiques.
- No aboqueu mai les pintures, dissolvents
o vernissos al vàter o a l’aigüera, ja que
totes les restes de pintures, encara que

L’Alcalde va recollir el premi el passat 19 de juny en un acte a Sitges

siguin naturals o minerals, perjudiquen
les aigües residuals.

Es presenta la guia de recollida selectiva
als equipaments municipals

- No llenceu la pintura sobrant. Guardeu-la
tenint en compte que es pot mantenir en
bon estat durant un any, o bé doneu-la a
alguna persona que se’n pugui aprofitar.

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès

d’un pla de recollida selectiva en equipaments

Oriental, en col·laboració amb l’Ajuntament

i instal·lacions de gestió municipal.

- Netegeu els pinzells de manera segura.

de Sant Celoni i la Diputació de Barcelona, han

No els renteu damunt al terra, perquè

editat la ‘Guia per a la implantació de la recollida

la pintura suposa un perill per a l’aigua

selectiva als equipaments i instal·lacions

subterrània.

municipals’ amb la voluntat d’oferir als
ajuntaments consorciats eines que facilitin la
planificació i la posada en marxa d’un sistema

- Rebutgeu productes que no especifiquin
els seus components.

eficient i integral de recollida selectiva als seus
equipaments i instal·lacions. S’ha alimentat de

- Aneu a la deixalleria per llençar les restes,

l’experiència seguida a Sant Celoni, municipi

també podeu portar a la deixalleria l’aigua

pilot a la comarca en el disseny i implantació

en què els hagueu posat en remull.
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Entorn
En portada
ATLL presenta el traçat de la conducció d’aigua que connectarà la
comarca amb la dessaladora de Blanes
El mes de juny Aigües Ter Llobregat (ATLL), va
presentar a l’Ajuntament de Sant Celoni el projecte
de traçat de les conduccions que han d’unir la
dessaladora de Blanes amb l’Estació de Tractament
d’Aigua Potable del Ter de Cardedeu, al seu pas pel
municipi. La conducció preveu contribuir a millorar
la xarxa actual d’aigua i incrementar la disponibilitat
de recursos hídrics.
El projecte comprèn el tram d’artèria, de diàmetre
1400 mm, que connectarà la derivació prevista per
al municipi de Sant Celoni i la derivació prevista per
als municipis d’Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu.
La longitud total del tram és de 16,7 km.
El traçat de l’artèria projectada passa, en la seva
part inicial, més o menys paral·lel a la carretera
C-35, durant aproximadament un quilòmetre,
després adopta un traçat paral·lel a l’autopista AP7, entre el seu vial de servei i el riu Tordera. Aquesta
proximitat a infraestructures lineals ja existents
optimitza el recorregut del projecte i minimitza
possibles incidències sobre el territori.

Accés al planejament
a través del web
Amb l’objectiu d’afavorir la participació ciutadana en tot allò que condicionarà el model de municipi,
l’Ajuntament ofereix a través del seu web l’accés als documents urbanistics sotmesos a informació
pública. Actualment a www.santceloni.cat/departament.php?id=33 hi trobareu la memòria i plànols
dels projectes aprovats inicialment amb indicació del termini per presentar al·legacions. La consulta
del planejament en vigor de Sant Celoni inclosos els plans parcials urbanístics aprovats definitivament
es poden consultar també al web del Registre de planejament urbanístic de Catalunya: http://ptop.

gencat.net/rpucportal/inici/ca/index.html

Selecció de personal
Ajuntament de Sant Celoni

Contractació del personal docent de l’Escol Bressol Municipal
• Àrea: Cultura
• Les bases es publicaran durant el mes de juliol
• Recollida de bases: OAC i www.santceloni.cat
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Noves tecnologies
“Internet a la fresca”
Accés gratuït a la xarxa
des de 4 places del
municipi

QUÈ ÉS UNA XARXA LOCAL
SENSE FILS WI-FI?

L’Ajuntament ofereix el servei WI-FI com a
prova pilot a partir del 15 de juliol

PDA (agenda electrònica) o un telèfon mòbil amb

La

tecnologia

Wi-Fi

permet

un

sistema

de transmissió de dades a través d’ones
electromagnètiques, que permet crear una xarxa
d’ordinadors, sense necessitat de cables, dins
d’una mateixa àrea de cobertura. Es pot accedir
a la xarxa Wi-Fi des d’un ordinador portàtil, una
adaptador Wi-Fi.

FUNCIONAMENT DE L’ESPAI WI-FI
L’Ajuntament de Sant Celoni posarà en funcionament una xarxa local

El sistema gestor del servei identifica dos tipus

sense fils Wi-Fi, a partir del dia 15 de juliol, que permetrà connectar-

d’usuaris: els registrats i els temporals. Els usuaris

se a Internet de forma gratuïta a través d’un ordinador portàtil,

registrats tenen un nom d’usuari i contrasenya

una PDA o un telèfon mòbil adaptat a aquesta funció. Quatre

que permet accedir al servei amb una qualitat

espais del municipi oferiran aquest servei, que té com a

garantida. L’usuari temporal no requereix nom

objectiu permetre un accés a Internet de forma fàcil, còmoda i

d’usuari i contrasenya, ja que està pensat per

flexible per avançar en el procés d’universalització de les noves

les persones que es conecten de forma molt

tecnologies i en el foment d’ús de la xarxa.

espodàrica o bé, no són del municipi.

Per fomentar-ne el seu ús, l’Ajuntament té previst iniciar una
sèrie d’iniciatives paral·leles com el préstec de portàtils, els
tallers informatius al llarg de l’estiu i la realització de convenis amb
empreses i diferents col·lectius interessats.
Els espais que aquest estiu tindran cobertura del servei d’Internet gratuït wifi són:
•

Plaça de la Vila

•

Plaça de la Biblioteca

•

Parc de la Rectoria Vella

•

Plaça de l’església de la Batllòria

El servei Wi-Fi es durà a terme com a prova pilot durant els mesos d’estiu mitjançant un
acord amb l’empresa BC Sistemes i Alvarion (un dels principals fabricants mundials de

COM DONAR-VOS D’ALTA
• Com a usuaris podeu donar d'alta a l’Oficina
d’Atenció Ciudadana i la Biblioteca.
• Cal que presenteu el DNI o document similar
(NIE, Passaport, carnet de conduir).
• Menors de 18 anys: cal una autorització paterna,
fotocòpia del DNI o similar del pare/mare/tutor i
el propi DNI si el teniu.

COM INICIAR LA SESSIÓ

solucions banda ample sense fils), que permet instal·lar l’última tecnologia d’Alvarion

• Quan el vostre dispositiu detecti la xarxa wifi,

(anomenada wi2) que permet una millor qualitat i seguretat en la connexió, així com la

heu de seleccionar la que porta per nom “espai

possibilitat d’utilitzar aquesta xarxa per altres serveis municipals.

sant celoni”.

Les persones interessades poden trobar més informació sobre com connectar-se a
l’oficina d’Atenció Ciutadana o al telecentre (edifici del Safareig) o bé a la Biblioteca.
Un cop passat els mesos d’estiu l’Ajuntament té previst avaluar l’experiència, conjuntament
amb consorci públic Localret, per tal de definir les pròximes actuacions a emprendre,
com els sistemes tecnològics a instal·lar definitivament i l’extensió dels punts d’accés
gratuït a d’altres zones públiques del muncipi.

• Cal que us identifiqueu amb el nom d'usuari/
ària i la clau d’accés o bé com a usuari
temporal.
• La informació detallada com conectar-vos
la podeu trobar a www.santceloni.cat, a
l’Oficina d’Atenció Ciudadana, el telecentre i la
Biblioteca.

La Televisió Digital Terrestre (TDT) a Sant Celoni
Des del repetidor de Santa Elena ja s’emeten tots els canals digitals en obert
El desplegament de la TDT a Sant Celoni i la Batllòria ja és una realitat. Des de fa uns mesos ja es poden sintonitzar tots els canals gratuïts que s’ofereixen
actualment, més de 25. Aquest fet permet subsanar la tradicional mala recepció de la televisió al municipi, especialment al barri Residencial Esports.
En aquesta zona, tret de TV3 i el Canal 33, el senyal analògic arriba gràcies a un repetidor que l’Ajuntament va situar a Can Reberté fa uns quants anys.
Es tracta d’una instal·lació que ha quedat antiga i que s’avaria sovint. Per això l’Ajuntament insta a tots els veïns de la zona a avançar-se a l’apagada
analògica i passar-se ja a la TDT. Per qualsevol dubte podeu dirigir-vos al vostre instal·lador.
Des de l’Ajuntament s’ha fet pressió sobre els operadors per aconseguir aquest avançament tecnològic i l’últim pas, recollint la demanda dels instal·ladors
i d’alguns ciutadans, ha estat aconseguir que Telecinco traslladés l’emissió del seu senyal a Santa Elena, des d’on es repeteixen la resta de canals.
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Habitatge
En
portada
Tinc un pis
per llogar,
què he de fer?
Per incorporar un pis a la
borsa d’habitatge de lloguer,
cal seguir els següents passos:

Una guia recull tots
els ajuts d’habitatge
vigents
L’Oficina Local d’Habitatge de Sant
Celoni disposa ja d’exemplars de
la Guia de l’habitatge editada
pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la
Generalitat com a eina
perquè els ciutadans
coneguin tots els ajuts
vigents a més de

1

Omplir el full de sol·licitud
(el trobareu a l’Oficina Local
d’Habitatge)

2

L’Oficina Local d’Habitatge
es posarà en contacte amb
vosaltres per donar-vos més
informació i per programar una
visita al pis de cara a valorar
la viabilitat del lloguer i el seu
preu.
En aquesta visita el propietari
ha d’aportar la següent
documentació fotocopiada:

L’Oficina local
d’Habitatge
programa visites
concertades

- DNI, NIE o passaport dels
propietaris
- Escriptura de l’habitatge
- Cèdula d’habitabilitat

Amb l’objectiu de respondre a les nombroses

- Últim rebut de la comunitat
de propietaris

sol·licituds d’informació per part de la
ciutadania,

l’Oficina

Local

d’Habitatge

- Últim rebut de la taxa
municipal d’escombraries

ofereix la possibilitat de concertar una visita
fora de l’horari general d’atenció. La petició
es pot fer

mitjançant el correu electrònic

- Últimes factures dels
subministres (electricitat,
aigua i gas)

(habitatge@santceloni.cat) o trucant al tel.
93 864 12 00.

recomanacions i
aspectes que cal
tenir en compte a l’hora

Per poder oferir aquest servei, l’Ajuntament ha
incrementat el personal destinat a l’Oficina.

d’adquirir una casa.

3

Un cop pactada la renda de
lloguer, el propietari signa l’acta
d’adscripció del pis a la Borsa
i l’autorització pel lliurament
de les claus de cara a poder
programar-hi visites.

4

Es fa l’inventari de l’habitatge
i es procedeix a la cerca del
llogater/a

Es detallen els ajuts per accedir a un habitatge
protegit (compra, lloguer, lloguer amb opció
de compra), per pagar el lloguer (ajuts per

Horari al públic:
C/Campins, 24 (El Safareig)

al lloguer, renda bàsica d’emancipació, ajuts
personalitzats a l’allotjament), per llogar (ajuts
per posar un habitatge desocupat en lloguer),
per rehabilitar pisos i edificis i per promoure
habitatges

protegits

(sòl,

urbanització

Juliol i agost
Tots els matins de 10 a 13 h
Del 14 al 24 d’agost, tancat per vacances

i

promoció).

Visita concertada:

habitatge@santceloni.cat
La guia també es pot demanar al 012 i es pot
consultar al web http://mediambient.gencat.

net/cat/inici.jsp
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Família

Subvencions
Ajuts

Terminis

Qui ho pot demanar

Tramitació

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

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

OAC

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

Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Àrea de Comunitat

Dependència

Sol·licitud i Revisió de grau de disminució

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

Habitatge

Gent gran

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

Indefinit

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

OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Àrea de Comunitat
Indefinit

Persones amb problemes de dependència
vinculats a la mobilitat

Indefinit

-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 euros
(2007)
- No ser usuari/a d’una prestació de serveis
d’acolliment residencial, sanitari o anàloga.

Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

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

OAC
Matrimonis que celebren els 50è aniversari
de casament

Programa “Noces d’Or”

Indefinit

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

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

Fins el 31
d’octubre
de 2008 les
persones amb
contractes de
lloguer a partir
de l’1 de gener
de 2008.

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

Oficina Local d’Habitatge

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

Fins el 30 de
setembre de
2008

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

Fins al 31 de
juliol de 2008

Empeses privades, institucions sense ànim
de lucre, famílies i comunitats de propietaris i
corporacions locals i altres ens locals públics
(el sol·licitant varia segons la instal·lació)

Actuacions d’aprofitament de l’energia solar
fotovoltàica de forma autònima, energia
solar tèrmica i aprofitament de biomassa
llenyosa per a usos tèrmics. Les actuacions
s’han de realitzar entre l’1 de gener del 2008
i el 30 de juny de l’any 2009.

Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Informació al web de l’Institut Català
d’Energia: www.icaen.net
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Espai obert
Dia mundial
del donant de sang

L’AMPA del Pallerola
organitza un sopar
per acomiadar el curs i
donar la benvinguda a
les famílies noves
L’Associació de pares i mares de l’escola
Pallerola va organitzar divendres 13 de juny, un
sopar de famílies per acomiadar el curs i dinar
la benvinguda a les famílies que començaran
el setembre. Unes 140 persones hi van assistir

Horari d’estiu

Equipaments
municipals

i a més de compartir el sopar van gaudir d’un
espectacle per a la mainada i un reportatge

Oficina d’Atenció Ciutadana

El passat 14 de juny, va tenir lloc en el Palau

fotogràfic sobre diferents moments del curs.

De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h

Firal i de Congressos de Tarragona, sota la

Activitats com aquesta serveixen perquè pares

presidència de la consellera de Salut, Marina

i mares es coneguin i juntament amb l’escola

Geli, l’acte commemoratiu del Dia Mundial del

puguin treballar per l’educació dels seus fills i

Donant de Sang.

filles. El sopar s’inscriu en el projectes d’espais

Aquest any es va fer lliurament de distincions

de trobada de famílies que es promouen des

als 70 donants i col·laboradors més actius de

del Pla educatiu d’entorn de Sant Celoni.

Catalunya, entre ells, el Sr. Pere Mercader, veí

Oficina d’atenció Ciutadana
- la Batllòria
De dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h

Reclamacions, suggeriments
i incidències
De dilluns a divendres, de 8 a 14 h

de Sant Celoni.
Al mateix temps va tenir lloc al IV Simposi

Arxiu Municipal la Tèrmica

d’Associacions de Donants de Sang. La nostra

De dilluns a divendres, de 8 a 14 h

comarca va presentar les seves experiències
en l’organització que juntament amb els

Biblioteca l’Escorxador

ajuntaments, promou les campanyes de

De dilluns a divendres,
de 15.30 a 20.30 h, i dimecres, de 10 a 13 h

donació de sang. El context són les festes
majors

amb els seus grups: Mollet amb

morats i torrats, Sant Celoni amb montsenys i

Centre Cívic les Casetes – la Batllòria

montnegres i Granollers amb blancs i blaus.

De dilluns a divendres, de 16 a 20 h

Aquest any s’afegiran noves poblacions com
L’Ametlla, Montmeló i Sant Fost.

Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

Les campanyes pretenen aconseguir que amb

De dilluns a divendres, de 15 a 21 h

motiu de la festa major els joves s’animin a
fer-se donants de sang.
Associació de Donants de Sang del Vallès
Oriental

Centre Municipal d’Esports
Sot de les Granotes
Pares i infants van gaudir plegats de l’espectacle

De dilluns a divendres, de 7 a 11 h;
dissabte, de 9 a 20 h,
i diumenge, de 9 a 14 h.

La Rentadora, espai de lleure i cultura

Taller sobre famílies acollidores
a l’escola Cor de Maria
L’escola i l’Associació de pares i mares de l’escola Cor de Maria,
juntament amb el Pla educatiu d’entorn ha organitzat un

De dilluns a divendres, de 17 a 20 h

El Tritó del Baix Montseny
De dilluns a dijous, de 8 a 14.30 h,
i dijous, de 16 a 20 h

taller sobre famílies acollidores que han anomenat “el color de
l’amistat”. Les 20 persones que han assistit al taller són pares i

Oficina de Català

mares de l’escola, entre les quals hi havia també persones que

De dilluns a divendres, de 8 a 14 h

han arribat d’altres països. Durant les 3 sessions del taller, han
pogut compartir les seves experiències i superar estereotips. A
més ha permès crear un equip de famílies que el curs vinent portarà a terme el projecte d’acollida

Organisme de Gestió Tributària
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h

d’una manera més organitzada.
Oficina Local d’Habitatge
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h
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Partits polítics
Un any de govern:
més experiència, la mateixa il·lusió

L’escola bressol serà gestionada íntegrament
per l’Ajuntament gràcies a la CUP

Ara que es compleix el primer aniversari del govern de CiU a
l’Ajuntament de Sant Celoni és moment de fer una mica de balanç.
Ja sabeu que explicar què fem i per què ho fem és important per
a nosaltres i, per això, no limitarem aquesta explicació a l’espai
d’aquesta columna, sinó que hem preparat un acte públic a
l’Ateneu per explicar el més destacat d’aquest any i com pensem
enfocar el futur.

El projecte d’establiment de serveis de la futura escola bressol
va ser un dels punts més destacats del Ple municipal del
29 de maig. El projecte, a banda d’especificar els serveis,
l’organització del centre i el perfil dels professionals, també
feia referència al model de gestió: un model de gestió
directa, és a dir, una gestió dirigida íntegrament per l’àrea
d’Educació de l’Ajuntament. El resultat de la votació va ser,
per unanimitat, a favor de la gestió municipalitzada. No
obstant això, les coses no són tan clares ni diàfanes com
podrien semblar.

Després de 18 anys de govern socialista, una nova generació està
liderant la política local a casa nostra: noves maneres de fer, nous
valors i noves dinàmiques a l’hora de treballar xoquen frontalment
amb la visió de persones que ja eren a l’Ajuntament quan alguns
dels actuals regidors de l’equip de govern encara no havien
nascut.
La nova política a Sant Celoni es caracteritza per donar respostes,
solucions, eficiència i il·lusió al servei del poble. Respostes a la
gent, que si es dirigeix a l’Ajuntament se sent escoltada. Solucions
als problemes que fa temps haurien d’estar resolts i ningú hi va fer
front. Eficiència en la feina, en les despeses i l’organització i il·lusió
per continuar amb el nostre projecte, que no és cap altre que fer
de Sant Celoni un municipi capdavanter, creatiu i amb oportunitats
per a tothom.
Ha estat un any intens, on no tot ha estat senzill però que ha
valgut la pena. Sant Celoni s’està començant a posar al dia dels
deures que tenia pendents de fer des de fa anys molts anys i ho fa
amb un nou estil: modern, eficient i dialogant i, mentre això passa,
anem construint les bases d’un municipi que serà capital del Baix
Montseny, amb un fort atractiu turístic i cultural, amb serveis de
qualitat, amb una economia dinàmica i una intensa vitalitat social.
Hem fet un any de camí, junts en tenim molts més per recórrer.

Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni

Darrere aquesta unanimitat de darrera hora hi ha tacticismes
i decisions preses a contracor. El projecte inicial presentat
per l’equip de govern de CiU, i defensat fins pocs dies
abans, passava per l’establiment d’una gestió indirecta
–la concessió del servei a una empresa privada externa–, un
model de gestió que no només impossibilitaria el seguiment
intensiu del projecte pedagògic, els serveis establerts i el
desenvolupament global del centre, sinó que, a la vegada,
condemnaria els professionals de l’escola a sous molt baixos
en relació amb la seva tasca i el nivell de responsabilitat i
implicació que han de tenir.
Aquest plantejament inicial de CiU era completament
inadmissible. La CUP va posar de manifest a tots els grups
polítics que batallaria fins al final per municipalitzar l’escola
bressol. Amb arguments i alternatives damunt la taula, la
CUP va plantejar el canvi cap a un model de gestió
directa, un model que, finalment, va ser acceptat per la resta
de grups municipals. Des de la CUP esperem que l’equip de
Govern, tot i no haver defensat la gestió directa fins a l’últim
moment, treballi a fons perquè el model municipal d’escola
bressol sigui un èxit.

CUP Sant Celoni
www.santceloni.cup.cat

santceloni@cup.cat

Un trist balanç
El dia 16 de juny ha fet un any que Francesc Deulofeu va ser escollit alcalde
de Sant Celoni i la Batllòria amb els vots dels regidors de CiU i la CUP.
Després d’un any de govern el balanç és trist i decebedor.
Cap a on camina el nostre municipi? Què ha projectat de nou l’actual
govern? En què se suposa que estan treballant? L’Escola Bressol i la nova
entrada al municipi pel carrer Dr. Trueta són només dos exemples del
treball que el govern de Joan Castaño va deixar preparat. Durant aquests
darrers dotze mesos l’únic positiu que s’ha fet és continuar la feina que
l’anterior govern havia engegat.
La sensació d’estancament i paràlisi és evident i el més preocupant és que
aquest govern no sap trobar la sortida. La CUP ha retirat el seu suport
a qui només fa un any va fer alcalde i en el Ple extraordinari sol·licitat
pel Grup Socialista per tractar el tema de l’ARE (la construcció de 1270
vivendes a Can Riera de l’Aigua) va resultar evident que aquest govern,
dèbil i sol, no vol diàleg.
El que volem saber és molt senzill: a banda de tots els projectes que
l’anterior equip havia enllestit, què ha fet en aquest darrer any el govern
de CiU? Què estan fent o què pensen fer? Ens ho poden explicar? Tots
tenim dret a saber-ho. En l’anterior Informatiu ens deien que estaven molt
ocupats, però en què exactament? La informació al ciutadà no és un luxe,
és un dret, o és que potser no hi ha res important de què informar?
Nosaltres sí tenim una cosa molt important per informar: tindrem hospital
i el tindrem perquè en l’anterior mandat es va signar un acord entre
l’Ajuntament i el Departament de Sanitat de la Generalitat per tenir
hospital a Sant Celoni. Acord que ha estat ratificat aquest any, i és que
quan de veritat es treballa s’aconsegueixen resultats.
Malauradament, la inactivitat de l’actual equip de govern fa que encara
no tinguem els terrenys per ubicar el nou Hospital, que no tinguem els
terrenys pel nou Institut i que s’hagin perdut els diners que la Generalitat
havia destinat a fer la rotonda que havia de connectar el Polígon Industrial
del Molí de les Planes amb el barri de les Torres i el centre de la població.
Com dèiem en el titular: un trist balanç.

L’independentisme
Avui les opcions a tenir en compte en el camp de
l’independentisme, a banda d’organitzacions testimonials o
residuals, es redueixen a dues.
Hi ha l’independentisme extraparlamentari, abans també
conegut com a independentisme de combat o revolucionari.
Tot i haver renunciat a l’estratègia armada, després del fracàs
militar de TL, és hereu de l’èpica guerrera del grup. Es troba
immers en una reflexió interna que s’orienta en dos grans eixos.
En el primer, el de l’actuació, hi trobem, a nivell nacional, el
debat entre els “municipalistes” i els partidaris de crear un partit
polític; i, a nivell local, el debat entre “gestors d’ajuntament” i
“activistes reivindicatius”. Pel que fa al segon eix, l’ideològic,
s’esforça a clarificar el discurs teòric, dominat per simplificacions
allunyades dels plantejaments marxistes. Així, els seus líders han
hagut de recordar que l’autonomisme (també CiU) és un rival
en l’espai sociopolític i un enemic de classe declarat.
I hi ha l’independentisme parlamentari o democràtic (ERC),
amb 183 alcaldies i 1584 regidors al Principat. Aquest es troba
dividit entre els partidaris de col·laborar en els governs autònoms
i els d’activar el litigi entre els drets del poble català i la coacció
de l’estat. El creixement electoral sostingut que ha experimentat
fins fa quatre anys sembla haver-se estancat en un sostre que
es desconeix si és superable. Les seves possibilitats efectives
de construir l’Estat català del benestar depenen directament
dels resultats electorals que podrà obtenir en el futur. El seu
debat ideològic intern s’ha centrat, en el darrer congrés,
en les diferents velocitats d’activació de les transformacions
socials. Recull l’herència de l’independentisme històric i del
més rupturista de la transició i, com que ha arrelat entre les
classes populars i mitjanes, busca la creació de majories de vot
radicalitzat.
Aquest últim és, per experiència i convicció, l’independentisme
del nostre partit.
Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya

santceloni@esquerra.org

Nuestro Partido es un Partido de ámbito nacional, que cree en
una Cataluña próspera como motor de una España moderna,
una de las grandes naciones occidentales. Compartimos con el
Partido Popular del resto de España un proyecto político y una
ideología que vamos actualizando y adaptando a los nuevos
tiempos, siempre con una vocación de ser un gran Partido al
servicio de los ciudadanos.
Esta Estrategia Política del PPC no quiere ser una redefinición
ideológica de nuestro proyecto político y sí una apuesta que
dé respuestas a los problemas que se dan únicamente en
Cataluña.
En esta coyuntura, desde el Partido Popular de Cataluña
apostamos por devolver la voz a la sociedad civil y recuperar la
tradición catalana de dinamismo social, político y económico.
Para conseguirlo, proponemos superar el victimismo y la
confrontación constantes que han marcado la política catalana
en los últimos años, y volver a los temas que más interesan a los
ciudadanos de Cataluña, como paso previo a la recuperación
de la confianza de éstos en sus políticos.
En nuestro pueblo la confrontación ya ha hecho mella; ante un
proyecto aceptable para nuevas viviendas, los srs. de la CUP
no lo aceptan, y además retiran el apoyo a CIU. Esto no es
manera de gobernar un pueblo. ¿Donde ven ellos el progreso
de nuestro pueblo? un pueblo o un país progresa cuando se
mueven las cosas, con nuevos proyectos, con nuevas metas
para el desarrollo y la mejora de nuestro entorno.

Junta Local del P.P.

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.

23

Exposició

AGENDA
Dissabte, 5 de juliol
Sortida de Muntanya
Bachimala
De les 5 a les 8 del matí, segons la ruta
A diferents punts de trobada, segons la ruta
Organitza: CESC

Mercat de la Ganga Estiu 2008
Rebaixes al carrer d’Anselm Clavé
A partir de les 10 del matí
Al carrer Anselm Clavé

Festes de barri
Festa del carrer Anselm Clavé-Centre
Tot el dia
Al barri Anselm Clavé-Centre

Ballada de sardanes
Amb la cobla Contemporània
A 2/4 de 7 de la tarda
A la plaça de la Vila

VICENÇ
MASCARELL
PERPLÈXIES
ESCULTURA I INSTAL·LACIONS

Vicenç Mascarell: Perplèxies
Escultura i instal·lacions
A les 7 de la tarda
A la Rectoria Vella

Sopar a la fresca
A 2/4 de 10 del vespre
Als jardins de la Rectoria Vella
Organitza: Ass. Dones Progressistes del Baix
Montseny

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
JULIOL i AGOST

A les 6 de la tarda
A la biblioteca L’Escorxador

Dissabte, 12 de juliol
Acampada Jove 2008
Sva Ters, Els Pets, Revolta 21, Soziedad
Alkoholika, La Gossa Sorda
Tot el dia (confirmar)
A l’espai de l’acampada
(rodalies de les pistes d’atletisme)
Organitza: JERC

Acampada Jove 2008
Desgavell, Dr. Calypso, Kayo Malayo, Vall
Folk Ska, Betagarri i Kontraband
Tot el dia (confirmar)
A l’espai de l’acampada (rodalies de les pistes
d’atletisme)
Organitza: JERC

Dijous a la fresca
Jove cor de Gospel del Conservatori del
Liceu: Concert de Gospel
A les 10 del vespre
Als jardins de la Rectoria Vella

A les 10 del vespre
A la plaça de la Biblioteca

Divendres, 25 de juliol
L’hora del conte
Petita hora del conte
A les 6 de la tarda
A la biblioteca l’Escorxador

A les 8 del matí
A la plaça d’Areu (Pallars Sobirà)
Organitza: CESC

Festes de barri
Festa de Can Coll

Montse Pla: Pintures
Exposició pintura
A les 5 de la tarda
A Can Ramis

Concert i Ball
A càrrec del Quartet d’Altra Banda
A les 10 del vespre
A la plaça de la Vila

Tot el dia
Al barri Can Coll

Dilluns, 28 de juliol
Visita guiada:
descobreix tots els racons de la biblioteca
A les 8 del vespre
A la biblioteca l’Escorxador

Dijous, 31 de juliol
Dijous a la fresca
Documental:
Cinema Mundial 1927-2007,
de Carles Asensio
A les 10 del vespre
A la plaça d’en Nicola

Dijous a la fresca
Txo Titelles: Cabaret Armando Rissotto
A les 10 del vespre
A la plaça de la Biblioteca

Divendres, 1 d’agost
Festa de Boscos del Montnegre

Dissabte, 19 de juliol
Festa del Molí Paperer
Festes de barri
Tot el dia
Al barri del Molí Paperer

Diumenge, 20 de juliol

Acampada Jove 2008
Sota Zero, The Toasters, La Kinky Beat,
Banda Bassotti, Strombers

Ballada de sardanes
Amb la cobla Lluïsos
A les 12 del migdia
Al parc de la Rectoria Vella

XLIV Aplec de la Sardana
Amb les cobles Lluïsos, Mediterrània i
Contemporània
A les 4 de la tarda
Al parc de la Rectoria Vella
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Dijous a la fresca
Cor de dones i Jazzband de l’Escola Municipal de Música de St. Celoni: Els rius de jazz

Dissabte, 26 de juliol

Divendres, 11 de juliol

Tot el dia (confirmar)
A l’espai de l’acampada (rodalies de les pistes
d’atletisme)
Organitza: JERC

Dijous, 24 de juliol

El Monteixo (2.905) + etapa del GR-11
Sortida de senders i muntanya

Dijous, 17 de juliol
Dijous, 10 de juliol

La Rectoria Vella
5 - 27 juliol 2008

Contes per menjar
L’hora del conte

Tot el dia, de l’1 al 3 d’agost
Al barri Boscos del Montnegre

Dissabte, 2 d’agost
Festa Major d’Olzinelles
Tot el dia
Esplanada de l’ermita de Sant Esteve

Dijous, 7 d’agost
Dijous a la fresca
Cinema en català: Ficció, de Cesc Gay
A les 10 del vespre
A la plaça d’en Nicola

