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Projectes en marxa,
també a l’estiu

En portada
Projectes en marxa,
també a l’estiu

EDITORIAL
Francesc Deulofeu
Alcalde

Obert més que mai
per vacances
En l’anterior Informatiu plantejàvem un estiu ple de festes, lleure i oci compartit a Sant
Celoni i la Batllòria. Avui, des d’aquestes línies, volem informar sobre el munt de projectes que no s’aturen i que van configurant
un municipi cada vegada més capdavanter. Alguns dels principals i més engrescadors en són el tanatori, l’escola bressol, el
nou pavelló poliesportiu, l’adquisició dels
terrenys per al nou Parc de Bombers i el Parc
d’Activitats del Pertegàs, a més d’un munt
de millores i ampliacions a equipaments
com l’Institut Baix Montseny, el CEIP Soler
de Vilardell, el CEIP Josep Pallerola, el Casal
de la gent gran, l’estació de Renfe de la Batllòria, el pas soterrat al carrer Roger de Flor
i la Torre de la Força, testimoni de la nostra
rica història medieval.

Durant el mes d’agost, l’activitat al municipi no s’atura i es continua treballant
en els diferents projectes engegats: des de la porta de Ponent al Parc d’activitats
del Pertegàs passant per l’Escola Pallerola. Tot seguit fem un repàs als principals
projectes que aquest estiu segueixen en marxa.

Tanatori municipal
Al costat del Cementiri de Sant Celoni
s’hi ha construit el nou Tanatori que
disposa de 500 metres quadrats útils
amb 3 capelles de més de 25 metres
quadrats, un oratori, sales d’oficines,
serveis, magatzem, garatge i una sala
de tanatopràxia. L’acte d’inauguració
va tenir lloc l’11 de juliol.

Escola Bressol Municipal
La construcció de l’Escola Bressol
Municipal, al costat de la Rectoria

A banda de tot això, també hi trobaràs la informació sobre tota la formació permanent
al municipi per el darrer trimestre d’aquest
any (pàgines centrals) i l’atorgament de subvencions a entitats per a activitats d’interès
general, culturals, foment de l’associacionisme i els hàbits saludables, que conformen
un actor imprescindible de valor incalculable per al nostre municipi. Una vegada més,
constatem que cap de nosaltres pot ser
subjecte passiu del desenvolupament del
municipi, que tots i totes tenim la nostra
missió en la col·lectivitat i que fins i tot és
des de les nostres diferents perspectives
que som responsables i protagonistes del
seu bon camí.
Moltes gràcies per ser-hi. I bon estiu!

Vella segueix a bon ritme. El mes
de gener de 2009 començarà
el curs amb uns 120 alumnes.
L’edifici acollirà al primer pis, el
CDIAP(Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç del
Baix Montseny) i el SAM (Servei
d’Assistència Multiprofessional).

Porta de Ponent
La sortida del municipi es
desdoblarà per la porta de
Ponent amb un nou túnel:
l’actual serà d’entrada i el nou de
sortida. L’enderrocament de les
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ha començat a transformar
aquest espai.

Pavelló poliesportiu al
Sot de les Granotes
El Ple del 23 de juliol va aprovar
definitivament el projecte del pavelló
poliesportiu al Sot de les Granotes,
al costat de la piscina coberta que
inclou una pista esportiva, rocòdrom, i
aparcament soterrat i un en superfície,
entre d’altres. En el mateix Ple es va
aprovar l’expedient de contractació
per a l’execució de les obres.
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Adequació de l’esplanada
i l’accés a l’Institut Baix
Montseny

El CEIP Soler de Vilardell
segueix creixent

Adequació de l’edifici Bruc per
acollir el Centre de recursos
pedagògics

La coneguda esplanada de l’Institut Baix

Mentre no es disposi del centre definitiu als

La segona planta de l’edifici municipal situat al

Montseny davant de les Pistes d’Atletisme

terrenys de la Forestal, l’escola Soler de Vilardell

carrer Bruc, 26, s’ha adequat per acollir el Centre

rep una important millora aquest estiu que

continua fent-se lloc a l’edifici Puigdollers. Aquest

de recursos pedagògics Vallès Oriental III- Sant

consisteix en una intervenció de pavimentat

estiu s’estan portant a terme obres d’adequació

Celoni que fins ara estava ubicat al Puigdollers.

parcial, canalització d’aigües i aportació de

a la primera planta per acollir una nova aula

En el mateix edifici hi conviuen actualment

material tot-ú. El projecte, que preveu una

d’ensenyament infantil: s´arreglen els paviments,

l’Àrea d’Entorn, a la planta baixa, i l’Àrea d’Espai

notable minimització de fangs a l’entrada del

les instal·lacions, els lavabos i l´escala d’accés. El

Públic a la primera.

centre educatiu i de presència de xaragalls a tot

Centre de recursos pedagògics s’ha hagut de

l’àmbit, l’ha impulsat l’Ajuntament arran dels

traslladar a un altre edifici municipal.

suggeriments de l’equip directiu i l’AMPA, amb
qui s’ha consensuat el format d’intervenció.

Continuació de la millores
al CEIP Josep Pallerola

Accés de vianants a l’estació de
Renfe a la Batllòria

Pas soterrat al carrer
Roger de Flor

Seguint amb les millores que cada estiu es fan

El projecte per l’arranjament de l’accés de

Continuen les obres al pas a nivell soterrat

al CEIP Josep Pallerola, enguany es treballa per

vianants a l’estació de Gualba des del nucli de la

del carrer Roger de Flor que inclou un vial de

acondicionar la zona d’accés dels alumnes

Batllòria s’ha aprovat definitivament pel Ple del

vianants i un pas de doble sentit de vehicles. Les

d’educació infantil, millorar els lavabos de les

dia 23 de juliol. El projecte inclou la construcció

obres suposen diferents afectacions al trànsit de

aules de P3, una aula d’educació especial, les

d’un pas per sota la carretera mitjançant una

la zona. Aquest és el primer pas soterrat dels tres

baranes de l’escala principal de l’edifici central a

estructura tipus caixó de formigó amb una

previstos, els altres seran exclusius per a vianants

més, de diverses actuacions al pati, al gimnàs i a

llargada de 17.40 metres a més de dos trams

al carrer Sant Francesc i Olzinelles.

l´edifici de direcció.

nous de vorera.

Marià Perapoch
Regidor d’Entorn,
Desenvolupament i
Sostenibilitat

“Més serveis i més equipaments per a les persones.Sant Celoni i la Batllòria cada dia
més enllà, amb qualitat i de manera respectuosa.
Gaudeix-ne!”
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Arranjament de carrers
no pavimentats

Reparació del carrer
de Consolat de Mar

Terreny on construir-hi
el Parc de bombers

La Generalitat de Catalunya ha informat
favorablement de l’adquisició directa per part
de l’Ajuntament dels terrenys situats a l’extrem
sud-oest del municipi limitant amb l’entrada a
l’autopista per ubicar-hi el Parc de bombers.
Durant el mes de juliol s’ha dut a terme

L’esfondrament parcial del carrer de Consolat de

L’Ajuntament ha iniciat la tramitació d’un Pla

l’arranjament de diversos carrers no pavimentats

Mar s’ha reparat a primers de juliol i s’ha vetllat

especial d’equipament administratiu en sòl

del municipi: camí de Penyes, Comerç, Folch i

especialment per la correcta compactació de la

no urbanitzable en el sector de Ca l’Alsina

Torras, Aribau, Francesc Fullà i carretera nova

base de sota el quitrà per garantir la durabilitat

per permetre-hi l’emplaçament d’aquest nou

de la Batllòria. Es tracta de millores que cal

de la intervenció. En aquesta imatge es pot veure

equipament que hi construirà la Generalitat.

aplicar periòdicament en carrers que encara

l’estat del carrer Consolat de Mar després de la

no disposen d’urbanització. En alguns casos, la

intervenció.

solució definitiva ja és en camí.

Noves millores al
Casal de la gent gran

Torre de la Força

Parc del Pertegàs

S’estan portant a terme diferents obres de

El Parc d’activitats del Pertegàs comença a

millora al Casal de la gent gran consistents

agafar forma. Aquest equipament comptarà

en la instal·lació d’una porta d’accionament

amb diversos elements de patinatge adequats

automàtic a l’accés des del carrer Major,

als diversos nivells dels practicants, d’una zona

l’arranjament de la barana per adequar-la a

d’escala artificial “boulder” i d’unes grades que

la normativa actual en matèria de seguretat,
la formació de dues baranes a la rampa en
direcció a la sala d’informàtica, l’ampliació de la
sala d’audiovisuals, la senyalització de l’escala
existent al costat del carrer Major amb bandes
antilliscants als graons a més de la retolació
exterior de les dues façanes de l’edifici.

Dins els treballs d’arranjament de l’àmbit de
la Força, al carrer de les Valls, s’ha reconstruït
l’esvoranc existent a una de les torres de la
muralla. La restauració de la zona però encara
continua amb l’adequació de l’entorn segons el

permetran

l’organització

de

competicions

esportives o la realització d’actes a l’aire lliure.
En el disseny del projecte s’ha comptat amb les
aportacions que han fet el col·lectiu d’skaters i
escaladors del municipi.

projecte de recuperació del barri de la Força.

Moltes vegades hem utilitzat aquella expressió que diu que la primera impressió és la que compta. Jo l’aplico al nostre
municipi: l’estat de l’espai públic, la seva ordenació, netedat... són la nostra carta de presentació.

Miquel Negre
Regidor
d’Espai Públic i
Esports
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El darrer any ha estat molt intens i alhora gratificant. Voldria donar les gràcies a tota la gent que ha fet possible aquesta
feina, tant als professionals com el mateix veïnat que, com ha de ser, se’n sap amb el deure de gaudir-ne i l’obligació
de contribuir a la seva conservació.
Des d’aquest butlletí s’ha anat informant de totes les millores que s’han portat a terme i seguint amb aquesta vocació
de servei, ara us hem recollit alguns dels projectes que estan en marxa aquest estiu. La feina no s’atura i sabem que
queda molt per fer. Continuarem treballant amb il·lusió per millorar el nostre poble dia a dia.

Activitat de govern
Ple municipal

Sí

Sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2008
1. Xifra del padró municipal d’habitants de Sant Celoni
a 1 de gener de 2008, 16.588 habitants.
2. Incorporació de dos nous membres al Consell de Poble de la Batllòria, a títol individual.
3. Designació d’un representant de l’Ajuntament de Sant Celoni a la Comissió d’informació i
seguiment del dipòsit controlat de la Capçalera de les Valls.
4. Presa de coneixement i ratificació de l’oposició al recurs contenciós administratiu interposat
per la mercantil Aqualia SA contra un acord del Ple municipal.
5. Aprovació definitiva del Projecte d’arranjament de l’accés de vianants
a l’estació del ferrocarril a la Batllòria.
6. Aprovació definitiva del text refós del projecte de construcció del pavelló poliesportiu
municipal al Sot de les Granotes.
7. Aprovació de l’expedient de contractació per a l’execució de les obres de construcció
del pavelló poliesportiu municipal al Sot de les Granotes.
8. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació promoguda
per l’entitat Coperfil Group SA en l’àmbit de la UASU-42.
9. Aprovació inicial del Pla bàsic de protecció civil de Sant Celoni.
10. Sol·licitud d’autorització per a la celebració d’una Consulta Popular sobre
la ubicació d’una Àrea Residencial Estratègica (ARE) a Can Riera de l’Aigua.
11. Aprovació de les noves taxes del Centre de formació d’adults per al curs 2008-2009.
12. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla i de la relació
de llocs de treball de l’ajuntament de Sant Celoni.
13. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal sobre distribució de publicitat.
14. Aprovació de la moció presentada per la Secció Local d’ERC de Sant Celoni
i la Batllòria per donar suport a Francesc Argemí “Franki”.
15. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel Casal Popular i Independentista
Quico Sabaté per demanar la llibertat de Francesc Argemí “Franki”.
16. Aprovació de la moció presentada per la Secció Local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria
pel dret al propi cos i l’avortament lliure i gratuït.
17. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal del PSC
contra l’Eurodirectiva del temps de treball.
18. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal de la CUP per instar
l’equip de govern per a que porti a votació en el proper Ple l’aprovació definitiva
del Reglament que determina la condició d’habitatge desocupat amb caràcter permanent.
19. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal del PSC
sobre la no modificació de la qualificació i usos de la zona de Can Riera de l’Aigua.
20. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP per instar l’equip
de govern a l’obtenció dels terrenys necessaris per a la construcció del nou hospital.
21. Aprovació definitiva del projecte d’establiment del servei de l’Escola Bressol Municipal.

No

Abstenció

7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
7 CiU + 8 PSC

2 CUP

7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
7 CiU + 2 CUP

8 PSC

7 CiU + 8 PSC

2 CUP
8 PSC + 2 CUP

7 CiU
7 CiU + 2 CUP

8 PSC

8 PSC + 2 CUP

7 CiU

7 CiU + 8 PSC

2 CUP

7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

Despeses dels càrrecs electes
de gener a juny de 2008
Regidor/a

Selecció de personal
1. Contractació de 5 places de personal de cicle formatiu
de grau superior, tècnic superior en educació infantil per
l’Escola Bressol Municipal.
• Àrea: Cultura
• El termini de presentació d’instàncies acabarà el dia 15
de setembre de 2008, inclòs.
• Recollida de bases: OAC i pàgina web de l’Ajuntament
www.santceloni.cat
2. Contractació de 5 places de personal diplomats en
educació infantil per l’Escola Bressol Municipal .
• Àrea: Cultura
• El termini de presentació d’instàncies acabarà el dia 15
de setembre de 2008, inclòs.
• Recollida de bases: OAC i pàgina web de l’Ajuntament
www.santceloni.cat

FRANCESC DEULOFEU
DOLORS LECHUGA
LAURA COSTA
CARLES MAS
MIQUEL NEGRE
JORDI CUMINAL
MARIÀ PERAPOCH
MONTSERRAT VINYETS
ALBERT VENTURA
MAGALÍ MIRACLE
JOAN CASTAÑO
MIGUEL VEGA
JOSEP M. BUENO
JOSEP CAPOTE
RAUL CASADO
JÚLIA DE LA ENCARNACIÓN
JORDI ARENAS
TOTAL

Sous bruts total

Telèfon

Assistència a
òrgans
de govern

Dietes

26.616,59

529,10

289,66

7.656,11

480,92

113,61

7.656,11

445,13

31,70

7.656,11

377,37

0

7.656,11

255,38

75,86

7.656,11

171,84

0

277,72

348,14

2.810,70
1.749,80
2.381,30
812,00
914,10
812,00
916,20

211,78

968,30
757,80
864,10
812,00

64.897,14
(*)

2.537,46
(*)

1.070,75
(*)

13.247,26

* Respecte el mateix període de l’any anterior la despesa en els sous bruts totals són
un 44% inferiors i el telèfon més les dietes un 75% inferiors
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Activitat de govern
Subvencions a entitats per a activitats d’interès general
Tal com s’anunciava a l’Informatiu 33, el mes de juny es va acabar el termini perquè les entitats sol·licitessin subvencions per a activitats i programes
de l’any 2008. Aquest és un dels mecanismes, juntament amb els convenis (signats amb Associació Neurològica, Creu Roja, Casal dels avis, Càrites,
etc.) i activitats extraodinàries, amb què l’Ajuntament col·labora econòmicament amb les entitats. Segons les bases reguladores específiques de la
convocatòria de subvencions de l’Ajuntament, fins el 30 de novembre es poden presentar sol·licituds per a les activitats extraordinàries.

Activitats de dinamització cívica
dels barris i del municipi
Entitat

Activitats de promoció,
protecció i educació de la salut
Subvenció 2008

AAVV i Propietaris del Molí Paperer

1.400,00

AAVV del Turó de la Mare de Déu del Puig

2.000,00

AAVV del carrer Major de Dalt “Barri Vilanova”

2.549,18

AAVV del carrer Les Valls

1.400,00

AAVV del Residencial Esports

3.092,45

AAVV de la Urbanització Boscos del Montnegre

2.590,97

AAVV del Baix Montseny

3.050,66

Junta Compensació Urbanització Royal Parc

1.796,96

Activitats de centres educatius i AMPAS

1.000,00

Activitats de promoció de la igualtat de gènere
Ass. Dones Progressistes del Baix Montseny

600,00

Activitats esportives
Entitats que fomenten i promocionen l’esport en
edat escolar
Club Bàsquet Sant Celoni

13.000,00

Penya Barcelonista Sant Celoni

10.100,00

IES Baix Montseny

3.475,52

Club Atletisme Sant Celoni

5.000,00

AMPA IES Baix Montseny

2.692,30

Arc Sant Celoni

1.300,00

Escola L’Avet Roig – Jacinto Azcárate Sola

1.174,82

Club Amics Tennis Taula Sant Celoni

1.100,00

AMPA Escola L’Avet Roig

1.223,77

Club Esportiu la Batlloria

1.000,00

CEIP Josep Pallerola

3.916,08

Karate Club Just

AMPA Escola Pallerola

3.328,67

Col·legi La Salle Sant Celoni

1.125,87

AMPA Col·legi La Salle

1.272,72

Serveis Educatius Vallès Oriental III

250,00

Col·legi Cor de Maria

1.027,00

AMPA Col·legi Cor de Maria

1.027,00

CEIP Montnegre de La Batllòria

1.600,00

Activitats culturals

900,00

Entitats que fomenten i promocionen l’activitat
física, l’esport de competició i de lleure
Moto Club Sant Celoni

8.000,00

Centre Excursionista Sant Celoni

5.000,00

Club Handbol Sant Celoni

4.100,00

Inacsa Club Esportiu

4.100,00

Club Ciclista Sant Celoni

3.500,00

Club Petanca les Borrelles

600,00

Colla de Geganters de Sant Celoni

3.405,00

Club Tennis Montnegre

500,00

Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

1.800,00

Societat Ocellaire Sant Celoni

500,00

Rebrot Teatre

2.198,00

Agrupació Sardanista Baix Montseny

2.000,00

Coral Briançó

2.284,00

Colla Bastonera Quico Sabaté

1.600,00

GR 22 Grup de Reflexió de Sant Celoni

1.982,00

Associació de Bocs i Cabres de Sant Celoni

2.025,00

Associació de Gent Gran L’Esplai

2.715,00

Activitats extraordinàries
Club Patí Sant Celoni – Patinatge

4.000,00

Club Bàsquet Sant Celoni

2.100,00

Club Futbol Sala Sant Celoni

1.500,00

Club Ciclista Sant Celoni

1.000,00

Club Esportiu la Batllòria

900,00

CEIP Josep Pallerola i Roca

Activitats d’entitats de gent jove

6

Catalunya contra el càncer

AEG Erol La Salle

2.605,71

Ass. Cultural del Baix Montseny Quico Sabaté

2.194,28

1.180,00

Cultura
Que arriben les festes!
La Batllòria primer (del 21 al 25 d’agost) i Sant Celoni després (del 5 al 8 de setembre), viuran les seves
festes majors. A hores d’ara, es treballa amb força per tenir-ho tot apunt.

Espais de festa,
aquest any al
Pertegàs
Qui vulgui gaudir de concerts haurà d’anar
al carrer d’Esteve Cardelús, entre les dues
rotondes. En aquest espai hi haurà tres zones:
-

-

-

zona escenari gran, situat darrere
la Biblioteca, on actuaran els grups:
Patchamama, l’Orquesta Tràfic,
Antònia Font, Reig Bord, Obrint Pas i
The Locos

Festa Major de la Batllòria
dia

hora

activitat

lloc

19

Festival astronòmic:
Planetari, taller i exposició

plaça de l’Església

22

Observació de l’univers en 3D

plaça de l’Església

16

Joc de Rol, en viu

carrers

18

Donem un tomb

Sortida escola Montnegre

19

Inauguració Exposició Trup de Nassos

Centre Cívic les Casetes

20

Inauguració Exposició Penya Barcelonisat

Centre Cívic Carrer Major

21.30

Sopar Popular

pati de les Escoles

Correfoc, Diables

carrers

dijous,21

divendres
22

23.30

Ball de nit, orquestra Montecarlo

zona escenari petit, situat davant
l’altra rotonda, amb els grups: Los
Diodos, El pequeño observatorio,
Comet Blue Band i Le Pim Pam Pum.
zona de barraques estarà entre els
dos escenaris, al llarg del carrer Esteve
Cardelús, amb la participació d’11
entitats del poble.

La fira d’atraccions (autos de xoc, cavallets,
tòmboles, parades de tir, etc.) estarà
ubicada al carrer Bruc, tocant la porta
de Llevant. seguint els acords del procés
participatiu enguany es diversificaran
els espais i s’ha programat activitats a
diferents llocs del municipi com la plaça
Colònia Pla de Palau coneguda com la
plaça de la PRF, a la Creu, plaça del Bestiar,
avinguda de la Pau, plaça de Sant Ponç...
Per consultar el programa de la Festa Major:
www.santceloni.cat a partir de mitjans
d’agost.

Le Pim Pam Pum
guanya el Sant
Celoni Sona!
El grup celoní Le pim pam pum és el guanyador
del concurs Sant Celoni Sona! 2008, un grup
format per Marçal Draper, Arnau Amadó,
Miquel Garriga i Joan Pasqual. Durant la
primera sessió del Dijous a la fresca, amb
la brillant actuació de Mumusic Circus, el
jurat va donar a conèixer d’entre els 4 grups
finalistes (El petit de cal Eril, Atoms, Corkscrew
i Le pim pam pum )el nom del guanyador. La
segona setmana de setembre començaran
a enregistrar un EP que presentaran per les
Festes de Sant Martí.

24

envelat

DJ discoteca

10

2ª Trobada d’intercanvi de plaques cava

plaça de l’Església

10

Fira artesans

carrer de les Escoles

11

Clínic d’Skate

pati de les Escoles

11.30

Bicicletada, regals

Sortida des dels Safareigs

15.30

cursa Rally slot

Escola Montnegre

17

Animació infantil Rha-Mon Roma
+ festa escuma

pati de les Escoles

17

Exhibició d’Skate

pati de les Escoles

18

Gincana Popular: Viu la Batllòria

carrers

23

Ball de Festa Major, i ball per a joves.

dissabte
23

La Gramola

diumenge

envelat

9

plantada de gegants

plaça de l’Església

10

Fira Artesans

carrer de les Escoles

11

Missa

Església

11

partit futbol Unió esportiva Batllorienca

Camp de futbol

11.45

Trobada Gegants

Sortida de la plaça de l’Església

12

Sardanes

plaça de l’Església

18-21

Parc infantil

pati de les Escoles

18

Trofeu Festa Major de Futbol INACSA

Camp de futbol

20

Concert Festa Major orquestra Volcán

seguit

Ball Festa Major orquestra Volcán

24

envelat

Nova temporada de
Cinema a l’Ateneu

Ball amb orquestra a
la plaça de la Vila

Diumenge 14 de setembre comença la nova

Dissabte 9 d’agost la plaça de la Vila serà

temporada del Cinema a l’Ateneu amb la

l’escenari del ball amb el conjunt Pa d’Àngel,

projecció de la pel·lícula Billy Elliot de Stephen

que cada mes es fa a l’Ateneu. Després del

Daldry. Aquestes sessions, que són gratuïtes, es

parèntesi estiuenc i coincidint amb la Festa

fan el primer i el tercer diumenge de cada mes

Major de setembre, retornarà la programació

a les 6 de la tarda a la sala petita de l’Ateneu.

de Concert i Ball a l’Ateneu. El dissabte dia

La programació d’aquest curs és força variada

6 de setembre al vespre, inicia la temporada

i està pensada per a un públic ampli. Entre

l’Orquestra Amoga, l’endemà diumenge el

les pel·lícules escollides hi ha: Pequeña miss

concert de les 6 de la tarda i el ball de nit a

Sunshine, El velo pintado, Orgullo y prejuicio,

càrrec de l’Orquestra Volcán i dilluns a la tarda,

Monsieur Batignole i Diarios de motocicleta,

concert i ball amb l’Orquestra Costa Brava. A

entre d’altres.

partir del dissabte 13 de setembre i cada
segon dissabte de mes, a les 10 del vespre:
Concert i Ball a l’Ateneu amb orquestra.
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En portada
Cultura
Sant Celoni acull l’Acampada Jove
La zona esportiva municipal de can Sans i els terrenys de can Reberté i can Poll van acollir novament l’Acampada Jove organitzada per les JERC que va
començar dijous 10 de juliol i que va acabar dissabte abans d’hora a causa de la pluja. Per millorar l’estada dels visitants, enguany novament es va oferir un
servei d’informació de carrer mitjançant sis informadors/res a més d’un punt d’informació fix a la plaça del Comte del Montseny. El jovent celoní van comptar
amb un 30 % de descompte a les entrades.

Foto: Jordi Purtí

Els camps de can
Reberté i can Coll
van acollir les
tendes dels joves
que novament
van respondre
a la crida de
l’Acampada Jove.

Davant la previsió de
tempesta, dissabte
a la tarda, diversos representants
polítics i tècnics de
l’Ajuntament es van
reunir amb els cossos
policials i sanitaris
per coordinar el
desallotjament de la
zona d’acampada.

Els concerts de
dijous i divendres al
vespre van atraure
un bon nombre de
joves: Desgavell, Vall
folk ska, Betagarri,
Kontraband, Doctor
Calypso i Kayo malayo el primer dia i Sota
zero, The toasters, la
Kinky Beat, la Banda
Bassotti i Strombers,
el segon.
El Pavelló municipal
i la pista coberta
van acollir més de
400 joves que hi van
passar la nit aixopluc amb mantes
que els va facilitar
Creu Roja.

L’Ajuntament oferta activitats educatives pels alumnes
de 3 a 18 anys

Resultats de la preinscripció
dels joves pel curs 08-09

Amb l’objectiu de complementar els estudis

d’orientació per la setmana següent.

que fan els alumnes de 3 a 18 anys de Sant

Enguany, 32 joves cursaran la tretzena edició del programa, els altres joves han estat orientats

Celoni, l’Ajuntament ofereix a totes les escoles

per cursar altres itineraris de formació i 8 estan en llista d’espera. El curs s’iniciarà a comença-

una programació ben diversa i atractiva amb

ments d’octubre.

El 2 de juliol al migdia a la Biblioteca l’Escorxador es va celebrar la xerrada informativa
adreçada a joves i famílies sobre el PQPI-PTT per a la inscripció al curs vinent. Al finalitzar
la xerrada informativa, 53 joves i els seus familiars van ser citats per programar l’entrevista

el suport dels centres educatius i d’algunes
entitats. La proposta avarca diferents blocs temàtics: educació per a la promoció de les arts
escèniques, musicals i visuals, educació per
la convivència, per a la promoció de la salut
i l’esport, per la promoció de la lectura, per a
l’apreciació del patrimoni, educació viària o
educació per a la sostenibilitat que s’ofereix
com a novetat d’enguany amb tallers de compostatge, tallers d’estalvi energètic i energies
renovables, entre altres.
El 25 de juny es va celebrar a la Sala Petita de l’Ateneu
l’acte de cloenda del Pla de transició al treball
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Patrimoni
Passegem per...

El jardí de la Rectoria Vella

El jardí de la Rectoria Vella des de l’entrada principal
Tot i que el que us proposem no és ben bé

Us convidem, doncs, a què us atureu en qual-

la tardor deixen caure unes castanyes grans i

un passeig, una volta contemplativa pel jardí

sevol dels bancs del jardí a observar el mo-

brillants, però bordes. Fa pocs dies han estat

de la Rectoria Vella pot fer passar una estona

viment del sol entre les fulles, els ocells que

tractats contra una malura originada per un

força plàcida en ple mes d’agost. Fa uns anys,

s’aturen a la gespa o entre les branques bus-

microlepidòpter.

cap a finals dels 90, l’Ajuntament va fer un

cant algun cuc per menjar i els nenúfars dins

arranjament de la part del davant del jardí, i

de l’aigua tremolosa de l’estany.

hi va aportar principalment el verd de la gespa
i l’enllosat dels camins, però la majoria dels

A veure si reconeixeu algun d’aquests arbres
que ara us nomenarem:

arbres i dels altres elements del jardí ja hi eren
molt abans. De fet, es coneix que les estàtues

- L’arbre de l’amor, un arbret petit que hi ha

de Mercuri i Atenea que hi ha vora l’estany

entrant a mà esquerra, amb unes fulles en

es van posar cap als anys 30, cosa que ens

forma de cor molt arrodonides.

fa pensar que molts dels arbres que encara hi

- Els dos cedres de la vora l’estany, alts i amb el

trobem podrien haver estat plantats en aquella

brancam disposat en pisos. Les fulles, petites

època. El jardí havia de ser molt frondós als

i punxegudes, s’agrupen formant una mena

anys 60, quan una expedició entomològica,

de pinzell.

acompanyada pel Germà Mateo Esteban (de
La Salle), havia vingut especialment de Madrid

gàs, inconfusible per la seva alçària i majestuositat.
- Els petits roures i alzines sureres, plantats fa
pocs anys on hi havia hagut una bona colla
de pinastres i pins blancs.
- Les moreres, els plàtans, els lledoners...

- El pi pinyoner impetuós, a la gespa de
l’altra vora.

a capturar la bonica Apatura ilia barcina prop
dels plàtans d’ombra.

- El xiprer de l’ermita de Sant Martí de Perte-

- Les troanes, amb flors groguenques agrupades
en llargues inflorescències que envolten tota
la capçada de l’arbre i fulles oposades, grans i
lluents. Aviat faran el fruit, negre i petit.
- Les mèlies, a banda i banda del camí que ens
porta a la Rectoria Vella, amb les fulles lleugeres i compostes que fan una ombra transparent.
- Els dos castanyers d’índies de davant l’ermita,
d’escorça gris i fulles palmades (els nervis
conflueixen al capdamunt del pecíol), que a

El xiprer de l’ermita de Sant Martí de Pertegàs

L’Apatura ilia barcina, que fa anys volava per
aquest jardí

Acte de presentació de la publicació
Els sistemes socioecològics de la conca de la Tordera
Dimarts 1 de juliol va tenir lloc a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) la presentació de la publicació Els sistemes
socioecològics de la conca de la Tordera, obra editada per l’Institució Catalana d’Història Natural (ICHN). El Llibre Blanc de la Tordera,
treball pioner quant a l’estudi d’una conca hidrogràfica al nostre país, ha comptat amb el suport de diverses institucions de caràcter nacional, acadèmic i privat, a més d’una desena d’ajuntaments de la conca de la Tordera, principalment el de Sant Celoni. El
treball mostra una línia de recerca iniciada fa dotze anys, representa una formulació innovadora, integra vectors socials i ambientals en la metodologia i articula de manera estable uns models d’anàlisi i registre basats en la recerca interdisciplinària,
organitzada a l’entorn de l’Observatori de la Tordera.
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Biblioteca - Oficina
de Català
En portada
La Biblioteca l’Escorxador portes enfora
La biblioteca col·labora amb les entitats locals

Puig per tal de consolidar una petita biblioteca

visió. No es tracta només d’acumular llibres,

que ho desitgen a través de donatius de part

per als residents, de manera que puguin passar

sinó que també es faran algunes activitats per

del fons que ja no s’utilitza a la biblioteca, com

part del seu temps lliure manipulant llibres i

a la gent gran, com ara tallers o narracions

ara revistes antigues que ja s’han donat de

revistes com a part de la seva rutina diària.

per a adults, a través de professionals de

baixa. Aquest és el cas d’institucions com l’IES

Aquest projecte, que actualment està en una

l’espectacle que habitualment fan activitats a

Baix Montseny, el PTT o el Centre de Formació

fase inicial, rep el nom de bibliosalut, ja que

la biblioteca.

d’Adults, així com d’entitats com ara el Casal

pretén millorar l’estat d’ànim general de la

La intenció del grup de treball, format

d’Avis o el Centre Sociosanitari Verge del Puig.

persona a través del gaudi que proporciona la

per personal de la biblioteca i del centre

Una petita biblioteca pel
Centre sociosanitari

lectura. Els llibres que formen part d’aquesta

sociosanitari, és que el projecte es consolidi

petita biblioteca estan especialment indicats

amb força per tal que pugui servir de model

per a ells, ja que estan impresos en lletra gran

per desenvolupar una biblioteca per a pacients

per ajudar a les persones amb dificultats de

i acompanyants en el futur nou hospital.

La biblioteca està treballant amb un grup de
treballadors del Centre sociosanitari Verge del

Nou període
d’inscripcions dels cursos
de català per adults
Comença un nou període d’inscripcions dels cursos de català per a adults, que
organitza el Consorci per a la Normalització Lingüística a Sant Celoni per aprendre a

Informació i inscripcions
Del 16 al 26 de setembre
Oficina de Català de Sant Celoni
Rectoria Vella
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat

parlar català amb fluïdesa, per iniciar-se en l’escriptura o per millorar-la.
de dilluns a divendres de 10 a 13 h
de dilluns a dijous de 16 a 19.30 h

Nivells dels cursos:
Bàsic (B1, B2, B3), Elemental (E1, E2, E3), Intermedi (I1, I2, I3), Suficiència (S1, S2, S3)
NIVELL BÀSIC I NIVELL ELEMENTAL:

NIVELL INTERMEDI I NIVELL DE SUFICIÈNCIA:

CURSOS ORIENTATS A LA LLENGUA ORAL

CURSOS ORIENTATS A LA LLENGUA ESCRITA

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen

Són cursos adreçats a persones que dominen en gran part la llengua

aprendre i millorar la comprensió i l’expressió oral de la llengua

oral, que volen aprendre l’expressió escrita i millorar l’expressió

catalana. L’objectiu d’aquests cursos és facilitar la comunicació oral

oral de la llengua catalana. L’objectiu d’aquests cursos és facilitar la

entre les persones.

comunicació oral i escrita entre les persones.

Els objectius d’aprenentatge es reparteixen en 6 graus de 45 h.

Els objectius d’aprenentatge del nivell intermedi i de suficiència es
reparteixen en 6 graus de 45 h.

Al curs Bàsic 3 (B3) li correspon el Certificat de nivell bàsic de català,
equivalent al certificat A1 de la Secretaria de Política Lingüística.

Al curs Intermedi 3 (I3) li correspon el Certificat de nivell intermedi
de català, equivalent al certificat B de la Secretaria de Política

Al curs Elemental 3 (E3) li correspon el Certificat de nivell elemental

Lingüística.

de català, equivalent al certificat A2 de la Secretaria de Política
Al curs Suficiència 3 (S3) li correspon el Certificat de nivell de

Lingüística.

suficiència de català, equivalent al certificat C de la Secretaria de
Política Lingüística.

L’hora del cafè... i continuen les tertúlies a la Biblioteca
L’hora del cafè és una iniciativa que vol contribuir a oferir un espai de conversa per a aquelles persones que habitualment no parlin en català però
que l’entenguin i vulguin avançar en la pràctica oral de la llengua catalana. L’hora del cafè pretén ser un espai distès de conversa i de contacte entre
persones per facilitar la fluïdesa i la comprensió del català. Es tracta de sessions gratuïtes, i no us exigim cap tipus de vinculació.
Ens trobem cada dimarts

de 15.45 a 16.45 hores a la Biblioteca l’Escorxador.

Us hi esperem!
Cal inscriure’s durant el període d’inscripcions dels cursos de català.
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Cultura
La Rectoria Vella té un laboratori naturalístic a disposició
d’investigadors i experts
L’equipament municipal de la Rectoria Vella

un projecte experimental amb papallones.

té un petit laboratori naturalístic a disposició

saber per quin motiu passa això, s’han ideat
una sèrie d’experiments de cria de larves amb
control de qualitat de l’aliment, temperatura i

ús per a treballs científics o de seguiment am-

Projecte experimental
amb papallones

biental. Per exemple, des dels seus inicis al

El fet és que s’ha observat que, en algunes es-

Els experiments es van iniciar a finals d’abril

1996, l’Observatori de la Tordera n’ha estat

pècies, la mida i pes de les papallones nascu-

amb la cria de més de 40 individus de la pa-

fent ús per a la determinació i tractament dels

des a la primavera és diferent de la que pre-

pallona zebrada (Iphiclides podalirius), i ara

organismes aquàtics. També s’han fet estudis

senten les seves descendents a l’estiu o tardor.

comença una segona tongada de cria, que es

puntuals que han permès, a través d’ajuts co-

Una possible causa seria que la pressió dels

perllongarà fins a mitjans o finals de setem-

marcals, dotar el laboratori d’aparells espe-

depredadors sigui diferent a la primavera i a

bre. El material de cria prové, en bona part, de

cialitzats, com és el cas d’una cambra de cria

l’estiu, i que aquesta pressió selectiva s’hagi

la recollida d’ous a diferents indrets del Baix

d’insectes amb condicions ambientals contro-

traduït en un temps de desenvolupament dis-

Montseny, i molt especialment dels entorns de

lades. Gràcies a l’existència d’aquest apare-

tint en ambdós períodes, amb conseqüències

Sant Celoni.

ll, fa un parell de mesos vam començar una

sobre la mida final dels individus. Altrament,

col·laboració amb el Museu de Ciències Natu-

aquestes diferències podrien ser únicament

rals de Granollers i el Departament de Zoologia

degudes a les condicions ambientals predo-

de l’Institut d’Ecologia i de Ciències de la Terra

minants en cada cas (p. ex. la variació en la

de la Universitat de Tartu (Estònia), en relació a

qualitat de l’aliment i en les temperatures). Per

d’investigadors i experts que sol·licitin el seu

Cambra de cria en ple funcionament

Eruga d’I.podalirius en
posició de repòs

Pesada de la crisàlide amb la balança
de precisió

fotoperíode (hores de nit i dia).

Si voleu més informació sobre l’experiment o
teniu ganes de visitar el laboratori de la Rectoria Vella, només heu de demanar-ho per telèfon a l’Àrea de Cultura (93 864 12 13).

Pesada de l’adult

Adult de la reina zebrada
(I. podalirius)

Seguretat ciutadana
Sessió informativa sobre el risc d’incendi forestal a les urbanitzacions
Una vintena de persones, veïns i veïnes de les urbanitzacions del municipi,
van assistir dissabte 26 de juliol a la sessió d’autoprotecció organitzada per
l’Ajuntament a la Rectoria Vella. Tècnics de l’Ajuntament, de la Direcció general
del Medi Natural, de la Direcció general d’emergències i de l’ADF de Sant Celoni van recordar les mesures de prevenció i d’autoprotecció en cas de foc i van
exposar l’organització de les emergències per incendis forestals, amb especial
referència a les urbanitzacions.
Els incendis forestals, que cada any afecten els boscos del nostre país, ens
obliguen a adoptar tota una sèrie d’accions amb l’objectiu d’evitar-los i, quan
això no és possible, de minimitzar-ne els efectes negatius. Un cas particular
és el de les urbanitzacions, que per la seva localització sovint fan més difícil
aquesta tasca.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Dolors Lechuga i diferents
tècnics van explicar les mesures de prevenció i d’autoprotecció
i l’organització de les emergències per incendis forestals a les urbanitzacions
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En portada
FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

FORMACIÓ PER A PERSONES
MANIPULADORES D’ALIMENTS

GRADUAT EN EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA

ÀMBIT PROFESSIONAL EN
COMERÇ I OFICINA (PQPI-Ptt)

Garantir el nivell de coneixement
necessari per fer possible unes pràctiques correctes d’higiene i manipulació dels aliments. D’aquest curs es
realitzaran tres edicions.

Assolir els coneixements que permetin a l’alumne superar les proves
específiques per a l’obtenció del Graduat en educació secundària (GES)

Formació professional elemental per
a joves amb la finalitat de proporcionar recursos personals i professionals
per accedir a un lloc de treball relacionat amb l’especialitat i/o continuar
la seva formació.
Sortides professionals:
comerç, gestió administrativa,
distribució i logística
Inici: 1 d’octubre de 2008
Durada: d’octubre a juny
Horari: Disponibilitat matins i tardes
Preu: gratuït
Tutora: Ester Agustí López
Requisits: Joves de 16 a 21 anys que
no han obtingut el títol de Graduat
en Educació Secundària Obligatòria.
Organitza: Pla de transició al treball
(Ajuntament de Sant Celoni i Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya).
ÀMBIT PROFESSIONAL EN
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I
D’AIGUA I GAS (PQPI-Ptt)
Formació professional elemental per
a joves amb la finalitat de proporcionar recursos personals i professionals
per accedir a un lloc de treball relacionat amb l’especialitat i/o continuar
la seva formació.
Sortides professionals: Ajudant de
lampista, ajudant de climatització,
ajudant de muntador de sistemes
de telecomunicacions, ajudant
d’instal·lacions elèctriques.
Inici: 1 d’octubre de 2008
Durada: d’octubre a juny
Horari: Disponibilitat matins i tardes
Preu: gratuït

Organitza: Pla de transició al
treball (Ajuntament de Sant Celoni i
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya).
MONITOR/A D’ACTIVITATS DE
LLEURE INFANTIL I JUVENIL
Curs per obtenir el diploma de la
Secretaria General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya.
Durada:
13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30 i
31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener
Horari:
de 9.30 a 14.30 i de 15.30 a 20.30 h
Organitza: La Rentadora

Assolir uns coneixements generals
i específics amplis que permetin a
l’alumne superar la prova d’accés.

Durada: del 29 de setembre fins a la
data de la realització de la prova.

Durada: del 29 de setembre fins a la
data de realització de la prova.

Horari: de 20.15 a 22.15 h

Horari:
de dilluns a divendres de 17 a 20 h

Preu: 18 euros
Places: 15-20

Preu:
68,97 euros + 9 euros (fotocòpies)

A càrrec de:
Assessors de Sanitat i Qualitat, SL

Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

Horari:
Part comuna:
Grup A: dilluns de 20.30 a 22 h i
dimarts de 18 a 22 h
Grup B: dimecres de 18 a 22 h i
dijous de 20.30 a 22 h
Part específica: depenent de les
assignatures, en la franja horària de
18 a 20 h

Durada:
6, 7 i 8 d’octubre de 2008

Requisits:
Persones majors de 16 anys
Lloc: Sala d’actes de la Rectoria Vella
Organitza: Àrea de Comunitat
– àmbit de Salut Comunitària
CONEIXEMENTS DE BASE I
ACCESSOS AL SISTEMA EDUCATIU
FORMACIÓ INSTRUMENTAL
2n NIVELL (NEOLECTORS)
Perfeccionar-se en la lectura i
l’escriptura i iniciar-se en el càlcul.
Durada:
del 29 de setembre al 18 de juny
Horari: de dilluns a divendres,
de 15.30 a 17 h
Preu: 20,44 euros + 6 euros (fotocòpies)
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
FORMACIÓ INSTRUMENTAL
3r NIVELL (CERTIFICAT)
Dominar els coneixements bàsics de
les àrees de llengua, de matemàtiques i de ciències socials i naturals.
Els alumnes que hagin assolit aquests
continguts obtindran el certificat de
formació instrumental.

Tutora: Meritxell Mas Artès
Requisits: Joves de 16 a 21 anys que
no han obtingut el títol de Graduat
en Educació Secundària Obligatòria.

PREPARACIÓ PER A LA PROVA
D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER
A MAJORS DE 25 ANYS

Durada: del 29 de setembre al 18
de juny
Horari: de dilluns a divendres, de 16
a 17.30 h
Preu: 20,44 euros + 6 euros (fotocòpies)
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
FORMACIÓ INSTRUMENTAL

FORMACIÓ PER A LA PROVA
D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS
DE GRAU MITJÀ
Assolir els coneixements generals que
permetin a l’alumne superar la prova
per poder accedir a un cicle formatiu
de grau mitjà de qualsevol branca.
Si l’alumne assisteix com a mínim
al 80% de les classes, se li farà una
avaluació contínua al centre que
s’afegirà al resultat de la prova.
Durada del curs: del 29 de setembre fins a la data de realització de la
prova.
Horari:
Grup A: dilluns, dimarts i dijous de
17 a 20 h
Grup B: dimarts, dimecres i divendres
de 17 a 20 h
Preinscipció: de l’1 al 5 de setembre
Xerrada informativa:
3 de setembre a les 19 h.
(No cal esperar a la xerrada informativa per fer la preinscripció)
Preu:
68,97 euros + 20 euros (fotocòpies)
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
FORMACIÓ PER A LA PROVA
D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR
Assolir uns coneixements generals
i específics amplis que permetin a
l’alumne superar la prova d’accés.
Si l’alumne assisteix com a mínim
al 80% de les classes, se li farà una
avaluació contínua al centre que
s’afegirà al resultat de la prova.
Durada: del 29 de setembre fins a la
data de realització de la prova.

Assolir els coneixements del 1r nivell
(Alfabetització), 2n (Neolectors) o 3r
(Certificat) de formació instrumental
en funció de les necessitats de cada
alumne.

Horari:
Part comuna:
Grup A: dilluns i dimarts de 18 a 22 h
Grup B: dimecres i dijous de 18 a 22 h
Part específica: depenent de les
assignatures, en la franja horària de
18 a 21 h

Durada:
del 29 de setembre al 18 de juny

Preinscipció: de l’1 al 5 de setembre

Horari:
Grups A i B: dilluns, dimecres i divendres de 20 a 22 h
Grup C: dilluns, dimecres i divendres
de 15 a 16.45 h
(Aquest grup es realitzarà al Centre
Cívic Les Casetes de La Batllòria)
Preu: 14,71 euros

Xerrada informativa:
2 de setembre a les 20 h.
(No cal esperar a la xerrada informativa per fer la preinscripció)
Preu:
364,79 euros + 8 euros (fotocòpies)

Preinscipció: de l’1 al 5 de setembre
Xerrada informativa:
3 de setembre a les 20 h.
(No cal esperar a la xerrada informativa per fer la preinscripció)
Preu:
461,35 euros + 8 euros (fotocòpies)
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
CURS BÀSIC DE DISSENY DE
PÀGINES WEB (FRONTPAGE)
Conceptes bàsics per poder elaborar
una pàgina web personal: introduir
fotografies, arxius sonors, text...
Data d’inici:
4 d’octubre (5 sessions).
Horari: dissabte de 10 a 12 h
Preu: 53 euros (el preu inclou els
materials)
A càrrec de:
Carme Granados, informàtica.
Organitza: La Rentadora
ALFABETITZACIÓ DIGITAL
Introducció a l’ús de l’ordinador,
programes bàsics i utilitats.
Horari:
Grup A: dimarts i dijous de 16 a 17.30 h
Grup B: dimarts i dijous de 18 a 19.30 h
Grup C: dilluns i dimecres de 20 a 21.30 h
Preu: 9,20 euros
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
OFIMÀTICA
Introducció a l’ús dels principals
programes d’ofimàtica (informàtica
aplicada a les tasques d’oficina) amb
la suite Microsoft office (Word, Access, Excel i Power Point).
Durada:
del 29 de setembre a l’11 de febrer
Horari:
dilluns i dimecres de 18 a 20 h
Preu: 199,26 euros
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
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*QUEDA’T AQUESTES PÀGINES I BUSCA EL TEU CURS!

Guia de tota l’oferta de formació permanent de Sant Celoni i la Batllòria

setembre-desembre 2008

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

LLENGUATGE MUSICAL. NIVELL 1
Iniciar-se en el llenguatge musical,
lectura i escriptura de notes i ritmes.
Muntar peces musicals amb els instruments propis.
Inici: 17 de setembre.
Horari: Dimecres de 19 a 20h
Preu: Informeu-vos a l’Ateneu
– Centre Municipal d’Expressió
A càrrec de: Carles Ferrer
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

ACORDIÓ DIATÒNIC 1

MANUALITATS

Iniciació a l’acordió diatònic.

Potenciar la creativitat personal mitjançant l’aprenentatge de tècniques
de pintura sobre roba, ceràmica...

Inici: 2 d’octubre
Horari: dijous de 20.30 a 21.30 h
(12 sessions)
Preu: 78,50 euros
A càrrec de: Clara Ribatallada
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió
ACORDIÓ DIATÒNIC 2
Per a persones que ja toquen
l’acordió i estan interessades en ampliar coneixements i repertori.
Inici: 2 d’octubre

LLENGUATGE MUSICAL. NIVELL 2
Aprofundir en el llenguatge musical,
lectura i escriptura de notes i ritmes.
Muntar peces musicals amb els instruments propis.
Inici: 17 de setembre.
Horari: Dimecres de 20 a 21 h
Preu: Informeu-vos a l’Ateneu
– Centre Municipal d’Expressió
A càrrec de: Carles Ferrer
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió
JAZZBAND
Si saps tocar la flauta travessera,
el clarinet, el saxo, la trompeta, el
trombó, el piano o el baix, apunta’t
a la Jazzband de l’escola de música
i podràs participar activament en
aquesta formació instrumental.
Inici: 17 de setembre
Horari: dimecres de 21 a 22.30 h
Preu: Informeu-vos a l’Ateneu
– Centre Municipal d’Expressió

Horari: dijous de 21.30 a 22.30 h
(12 sessions)
Preu: 78,50 euros
A càrrec de: Clara Ribatallada
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió
TEATRE per a JOVES
Curs de tècnica actoral, adreçat a
joves de 14 a 17 anys: improvisació d’escenes d’obres conegudes,
monòlegs i representació d’una
obra. Volem actors que quan pugin
a l’escenari es comportin orgànicament, escoltin de veritat, parlin de
veritat, mirin de veritat... en situacions imaginàries. Es presentarà un
treball de final de curs.

Horari: dimecres de 15.15 a 17 h
Preu: 65 euros
(el preu no inclou els materials)
Organitza: Centre Cívic “Les Casetes” – La Batllòria

Horari: de 20 a 21.30 h
Preu: 3,68 euros

BATUKA
Aquesta activitat té per objectiu ballar
per adquirir millor coordinació motriu
i agilitat tot passant-t’ho bé.
Durada:
del 14 d’octubre al 18 de desembre
Horari:
dimarts i dijous de 15.10 a 16.10 h
Preu: 55 euros
Organitza: Centre Cívic “Les Casetes” – La Batllòria
SEVILLANES
Aquesta activitat té per objectiu
aprendre a ballar aquest ball típic
andalús.

Durada:
del 10 d’octubre al 19 de desembre
Preu: 22 euros

Horari: dijous de 20.30 a 22 h

Inici: 15 de setembre

Preu: Informeu-vos a l’Ateneu
– Centre Municipal d’Expressió

Horari: dilluns de 20.30 a 22.30 h

Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

MÚSICS PER AL BALL DE GITANES
Enguany el ball de gitanes estrenarà
orquestra de músics del poble. Si
esteu interessats a formar-ne part,
poseu-vos en contacte amb el Centre
Municipal d’Expressió.
Adreçat a persones que dominin instruments de vent, piano o contrabaix.
Informeu-vos a l’Ateneu – Centre
Municipal d’Expressió
A càrrec de: Carles Ferrer
Organitza:
Centre Municipal d’Expressió

PATCHWORK
Iniciació al Patchwork, activitat
dirigida , amb l’objectiu de potenciar
la creativitat. El patchwork és una
tradició americana que va començar
quan els colonitzadors que arribaven
d’Europa es trobaven amb una indústria tèxtil en els seus inicis, i cada retall de roba era un petit tresor. Cada
peça de roba era reciclada per a un
nou ús, i fins i tot els retalls massa
usats es feien servir de farciment.
Durada:
del 13 d’octubre al 15 de desembre
Horari: dilluns de 15 a 17 h

DIBUIX I PINTURA
Treballar el dibuix i la pintura com a
medi de creació i expressió personal.
Durada:
del 30 de setembre al 17 de juny

Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
CURS D’ACOLLIDA ADREÇAT A
DONES NOUVINGUDES

Horari: de dilluns a dijous de 15.15
a 16.45 h

Inici: 18 de setembre.

A càrrec de: Blanca Pugés

Preu: 9,81 euros

Horari: dimecres de 17.15 a 18.15 h

Organitza: Centre Cívic “Les Casetes” – La Batllòria

Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

Horari: dilluns, dimecres i divendres
de 8.30 a 11h

Durada:
del 29 de setembre al 18 de juny

Curs de tècnica actoral, adreçat
a adults: improvisació d’escenes
d’obres conegudes, monòlegs i
representació d’una obra. Volem
actors que quan pugin a l’escenari
es comportin orgànicament, escoltin
de veritat, parlin de veritat, mirin de
veritat... en situacions imaginàries. Es
presentarà un treball de final de curs.

A càrrec de: director a determinar.

Durada:
del 29 de setembre al 13 de febrer

Durada:
del 8 d’octubre al 17 de desembre
Preu: 16 euros

Preu: Informeu vos a l’Ateneu –
Centre Municipal d’Expressió

Assolir un nivell bàsic de llengua que
permeti als/a les joves nouvinguts/des
integrar-se al municipi i millori la
seva capacitat d’inserció sociolaboral.
Adreçat a joves d’entre 16 i 18 anys
preferentment.

Grup infantil

A càrrec de: Noelia Martínez

Per a noies/dones disposades a assajar setmanalment de forma estable
amb l’objectiu de muntar un repertori variat de peces polifòniques.

CURS D’ACOLLIDA ADREÇAT A
JOVES NOUVINGUTS/DES

Facilitar l’aprenentatge de la llengua
a un nivell bàsic (oral i escrit) i donar
els recursos necessaris per desenvolupar-se en la comunitat.

TEATRE PER A ADULTS

COR DE DONES

Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

Grup adult

Horari: divendres de 15:30 a 16:30h

Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

Conèixer el vocabulari bàsic i les
expressions més comunes per tal de
fer del català la llengua d’acollida
i de comunicació de les persones
nouvingudes.
Durada:
del 30 de setembre al 12 de febrer

Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Preu: Informeu-vos a l’Ateneu
– Centre Municipal d’Expressió
A càrrec de: Paca Rodrigo

CATALÀ ORAL

A càrrec de: Carmen F. Auban

Inici: 17 de setembre

A càrrec de: Josep M. Aparicio
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

Durada:
del 8 d’octubre al 17 de desembre

LLENGÜES

Preu: 14,71 euros
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
CASTELLÀ ELEMENTAL
Millorar la fluïdesa, ampliar el
vocabulari i consolidar les formes i
estructures gramaticals. Aprofundir
en l’aprenentatge de la normativa
i l’ús escrit de la llengua. Adreçat a
persones estrangeres.
Durada:
del 30 de setembre al 12 de febrer
Horari:
dimarts i dijous de 20 a 21.30 h
Preu: 9,20 euros
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

Preu: 74,20 euros
A càrrec de: Anna Piñera
Organitza: Centre Cívic “Les Casetes” – La Batllòria

Horari:
Grup A: dimarts de 18.30 a 21 h
Grup B: dimecres de 17 a 19.30 h
Preu: 199,26 euros.
El material és a càrrec de l’alumne.
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
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En portada
ANGLÈS NIVELL INICIAL

Inici: 6 d’octubre

TERTÚLIA. L’HORA DEL CAFÈ

Posar en contacte les persones adultes
amb un procés d’inici d’aprenentatge
de la llengua anglesa (conèixer el vocabulari, les expressions i les estructures
bàsiques).

Horari: dilluns i dimecres de 19.30 a
21 h (mòdul de 45 h)

L’hora del cafè pretén ser un espai
distès de conversa i de contacte entre
persones per facilitar la fluïdesa i la
comprensió del català.

Durada:
del 29 de setembre al 17 de juny

Lloc: Centre Cívic de la Batllòria

Horari:
Grup A: dilluns i dimecres de 16.30 a 18 h
Grup B: dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h
Preu: 128,75 + 6 euros (fotocòpies)
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

Places: 18-25
Preu: gratuït
Organitza: Oficina de Català de Sant
Celoni del CNL del Vallès Oriental

Inici: 7 d’octubre
Horari: dimarts de 15.45 a 16.45 h
(mòdul de 45 h)
Places: 10-15
Preu: gratuït

CURS PRESENCIAL. BÀSIC 2
Curs adreçat a persones no catalanoparlants que volen aprendre i millorar
la comprensió i l’expressió oral de la
llengua catalana.

Lloc: Biblioteca Municipal l’Escorxador
Organitza: Oficina de Català de Sant
Celoni del CNL del Vallès Oriental

ANGLÈS NIVELL FUNCIONAL

Inici: 6 d’octubre

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

Reforçar els coneixements adquirits
i ampliar les estructures bàsiques.
Comprendre i produir descripcions,
tant orals com escrites i assolir un nivell
de comunicació que permeti l’alumne
entendre’s i expressar-se en anglès.

Horari: dilluns i dimecres de 15.15 a
16.45 h (mòdul de 45 h)

L’objectiu d’aquesta activitat és facilitar
la pràctica del català parlat a les persones que l’entenen i el saben parlar una
mica.

Durada:
del 29 de setembre al 17 de juny
Horari:
dilluns i dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 128,75 + 6 euros (fotocòpies)
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

Places: 18-25
Preu: gratuït
Organitza: Oficina de Català de Sant
Celoni del CNL del Vallès Oriental
CURS PRESENCIAL. BÀSIC 3
Curs adreçat a persones no catalanoparlants que volen aprendre i millorar
la comprensió l’expressió oral de la
llengua catalana.
Data d’inici: 7 d’octubre

CURS PRESENCIAL.
CURS INICIAL 1 i 2

Horari: dimarts i dijous de 19.30 a 21
h (mòdul de 45 h)

Curs adreçat a persones no catalanoparlants; s’hi treballen les capacitats
d’entendre el català i parlar-lo.

Places: 18-25

Inici: 6 d’octubre

Preu: gratuït
Organitza: Oficina de Català de Sant
Celoni del CNL del Vallès Oriental

Horari:
dilluns i dimecres de 15.15 a 16.45 h
Places: 18-20
Preu: gratuït
Organitza: Oficina de Català de Sant
Celoni del CNL del Vallès Oriental

Inici: mes de novembre (10 sessions
d’una hora un cop per setmana)
Preu: gratuït
Altres: Aquesta activitat es fa en parella (parelles lingüístiques).
Organitza: Oficina de Català de Sant
Celoni del CNL del Vallès Oriental
ALTRES ACTIVITATS
XERRADA: Dinar de taperware
Aquesta xerrada ens permetrà conèixer
els avantatges i desavantatges d’aquest
utensili, aprendre bons consells i carregar les butxaques amb noves idees.
Data:
5 de setembre de 2008, a les 20 h

CURS PRESENCIAL. INTERMEDI 1

A càrrec de: Ada Parellada

Curs adreçat a persones que dominen
en gran part la llengua oral, que volen
aprendre l’expressió escrita i millorar
l’expressió oral de la llengua catalana.

Organitza: Biblioteca l’Escorxador
Lloc: Sala d’actes de la biblioteca
l’Escorxador

Inici: 6 d’octubre
CURS PRESENCIAL. BÀSIC 1
Curs adreçat a persones no catalanoparlants que volen aprendre i millorar
la comprensió i l’expressió oral de la
llengua catalana.

Horari: dilluns i dimecres de 18 a
19.30 h (mòdul de 45 h)
Mínim - màxim persones: 18-25
Organitza: Oficina de Català de Sant
Celoni del CNL del Vallès Oriental

Inici: 6 d’octubre
Horari: dilluns i dimecres de 15.15 a
16.45 h (mòdul de 45 h)
Places: 18-25
Preu: gratuït
Organitza: Oficina de Català de Sant
Celoni del CNL del Vallès Oriental
CURS PRESENCIAL. BÀSIC 1
Curs adreçat a persones no catalanoparlants que volen aprendre i millorar
la comprensió i l’expressió oral de la
llengua catalana.
Inici: 7 d’octubre
Horari: dimarts i dijous de 20 a 21.30 h
(mòdul de 45 h)
Places: 18-25
Preu: gratuït
Organitza: Oficina de Català de Sant
Celoni del CNL del Vallès Oriental
CURS PRESENCIAL. BÀSIC 1
Curs adreçat a persones no catalanoparlants que volen aprendre i millorar
la comprensió i l’expressió oral de la
llengua catalana.
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CURS PRESENCIAL. INTERMEDI 3
Curs adreçat a persones que dominen
la llengua oral, que volen millorar
l’expressió oral i escrita de la llengua
catalana.
Inici: 7 d’octubre
Horari: dimarts i dijous de 18 a 19.30 h
(mòdul de 45 h)
Places: 18-25
Organitza: Oficina de Català de Sant
Celoni del CNL del Vallès Oriental
CURS PRESENCIAL. SUFICIÈNCIA 2
Curs adreçat a persones que dominen
la llengua oral, que volen millorar
l’expressió oral i escrita de la llengua
catalana.
Inici: 6 d’octubre
Horari: dilluns i dimecres de 19.30 a
21 h (mòdul de 45 h)
Places: 18-25
Organitza: Oficina de Català de Sant
Celoni del CNL del Vallès Oriental

TALLER: Teràpia del riure
En aquest taller es podrà gaudir d’una
introducció teòrica a la teràpia del
riure, així com d’una sessió pràctica a
la qual el professional buscarà el riure
actiu mitjançant el plantejament i la
realització de jocs d’interacció, de cooperació, de confiança o de distensió.

XERRADA – TALLER: L’expressió
artística com a teràpia
Mitjançant l’aplicació de tècniques
d’expressió artística es pot potenciar
el procés vital de les persones perquè
aprenguin a conèixer els seus problemes, habilitats, facultats i recursos.
Data:
21de novembre de 2008, a les 19 h
Preu: gratuït
A càrrec d’: Arturo Solari
Organitza: Biblioteca l’Escorxador
Lloc: sala d’actes de la Biblioteca
l’Escorxador
XERRADA:
Rastres de sàndal, amb Asha Miró
A través del relat de les vivències dels
tres nens que recorden la seva biografia de partida, l’Asha Miró ens parlarà
de la seva experiència vital respecte
l’adopció. També ens parlarà del seu
viatge de retorn al país d’origen i de la
trobada amb la seva família de l’Índia.
Data:
12 de desembre de 2008, a les 20 h
A càrrec d’Asha Miró (va néixer a
l’India i fins als sis anys va viure a
l’orfenat de Bombay. Adoptada per
una família catalana que anteriorment
havia adoptat ja una nena, va venir a
viure a Barcelona on ha estudiat magisteri i piano)
Organitza: Biblioteca l’Escorxador
Lloc:
sala d’actes de la Biblioteca l’Escorxador
TXI KUNG
Exercicis basats en conceptes de medicina tradicional xinesa per a millorar
la flexibilitat, la sensibilitat i la vitalitat.
Imitant la natura i els animals es fan
moviments que milloren la salut del
cos. Meditació i respiració en moviment. Moviments lents per enfortir la
ment i ser àgil a la vida real.
Adreçat a persones que cerquen eines
per treure l’stress. Gent que vol cuidar-se. Gent amb certa inquietud per
temes alternatius.
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Horari: dilluns de 19.30 a 20.30 h
Preu: 53 euros

Data: 3 d’octubre de 2008, a les 20 h

A càrrec de: Isabel Vera

Preu: gratuït
Places limitades. El període d’inscripció
s’iniciarà el 15 de setembre
A càrrec d’Antoni Hervas de l’Escola de
Salut Intel·ligent

Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Conèixer mitjançant l’escriptura les
diferents dimensions (personals i interpersonals) que conformen la nostra
vida i la dels que ens envolten.

Lloc: sala d’actes de la Biblioteca
l’Escorxador

INTRODUCCIÓ A LA GRAFOLOGIA

Inici: 3 d’octubre (12 sessions)
XERRADA:
Quines joguines comprar?
Què és el que ens pot fer decantar
cap a una joguina o una altra? Què
busquem quan comprem una joguina
a algun infant? Per què poden ser
influents en el desenvolupament del
nens/a els objectes amb que juga?
Aquests i altres temes es tractaran en
aquesta xerrada.
Data: 7 de novembre de 2008, a les20 h
A càrrec d’Isabel Sanagustí
Organitza: Biblioteca l’Escorxador
Lloc: sala d’actes de la Biblioteca
l’Escorxador

Horari : divendres de 20 a 21.30 h
Preu: 66 euros (el preu inclou els
materials)
A càrrec de: Josep Mª I. Torrent, pèrit
cal·lígraf judicial i professor de grafologia científica-judicial.
Organitza: La Rentadora

INICIACIÓ
A LA CATA DE VINS

MASSATGE INFANTIL PER A MARES, PARES I ELS SEUS NADONS

Curs per conèixer els vins i els caves.

Inici: 13 d’octubre

Inici: 17 d’octubre (5 sessions)

Horari: dilluns, 10 a 11:30 h

Horari: divendres de 20.30 a 22.30 h

Preu: 95,40 euros

Preu: 118 euros
(el preu inclou els materials)
A càrrec d’Albert Rivas

A càrrec de: Teresa Moya

Organitza: La Rentadora

Organitza: Centre Cívic “Les Casetes” – La Batllòria. Si us interessa
aquesta activitat, informeu-vos al
centre cívic.

INICIACIÓ AL MÓN DELS BOLETS
Taller per aprendre a identificar i
conèixer els principals bolets dels
nostres boscos i alhora practicar
diferents mètodes d’elaboració i
conserva.
Durada i horari:
Dimecres 5 de novembre de 19 a 21 h:
sessió teòrica introductòria.
Dissabte 8 de novembre de 9 a 14 h:
identificació i recol·lecció.
Dissabte 15 de novembre de 10 a 13 h:
sessió pràctica sobre els processos de
conservació i elaboració.
Preu: 39 euros
A càrrec de:
l’Obaga, Serveis Ambientals
Organitza: La Rentadora
MUNTANYA:
MANIOBRES AMB CORDA
Aprenentatge de conceptes i tècniques que ens ajudin a progressar en
terrenys a on l’ús de la corda sigui
fonamental.
Durada: dissabte 18 i diumenge 19
d’octubre (sortida al Pirineu)
Preu: 59 euros (el preu inclou el
material tècnic i l’assegurança però
no l’allotjament ni els desplaçaments)

Equipaments i serveis municipals
Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
Ensenyaments adreçats a les persones adultes amb l’objectiu de millorar
els coneixements, les competències i
les aptituds per tal de possibilitar un
desenvolupament personal i social.
És també un espai de participació i
relació on es pot rebre informació i
orientació de l’itinerari formatiu més
adient per a cada persona.
Requisits generals: Persones que
tinguin 18 anys o que els compleixin
durant l’any 2007 (excepte per al
curs de preparació per a la prova
d’accés a cicles formatius de grau
mitjà i per als cursos d’aprenentatge
de la llengua que poden matricularse amb 16 anys).
Període de matriculació:
de l’1 al 5 de setembre
Pel desembre s’obrirà la matrícula per
als cursos que s’iniciaran al gener.
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 15 a 21 hores
Adreça:
C/ Torras i Bages, 12, 1r
Tel.: 93 864 12 25
cfadults@santceloni.cat

A càrrec de: Josito Fernández
Organitza: La Rentadora
INICIACIÓ AL CÒMIC
Ensenyament de tècniques i informació per aquells que vulguin dibuixar
còmics tant de manera professional
com amateur.
Inici: 4 d’octubre (7 sessions)
Horari: dissabtes de 10 a 13 h.
Preu: 84 euros.
Els materials no estan inclosos
(aproximadament 15 euros)
A càrrec de: Ramon Rosanas
Organitza: La Rentadora
IOGA
Activitat que ens permet aprendre a
relaxar-nos adquirint flexibilitat.
Inici: del 13 d’octubre al 18 de
desembre
Horari: dilluns i dijous de 17.30 a
18.30 h
Preu: 55 euros
A càrrec de: Ione Rubio
Organitza: Centre Cívic “Les Casetes” – La Batllòria.

Oficina de Català de Sant Celoni
Informació i inscripcions:
Del 16 al 26 de setembre:
de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
de dilluns a dijous, de 16 a 19.30 h
Per poder-se inscriure als cursos cal
tenir 18 anys o tenir 16 anys i no
haver fet l’escolarització obligatòria a
Catalunya.
Els alumnes que s’inscriuen per
primera vegada a un curs han
d’acreditar el nivell de coneixements
de català mitjançant el certificat
corresponent o bé fer una prova
de col·locació durant el període de
matriculació.
Horari d’atenció:
de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
dilluns i dimecres de 16 a 17.30 h
Adreça:
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel.: 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat
La Rentadora
La Rentadora és un espai
on trobaràs:
- Servei de promoció cultural
- Servei d’informació juvenil
Requisits generals:
Alumnes de totes les edats
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
Vacances d’estiu: de l’11 al 22
d’agost

Informació i inscripcions:
C/ Campins, 24, 1r pis
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 28
Fax 93 867 03 36
larentadora@santceloni.org

Més informació:
Àrea de Cultura. Parc de la Rectoria
Vella, s/n
Tel.: 93 864 12 13
Sobre les característiques del programa, podeu consultar el tríptic
del Ptt en el web de l’Ajuntament a
www.santceloni.cat

Servei Municipal d’Ocupació
Orientació laboral
Assessorament en la creació
d’empreses
Horari d’atenció:
de dilluns a dijous de 9 h a 13 h
dilluns i dimarts de 17 h a 19 h
(Assessorament en la creació
d’empreses, dilluns tarda tancat)
Altra informació:
Per apuntar-se al servei cal demanar
dia i hora prèviament
Adreça:
C/ Campins, 24. Edifici El Safareig
Tel: 93 86412 00
orientaciolaboral@santceloni.org
creacioempreses@santceloni.org
Centre Cívic Les Casetes
Servei en xarxa d’organització de tallers i formació. Recepció d’iniciatives,
culturals i cíviques, d’entitats i
persones. Punt de trobada ciutadana.
Cessió d’espais. Consultes a Internet
Període d’inscripció a les activitats:
Variable en funció del taller. Informeu-vos al Centre Cívic .
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
Adreça:
C/ Miquel Mateu, 6
08470 La Batllòria
Tel.: 93 847 01 59
lescasetes@santceloni.cat
Pla de transició al treball Sant
Celoni (PQPI-PTT)
És una tipologia de programes
de qualificació professional inicial
(PQPI), organitzat pel Departament
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Sant Celoni i el
suport del Fons Social Europeu, on
trobaràs:
- Formació professional en un ofici.
- Formació pràctica en empresa.
- Formació bàsica per desenvolupar-te bé en un lloc de treball i per
continuar formant-te.
I si vols, més endavant, formació
perquè puguis obtenir el graduat en
educació secundària.
Àmbit professional:
- Comerç i oficina.
- Instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas.
Requisits generals:
Joves de 16 a 21 anys que no han
obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
Període de preinscripció/matriculació:
Preinscripció: de maig a setembre
Matriculació: setembre - octubre
Horari d’atenció al públic:
Horaris: matins de 9 a 14 hores
Visites concertades per telèfon
Agost contactar amb l’Àrea de Cultura al 93 864 12 13
Adreça:
C/ Santa Fe, 52, 2n
Tel.: 93 864 12 22
a8960027@xtec.cat

Centre Municipal d’Expressió
Al Centre Municipal d’Expressió hi ha
quatre blocs d’activitats:
- L’Escola de Música: a partir de 4
anys i fins a l’edat adulta.
- L’Escola de Teatre: a partir de 6 anys
i fins a l’edat adulta.
- La gestió d’espais: sales per assajos
o actes per a entitats, empreses
privades o grups locals de música.
- Oferta complementària: cursos de
diferent durada vinculats a les arts
escèniques i a la creació artística
Requisits generals:
Alumnes de totes les edats
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i
de 17 a 20 h. Dilluns matí tancat.
Horari d’estiu:
De dilluns a divendres de 10 a 13 h.
Vacances:
de l’1 al 21 d’agost
Adreça: C/ Sant Josep, 18
Tel.: 93 867 40 89
centrexpressio@santceloni.cat
Biblioteca l’Escorxador
A més del Servei de Biblioteca
Pública organitza activitats de foment
de la lectura i també activitats per
al creixement personal. Dins d’aquí
s’emmarca el cicle de xerrades del
Racó de Pares i Mares, dins el Pla
Educatiu d’Entorn.
Horari d’atenció al públic:
tardes de dilluns a divendres
de 2/4 de 4 a 2/4 de 9h
matins de dimecres i dissabtes
de 10 a 1h
Adreça:
Pg. de la Rectoria Vella, 10. 08470
Sant Celoni
93 867 33 13
b.st.celoni@diba.cat
Salut comunitària i consum
Prevenció i promoció d’hàbits saludables en salut comunitària per tal de
garantir la seguretat i de millorar la
qualitat de vida de les persones.
Programes d’informació, assessorament i educació per a les persones
consumidores.
Cursos programats:
Cursos de formació per a persones
manipuladores d’aliments
Requisits generals:
Persones majors de 16 anys
Període d’inscripció:
fins al 3 d’octubre
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Vacances d’estiu: tancat el mes
d’agost
Adreça:
C/ Santa Fe, 52
Tel.: 93 864 12 24
salut.comunitaria@santceloni.org
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Comunitat
En
portada
Recepció oficial als 4 infants sahrauís
i a les seves famílies d’acollida
Dimecres 9 de juliol, l’alcalde
Francesc Deulofeu i diversos re-

El passat dijous 26 de juny va finalitzar el 7è

gidors van rebre oficialment a la

taller d’entrenament de la memòria organitzat

sala de plens de l’Ajuntament els

per l’ Ajuntament. El taller, que es va fer al Centre

4 infants sahrauís que passen l’es-

Municipal d’Expressió, va tenir una durada de

tiu a Sant Celoni i a les seves fa-

10 sessions d’1h i ½ cadascuna i va comptar amb

mílies acollidores. La seva estada

l’assistència de 10 participants. Els tallers de memòria

al municipi durarà fins la primera

estan dirigits a persones majors de 65 anys per tal de

setmana de setembre. Durant la

mantenir i millorar la memòria mitjançant exercicis

seva estada passaran una revisió

pràctics. Donat l’èxit de participació i la demanda

mèdica a l’Hospital i també un
dentista i una òptica del municipi els faran un control de forma
gratuïta.

Finalitza el 7è Taller
d’entrenament de la
memòria

existent, està previst dur a terme un nou taller
Els nens Mohamed Mouloud Mostapha Mohamed Ahm (10
anys), Bachir Ahmed Mamuni (7 anys) i Handi Sidi Handoud
(7 anys) i la nena Khadjetou Nafaa Mohamed (9 anys) amb
les seves famílies acollidores a la recepció a la Sala de Plens

durant l’últim trimestre de l’any. Aquesta iniciativa
va començar al gener del 2007.

Expansió del mosquit
tigre a la comarca
L’Ajuntament demana la col·laboració
ciutadana per evitar-ne la possible arribada
Des de fa unes setmanes,
s’ha detectat la presència
del mosquit tigre a Mollet
del Vallès i a Arenys de
Munt. Des de l’estiu de
2004, quan va arribar a
Catalunya per primera
vegada, ja s’ha estès per 55
municipis de 7 comarques:
l’Alt Penedès, el Baix
Llobregat, el Garraf, el
Maresme, el Tarragonès, el
Vallès Occidental i el Vallès
Oriental.
El mosquit tigre (Aedes
albopictus) prové de l’Àsia
i des del 1979 es troba a
alguns països d’Amèrica i
d’Europa.

COM ÉS I ON VIU?

QUÈ FA?

El mosquit tigre adult fa entre 2 i 10 mm i
se’l reconeix per les ratlles blanques al cap
i al cos.
Els ous i les larves viuen en petites masses
d’aigua estancada, en àrees exteriors,
properes a la presència humana.
No els agrada posar ous en aigües en
moviment ni en masses d’aigua grans.

És actiu sobretot de dia i principalment a
l’exterior de les cases, i s’amaga en zones
ombrívoles.
Les femelles produeixen molèsties a causa
del nombre tan elevat de picades que fan.
A Catalunya no actua com a portador de
cap malaltia.

MESURES PER PREVENIR-NE L’EXPANSIÓ
Cal evitar les acumulacions d’aigua a casa:
- Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua: joguines,
cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos, plats dels animals domèstics, etc.
- Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i les basses
petites.
- Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos.
- Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i tapar els forats dels
troncs d’arbres omplint-los de sorra.
- Eliminar l’aigua dels recipients on trobem larves del mosquit.
- Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzin.
- Buidar les piscines petites de plàstic, inflables o similars cada 3 o 4 dies i, si no s’han
d’utilitzar, retirar-les.

COM EVITAR LES PICADES
Podem evitar l’entrada del mosquit als edificis instal·lant teles mosquiteres que n’impedeixin el pas per finestres, portes i altres obertures.
Per evitar les picades és recomanable que porteu roba de màniga llarga i pantalons llargs, així com mitjons.

COM CURAR LES PICADES
Renteu i desinfecteu bé la zona de la picada.
El tractament és simptomàtic; en cas que persisteixin les molèsties consulteu el vostre metge.
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L’Ajuntament signa convenis
amb Càrites i Creu Roja

Sant Celoni es mulla per
l’esclerosi múltiple

El passat divendres 11 de juliol es va dur a terme la signatura d’un conveni

Sant Celoni es va sumar diumenge 13 de juliol a la jornada solidària

de col·laboració entre l’Ajuntament i Càrites. L’Ajuntament va concedir

Mulla’t per l’esclerosi múltiple. Els nedadors solidaris van arribar a fer

una aportació econòmica de 9.500 euros per tal d’ajudar a famílies i

1.900 piscines al centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes el que

persones necessitades del municipi.

vol dir que van nedar 47.500 metres. Tenint en compte que l’Ajuntament

D’altra banda, el 16 de juliol l’Ajuntament de Sant Celoni i Creu Roja

va prendre el compromís d’aportar 1 euro per cada piscina nedada,

van signar un conveni de col·laboració per a l’execució d’accions en els

el municipi ha aportat 1.900 euros a la Fundació per l’Esclerosi

àmbits de serveis socials, salut i medi ambient per un valor de 31.543

Múltiple.

euros que corresponen:

A les 12 del migdia 32 nedadors es van llençar simultàniament a la

- Àmbit de serveis socials: foment i promoció d’activitats socials a
realitzar per Creu Roja

piscina per la causa solidària, entre ells l’alcalde Francesc Deulofeu i altres
regidors i regidores. La jornada va comptar amb la participació d’Enric
Tarragó de Trup de Nassos que va amenitzar el matí i la col·laboració

- Àmbit de salut: col·laboració en campanyes de prevenció i emergència

de l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny, Creu Roja, Catalunya

sanitària i suport als serveis preventius d’ambulàncies localitzables

Contra el Càncer, Associació sociocultural Al Madaa-Horitzons, Club

- Àmbit de medi ambient: recollida de fluorescents i piles dels contenidors

Patí Sant Celoni- secció Patinatge Artístic, els artistes Claret Papiol i

que hi ha al municipi: comerços, oficines, dependències municipals,

Ramon Godino.

entitats...

La Creu Roja ha posat en servei una nova ambulància amb tecnologia
moderna

32 nedadors i nedadores es van tirar a l’aigua de forma simultània a les 12
del migdia

El servei municipal de
logopèdia i psicoteràpia atén
més de 150 infants cada any

S’aproven les taxes de l’Escola
d’Adults que suposen una
baixada important

El Servei d’Assistència Multiprofessional, el SAM, atén entre 150 i 160

La darrera sessió del Ple municipal del 23 de juliol va aprovar per una-

nens i nenes cada any per trastorns en la parla i el llenguatge o trastorns

nimitat les noves taxes de l’escola d’adults per al curs vinent que su-

mentals i psicològics. El Servei d’Assistència Multiprofessional té com a

posen una important rebaixa respecte altres anys: dels 15 cursos exis-

objecte el tractament logopèdic i el tractament psicoterapèutic que puguin

tents, 13 disminueixen de preu. Aquest fet s’explica per la modificació

patir -tant en un cas com en l’altre- els infants de Sant Celoni en edat

de l’ordenança fiscal núm. 20 que estableix nous criteris d’assignació de

escolar. Dues logopedes es fan càrrec dels tractaments logopèdics,

preus, aplicables a tots els serveis de formació que s’ofereixen al munici-

que generalment es realitzen a les escoles, mentre que una psicòloga

pi, per tal de fer-los objectivables independentment de l’equipament que

i un psicòleg es fan càrrec dels tractaments psicoterapèutics que es

doni el servei. S’han establert 4 nivells:

porten a terme a l’Ajuntament.

- Acolliment lingüístic. L’ajuntament assumeix un 98%, l’usuari/a un 2%
(6 cursos)

Sempre són els pares i mares els que han de sol·licitar el servei, tot
i que molt sovint ho fan per indicació de l’Escola, donada la seva
posició privilegiada per a observar disfuncions en el desenvolupament
o en les modalitats de relació del nen/a. En altres ocasions són altres
professionals els que fan la indicació de tractament, Benestar Social,
CAP, PTT, CDIAP, etc.

- Formació bàsica. L’ajuntament assumeix un 5%, l’usuari/a un 5% (4
cursos)
- Formació per al món laboral. L’ajuntament assumeix un 65% ,
l’usuari/a un 35% (3 cursos)
- Formació complementària. L’ajuntament assumeix un 35%, l’usuari/a
un 65% (2 cursos)

Enguany el Servei d’Assistència Multiprofessional (SAM) celebra el seu
20è aniversari.
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En portada
Sostenibilitat
Cultura
El Safareig i el Centre Municipal d’Expressió
obtenen les certificacions de medi ambient
EMAS i ISO 14001
La política de incorporació de criteris de

de gestió ambiental que permet a les

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

sostenibilitat en la gestió municipal ha portat

organitzacions, tant públiques com privades,

amb les certificacions mediambientals ISO

a l’Ajuntament de Sant Celoni a implantar

avaluar i millorar el seu comportament

14001 i EMAS.

un sistema de gestió ambiental en dos

ambiental amb la integració de criteris

equipaments municipals: el Safareig i l’Ateneu

ambientals en la seva política i la seva

–Centre Municipal d’Expressió, d’acord amb

gestió ambiental. El Safareig i l’Ateneu –

la Norma ISO 14.001 i el Reglament europeu

Centre Municipal d’Expressió van iniciar la

EMAS.

implantació del sistema el març del 2006 i dos

El Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria
Ambientals (EMAS) és un sistema voluntari

Actualment s’està iniciant la implantació
d’aquest sistema a la Biblioteca l’Escorxador
i està previst que poc a poc es vagi ampliant
a la resta d’equipaments municipals.

anys més tard aquests equipaments han estat
acreditats pel Departament de Medi Ambient

BONA PRÀCTICA DEL MES

Si has d’agafar el cotxe, condueix bé: estalvia combustible!
El transport, amb un 60% del consum final

que també reduirem les emissions de gasos

d’energia a l’any, és el sector en el qual es con-

contaminants:

centren la major part de les necessitats enercomporta importants impactes ambientals:

- Conduir amb suavitat, evitant parades i
acceleracions brusques que consumeixen
més combustible.

congestió de la ciutat, contaminació atmosfèri-

- No abusar de la velocitat.

gètiques de Catalunya. L’ús excessiu del cotxe

ca, contaminació acústica... afectant la nostra
salut i qualitat de vida.
El motor d’explosió dels nostres automòbils
és poc eficient ja que no aprofita tota l’energia

- Utilitzar marxes llargues: el consum del
cotxe és molt menor portant el motor
menys revolucionat.

- Un manteniment correcte pot arribar a
reduir entre un 3 i un 9% el consum:
pressió de pneumàtics, alineació de les
rodes, estat del filtre de l’aire, carburació, etc.
- Quan el motor és fred necessita més combustible: convé moderar la velocitat (així el
motor durarà més).
- No portar pes que no sigui necessari a
l’automòbil o al maleter. Farà consumir més
carburant.

- Tancar o ajustar les finestres a partir de
50 km/h

que li proporciona el petroli. Si canviem alguns
hàbits a la conducció i en el manteniment del
cotxe no solament podrem arribar a estalviar

- Si no necessitem el portaequipatge, és millor
desmuntar-lo, ja que el consum del cotxe pot
arribar a augmentar entre 1,5 i 4 l/100 km

un 30% en el consum de combustible, sinó

Consum de combustible conduint amb

Consum de combustible conduit amb

MALS hàbits (en un any)

BONS hàbits (en un any)

1.009,70 euros

706,78 euros

Estalvi en un any

302,92 euros

Calculat a partir de: 1,260 euros/l preu mitjà de benzina i gasoil, considerant uns 10.000 km/any de rodatge, consum d’un vehicle de 8 l/100 km.
I recorda que pots compartir cotxe fent servir el servei Compartir.org. Visita el web de l’ajuntament per conèixer com funciona.
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Espai públic
Manteniment de solars:
actuacions de l’Ajuntament
A finals de primavera i durant l’estiu, l’Ajuntament duu a terme el manteni-

Recordeu! Mantenir nets els
solars sense edificar, és una
obligació dels propietaris

ment de solars i zones verdes no enjardinades de propietat municipal. Un

La manca de mante-

exemple n’és la pineda situada al capdamunt del carrer d’Eduard Domènech

niment dels solars no

que, arran dels suggeriments de l’Associació de Veïns del Turó, ha rebut un

edificats comporta una

tractament de neteja de sotabosc i arbreda, que n’ha ressaltat l’atractiu i

important

minimitzat el risc d’incendi. Aquest any, davant la impossibilitat d’absorbir el

prolifera-

ció de vegetació que,

volum de verd generat per les pluges de primavera, els serveis municipals de

al costat de la manca

jardineria han comptat amb la col·laboració d’empreses especialitzades.

d’endreça, suposen un
risc notable d’incendi
Exemple de solar en estat inadequat

i perill pel veïnat i pel
medi natural. A més, ge-

nera punts d’abocament incontrolat de residus. Les ordenances
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.

Aquest és l’estat en què ha quedat la pineda situada al capdamunt del
carrer d’Eduard Domènech després de la neteja de sotabosc i arbreda.

Comerç
Campanya
d’estiu del
Mercat
municipal

Sant Celoni Comerç
estrena nou web
La Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni ha renovat el seu
web. La nova pàgina, que manté la mateixa adreça de l’anterior

www.santcelonicom.com, incorpora una guia dels establiments
El mercat municipal organitza aquest

adherits amb informació sobre cada botiga i un mapa interactiu per

estiu una campanya promocional que

poder situar els comerços. Aquesta nova versió del web permetrà

culminarà amb la celebració el 30

també millorar la comunicació entre els associats a través de la

d’agost d’un sorteig de tres viatges.

intranet i amb els clients de Sant Celoni Comerç, amb la constant

Les butlletes per participar-hi les

actualització de les activitats, campanyes i promocions que es

lliuren les parades del mercat durant

realitzen.

els mesos d’estiu.
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Esports
En portada
XVI 24 hores d’slot
El cap de setmana 30 i
31 d’agost el Pavelló Mu-

Skapillats guanya la Copa
de futbol sala

nicipal acollirà la setze-

La XXVII Copa Sant Celoni de futbol sala se la va endur Skapillats després

na edició de les 24 ho-

de guanyar per un ajustat 3 a 2 a l’equip La Plaça en un partit molt

res d’slot organitzades

emocionant disputat el 16 de juliol. Els millors 16 equips dels 51 que van

pel Club Minibòlids Sant

començar la competició van disputar la fase final en sistema d’eliminatòria

Celoni. Com cada any,

els dies 14, 15 i 16 de juliol.

comptarà amb la parti-

Skapillats van rebre de

cipació d’equips vinguts

mans de l’Alcalde i el

de tot el territori català,

regidor Miquel Negre

espanyol i, enguany, també europeu.

la copa de campions

Més informació a www.cmbsc.org

i, com a novetat
d’aquesta edició, un
val per anar a sopar a

XXVIII Torneig Vila de Sant
Celoni d’hoquei patins

un restaurant de Sant
Celoni.

Amb un torneig totalment consolidat, la secció d’hoquei del Club Patí
Sant Celoni estrena dates de l’esdeveniment, passant-lo de l’habitual
cloenda de temporada a l’inici i aprofitant l’avinentesa per a fer la
presentació dels nous equips. Dissabte 30 d’agost a la tarda jugaran els
prebenjamins i infantils; diumenge 31 al matí, serà el torn dels benja-

El patinatge artístic celoní
guanya la Copa Amèrica en
representació de Catalunya

mins i júniors i a la tarda tocarà a alevins i sèniors. Tot un cap de set-

El grup petit de la

mana de bon hoquei a la pista coberta del Camp Municipal d’Esports.

modalitat

de

show

conjunts del Club Patí

Festa Major
al Centre
Municipal d’Esports

Sant Celoni ha guanyat

El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes s’afegeix als actes de la

va tenir lloc a Brasil l’11

festa major i el dia 12 de setembre oferiran dues activitats obertes a

de juliol en una pista més

tothom, abonats o no: una sessió d’esteps i una d’espining a la plaça

petita que les d’aquí, per tant, amb més dificultat d’execució. Aquesta era

de la Vila.

la primera vegada que les celonines representaven la selecció nacional.

la Copa Amèrica en
la

seva

modalitat,

representant la selecció
catalana. La competició

ACTIVITAT

HORA CONCENTRACIÓ

INICI

FINAL

ESTEPS

18.45 h

19.00 h

19.50 h

ESPINING

20.00 h

20.15 h

21.00 h

(És recomanable portar una tovallola i aigua o beguda isotònica)

En aquesta ocasió, van realitzar l’espectacle “Electro-geo-drama”, que
tracta del canvi climàtic i amb el que ja han aconseguit el campionat de
Catalunya, el d’Espanya i el d’Europa d’aquest any. De cara al novembre,
participaran al campionat del món on tindran l’oportunitat de revalidar
el títol aconseguit al 2007.

Espai obert
L’Associació Neurològica declarada d’utilitat pública
El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha declarat
d’utilitat pública l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny. Aquesta
entitat, que té la seu a Sant Ermenter, realitza una tasca molt important
al municipi d’ajuda i atenció a les persones amb malalties neurològiques
i a les seves famílies i persones cuidadores: espais d’ajuda mútua, tallers
i conferències formatives. L’Ajuntament de Sant Celoni col·labora amb
l’entitat mitjançant la signatura anual d’un conveni de col·laboració.
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L’Ajuntament va
signar el conveni
anual d’ajuda
a l’Associació
Neurològica Amics
del Baix Montseny
el passat 22 de
juliol

Habitatge
Les cèdules
d’habitabilitat

Evolució dels preus de lloguer
en els darrers anys

Què és un Cèdula d’habitabilitat?

L’oficina Local d’Habitatge de Sant Celoni ha fet un estudi del preu mig de les rendes de lloguer

És el document emès per la Direcció General

que s’han vist reflectides els últims anys en les sol·licituds tramitades en els ajuts de lloguer.

de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de
l’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que autoritza l’habitabilitat d’un habitatge.
És obligatori tenir-lo?
Sí, es obligatori i necessari per realitzar compravenda d’habitatge, contractes de lloguer
i peticions de subministraments (aigua, gas,
llum ...) i amb la nova llei 18/2007 és sancionable el fet de no tenir-la.
Com s’aconsegueix?
Hi ha dos tipus de sol·licitud depenent si
l’habitatge és nou o usat.
- Pels habitatges usats cal aportar un certificat d’habitabilitat, segons model oficial,
subscrit per personal tècnic competent i
visat pel respectiu col·legi.
Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya, telèfon 93 301 50 00 Col·legi
Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics,
telèfon 93 240 20 60
- Omplir la sol·licitud de cèdula per habitatge
usat que podreu trobar a l’OLH.
Quin cost té?
- El cost de tramitació a càrrec de l’OLH és
gratuït, hi ha unes taxes de la Generalitat que
seran de 5,65 euros en el cas d’habitatge usat.
- El cost del certificat d’habitabilitat el dictamina el tècnic col·legiat.

Ajuts al lloguer
tramitats

forçosa (4); persones arrendatàries d’habitatges

Quins habitatges poden ser habitatges concer-

administrats per operadors del parc públic o per

tats?

entitats sense ànim de lucre (3); persones que

Poden ser qualificats com habitatges protegits en

Durant el primer semestre d’aquest any, des

es trobin en condicions especials en habitat-

règim concertat els habitatges nous, construïts o en

de l’Oficina Local d’Habitatge s’han tramitat

ges obtinguts o supervisats a través de XMLLS

construcció sobre sòls lliures i els habitatges lliures

140 ajuts per a persones amb dificultats i 108

(100) i joves de fins a 35 anys d’edat (33).

existents.

per a joves que volen emancipar-se (renda bàsica
d’emancipació). Els primers inclouen: persones
de més de 65 anys amb contracte de pròrroga

Nova tipologia d’habitatges protegits

Quins requisits es necessita per comprar
aquests habitatges?
Tenir uns ingressos familiars no superiors a 6,2
vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de

A finals del mes de juliol, la Generalitat ha aprovat

Catalunya (IRSC). Actualment, 1 IRSC equival a

un decret que desenvolupa la figura de l’habitatge

7.444 euros l’any.

de preu concertat com una línia d’oferta protegida
amb un preu intermedi entre l’habitatge protegit i
els preus mitjans dels habitatges del mercat lliure.
Els preus màxims de venta dels pisos a Sant Celoni
que s’acullin a aquesta modalitat serà de 200.000

Els pròxims mesos s’ampliarà la informació disponible sobre aquest nou règim de protecció. Per
a més informació www.gencat.cat i a l’Oficina
Local d’Habitatge de Sant Celoni.

euros. El nou decret també articula la possibilitat de
realitzar lloguer amb opció de compra en habitatges protegits.
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Família

Subvencions
Comunitat
En
portada
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

Indefinit

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

Programa d’atenció social a les persones
amb discapacitat

Fins el 30 de
setembre de
2008

Persones que tinguin reconegut un grau de
discapacitat igual o superior al 33% instaurada
abans de complir 65 anys

Dependències del CAD a la Rambla
Badal, 102 de Barcelona.
Tel: 93 331 21 62
www.gencat.cat/dasc

Suport a l’autonomia a la pròpia llar

Fins el 30 de
setembre de
2008

Persones amb un grau de discapacitat igual o
superior al 33% i que no tinguin reconegut el
complement de necessitat de concurs d’una
altra persona

Dependències del CAD a la Rambla
Badal, 102 de Barcelona.
Tel: 93 331 21 62
www.gencat.cat/dasc

Prestacions per a l’accés als serveis
d’habitatges per a persones amb
problemàtica social derivada de malaltia
mental

Fins el 30 de
setembre de
2008

Persones amb manca de recursos econòmics
amb un grau de discapacitat igual o superior
al 65% pel que fa a la malaltia mental que
puguin desenvolupar les activitats diàries
només amb supervisió externa

Dependències del CAD a la Rambla
Badal, 102 de Barcelona.
Tel: 93 331 21 62
www.gencat.cat/dasc

Indefinit

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

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

Indefinit

Persones amb problemes de dependència
vinculats a la mobilitat

Àrea de Comunitat
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

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

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.

Programa “Noces d’Or”

Indefinit

Matrimonis que celebren els 50è aniversari
de casament

OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

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

Dependència

Sol·licitud del Títol de família nombrosa

Sol·licitud i Revisió de grau de disminució

Habitatge

Gent
gran

Sol·licitud de reconeixement de la situació
de dependència i del dret als serveis i
prestacions vinculades
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Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

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

Partits polítics
Seguim el camí marcat,
sense eufòria però amb alegria
El primer que volem fer des de Convergència i Unió és
desitjar-vos unes bones vacances, tant si ja les heu fet
com si encara les heu de començar. Ha estat un curs
intens per a tothom i un descans, per petit que sigui, és
necessari per tornar a agafar oxigen i empenta.
Pel que fa a la nostra acció política estem contents del que
hem aportat a Sant Celoni. En fem una valoració positiva
que ens anima a continuar empenyent en la direcció que
hem marcat per fer del nostre poble un municipi creatiu,
atractiu i amb oportunitats per a tothom.
Estem contents de la feina feta i contents per poder-ne
seguir fent, però ningú es pot deixar endur per l’eufòria,
o relaxar-se, o baixar l’intensitat de l’esforç perquè
encara cal fer-ne molta més de feina. Les obres que no
s’aturen durant l’estiu com l’escola bressol “El Blauet”,
l’esplanada de l’IES, el Soler de Vilardell, el Josep
Pallerola, l’accés a l’estació de la Batllòria, el pas soterrat
al carrer Roger de Flor, el parc d’activitats del Pertegàs, la
Torre de la Força, la millora dels carrers, etc., en son un
bon exemple d’aquesta actitud que hem de mantenir.
Una actitud que hem de mantenir des de l’Ajuntament
però també des de les entitats, institucions i cada celoní
i celonina individualment perquè és entre tots i totes que
fem Sant Celoni.
El proper curs ens depararà reptes importants com a
societat, tenim prou recursos com a poble per superarlos, però cal aquesta actitud: no relaxar-se per l’eufòria,
mantenir el ritme de feina i seguir el camí marcat amb
l’alegria de saber que ens en sortirem, sobretot si ho
fem plegats.

La CUP insta l’equip de govern a adquirir ja
els terrenys per al nou hospital
Un dels falsos arguments que corren per Sant Celoni i la Batllòria a favor de construir una Àrea Residencial Estratègica (ARE) a Can Riera de
l’Aigua és que d’aquesta manera els celonins i celonines podrem tenir un
nou hospital. Però això no és cert.
El Departament de Salut encapçalat per la consellera Marina Geli ja
havia signat un conveni (primer el novembre del 2005 i posteriorment
l’octubre 2006) amb l’Ajuntament de Sant Celoni segons el qual la
Generalitat: “inclourà en el seu programa d’inversions públiques,
d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, les quantitats necessàries per tal de dur a terme directament la construcció”
de l’hospital o “indirectament, d’acord amb els convenis que a tal a efecte formalitzi amb l’ajuntament de Sant Celoni i/o amb la Fundació de
l’Hospital de Sant Celoni”.
La primera proposta d’ubicació, exposada pel govern tripartit, preveia el
Sot de les Granotes, i la segona, plantejada per l’actual govern, el situava
a Can Riera de l’Aigua, abans que es projectés l’ARE. En tots dos casos
l’Ajuntament només havia d’assumir el cost dels terrenys, uns terrenys cada cop menys nombrosos a causa de la política de venda de sòl
públic duta a terme per l’anterior equip de govern.
El govern actual ha paralitzat els treballs per a l’obtenció dels terrenys
a l’espera de si finalment s’urbanitza o no Can Riera de l’Aigua. Tenint
en compte que en el Ple del juliol es va votar la proposta definitiva de
dur a terme una consulta popular sobre la urbanització de Can Riera de
l’Aigua, des de la CUP estem en disposició d’afirmar que la consulta es
pot prolongar fins a finals d’any i que possiblement llavors no s’acabarà
tot el procés, ja que la Generalitat hi haurà de dir la seva.
Per tot això instem l’equip de govern a analitzar tècnicament la millor
ubicació per al nou hospital i a procedir a l’obtenció dels terrenys, independentment de l’ARE i de la consulta popular, per no allargar encara
més aquesta situació de paràl·lisi que l’única cosa que fa és eternitzar la
construcció del nou centre sanitari.

CUP Sant Celoni
Grup Municipal de CiU
santceloni@ciu.info

www.santceloni.cup.cat

santceloni@cup.cat

Congrés i Acampada Jove
Estem a les acaballes del curs i no voldríem deixar d’explicar-vos
dos esdeveniments relacionats amb la nostra formació que ens han
passat darrerament. En primer lloc us volem explicar que el Congrés
Nacional d’ERC va ser una experiència de democràcia directe que
cap partit amb voluntat de govern no practica avui dia. Escollir els
màxims dirigents de la nostra organització a través de la votació de
tota la militància no ho fa ningú. A més, en la ponència estratègica,
es van aprovar unes esmenes sobre la incompatibilitat de càrrecs
al govern del partit i a les administracions públiques, així com la
que va blindar l’assemblearisme no solament en els congressos
sinó també en les moments de decidir temes importants per a la
nostra ciutadania com ara amb qui cal pactar un govern o qui ha
d’encapçalar la candidatura a la presidència de la Generalitat. És cert
que aquestes novetats han portat a un cert enrenou, però estem
segurs que d’aquí uns mesos, quan hi hagi una nova executiva de
consens amb totes les diferents sensibilitats recollides, ERC seguirà
endavant per aconseguir les dues fites més importants: la justícia
social i la independència nacional.
Cal parlar també de l’Acampada Jove, que malgrat alguna veu crítica
i demagògica local, podem dir que ha estat un gran encert decidir
que continuï aquí, on s’hi està des de fa quatre anys. No hi ha anat
tanta gent, és veritat, però també cal tenir en compte la forta pluja
que va caure el dissabte que va fer suspendre les actuacions musicals
i que, a més, no hi havia la possibilitat de trobar un local cobert per
a tanta gent a l’entorn de la nostra vila. Amb tot, les JERC han
comptat que havien passat pel recinte de l’acampada unes 25.000
persones, la immensa majoria joves. Amb aquestes xifres, tenint en
compte que Sant Celoni és molt més coneguda (i reconeguda) arreu
dels Països Catalans per aquesta festa i pels beneficis indubtables
que proporciona a la vila, podem afirmar que és altament positiu
continuar tenint a casa nostra el festival de referència del jovent
català.

Bones vacances a tothom!
Secció Local díEs querra Republicana de Catalunya

santceloni@esquerra.org

LES NOSTRES PRIORITATS
Els socialistes catalans i el nostre projecte de catalanisme social
és, avui, un referent més clar que mai de la centralitat política
a Catalunya. Volem ser el partit de la majoria. Per tal que això
sigui possible cal entendre la majoria dels problemes i trobar solucions per a la majoria dels ciutadans, per a tothom, al servei,
com sempre, dels qui menys tenen, dels qui més necessiten.
És ben cert, però, que no hi ha prou d’afirmar grans principis.
Els ideals polítics i socials s’han de traduir en acció política real,
efectiva i concreta. Hem de trobar solucions, hem de convertir
les inquietuds en idees, les idees en projectes i els projectes en
fets. Amb realisme, seriositat, rigor i tenacitat.
Durant els anys en què el PSC-Sant Celoni ha estat al govern
municipal, hem demostrat que som el partit de les solucions i
no dels problemes. Hem transformat i millorat Sant Celoni i
la Batllòria perquè entenem la política, no com l’art del que és
possible, sinó l’activitat que fa possible allò que és necessari i
just. Aquesta ha estat i és la nostra posició a Sant Celoni i la
Batllòria
Davant d’un govern de CiU cada vegada més sol i desorientat
nosaltres tenim solucions per l’hospital, tenim solucions per
l’ARE, tenim respostes pels problemes de la gent i és que nosaltres sí tenim projectes, sí tenim idees, perquè tenim esperit
positiu i emprenedor
Des de la moderació, la sensatesa i el pragmatisme, però també amb audàcia i determinació, estem com sempre disposats
a tirar endavant. En aquests moments, en què la incertesa del
futur plana sobre el nostre municipi, el Grup Municipal Socialista, com a primera força a l’Ajuntament, té molt clar quines són
les seves prioritats: treballar pel progrés de Sant Celoni i la Batllòria i defensar el nostre model de poble per sortir de la situació
d’estancament en què ens ha abocat l’actual govern de CiU.
Grup Municipal Socialista
gmpsc@santceloni.cat

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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AGENDA

Exposició

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

XXIIIè Torneig Vila Sant Celoni d’hoquei
patins categories benjamí i júnior:
A 2/4 de 10 matí

Categories aleví i señor:
A les 3 de la tarda
A la pista coberta del Camp Municipal
d’Esports

Divendres, 8 d’agost
Contes de la mar salada:
Fem una peixera amb Joan de Boer
A les 6 de la tarda
A la Biblioteca l’Escorxador

Dissabte, 9 d’agost
Concert i Ball amb el conjunt Pa d’Àngel
A les 10 de la nit
A la plaça de la Vila

Dijous, 14 d’agost
Dijous a la fresca
Teatro Necesario: Clown in Libertà

La Festa
d’Homenatge
a la Vellesa,
1946 -1976
6 setembre - 5 d’octubre

A les 10 de la nit
A la plaça de la Biblioteca

Dijous, 21 d’agost
Dijous a la fresca
Flamenc amb Diego Cortés
A les 10 de la nit
Als jardins de la Rectoria Vella

Festa Major de la Batllòria
21, 21, 23 i 24 d’agost
Consultar el programa a la pàgina 7

inauguració:
Divendres, 22 d’agost

dissabte 6 de setembre
a 2/4 d’1 del migdia

Contes de la ratolina Maisy amb
Sara Fuentes. Petita hora del conte
A les 6 de la tarda
A la Biblioteca l’Escorxador

Horari:
De dimarts a dissabte
De 5 a 8 del vespre

Dijous a la fresca
Trocateatre presenta Déu,
a play by Woody Allen
A les 10 de la nit
A la plaça de la Biblioteca

Divendres, 29 d’agost
Dóna sang per la Festa

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
AGOST i SETEMBRE

De 5 a 9 del vespre
A Can Ramis
Organitza: Associació de Donants de Sang del
Vallès Oriental amb la col·laboració de Creu Roja

Dissabte, 30 d’agost

w}  C HFFN
Zc

ZY

Z`

J

K

L

M

Finalització de la cursa i entrega de trofeus
A les 12 del migdia
Al Pavelló Municipal d’Esports

Dijous, 4 de setembre
Per la Festa Major posa la senyera al balcó
La Joventut Nacionalista de Catalunya regalarà 500 m. de senyera
A les 6 de la tarda
A la plaça de la Vila

Festa Major de Sant Celoni
5, 6, 7 i 8 de setembre
Consultar el pograma a www.santceloni.cat

Dijous, 11 de setembre
1r Memorial José Luís Sánchez de petanca
A les 8 del matí
A les pistes municipals de petanca les Torres
Organitza: Club Petanca les Borrelles

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Manifest, ofrena ﬂoral i cant d’Els segadors
Obert a totes les entitats del poble
Seguidament SARNADES amb la Cobla Tres
Vents
A les 12 del migdia
Al passeig de l’Onze de Setembre

Divendres, 12 de setembre
Dijous, 28 d’agost

Diumenges i festius
De 2/4 de 12 a 1 del migdia
i de 5 a 8 del vespre

Zbb

XVI 24 HORES D’SLOT de Sant Celoni
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Dóna sang per la Festa
Matí de 10 a 2 i tarda de 5 a 9
A Can Ramis

Inici de les XVI 24 hores
d’slot de Sant Celoni
12 del migdia
Al Pavelló Municipal d’Esports
organitza: Club Minibòlids Sant Celoni

XXIIIè Torneig Vila Sant Celoni d’hoquei
patins. Categories prebenjamí i infantil
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Esteps i espining a la Plaça de la Vila
A 2/4 de 7 del vespre i a les 8 del vespre
A la plaça de la Vila
organitza: Centre Municipal d’Esports Sot de les
Granotes

Dissabte, 13 de setembre
Mou-te per la igualtat i fes soroll
En el marc de la campanya Vallès en Acció
A les 12 del migdia
A la plaça de la Vila
Organitza: Ajuda en Acció

Concert i ball a càrrec del
Conjunt Paris la Nuit
A les 10 de la nit
A la Sala Gran de l’Ateneu

Diumenge, 14 de setembre
Sortida de muntanya del CESC
Gorges del Freser- Queralbs
A 2/4 de 7 del matí
A la plaça Comte del Montseny

Dimarts, 16 de setembre
Xerrada “Intervenció en els espais ﬂuvials”

Presentació del “Verema de veremes”,
documental sobre l’última verema de can
Pau Foguera d’Olzinelles.
A les 8 del vespre
A la Sala Petita de l’Ateneu

Divendres, 19 de setembre
Xerrada sobre Comerç just, consum responsable En el marc de la campanya Vallès
en Acció
A les 6 de la tarda
A Sax Sala
(a l’Associació de veïns Baix Montseny)

Nit de lletres
Tertúlia literària sobres Todos los fuegos, el
fuego de Julio Cortázar conduïda per Jesús
Pacheco
9 del vespre
A l’Hotel Suís

Dissabte, 20 de setembre
Sortida preparació expedició Elbrus 2009
La Forcanada
Sortida a les 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny

Terra prenyada
espectacle de veu i pintura de Paca Rodrigo
i Joan Baixas.
A les 10 de la nit
A la Sala Gran de l’Ateneu
Preu entrada: 10 euros. De 14 a 25 anys: 7 euros
Organitza: Intuït Centre Artístic de la Veu

Diumenge, 21 de setembre
Sortida de natura del CESC
De Sant Martí del Montseny a Sant Cristòfol de la Castañilla
Sortida a les 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny

IX Torneig Tennis taula Festa Major
Inscripcions ﬁns al dia 19 de setembre
al pavelló
A les 9 del matí
Al Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: CATT- Sant Celoni
(Club Amics Tennis Taula)

Cinema a l’Ateneu
Amb la pel·lícula BILLY ELIOT
A les 6 de la tarda
A la Sala Petita de l’Ateneu

Dimarts, 23 de setembre
Festa del carrer Major de Dalt
Al barri del carrer Major de Dalt

Dissabte, 27 de setembre
Petita hora del conte
Animamostrari, mostra de contes curts
d’animals a càrrec de Roser Ros de la companyia Tantagora
Per a nens i nenes de 0 a 4 anys
A 2/4 de 12 matí
A la Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador

Jornades europees del patrimoni. Passejades guiades per Sant Celoni
Pertegàs i la Força. Un passeig pel Sant
Celoni medieval.

A les 4 de la tarda
A la pista coberta del Camp Municipal
d’Esports
Organitza: Club Patí Sant Celoni

A la 7 de la tarda
A la Sala d’Actes, Rectoria Vella
Organitza: Associació Catalana d’Amics de l’Aigua

Diumenge, 31 d’agost

Dimecres, 17 de setembre

Diumenge, 28 de setembre

1r Interclubs de billar Festa Major

Cine fòrum Kindlimuka documental
En el marc de la campanya Vallès en Acció

Sortida de muntanya del CESC
6ª etapa del GR 83

A les 9 del matí
A les 2 del migdia entrega de trofeos, dinar
popular
A la seu del Club Billar Sant Celoni
Organitza: Club Billar Sant Celoni

XXVIII Torneig Festa Major de petanca
A les 9 del matí
A 2/4 de 5 tarda, finals i lliurament de premis
Al parc de la Rectoria Vella
Organitza: Club Petanca Sant Celoni
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Per a més informació pots conectar-te a www.santceloni.cat

A les 6 de la tarda
Al Casal de la Gent Gran l’Esplai

Dijous, 18 de setembre
Xerrada sobre “Gènere”
En el marc de la campanya Vallès en Acció
A les 7 de la tarda
A l’aula de cultura de Caixa Manlleu

A les 6 de la tarda
parc de la Rectoria Vella

Sortida a 2/4 de 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny

Jornades europees del patrimoni. Passejades guiades per Sant Celoni
L’església parroquial de Sant Martí i
l’esplendor del barroc
A les 6 de la tarda
plaça de l’Església

