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Junts fem poble!
Pocs municipis tenen la sort de poder gaudir
de tot el que ofereixen les més d’un centenar
d’entitats i associacions que li dónen vida.
Culturals, esportives, solidàries, veïnals, etc.,
juntament amb tots els ciutadans i ciutadanes
que hi participen i el treball conjunt amb
l’administració, no paren de fer propostes a
Sant Celoni i la Batllòria.

Suport municipal
a la xarxa associativa
A Sant Celoni i la Batllòria gaudim d’un teixit associatiu molt
ric format per més de 100 entitats culturals, socials i esportives.
Administració i societat civil treballem plegats per donar
vida al municipi amb activitats de tota mena. A continuació
expliquem un dels aspectes lligats a aquest treball conjunt.
Tot i que les entitats i associacions són per definició independents, l’Ajuntament sol acordar amb elles accions d’ajuda en forma de subvencions, convenis i cessió d’infraestructures.
Aquest suport econòmic i logístic es fonamenta en el reconeixement a la tasca social que, sens

En aquest Informatiu, a més de la contribució
que fan els ciutadans i ciutadanes al teixit social
a través del pressupost municipal, hi trobarem
informació sobre els actes de commemoració
del dia internacional contra la violència de
gènere, els actes de celebració del 25è aniversari
del Servei d’Assistència Multiprofessional,
la inauguració de l’esperat Parc d’Activitats
del Pertegàs, facilitats en habitatge tant per
propietaris que lloguen com pels llogaters,
sessions formatives per a la recerca de feina,
subvencions de diverses administracions, etc.
Així mateix, també hi trobareu les ordenances
pel 2009 aprovades inicialment que, en el
context actual de crisi econòmica, rebaixen la
pressió fiscal sense deixar de contribuir amb
l’administració pels serveis que es presten.

dubte, exerceixen les entitats a l’hora de cohesionar, dinamitzar i formar a la ciutadania. A més,

I, és en aquest mateix context quan, més
que mai, administració, ciutadania, entitats i
associacions, i tots els agents que conformen
la nostra societat, sumem per fer front a
situacions difícils, però sense deixar de
construir un dia a dia ple de vida. Perquè
junts fem poble!

Grups d’activitats subvencionades

a vegades, l’administració els hi delega algunes tasques que beneficien a la col·lectivitat.

Política participativa
De forma periòdica, l’equip de govern es reuneix amb totes les entitats amb la voluntat de
recollir necessitats i inquietuds. En aquesta mateixa línia,els grans eixos de treball de la Festa
Major es van consensuar en un procés participatiu amb més de 40 entitats implicades.

L’Ajuntament destina 190 mil euros a subvencions a entitats
per a activitats d’interès general
Cada any l’Ajuntament convoca subvencions destinades a les entitats per a finançar les
activitats ordinàries i extraordinàries que realitzen. Enguany s’han destinat més de 190 mil
euros per a activitats ordinàries (tal i com es va publicar a l’informatiu 35) i a finals de novembre s’acaba el termini per sol·licitar subvencions per a les activitats extraordinàries. Totes
les entitats hi poden optar segons unes bases específiques.

- Dinamització cívica dels barris i del municipi: 17.900 euros
- Centres educatius i AMPAS: 22.100 euros
- Culturals i juvenils: 24.800 euros
- Foment i promoció de l’esport en edat escolar: 32.400 euros
- Foment i promoció de l’activitat física, l’esport de competició i de lleure: 62.700 euros
- Activitats extraordinàries: 20.600 euros
- Promoció i educació de la salut i igualtat de gènere: 1.600 euros

SUMARI

Ús dels equipaments municipals
En portada
Activitat de govern
Joventut
Noves tecnologies
Patrimoni
Cultura
Biblioteca - Oﬁcina de català
Educació permanent
Comunitat
Sostenibilitat
Espai públic
Seguretat ciutadana
Desenvolupament
Esports
Habitatge
Subvencions
Partits polítics
Agenda

2
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20

Moltes entitats per poder realitzar les seves activitats necessiten utilitzar espais municipals
de manera fixa o puntual. L’ús d’aquests espais és gratuït per a totes elles malgrat que per
l’Ajuntament suposa un cost important de personal i subministraments. Per exemple, aquest
any 2008, només l’ús de les instal·lacions esportives ja representa un cost anual de 460 mil
euros entre personal, despeses de subministraments, manteniment i millores. Aquest són els
equipaments més utilitzats per les entitats:
L’Ateneu, Centre Municipal d’Expressió: un gruix important d’entitats utilitza setmanalment la sala petita o gran de l’Ateneu per fer els seus assajos i representacions; és el cas dels
tres grups de teatre (Tramoia, Trocatetare i Rebrot), la colla de bastoners del casal Quico Sabaté, el Passaltpas, Grupo de Baile Flamenco, grups de música local. Així mateix, tota mena
d’entitats i col·lectius fan ús esporàdic dels espais.
La Rentadora disposa d’una sala d’entitats amb suport informàtic, tècnics i lloc de reunions;
les Casetes de la Batllòria s’utilitza com a espai de reunions i trobades de les diferents entitats; la Biblioteca l’Escorxador i la Rectoria Vella disposen d’una sala d’actes.
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Les entitats esportives utilitzen les instal·lacions esportives municipals per poder realitzar
la seva activitat, tant d’entrenament com de competició: Camp de Futbol, Pista Coberta
d’Hoquei i Patinatge, Pavelló Municipal d’Esports, zona esportiva municipal de can Sans amb
les Pistes d’Atletisme, el camp de Futbol i el camp de Tir amb arc. A partir del setembre del
2010, amb la construcció del pavelló annex al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes es disposarà de més hores d’espai d’entrenament i competició per a un ampli ventall
d’activitats esportives.
L’Esplai de la Gent Gran acull les activitats que organitza el Casal. A l’edifici, que és de titularitat municipal, s’hi estan fent obres d’adequació i millora amb un cost de 25 mil euros.

150 mil euros en convenis de col·laboració
per atendre necessitats del municipi
Hi ha algunes entitats que tenen subscrits convenis de col·laboració amb l’Ajuntament per
projectes específics. En aquest casos, és l’administració qui encarrega unes determinades
tasques a les entitats a canvi d’una contraprestació econòmica. Alguns exemples en són
l’organització del sopar popular per part dels geganters, el patge reial de l’agrupament escolta
EROL, el sopar de Carnestoltes per part de l’Agrupació Sardanista, activitats del Pla Educatiu
d’Entorn encarregades a associacions de pares i mares i entitats esportives o la recollida de
fluorescents i piles gastades per part de la Creu Roja.

Àmbit educatiu
- AMPAS, escoles i entitats esportives: 40.000 euros per a monitors de menjador escolars i
activitats del Pla Educatiu d’Entorn, entre d’altres

Àmbit social
- Carites de la Parròquia de Sant Martí: Aportació d’11.500 euros per a activitats d’assistència a gent necessitada del municipi.
- Creu Roja: Aportació de 31.500 euros destinats al servei preventiu en actes públics, al foment i promoció d’activitats socials (tallers i activitats per a la gent gran i disminuïts de la
residència geriàtrica Verge del Puig; banc d’aliments...) a campanyes, programes i activitats
de promoció de la salut i al servei de recollida de piles i fluorescents.
- Associació neurològica Amics Baix Montseny (ANABM): Aportació de 4.000 euros destinats a activitats d’ajuda als malalts neurològics i les seves famílies.
- Coordinadora d’Entitats Solidàries: Aportació de 15.000 euros per a projectes de cooperació amb els països en vies de desenvolupament. Formen la CES: Trup de Nassos, Mans
Unides, Proide, Creu Roja, Cor de Maria, GRIMM, Associació Equatoriana de Sant Celoni i
Al Madaa - Horitzons.

Àmbit comercial i turístic
- UBIC: Aportació de 20 mil euros per a la dinamització comercial del municipi. A més de 5
mil hores d’estacionament en zona blava.
- Associació d’Empresaris Turístics del Montseny: Aportació de 4.000 euros per a la realització de la Mostra gastronòmica Tastets d’Estiu.

Altres àmbits
- Grups de teatre: 8.560 euros
- Agrupació de Defensa Forestal: 3.900 euros

L’Ajuntament agraeix el treball voluntari de les entitats i
col·lectius desenvolupa una tasca de gran valor social que ajuda
a cohesionar i dinamitzar la ciutadania. Junts fem poble!
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Activitat de govern
PLENS MUNICIPALS
Sessió extraordinària
del 22 d’octubre de 2008
• Proposta del grup municipal del PSC per
a l’adopció de mesures d’austeritat en la

• Aprovació provisional de la modificació

• Resolució de les al·legacions presentades a

puntual del Pla general d’ordenació urbana,

l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal

promoguda per l’Ajuntament de Sant

de distribució de publicitat, i aprovació

Celoni, relativa a Can Xarando.

definitiva de la mateixa.

Sí: 7 CiU, 8 PSC i 2 CUP

Sí: 7 CiU, 8 PSC ; No: 2 CUP

• Aprovació provisional modificació puntual

• Aprovació provisional, si s’escau, de la

despesa municipal, garanties d’inversió

del Pla general d’ordenació urbana,

modificació de les Ordenances fiscals per a

pública, desenvolupament econòmic i suport

promoguda per Coperfil Group SA, relativa a

l’exercici de 2009 i següents.

a les persones més desafavorides.

l’àmbit de la UASU-42.

Sí: 7 CiU, 2 CUP ; Abstenció: 8 PSC

Sí: 8 PSC, 6 CiU No: 2 CUP

Sí: 7 CiU, 8 PSC ; No: 2 CUP

Sessió ordinària
del 23 d’octubre de 2008
• Acceptació d’una subvenció del
Departament d’Educació de la Generalitat de

• Aprovació de l’acord d’imposició i

Sí: 7 CiU, 8 PSC i 2 CUP
• Ratificació de la proposta de festes de

la Secció Local d’ERC de Sant Celoni i la

ordenació de contribucions especials per al

Batllòria de cara a anomenar un carrer o

finançament de les obres d’urbanització del

plaça en honor del patriota català Vicenç

carrer Prim.

Albert Ballester, per la seva meritòria

Sí: 7 CiU, 8 PSC i 2 CUP

biografia.

Catalunya per al finançament del curs 20072008 de l’Escola Municipal de Música.

• Aprovació de la moció presentada per

• Aprovació de l’acta d’expropiació per
mutu acord d’un terreny per a l’execució

Sí: 7 CiU, 8 PSC i 2 CUP
• Aprovació de la moció presentada per

del projecte d’arranjament d’accés per a

la Secció Local d’ERC de Sant Celoni i la

vianants a l’estació de Gualba des del nucli

Batllòria per a l’adhesió a la Xarxa d’alcaldes

caràcter local de Sant Celoni (7 de setembre i

de la Batllòria.

per la Pau.

9 de novembre) i la Batllòria (24 d’agost i 18

Sí: 7 CiU, 8 PSC i 2 CUP

Sí: 7 CiU, 8 PSC i 2 CUP

de desembre) per a l’any 2009.
Sí: 7 CiU, 8 PSC i 2 CUP

• Aprovació de l’acord de cessió de dues

• Aprovació de la moció presentada pel grup

finques a la Generalitat de Catalunya per

municipal de la CUP per fixar una data per

a la construcció d’un Institut d’educació

a la celebració de la consulta popular sobre

municipal al Consells escolars dels centres

secundària.

l’ARE de Can Riera de l’Aigua.

educatius en substitució del regidor Jordi

Sí: 7 CiU, 8 PSC ; No: 2 CUP

Sí: 7 CiU, 8 PSC i 2 CUP

• Designació de l’Alcalde com a representant

Cuminal.
Sí: 7 CiU, 8 PSC i 2 CUP
• Ratificació de la resolució de l’Alcaldia

• Resolució de les al·legacions presentades

• Aprovació de la moció presentada pel grup

a l’aprovació inicial del Reglament per

municipal de la CUP per sotmetre a votació

determinar la condició d’habitatges

en el primer o en el segon ple municipal

d’aprovació del Pla de seguretat i salut de les

desocupats amb caràcter permanent, i

ordinari que es convoqui, la desclassificació

obres d’urbanització de la UASU-19 “Puig

aprovació definitiva del mateix.

de les Ferreries.

de Bellver” i dels carrers Joaquim Costa,

Sí: 7 CiU, 8 PSC , 2 CUP

Sí: 7 CiU, 8 PSC i 2 CUP

Germana Reyes, Consell de Cent i Avinguda
Verge del Puig.
Sí: 7 CiU, 8 PSC i 2 CUP

La proposta d’ordenances per al 2009 rebaixa la pressió fiscal
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 23

- Afavorir l’accés a les bonificacions a

Les ordenances aprovades inicialment es tro-

d’octubre va aprovar inicialment la proposta de

impostos i taxes. En aquest sentit, es mante-

ben en exposició pública durant 30 dies hàbils

modificació de les ordenances fiscals que tin-

nen les bonificacions existents i la bonificació

(el termini finalitza el dia 2 de desembre), per

dran efecte pels impostos i taxes l’any 2009.

de la taxa per recollida d’escombreries es fa

tal que qualsevol habitant de Sant Celoni pugui

extensiva a totes les persones que compleixin

presentar reclamacions o suggeriments que

Tres han estat els eixos de la proposta de

els requisits, no només als jubilats i pensionis-

estimi oportuns.

l’equip de govern:

tes. Recordem especialment la bonificació a

- No augmentar la pressió fiscal del mu-

l’Impost sobre Béns Immobles per a famílies

Si es presenten reclamacions, les ordenances

nicipi. Per aquest motiu, només s’aplica

nombroses, i la bonificació de la taxa d’escom-

es portaran al Ple de l’Ajuntament de nou, per

l’augment de l’IPC (índex de preus al con-

breries per l’ús que es fa de la deixalleria.

tal de procedir a la seva aprovació definitiva i

sum) als impostos i taxes, llevat la taxa per
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publicació. En aquest moment se’n publicarà

recollida d’escombreries, l’impost sobre vehi-

- L’augment que es proposa és l’impres-

un resum complert a l’Informatiu, especial-

cles de tracció mecànica, que no tenen incre-

cindible per, en un entorn de crisi econòmica,

ment en allò que fa referència a les bonifica-

ment, i l’impost sobre activitats econòmiques

dotar de recursos a l’Ajuntament per mantenir

cions existents i al procediment de concessió,

i l’impost sobre construccions, instal·lacions i

el nivell de prestació de serveis a la ciutadania,

i també es penjaran íntegrament a la pàgina

obres, amb augments inferiors a l’IPC.

especialment als sectors més desafavorits.

web municipal.

Joventut
23 de novembre:
Inauguració del Parc d’Activitats del Pertegàs
El proper diumenge 23 de novembre, a partir de les 10 del matí s’inaugurarà el Parc
d’Activitats del Pertegàs situat al barri Residencial Esports. Aquesta nova instal·lació
a l’aire lliure es destinarà a la pràctica de dues modalitats esportives que cada dia
tenen més seguidors entre els i les joves: l’skate i l’escalada.
Al marge d’una grada i un petit escenari, el

La construcció de l’skate parc era una vella

parc es divideix en dues zones diferenciades:

reivindicació per part del col·lectiu de

- zona per patinadors amb diferents
estructures com rampes, quarters,

la possibilitat d’associar-se com a entitat
esportiva. A partir de la inauguració s’obrirà

piràmide...
- boulder d’escalada: roca artificial de 5
metres d’alçada amb diferents nivells de

A més d’una grada i un petit escenari el parc té
zona de patinatge i zona d’escalada

un període de dinamització amb expectatives
múltiples: pràctica lliure, competicions, cursets
d’iniciació, etc.

dificultat.
Ambdues

patinadors que actualment s’està plantejant

propostes

s’han

materialitzat

després d’un llarg procés de participació en
què els col·lectius juvenils han intervingut
d’una manera directa tant en el període de
disseny com en el de construcció.

Durant l’acte d’inauguració hi participaran els
patinadors i escaladors de la vila així com un
col·lectiu de b-boys (break dance) que ballaran
al ritme d’un dj de música hip hop.
T’hi esperem!

La zona dels patinadors
tindrà diferents estructures

Noves tecnologies
L’Oficina d’Atenció Ciutadana funcionarà com a entitat
certificadora de signatura digital
A partir de finals de novembre, l’Oficina d’Atenció Ciutadana es convertirà en oficina col·laboradora de registre CATCert.
Així, els ciutadans que ho desitgin podran dirigir-se a l’OAC i sol·licitar l’obtenció del certiticat digital idCAT.

Què és l’idCAT?
El certificat idCAT és un clauer USB on s’emmagatzema la signatura digital de manera segura i pràctica, i permet als usuaris operar amb les administracions
com si ho fessin presencialment. A la vegada permet emmagatzemar tots els fitxers que el propietari vulgui. La prestació d’aquest servei gratuït respon
a la voluntat de l’Ajuntament d’utilitzar les noves tecnologies per millorar el servei al ciutadà.

Quins usos té?
Entre les operacions que es poden fer amb el certificat idCAT n’hi ha de tant diverses i habituals com els tràmits amb l’Ajuntament a través del mòdul
eTRAM; amb la Generalitat els relatius a sol·licitud de prestacions econòmiques per a famílies amb fills i filles a càrrec, renovació de títol de família
nombrosa o accés als serveis del Servei d’Ocupació de Catalunya; amb la Diputació la consulta de multes i/o tributs pagats i/o pendents de pagament,
així com d’altres amb l’administració estatal: presentació de la declaració de la renda, consulta i certificació de béns immobles del titular, consulta de
l’estat de punts del carnet de conduir, informe de vida laboral, etc.

Com es pot obtenir l’identifcador idCAT?
Per sol·licitar el certificat idCAT només cal presentar el DNI a l’OAC, i en el mateix moment es lliura el
clauer USB amb la signatura digital gravada a l’interior de la memòria, juntament amb el programari i les
instruccions per a la seva utilització. També es pot sol·licitar prèviament des de casa per Internet al web

www.idcat.net, i un cop feta la petició passar per l’OAC amb el DNI per obtenir el clauer amb el certificat
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En
portada
Patrimoni
Passegem pel...

Del Pont Trencat a la font dels Enamorats
Aquest passeig ens porta a conèixer una zona periurbana de Sant Celoni i a contemplar la tardor
prop de la ribera de la Tordera. Si som bons observadors, a més, podrem fixar-nos en cadascun dels
ponts que travessen el riu.
companys que aquest és el seu territori. També
hi ha l’olivarda florida, una planta ruderal de
flors grogues i vistoses que omplen de color
els solars abandonats i les vores dels camins.
Arribarem al riu Sec, un petit afluent de la
Tordera que ve dels sots del Virgili i de les Valls.
En travessar-lo podem anar cap a l’esquerra,
en direcció el molí de can Tresserres, o bé
marxar cap a l’esquerra, entre un passeig de
plàtans i aranyoners, passar de llarg el camí
que puja a can Carreres, i tornar a travessar el
Riu Sec pel costat d’un vern. De seguida ens
trobarem al pla de la Font dels Enamorats,
amb grans exemplars de plàtans i pins
pinyoners, i unes quantes taules amb bancs
El pla de la font dels Enamorats
Sortim del Pont Trencat, al marge esquerre

Passem per sota el pont de la C-35 i de

de la Tordera (els marges d’un riu sempre

seguida ens trobem vora l’antiga masia de can

s’ubiquen segons la direcció de l’aigua: si

Lligada, a la nostra dreta. Podem observar

ens plantem al mig del Pont Trencat i mirem

les parets que tanquen l’eixida de la casa,

aigües avall, el marge esquerre de la Tordera és

fetes de pedres de riu, còdols petits i grans.

el que ens queda a la nostra esquerra, encara

A les parets hi creix la parietària, una herba

que després ens dirigim aigües amunt). Des

ben coneguda per molta gent que en pateix

del pont hi ha una bona vista del riu, i podem

al·lèrgia, però també coneguda per les seves

observar pollancres, verns, salzes, plàtans...

propietats diürètiques.

com comencen a perdre la fulla. Si tenim
paciència podem veure grups de barbs de

Pas per sota dels Cinc Ponts

muntanya moure’s de pressa per dins el riu.

Passem de llarg can Lligada i de seguida

Entre aquest pont i el de baix, el Pont de la

trobarem el pas per sota els Cinc Ponts, per

Sila (també anomenat de la Cantina o de la

on passa el tren. És un pont fet de maons que

Reina), s’hi veuen famílies d’ànecs collverd, i

podem veure millor des de l’altre cantó. Podem

a la primavera el blauet pescar.

apropar-nos-hi per un corriol per observar les
cinc voltes sobre la Tordera. Si continuem per
anar cap a la font dels Enamorats hem de seguir
el carrer Francesc Moragas. Estem al Sot de
les Granotes, i a la nostra esquerra tenim una
terrassa al·luvial de la Tordera on actualment
hi ha camps, algun hort i alguna plantació.
Agafem el camí a mà esquerra que passa per

El bosc de ribera entre el Pont trencat i
el pont de la carretera C-35

sota la piscina municipal i ressegueix aquests
camps. Una alzina grossa es troba a l’inici
d’aquest tram, on després ens acompanyen
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Prenem el camí del costat del Pont Trencat en

els canyars, les bardisses i els herbassars, tres

direcció al pont de la carretera C-35. Abans de

tipus d’hàbitats que s’omplen d’ocells que

travessar aquest pont per sota, podem baixar

hi troben refugi. Aquests dies podem veure

fins el prat de davant del Pont Trencat i apropar-

com el pit-roig, aquest petit ocell que s’atura

nos fins el riu. Veure el Pont Trencat des de sota

a prop nostre i ens mira ben airós, refila el

mateix és una nova visió força imponent.

seu cant tant característic per indicar als seus

de fusta per seure a descansar o a fer un mos.
La font, però, no raja.
Al tornar podem aturar-nos a la bassa del Sot
de les Granotes, que tot i estar buida encara hi
creix la boga, una planta típica dels ambients
aquàtics, que fa una espiga grossa molt
característica. També podem baixar fins a la
Tordera per un caminet que travessa els prats
del Sot de les Granotes, i veure l’encant dels
Cinc Ponts.

Actuacions a la font
del Rector d’Olzinelles
Durant el mes d’octubre la font del
Rector, a Olzinelles, ha tornat a quedar
mig colgada pel sauló mogut per les
pluges. El Parc del Montnegre Corredor
ha restaurat l’espai, tot millorant els
drenatges dels entorns de la font.

Cultura
La font del Pradelló d’Olzinelles acull cada any

L’Escola Municipal
de Teatre a la Mostra
d’art al carrer

un recital de poesia, dins el programa Poesia

L’Escola de Teatre de l’Ateneu-CME participa

als parcs. Diumenge, 5 d’octubre, amb la

per primera vegada a la Mostra d’Art al ca-

llum tardorenca del sotabosc de la font, vam

rrer de les Festes de Sant Martí. Els alumnes

Dissabte, 4 d’octubre, es va organitzar

poder escoltar els poetes Meritxell Cucurella

de 6 i 7 anys han preparat uns espectacles

una sortida per recórrer el sender local

i Martí Sales recitar els seus propis poemes.

d’improvisació amb interactuació amb la gent

per la carena i la baga del Montnegre, que

La Coral Briançó va acompanyar el recital

del carrer basada en la tècnica de les estàtues

l’Ajuntament de Sant Celoni, juntament

amb cançons de diverses èpoques aportant

humanes de carrer. Tothom qui s’acosti al racó

amb el Parc del Montnegre Corredor, preveu

una harmonització variada, així com cançons

del teatre podrà convertir-se per una estona

senyalitzar durant la primavera vinent.

populars catalanes i altres peces, com poemes

en actor o actriu, se’ls deixarà una disfressa,

La sortida va permetre posar en comú els

de Salvador Espriu.

maquillatge i a actuar!

Participació de
Sant Celoni en
la 3a setmana
de custòdia del
territori

Poesia a la font
del Pradelló

diferents elements d’interès de l’itinerari, i
gaudir del bosc i les panoràmiques de tardor.
Aquesta excursió es va fer en el marc de la

Una seixantena
de persones a la
sortida al Liceu

3a Setmana de Custòdia del Territori, que
té com a objectiu difondre a la ciutadania la
filosofia de gestió sostenible del territori i de
responsabilitat de propietaris i usuaris en la
conservació i bon ús de la terra i dels seus

60 persones van participar a la sortida cultural

valors naturals, culturals i paisatgístics.

al Gran Teatre del Liceu que es va fer dissabte 11
d’octubre organitzada per l’Ajuntament. Situat
La coral Briançó va acompanyar el recital
de poesia al sotabosc de la font

La passejada va servir per inaugurar un nou
sender local per la carena i la baga del Montnegre

Le Pim Pam Pum
presenta el seu EP
enregistrat com
a premi del Sant
Celoni Sona

teatres més solemnes de l’arquitectura europea
del XIX i un dels teatres d’òpera més grans del
món. El recorregut de la visita va començar a
l’entrada principal, amb la gran escala d’accés
al primer pis. Es va visitar la Saló dels Miralls,
el Foyer que està situat sota la platea actual i
el Cercle del Liceu, un club privat vinculat al
teatre que té les sales decorades a l’època
del Modernisme i conserva una interessant

Divendres 7 de novembre,

Els grups de música
local tornen a tenir
el seu espai als
Sessions’n’sona

a la Rambla de Barcelona, el Liceu és un dels

a les 11 de la nit, s’obriran

col·lecció de pintura catalana de l’època,
especialment de Ramon Casas.

les nits de les Festes de
Sant Martí a l’Ateneu
amb el grup local de
música Le Pim Pam
Pum que presentarà “Flying”, l’EP

Tancat el termini d’inscripció als Sessi-

enregistrat com a premi per haver guanyat el

ons’n’sona 2008-2009, seran 8 les sessions

Sant Celoni Sona! Concurs 2008. Enregistrar

de música que es programaran a la Sala Petita

en un estudi professional no només significa

del Teatre Municipal Ateneu. Una programa-

tancar-se uns dies es un estudi de música,

ció de música que passarà pel rock, l’ska, el

tocant, cantant, creant, escoltant-se i tornant-

metal, hardcore, rap, hip-hop, fusió, versions,

se a escoltar, amb material i instruments de

... tot fet per músics de casa.

gran qualitat i professionals amb experiència

Twisted Nails i Phox són els grups locals que

en el món de la música que aconsellen i

encetaran la programació el 15 de novembre.

guien els músics, amb l’aprenentatge que tot

Corkscrew i Le Pim Pam Pum, tancaran la

això significa, també vol dir tenir 6 temes

programació, però això serà el 16 de maig.

enregistrats en un EP. L’Ajuntament fa còpies

Fins llavors, grups com, Valinor, Ignation,

d’EP per distribuir-los a discogràfiques,

UMA, Montnegres, entre altres, omplen una

ràdios, empreses de manejament, etc i en

programació de música on, la Sala Petita del

dóna un bon tiratge al grup per tal que ells

Teatre Ateneu, es converteix en un plataforma

també puguin fer arribar la seva música allà

d’expressió municipal per a tots els gustos.

on ells vulguin.

El grup a l’escala principal on va començar la visita
Propera sortida:
dissabte, 22 de novembre de 2008
Vilanova i la Geltrú: Museu del Ferrocarril i
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer
Inscripcions a la Rectoria Vella,
del l’11 al 14 de novembre, de 8 a 3
i per telèfon 93 864 12 13 a partir de les 10 del matí

Més informació a www.santceloni.cat
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Biblioteca - Oficina
de Català
En portada
Préstec de portàtils a la Biblioteca
l’Escorxador de Sant Celoni
Des de finals del mes de setembre, l’Ajuntament de Sant Celoni cedeix als ciutadans de Sant Celoni
ordinadors portàtils en préstec per facilitar-los el treball i la consulta a Internet

Política

Utilitats

Responsabilitat

A qui va adreçat el préstec?

Quin programari inclou el portàtil?

- L’usuari és responsable de l’ordinador

Als usuaris de la biblioteca i als ciutadans de

Navegadors web, paquet d’ofimàtica, lector

portàtil mentre el tingui en préstec i ha de

Sant Celoni majors d’edat.

de PDF i gravadora de DVD.

retornar-lo en les mateixes condicions d’ús

Quin cost té?

Es pot instal·lar programari o altres
aplicacions?

Cap, és gratuït.

On es pot fer servir?
L’ordinador es pot utilitzar dins i fora del
recinte de la biblioteca.

Quant de temps dura el préstec?
El temps màxim de préstec és de dues hores.
Es pot renovar, sempre que no hi hagi llista
d’espera.

Es poden fer reserves?
No. En cas de no haver-n’hi de disponibles,
s’establirà una llista d’espera per rigorós
ordre de sol·licitud.

No. Pots fer suggeriments per incloure el
programari d’interès general.

Com em puc connectar a Internet?
Si ets a dins de la biblioteca et pots connectar
a la xarxa wi-fi de la biblioteca. Si utilitzes el
portàtil fora del recinte de la biblioteca et pots
connectar a la Zona Wi-fi de l’Ajuntament.
Pots demanar les instruccions per connectar-

que se li hagi deixat.
- L’usuari no pot manipular ni el maquinar ni
el programari instal·lats a l’ordinador.
- El préstec és personal i intransferible.
- La pèrdua, robatori, mal ús o retard en la
devolució de l’ordinador portàtil deixat en
préstec comportarà, segons la seva gravetat,
l’adopció d’alguna de les mesures previstes
a l’Article 6 de la normativa d’aquest servei.

t’hi a la Biblioteca.

Com puc guardar informació?
No es pot imprimir. Tens la possibilitat
d’enregistrar en CD, DVD, en una memòria

Quins horaris té el préstec?

USB o enviar per correu electrònic allò que

Es poden demanar dins de l’horari de la

vulguis guardar. Has de tenir en compte que,

biblioteca: els matins de dimecres i dissabte

quan hagis retornat l’ordinador, perdràs tota

a partir de les 10 i les tardes de dilluns a

la informació que no estigui guardada en una

divendres a partir de les 15.30, i s’han de

unitat externa.

retornar mitja hora abans del tancament de la
biblioteca: matins 12.30 i tardes 20 h.

Per Nadal, jocs i DVD en català
La llista es pot consultar a www.cpnl.cat/jocs
Les joguines i els jocs són un mitjà que permet a les nenes i als nens

(El gegant del pi), cançons, jocs ràpids de càlcul mental, jocs per treballar

descobrir i explorar nous mons així com adquirir actituds, comportaments

aspectes de la llengua (formació de paraules), per descobrir personatges

i coneixements que els formaran com a persones. També són un recurs

(Dalí o Gaudí) fins a jocs relacionats amb la música o el cos humà.

d’oci i de diversió del qual els adults poden gaudir. De la mateixa manera,
el cinema té un doble ús, un vessant d’entreteniment i un altre de més
reflexiu o educatiu.
Ara que s’acosten les festes nadalenques, cal pensar, doncs, quins
jocs o pel·lícules volem abans de demanar-los als Reis, per exemple.
És per això que el Consorci per a la Normalització Lingüística posa a

D’altra banda, des de la pàgina web citada, accedireu a una bibliografia
de llibres sobre jocs i a una llista d’enllaços de webs per jugar i de webs
sobre jocs.
I, si el cinema també us agrada, recordeu que hi ha, en DVD i en català,
pel·lícules per als més petits, sèries de dibuixos animats i col·leccions,
manga, cinema infantil i per adults.

l’abast de tothom una llista de jocs en català que podeu trobar a

www.cpnl.cat/jocs
El catàleg està ordenat segons els apartats següents: puzles i encaixos,
jocs de taula, ordinadors, jocs multimèdia, joguines i jocs d’internet.
Cada fitxa del joc conté el nom i un enllaç per anar al web de l’autor. Els
jocs tracten temes diversos. S’hi poden trobar des de contes interactius
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A la pàgina web www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental trobareu un
document amb l’adreça i el telèfon de tots els establiments de la comarca
que tindran jocs i DVD en català. Concretament, a Sant Celoni, n’hi ha
set: Alguer 7, Bilbeny, Codina-Can Lluis, Els 4 gats, Pampallugues,
Tretze vents i 6x3

Educació permanent

Podeu consultar
tota l’oferta d’educació
permanent a:
www.santceloni.cat

Més de 270 alumnes estudien català
Més de 270 persones aprenen català a Sant Celoni als diferents cursos que s’organitzen des de l’Oficina de Català i l’Escola
d’Aults. La setmana del 6 d’octubre van començar els cursos de l’Oficina de Català i en què es van inscriure 210 persones.
Els nivells de més demanda han estat el curs bàsic (en què l’alumnat s’inicia en l’expressió oral i consolida la comprensió)
i el nivell intermedi (l’alumnat s’inicia en el domini de la llengua escrita). S’han ofert 15 mòduls, els quals imparteixen 6
professors. Un d’aquests mòduls es duu a terme a la Batllòria. D’altra banda, també va començar l’activitat L’hora del cafè,
que s’organitza conjuntament amb la Biblioteca l’Escorxador, i que pretén ser un espai de conversa perquè els inscrits puguin
millorar la fluïdesa i ampliar vocabulari.
A l’Escola d’Adults a finals de setembre van començar els cursos d’acollida i de català oral per a persones nouvingudes amb més de 60 persones.

Es busquen voluntaris per la llengua!
Aquest mes de novembre comença el programa Voluntariat per la llengua, que posa en contacte una persona que parla català de manera habitual amb
una altra que en té coneixements bàsics i que vol parlar-lo, perquè es trobin i parlin on vulguin, quan vulguin i del que vulguin, durant un mínim de 10
hores. Si hi estàs interessat/da, adreça’t a l’Oficina de Català de Sant Celoni (parc de la Rectoria Vella, s/n; tel. 93 864 12 13; a/e santceloni@cpnl.cat
Entra a http://www.tv3.cat/videos/719579 i veuràs l’experiència de parelles lingüístiques d’arreu.

Txi Kung i acordió
diatònic, nous cursos
del CME
Durant el mes d’octubre han començat dos nous cursos al Centre
Municipal d’Expressió: el Txi Kung i d’acordió diatònic. Imitant la

El Centre Cívic les
Casetes comença el
curs amb molta
activitat artística

natura i els animals, en el curs de Txi Kung, una quinzena de persones

Ballar al ritme de batuka, aprendre a ballar sevillanes, fer patchwork,

fan moviments basats en conceptes de medicina tradicional xinesa

pintura i decoració de la llar o, simplement, formació bàsica, forma

per millorar la flexibilitat, la sensibilitat i la vitalitat. Al curs d’acordió

part de la programació amb què ha començat el curs el Centre Cívic les

diatònic, els alumnes assisteixen a una classe compartida de 60 minuts,

Casetes. Per a més informació, cal posar-se en contacte amb l’equipament

al llarg dels quals aprenen a tocar melodies tradicionals i els seus

(C/ Miquel Mateu, La Batllòria, te. 93 847 01 59, lescasetes@santceloni.cat.

acompanyaments.

Els alumnes d’acordió diatònic aprenen a tocar melodies tradicionals

Batuka

Sevillanes

Formació bàsica

Patchwork

El taller de teràpia del riure aplega una vintena de persones
El passat 3 d’octubre, una vintena de persones va participar al taller de teràpia del riure, conduïda per Antoni Hervás, director del Centre de Salut
Intel·ligent, que va tenir lloc a la biblioteca l’Escorxador. Aquesta activitat va permetre als participants gaudir d’una introducció teòrica a la teràpia del
riure així com d’una sessió pràctica a través de la realització de diversos jocs i exercicis.
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Comunitat
En
portada
Campanya sobre bones
pràctiques comercials a
més de 100 establiments
del municipi
L’Oficina Municipal d’Informació a les Persones consumidores
(OMIC), amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha dut a
terme una campanya informativa sobre els requisits mínims exigibles als

Celebració del 25è
aniversari del SAM
El Servei d’Assistència Multiprofessional (SAM) de l’Ajuntament
de Sant Celoni compleix 25 anys oferint tractament logopèdic i
psicoterapèutic als infants de Sant Celoni en edat escolar.
25 anys al costat dels infants i les seves famílies!
Aquest és el programa de celebració. Tothom hi és convidat.

establiments pel que fa a la comunicació amb els clients.
Tècnics qualificats han visitat més de 100 establiments a qui s’ha informat

PROGRAMA

i assessorat sobre la normativa referent a fulls oficials de reclamació,
justificants de pagament, entre d’altres aspectes.

Divendres, 28 de novembre
Ateneu, Sala Petita

Dels resultats obtinguts a les visites realitzades cal destacar, en general,

18.00 h

Berenar de benvinguda

18.30 h

Inauguració 25è aniversari
Ramon Miralpeix, psicoterapeuta del
SAM; Francesc Deulofeu, alcalde de
Sant Celoni

18.45 h

Passi de pel·lícula Cobardes,
de J.Corbacho

20.00 h

Conferència - Fòrum
a càrrec d’Eduard Tapias, psicòleg,
psicoanalista i director del Centre CIPAIS

exhibició de preus de venda al públic, etiquetatge dels productes i

el compliment molt bo de la normativa i la correcte col·laboració per
part dels establiments.

CONCEPTE

SI
80
88
94
101
101
97

Horari comercial visible
Fulls oficials de reclamació
Exhibició de preus a l’interior
Lliurament de tiquet o factura
Els productes estan etiquetats
Informació i documentació almenys en català

NO
21
13
7
0
0
4

Dissabte, 29 de novembre
La Rectoria Vella

Activitats de promoció
de la salut a les escoles
L’Ajuntament de Sant Celoni
organitza

durant

aquest

trimestre

diversos

tallers

09.45 h

Recepció i inscripció

10.00 h

Presentació de la jornada
“Dels fills als pares”
Laura Costa, Regidora de Comunitat
Immaculada Garriga, Logopeda del SAM

10.15 h

Conferència inaugural
Dels fills als pares a càrrec de Dr. Josep
Monseny, psiquiatre, psicoanalista,
fundador i director de l’Institut per a la
Clínica Psicosocial Barcelona.

11.45 h

Pausa - esmorzar

12.00 h

Taula rodona
“El treball amb les famílies”
Escola Ceip Montnegre
EAP
CDIAP
Serveis socials
SAM

13.30 h

Cloenda
Ramon Miralpeix, Psicoterapeuta del
SAM, Francesc Deulofeu, Alcalde de
Sant Celoni

de promoció de la salut als
centres educatius del municipi
amb el suport de la Diputació
de

Barcelona.

Els

tallers

tenen com a objectiu educar
estils de vida saludable en
Els taller tenen com a objectiu educar en
estils de vida saludable

la comunitat escolar des de
diversos eixos: sexualitat,

alimentació i nutrició, primers auxilis i prevenció de drogodependències
(fent referència tant a drogues legals com el tabac i l’alcohol, per una banda
i a drogues no legals: cànnabis, cocaïna i d’altres).
Com a iniciativa pionera, i des del convenciment que l’autoconeixement és
una forma de prevenció, s’han ofert a tots els centres de secundària del Baix
Montseny, inclosos al Tritó, dinàmiques emocionals per a la prevenció.
Els joves es fan de mirall i aprenen maneres de comportar-se més
saludables (en el cas que les que facin servir no ho siguin).
Finalment, també se’ls parla del servei d’assessorament confidencial
del Tritó per a ells o per si saben d’algú que el necessiti.

Per a més informació:
Tritó del Baix Montseny - 93 864 12 23 - eltrito@santceloni.cat
Salut Comunitària - 93 864 12 24 - salut.comunitaria@santceloni.cat
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INSCRIPCIÓ a la jornada: telèfon 93 864 12 12,
sam@santceloni.cat o a www.santcelon.cat

Sessions formatives
per a la Recerca de treball

Es busquen bessons del Baix
Montseny per un estudi de la UB

El Servei Municipal d’Ocupació s’ofereix un nou servei: sessions forma-

La Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona en col·laboració

tives per millorar les habilitats i els coneixements ofimàtics i d’In-

amb l’Ajuntament de Sant Celoni realitza un estudi amb bessons idèntics

ternet a l’hora de buscar feina. Les sessions es faran al Safareig l’últim

i fraterns a Catalunya, amb especial interès a la zona del Baix Montseny.

dilluns de cada mes al matí. La formació consisteix en sessions informa-

L’objectiu és determinar habilitats de memòria, coordinació, atenció

tives i tallers pràctics, d’una a dues hores de durada que començaran al

entre d’altres àmbits.

mes de novembre i s’allargaran fins el mes de juny. L’únic requisit és està
inscrit al Servei Municipal d’Ocupació.
Totes

aquelles

persones

que

hi

Des de la universitat es demana la col·laboració de tots els bessons
i bessones majors d’edat de la zona. La col·laboració inclou una

estiguin

interessades

hau-

ran de formalitzar la seva inscripció a través de l’adreça

entrevista de dues hores, una extracció de sang i 40 euros de
contraprestació per parella.

orientaciolaboral@santceloni.cat o de manera presencial al Safareig
(c/Campins, 24) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a dijous de 9

Podeu contactar amb el grup d’investigadors al 653 16 40 78

a 13.30 i dilluns i dimarts de 17 a 20 h.

25 de novembre

Dia internacional contra la violència vers les dones
Divendres,14 novembre

Dimarts, 25 novembre

21 h - Biblioteca l’Escorxador

20 h - Plaça de la Vila

Dissabte, 13 desembre
Dissabte, 20 desembre

PROU AGRESSIONS A LES
DONES!

LECTURA DEL MANIFEST

10 h -14 h Ateneu, Sala Petita

Escrit de Maria Barlet, llevadora.
Encesa d’espelmes. Música a càrrec del
Centre Municipal d’Expressió i perfomance
organitzat pel grup de dones de
l’associació Dansa del Ventre

TALLER: DIR NO SENSE CULPA

Debat sobre la violència de gènere.
Convidades:
- Marta Selva,
Presidenta de L’Institut Català
de les Dones.
- Laura Costa, Regidora de
Comunicació de l’Ajuntament de
Sant Celoni.
- Ramon Miralpeix,
psicòleg del Servei a la dona de
l’Ajuntament de Sant Celoni.
- Montserrat Vilà, responsable de la
Plataforma contra les Violències vers
les dones.
Organitza: Centre de Debat del Baix
Montseny.

Dijous, 20 novembre
20 h - Rectoria Vella
GESTIÓ I FUNCIONAMENT DE LES
CASES D’ACOLLIDA PER A DONES
VÍCTIMES DE VIOLENCIA.
A càrrec de: Josep Maria Bastus,
Cap de Departament de
Programes i Projectes de Càritas
Diocesana de Barcelona.
Organitza: Associació de Dones
Progressistes

Divendres, 21 novembre
21 h - Ateneu, Sala Petita
NI SOM INVISIBLES,
NI VOLEM SER-HO!
Cine-fòrum a partir de SHOROK
Conduït per: Fatiha Rabehí, metgessa i
coordinadora de mediació interpersonal.
Organitza: Associació “Al Madaa”“Horitzons”

* En cas de pluja es farà a la sala d’actes
de la biblioteca de l’Escorxador

A càrrec de Fina Viturtia.
L’objectiu d’aquest taller és reflexionar
i treballar sobre la necessitat de posar
límits. Servei de canguratge.
Places limitades.
Confirmar assistència tel: 93 864 12 12

Dijous, 27 novembre

Dimecres,17 desembre

20 h - Ateneu, Sala Petita
CONFERÈNCIA/DEBAT:
EL MASCLISME ENS PERJUDICA
ALS HOMES?

Al llarg del matí - Plaça de la Vila
EXPOSICIÓ LA VIOLÈNCIA VERS LES
DONES NO FA RIURE

A càrrec de Genís Morillas, membre de
l’Associació AHIGE (Associació d’homes
per a la Igualtat d’oportunitats)

Divendres,19 desembre

Adreçada a tota la població, especialment
als homes amb l’objectiu de provocar
internament una necessitat de canvi
referent als rols tradicionals

21 h - Hotel Suís
NIT DE LLETRES.
TERTÚLIA AL VOLTANT DEL LLIBRE:
LES AMANTS
D’Elfride Jeliken
Conduïda per Jesús Pacheco

Dissabte, 29 novembre
22 h - Ateneu, Sala Petita
REPRESENTACIÓ
DE L’OBRA DE TEATRE
“EL CAFÉ DE LA GRANOTA”

Exposició itinerant

Preu d’entrada: 10 euros
Recaptació en benefici de la Casa
d’Acollida Montseny.

LA VIOLÈNCIA VERS
LES DONES NO FA RIURE
Del 24 de novembre al 17 de desembre
Escoles: IES Baix Montseny,
Cor de Maria, Avet Roig i La Salle.

Organitza: Associació de Dones
Progressistes

Lectures

de Jesús Moncada amb Trocateatre.

Durant el mes de novembre la
biblioteca de l’Escorxador i les
llibreries l’Alguer i 4 Gats tindran
exposats llibres d’autores.
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En portada
Sostenibilitat
Cultura
L’Ajuntament promou l’ús de vaixella
reutilitzable a tots els actes lúdics
El servei s’ofereix a entitats i particulars a través de la Fundació Acció Baix Montseny
Amb la utilització de gots reutilitzables en actes festius s’evita

Les tarifes acordades per aquest 2008 són:

l’acumulació de residus i, per tant, la cultura d’usar i llençar, ja que un got

Servei de neteja:

rebutjable té una vida d’uns 15 minuts en canvi el got reutilitzable es pot

Descripció

fer servir tantes vegades com es vulgui. És per això que l’Ajuntament s’ha

Neteja got festa Major

0,12

decidit impulsar el lloguer gratuït de gots i plats reutilitzables per a festes

Neteja got festa Major (amb residus)

0,15

Neteja plat festa Major

0,16

Neteja plat festa Major (amb residus)

0,19

Neteja caixa de plàstic

1,00

i ha cedit la vaixella de la Festa Major a la Fundació Acció Baix Montseny
perquè posi en marxa un servei de préstec.
Si sou una entitat o col·lectiu de Sant Celoni podeu posar-vos en

Preu unitari

contacte directament amb la FABM (Tel. 93 867 21 38) per sol·licitar
els gots i plats que necessiteu, us els llogaran gratuïtament a canvi ells
faran la neteja.
Les condicions per llogar plats i gots són:
- La persona usuària de la vaixella, la recollirà i retornarà a la Fundació.
Es pot sol·licitar un servei de transport que es cobrarà a part.
- S’han de retornar els serveis en un temps màxim de 48 hores de
dies hàbils.
- La vaixella s’ha de retornar sense restes de menjar i es recomana
que s’esbandeixi.

Reposició de peces malmeses o perdudes:
Descripció

Preu unitari

Got tipus festa Major

0,30

Plat tipus festa Major

0,40

Transport:
El servei de transport inclou el vehicle, el conductor i el servei de
càrrega i descàrrega.
Descripció

Preu hora

Transport, amb càrrega i descàrrega

25,71

- Caldrà abonar el cost dels plats o gots que no es retornin.
- Si es perd o es trenca alguna peça s’haurà de pagar el cost de
reposició.
- Caldrà pagar pel servei de neteja segons les tarifes vigents. Es
cobrarà aquest servei per caixa oberta tot i que no s’hagin fet servir
tots els gots/plats.

Recordeu: les festes o celebracions són ocasions per demostrar que
som una entitat compromesa amb la reducció dels residus i la millora
del medi ambient.

Nova ordenança per mantenir net el municipi
i promoure bones pràctiques ambientals
El Ple municipal ha aprovat l’Ordenança municipal de distribució

Per això, a diferents punts del municipi i a les urbanitzacions es posaran

de publicitat.

a l’abast noves cartelleres de gran format i tòtems per a ús preferent de
les entitats i l’Ajuntament atès que amb l’entrada en vigor de l’ordenança

D’aquesta manera s’aconsegueixen tres punts bàsics:
• Ordenar el municipi, mantenir-lo net i promoure bones
pràctiques ambientals i de convivència (evitar pancartes que es
posen i no es treuen, quantitats massives de paperassa, residus a la
via pública, molèsties a les cases particulars, etc.)
• Afavorir, fomentar i garantir la comunicació de les entitats i
associacions sense ànim de lucre, així com la informació d’interès general

estarà prohibit penjar cartells i col·locar publicitat als fanals, arbres, parades
d’autobús, altres elements de mobiliari urbà, façanes dels edificis, parabrises
dels vehicles i qualsevol altre lloc no destinat específicament la publicitat.
D’altra banda s’ha dissenyat un adhesiu per tal que els ciutadans i
ciutadanes de Sant Celoni i la Batllòria puguin exercir el dret de no rebre
publicitat comercial tot enganxant-lo a la bústia. Les persones interessades
el poden passar a recollir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

(municipal, etc.).
En aquesta línia, també hi ha mecanismes per evitar que us arribi
• Substituir l’anterior ‘Ordenança reguladora de la intervenció de

publicitat per correu franquejat. La Federación de Comercio Electrónico

l’administració municipal en l’activitat de publicitat dinàmica’, de

y Marketing Directo (FECEMD), que agrupa les principals associacions

22 de desembre del 2000, molt llarga (24 pàgines) i impossible de

estatals d’empreses de telemarqueting, venda a distància, de distribució de

complir pel seu caràcter excessivament restrictiu.

publicitat directa i fins i tot ONGs , ha creat un servei on line on ho podeu
sol·licitar: només cal accedir al portal www.fecemd.org i donar-se d’alta a
l’enllaç Llista Robinson.
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Espai públic
Reparació del
voladís de can Ramis
Can Ramis ja té arreglat el voladís de fusta
que es va cremar fortuïtament durant la Festa
Major de setembre. Sortosament el dany va ser

Neteja de xiclets
enganxats al carrer
Major i a la plaça de
l’Església

lleu i la intervenció que s’ha dut a terme no ha

Durant el mes d’octubre s’ha dut a terme la

implicat gran complexitat.

neteja de xiclets enganxats al carrer Major
i a la plaça de l’Església. Una empresa
especialitzada ha treballat amb vapor a baixa
pressió i detergent per treure la gran quantitat

Problemes sanitaris
de les palmeres a
Sant Celoni
Aquest mes d’octubre s’han detectat al
municipi les primeres palmeres afectades pel
coleòpter barrinador, conegut com el morrut
de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus), i
per l’eruga barrinadora, que és una papallona
sudamericana (Paysandisia archon).

de xiclets que hi havia enganxats al terra. A
més de la mala imatge que suposen, els xiclets
converteixen el paviment en una massa
enganxosa. El sistema habitual de neteja
viària no aconsegueix treure aquesta brutícia
i per això ha calgut contractar una empresa
Voladís de fusta arranjat

especialitzada.

A Catalunya, la papallona ha afectat a les
palmeres de les espècies Trachycarpus fortunei
i Chamaerops humilis, mentre que l’escarabat
sol atacar a la palmera canària (Phoenix
canariensis) i també a la datilera (Phoenix
dactylifera). A Sant Celoni, només s’han
detectat dos casos, un de l’escarabat atacant a
la palmera canària en el carrer Diputació i un

Millores a la plaça
de l’Església de la
Batllòria

altre de la papallona afectant a un Trachycarpus
en el carrer d’Esteve Cardelús.
Qualsevol persona que cregui que algun

Durant el mes d’octubre s’han dut a terme

exemplar de palmera pot estar afectat per alguna

diverses intervencions de manteniment i

d’aquestes plagues cal que es posi en contacte

endreça a la plaça de l’Església de la Batllòria

amb l’Àrea d’Espai Públic (93 864 12 16).

com l’eliminació d’alguns clots al voltant
d’arbres. El mes de novembre es repararà el
banc de l’Església a més d’altres petits acabats

Una empresa especialitzada ha treballat amb
vapor a baixa pressió i detergent

Més informació sobre les plagues a:

www.ruralcat.net

que milloraran la imatge i les possibilitats d’ús
ciutadà de l’espai.

De moment s’han eliminat alguns clots al
voltant d’arbres

Millores a
l’enllumenat
per disminuir la
contaminació
lumínica i estalviar
energia
Durant el mes de novembre començaran els
treballs d’adequació de diverses zones del

Neteja de clavegueram
i embornals

municipi per a minorar la contaminació

La imatge de camions amb grans dipòsits,

a les rampes per travessar sota la via als

mànegues i sorolloses bombes d’aspiració és

carrers d’Esteve Mogas i d’Indústria, la plaça

freqüent als municipis. Periòdicament es fa

de l’Estació o la plaça Comte del Montseny,

el manteniment de clavegueram i embornals,

es canviarà les velles lluminàries per nous

mitjançant neteges intensives que permeten

models totalment homologats per generar

garantir la correcta circulació i absorció de les

menys flux cap el cel i, alhora menys despesa

aigües de pluja. Sant Celoni compta amb més

d’energia. Es compta que el Departament

de 3 mil embornals que cal tenir en bon estat

de Medi ambient de la Generalitat de

de funcionament. Amb un sistema tan extens

Catalunya donarà suport a aquesta iniciativa,

és possible que hi hagi punts endarrerits.

arran de la sol·licitud d’ajut formulada per

Per aquest motiu, l’Ajuntament s’agraeix

l’Ajuntament.

Eruga
barrinadora
(papallona)

lumínica i la despesa energètica. En llocs com
ara la plaça de Mercè Rodoreda, els accessos

Morrut de la
palmera
(escarabat)

Espècie afectada
pel coleòpter
barrinador
conegut com el
morrut de les
palmeres

la col·laboració de la ciutadania avisant a
l’Ajuntament quan es detecten indrets bruts.
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SeguretatEn
ciutadana
portada
Com es dóna de baixa un vehicle?
L’administració que reconeix la baixa dels vehicles és la Prefectura
Provincial de Trànsit. Tot i això, si desitgeu obtenir més informació sobre
tràmits relatius als vehicles, us podeu dirigir a la seu de la Policia Local
de Sant Celoni.

Creació d’una franja perimetral
a Boscos del Montnegre
L’Ajuntament de Sant Celoni ha iniciat de forma subsidiària els treballs
de creació d’una franja perimetral de protecció a Boscos del Montnegre
d’acord amb l’article 4.4 de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció

L’article 35 del Reglament General de Vehicles disposa que quan el titular

d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata

o tercera persona que acrediti suficientment la propietat d’un vehicle el

amb la trama urbana. Les tasques consisteixen en la creació d’una franja

vulgui retirar de la circulació de forma permanent haurà de presentar els

exterior de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada i en mantenir el

documents següents:

terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la
massa arbòria aclarida.

• sol·licitud en imprès oficial que facilitaran les Prefectures de Trànsit
• DNI en vigor (o targeta de residència, en cas de ser estranger o poders
en cas de ser persona jurídica)

Manteniment municipal de l’enllumenat
Després d’assumir la gestió de la zona de Boscos del Montnegre mitjançant
el sistema de cooperació, l’Ajuntament ha començat a fer actuacions

• permís o llicència de circulació
• targeta d’inspecció tècnica o certificat de característiques del vehicle
• original i fotocòpia del darrer rebut cobrat de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica i imprès de baixa d’aquest impost. A més, s’haurà

de manteniment de l’enllumenat. Aquestes tasques s’afegeixen a les ja
habituals de recollida d’escombraries (rebuig, orgànica i selectiva) que ja
es desenvolupaven des de fa anys, així com a les de tractament de les
franges perimetrals.

d’abonar la taxa per l’import legalment establert (excepte vehicles que
en sigui exempts).

El vehicle que es
vol donar de baixa
s’ha de lliurar
obligatòriament a
un centre autoritzat
de tractament o a
una instal·lació de
recepció regulats
en el Reial decret
1383/2002.

Atenció!
Sessió informativa sobre
el risc químic al municipi
Dilluns 24 de novembre
19.30 h - Ateneu de Sant Celoni
21 h - Centre cívic del carrer Major de la Batllòria

Sessions informatives de cara a explicar a tota la
població què és el risc químic i les mesures de
prevenció i de protecció que cal aplicar en cas
d’accident.
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Prova de sirenes a
Sant Celoni i la Batllòria
Divendres, 28 de novembre a les 11 h
Les sirenes d’avís d’accident químic situades a Sant Celoni i la Batllòria
s’activaran en proves a les 11 h i es desactivaran a les 11.10 h.
Els ciutadans no han de fer res: es tracta d’una prova per controlar
la potència de les sirenes i familiaritzar-se amb el seu so.
A més de Sant Celoni i la Batllòria, la prova tècnica de sirenes
es farà a diferents municipis de Catalunya.

Esports
Desenvolupament
Ampliació del servei de recollida de cartró
generat pels comerços a l’illa de vianants
Amb l’objectiu de reduir l’acumulació de cartró de procedència
comercial al voltant dels contenidors ubicats al centre del municipi,
a partir del 15 de novembre s’ampliarà el servei de recollida de
paper i cartró a l’illa de vianants. D’aquesta manera s’evitaran les
molèsties i l’embrutiment que genera a l’espai públic i alhora,
augmentarà el volum de cartró recuperat.
L’ampliació consistirà en la recollida porta a porta els dissabtes
de 2 a 3 de la tarda. Els comerços dels carrers inclosos a l’àmbit
d’actuació -que s’indica al plànol adjunt-, han de deixar el paper i
el cartró, degudament plegat, davant del seu establiment des de
les 13.30 fins les 14 h, hora en què començarà la recollida. Les
activitats ubicades al passatge Sant Ramon i al tram del carrer Major
comprès entre la plaça d’en Nicola i la plaça del Bestiar hauran de
dipositar-ho als punts assenyalats específicament.
Cal tenir en compte que si els comerços treuen el cartró més tard
de les 14 hores, el servei pot haver passat i, per tant, els materials
restaran al carrer fins el dilluns matí, amb l’agreujant que no es
recolliran selectivament

Agromercat, productes d’aquestes terres
El cap de setmana del 8 i 9 de novembre, coincidint amb les festes de Sant Martí, Sant Celoni acollirà
la tercera edició de l’Agromercat, productes d’aquestes terres.
Aquesta fira, organitzada per l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, presenta més d’una
quinzena d’artesans i productors alimentaris de les comarques de l’Anoia, el Bages, el Garraf i el Vallès
Oriental. Enguany, l’Agromercat que s’ubicarà al carrer Torras i Bages, se celebrarà conjuntament amb
la Fira d’artesania amb l’objectiu de potenciar aquests dos mercats de productes artesanals.

Els comerciants i l’Ajuntament de
Tordera visiten el model d’urbanisme
comercial de Sant Celoni
El dilluns 6 d’octubre un grup de 15 comerciants
i representants de l’Ajuntament de Tordera
van tenir l’oportunitat de conèixer el model
d’urbanisme comercial de Sant Celoni, en
un intercanvi d’experiències promogut per
la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de
Tordera. Els assistents van ser rebuts a la Casa
de la Vila pel regidor de Desenvolupament,
Marià Perapoch, i per membres de la Junta de la

La Fira del Vehicle
d’Ocasió supera
la previsió de
vendes
Tot i la situació econòmica actual, la valoració
de vendes de la VII Fira del Vehicle d’Ocasió
i Km 0, que va tenir lloc els dies 11 i 12
d’octubre, és positiva segons els organitzadors.
Es va superar la previsió de facturació inicial i
tot i que va baixar el nombre de públic, la fira
va atreure gent de diferents procedències al
nou emplaçament, al vial paral·lel a la C35.

Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni,
on els tècnics municipals i de l’associació de comerciants van explicar l’evolució de les polítiques
locals de suport al comerç urbà. Sant Celoni té un nombre d’habitants similar a Tordera i és un
referent en l’amabilització d’espais i creació de zones de vianants amb l’objectiu de dinamitzar
el comerç local. La visita va finalitzar amb una passejada pels carrers del centre de Sant Celoni
on els comerciants i representants de l’Ajuntament de Tordera van poder comprovar com una
política adequada d’urbanisme comercial permet la creació de zones de passeig i potencia la
millora del comerç.
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Esports
En portada
El patinatge artístic celoní
al Campionat de Món de Taiwan
L’Ajuntament aconsegueix trobar patrocinadors per completar el pressupost de l’expedició
La secció de patinatge artístic del Club Patí Sant Celoni ja està a punt per viatjar a
la capital de Taiwan, Taipei, on es disputarà el Campionat Mundial entre el 8 i el 22
de novembre. L’expedició la formaran una vintena de persones, entre patinadors i
patinadores, representants del club i família. El viatge durarà 10 dies: sortiran el dia
11 de novembre, la competició serà el 15 i tenen previst tornar el dia 22.
Per fer possible aquest viatge, durant mesos el Club ha fet gestions per buscant
espònsors. L’Ajuntament a més del seu suport econòmic ha aconseguit trobar
patrocinadors entre tres empreses concessionàries de serveis municipals Sorea, CLD Concesionaria Barcelonesa i UFEC Unió de Federacions Esportives
de Catalunya-, que han fet possible completar el pressupost necessari per poder
viatjar a la Xina.
El club celoní entrenat per Jaume Pons continua fent història i sens dubte ja ha
aconseguit un dels millors palmarès mundials del patinatge.
Amb la coreografia Electro-Geo-Drama, Emma Enriquez, Andrea López, Gemma

Les tres empreses que han acceptat patrocinar l’expedició a
proposta de l’Ajuntament van fer efectiva la seva aportació a
representants del Club Patí en un acte el passat 30 d’octubre

Margarit, Maria Carmen García, Jaume Pons, Magalí Fortón, Laura Vila i Agnès
Auledas han entrenat fort per intentar revalidar, aquesta vegada a la Xina, el segon
títol mundial. MOLTA SORT!

El cicle de
caminades per a la
gent gran comença
a Sant Celoni
Servei de revisions
mèdiques per a les
entitats esportives
gestió del Centre Municipal d’Esports Sot de
les Granotes, promouen un nou servei adreçat
especialment a les entitats esportives per tal
que les persones federades tinguin accés a
revisions mèdiques a preus assequibles. Les
revisions mèdiques adreçades a persones
que

desenvolupen

activitat

física

d’una

certa intensitat són molt importants per

L’estiu de 2010 Barcelona acollirà un esdeveniment molt

El 19 de novembre comença una nova

rellevant dins del món de l’Es-

edició del programa de caminades A cent

port: el Campionat d’Europa

cap els 100 que combina esport, salut i
convivència, amb una caminada entre Sant
Celoni i Campins. Ens visitaran persones

L’Ajuntament i l’empresa concessionària de la

Suport de Sant
Celoni al Campionat
d’Europa d’Atletisme

grans de quatre poblacions. El programa
A cent cap els 100 és una iniciativa de la
Diputació de Barcelona, i té per objecte
estimular l’activitat física, la convivència i
el coneixement del territori entre gent gran
dels municipis de la província. Les persones
interessades a participar-hi s’han de dirigir
a l’Àrea d’Esports situada a la Rectoria Vella

d’Atletisme. Per promocionar l’esdeveniment i
alhora la pràctica d’aquesta disciplina esportiva,
el comitè organitzador ha convidat una cinquantena de municipis catalans a donar-hi suport, tot
adherint-se als actes que, amb aquesta finalitat
s’ha programat des d’ara i fins a la data de celebració. L’Ajuntament i el Club Atletisme Sant
Celoni donen suport a la iniciativa, de la qual
s’anirà informant des dels mitjans de comunicació municipals.

(tel. 93 864 12 12).

evitar càrregues inadequades i per assolir
correctament el binomi esport-salut. De la

a les característiques i objectius de la persona,

Estudi sobre la ubicació de la piscina
municipal a l’aire lliure

vetllant perquè l’activitat esportiva li ofereixi el

La Diputació de Barcelona ha donat suport a la petició de l’Ajuntament de Sant Celoni de facilitar

màxim benefici.

recursos per a l’elaboració d’un estudi que ha de definir la ubicació més idònia per a construir

revisió se’n emet el que s’anomena Informe
Mèdic de Prescripció d’Exercici que s’adapta

la nova piscina municipal a l’aire lliure de Sant Celoni. Aquest treball –que estarà disponible la
primavera vinent- també inclourà una anàlisi de possibilitats per una nova ordenació i millora de
la zona esportiva municipal de can Sans.
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Habitatge
Ajuts per a propietaris d’habitatges
desocupats que els posin en lloguer
Els propietaris d’un habitatge desocupat que el vulguin llogar compten amb un ajut per a obres
de reforma i posada al dia. La quantia de la subvenció es fixa segons els imports acreditats per la
persona sol·licitant amb un màxim de 6.000 euros per habitatge.

Adequar instal·lacions

Aïllament

Aigua

1.500 €

Tèrmic i/o acústic

3.000 €

Gas

1.000 €

Aïllament total

3.000 €

Electricitat

3.000 €

Aïllament parcial

2.000 €

Sanejament

1.500 €

Creació del
Registre d’immobles
desocupats per
incentivar la
incorporació
d’habitatges en el
mercat de lloguer
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el Reglament
per determinar la condició d’habitatges desocupats amb caràcter permanent i la creació del
Registre municipal d’immobles desocupats.

Arranjaments

Es tracta, en primer lloc, d’incentivar la incor-

Bany

3.800 €

Paviment

2.000 €

poració d’aquests habitatges en el mercat de

Cuina

5.000 €

Fusteria interior

3.000 €

lloguer i en segon lloc, penalitzar amb un re-

Pintura

2.000 €

Fusteria exterior

3.000 €

càrrec de fins al 50% de la quota líquida de
l’impost de béns immobles a tots aquelles

Entre les principals condicions a l’hora d’accedir a aquest ajut destaca l’obligatorietat de destinar

cases que estiguin desocupades. L’aplicació

l’habitatge a lloguer mitjançant l’Oficina Local d’Habitatge i el termini màxim de 6 mesos entre la

d’aquest recàrrec es farà efectiu a l’exercici

data en què s’han realitzat les obres i la data del contracte de lloguer.

següent al de l’inscripció en el registre, prèvia
comprovació del compliment de les condicions
per considerar-lo desocupat per part de l’Administració local.

Ajuts a l’adquisició d’un habitatge
existent concertat

Els immobles inclosos en aquest registre re-

L’habitatge existent concertat és una nova figura a mig camí entre el de protecció oficial i el de lliure

a posar l’habitatge al lloguer i comunicant als

mercat. Els ajuts per a les persones que hi optin segons el decret 152/2008 de 29 de juliol són:

seus propietaris les mesures incentivadores i

bran una notificació municipal convidant-los

de foment actualment existents: assegurances,
Préstecs preferencials
- Primera hipoteca per una quantia del 80% del preu de l’habitatge i els annexos vinculats.
- Amortització: mínim 30 anys.
- Quotes: creixents a l’1%.
El prestatari podrà optar per substituir la quota creixent per una quota fixa.
- Comissions: exempt

garantia del cobrament de rendes, ajudes en
obres i rehabilitacions, prestació d’assessorament per part de l’Oficina Local d’Habitatge,
programes de cessió de l’habitatge a l’administració, emissió de cèdules d’habitabilitat...).

- Interès nominal fix
- Una segona hipoteca per un import de fins al 20% del preu de l’habitatge
- Amortització: entre 10 i 20 anys.
- Comissió d’obertura: 1%
- Interès amb revisió anual: Euribor a un any + 1,25 %
Subvenció a fons perdut del 2% del preu de l’habitatge
En qualsevol cas, el global dels préstecs concedits no pot ser superior al 100% del preu de l’habitatge
i dels annexos. A Sant Celoni, el preu del metre quadrat útil no pot excedir de 2.600 euros amb un
màxim de 200.000 euros l’habitatge.
És condició indispensable estar inscrit al Registre únic de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial.

T’agradaria poder accedir a
un habitatge de compra o de
lloguer a un preu inferior al
de mercat?
Inscriu-te al registre de
sol·licitants d’habitatge de
protecció oficial
Presencialment a l’OLH o a
través del correu electrònic
habitatge@santceloni.cat

Més informació a l’Oficina Local d’Habitatge, www.santceloni.cat, www.gencat.cat
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Subvencions
En portada
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

Família

Ajuts

Gent gran

Autonomia personal i atenció a la dependència

Sol·licitud del Títol de família nombrosa

Sol·licitud i Revisió de grau de disminució

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

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

Habitatge

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

OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

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

Indefinit

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.

Àrea de Comunitat
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

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

OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Indefinit

Matrimonis que celebren els 50è aniversari
de casament

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.

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

Programa “Noces d’Or”

Ajuts personalitzats a l’allotjament 2008
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Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Àrea de Comunitat
Oficina Local d’Habitatge

Partits polítics
El projecte d’ARE més a
punt. El nou hospital més
a prop
Fa unes setmanes, representants
de la Generalitat van informar a
tots els grups municipals sobre
l’estat del projecte de l’ARE a Can Riera de l’Aigua. El projecte actual, que inclou 244 pisos lliures i 298 de protecció,
permet a Sant Celoni la construcció del nou hospital, un
centre de dia i residència per gent gran i un centre educatiu per a nois i noies de 14 a 16 anys al costat de l’escola
Pallerola i per tant agrupar en un únic centre l’educació de
3-16 anys. La masia de Can Riera passarà a ser propietat

La desclassificació de la
Ferreria i la consulta popular
sobre l’ARE, a punt
Davant la inoperativitat observada als grups
municipals de CiU i el PSC-PSOE, des de la
CUP vam utilitzar el ple de l’octubre per desencallar dos dels temes calents
que hi ha actualment sobre la taula en matèria d’urbanisme: la Ferreria i
l’ARE. D’una banda, vam presentar una moció en què instàvem l’ajuntament a sotmetre en el ple següent “la necessitat de classificar la zona de
la Ferreria com a sòl no urbanitzable”. La moció va ser aprovada, tot i que
amb una certa recança per part de la resta de grups municipals, ja que
no es va assegurar que fos en el ple següent si els treballs tècnics s’endarrerien. La presència d’una vintena de veïns de la Batllòria disfressats de
pagesos, aixecant pancartes amb el lema “Salvem les Ferreries”, i amb la

ESQUERRA AL SERVEI
DE LA VILA
Aquesta tardor hi haurà dos temes
a resoldre: les noves ordenances
municipals de publicitat, que equiparen les entitats amb afany de lucre amb les que no ho són; i
l’ARE, encara, perquè no es va saber condicionar, en el seu moment, l’aprovació del pressupost de l’ajuntament a la retirada
d’aquest projecte residencial desmesurat. Hi ha indicis, però,
que el govern de CIU continua obert a la negociació...
Per la nostra banda, volem fer balanç d’aquest últim any. Ha
calgut fer canvis: escollir una nova executiva i iniciar una nova
relació amb l’ajuntament i amb els partits polítics que hi estan

EN TEMPS DE DIFICULTATS,
EMPENTA I MESURES
REALISTES

del municipi i es crearà un gran parc fluvial de uns 50 m
d’ample i una superficie de quasi 40.000 m2 des de l’entrada de llevant fins el “torrent de Maribaus”, zona que
queda absolutament intacta, com ara. El 80% és espai
públic, essent l’ARE de can Riera de l’Aigua la que mes
aportació d’espai públic crea.
Després de la reunió estem convençuts que “Sant Celoni
té al seu davant una oportunitat històrica” i, des de CiU,
treballarem per aprofitar-la. I també treballarem per no ferho sols. Ja ha passat força temps des de les primeres notícies sobre l’ARE. Nosaltres vam esperar a posicionar-nos
fins a conèixer el projecte definitiu, d’altres no. Sobre això
ja n’hem parlat prou, no cal jutjar altra vegada si va ser

més o menys precipitat. El que cal és ser prou generosos,
tots plegats, per veure que el projecte val molt la pena.
Per veure que Sant Celoni s’hi ha d’abocar amb la il·lusió
i l’esperança de ser un poble millor, amb els seus polítics
al capdavant, sense protagonismes, junts i, amb l’actitud
responsable que ens demana la situació actual, a favor del
progrés de Sant Celoni.

companyia d’un ànec, un conill, carabasses i castanyes, van reflectir el desig
popular de preservar la Ferreria --una zona d’elevat interès natural, paisatgístic i històric a la llera de Tordera-- a partir de la seva reclassificació com a
sòl no urbanitzable, per evitar que es construeixi un polígon industrial més
en un poble, la Batllòria, que ja ara està rodejat per naus industrials.
D’altra banda, després d’haver observat que la Generalitat tira endavant
sense escrúpols la maquinària de l’ARE --el projecte que preveu urbanitzar
Can Riera de l’Aigua i al qual tant la CUP com la majoria del ple s’hi han
oposat des del principi--, i tenint en compte que l’Estat espanyol no té termini per autoritzar la consulta popular sobre aquest projecte, des de la CUP
vam instar el consistori a fixar la data del 14 de desembre per dur a terme
una consulta popular oficiosa. La moció va ser aprovada per tots els regidors
i es va fixar com a data límit per fer-la l’última quinzena de gener.

Sant Celoni, la primera població amb un Reglament d’habitatges desocupats

representats. En les converses hem constatat unes millors relacions amb tots i en tots hem trobat l’interès superior de servir
a la vila.

marcal i congrés nacional... En fi, ha estat un any ple de novetats, i més se n’esperen d’un partit tan dinàmic. No cal dir que
necessitem els vostres consells i suport. Si Esquerra vol tornar a
ser una força imprescindible a la nostra vila, cal treballar sense
defallir. Aquesta tasca afecta la militància i tothom qui comparteix els nostres principis bàsics d’independència nacional i
justícia social i que vol dedicar una part del seu temps a millorar
la seva (i la nostra) vila. Ja hi ha persones que últimament han
triat l’opció de la militància o s’han fet amics d’Esquerra. És
l’hora que tu et decideixis.

En l’àmbit municipal, hem presentat mocions a l’ajuntament,
moltes de les quals han estat aprovades (Programari lliure a tot
el municipi, Dret al propi cos i a l’avortament, Llibertat per al
Franki, etc.). Altres han estat ajornades (Regidoria de Dones,
TV3 als Països Catalans i Un país, una bandera). A cada ple
hem intervingut i hem exposat el nostre punt de vista. A més,
hem publicat articles en diferents mitjans locals i comarcals. Per
acabar, direm que hem fet presentacions de llibres i actes de
tipus electoral. Hem netejat deutes i hi ha hagut un bon grapat
d’esdeveniments: eleccions al congrés espanyol, congrés co-

un document (amb els vots a favor de PSC i CIU, la CUP va votar
en contra) en el que es concretaven propostes estructurades en tres
grans àmbits.

La difícil situació econòmica que està
travessant l’economia mundial, té una
incidència directa en els nostres ciutadans
i ciutadanes. Per això, cal una resposta
clara per a fer front a la crisi amb decisions i mesures reals de totes
les administracions públiques i, per descomptat, també des de les
corporacions locals.

- Austeritat en la gestió municipal: (congelació de sous i dietes dels
representants polítics, reducció de despeses de protocol, representació
i publicitat, així com no incrementar la pressió fiscal dels ciutadans i
ciutadanes de Sant Celoni i la Batllòria.)

El Grup Socialista va sol·licitar la celebració d’un ple extraordinari per
consensuar, amb la resta de partits, mesures per fer front a aquesta
difícil situació. El ple, que es va realitzar el dia 22 d’octubre, va aprovar

- Suport a la ciutadania: Incrementar els recursos econòmics destinats
a la protecció dels col·lectius amb menys recursos, es a dir, augmentar
la despesa social per poder ampliar les ajudes. No hem d’oblidar

- Manteniment de la inversió pública: (aposta per l’obra pública,
l’habitatge i el comerç local)

Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni
santceloni@ciu.info

Gràcies a la iniciativa de la CUP, en el ple de l’octubre es va aprovar el
Reglament d’habitatges desocupats, amb la qual cosa Sant Celoni és el primer poble que fa ús de les poques eines que ens permeten les lleis actuals
i que disposa d’un Reglament d’aquest tipus, una norma que suposa un
increment del 50% a l’IBI dels pisos buits. L’objectiu d’aquest increment no
és en cap cas recaptatori, senzillament pretén solucionar la paradoxa que
suposa la tendència a construir sense parar i no tenir en compte la gran
quantitat d’habitatges que estan buits (segons un dels estudis del projecte
de l’ARE, a Sant Celoni actualment hi ha 1.145 habitatges buits).

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

Secció Local d’Esquerra Republicana de
Catalunya
santceloni@esquerra.org
que seran els sectors més dèbils de la societat els que patiran més
intensament els efectes negatius de l’actual situació econòmica. S’ha
de potenciar especialment el servei d’ocupació que inclou el servei
d’orientació laboral, el suport a la creació d’empreses i programes de
formació per afavorir la creació de llocs de treball.
Entre tots, amb una actitud responsable i seriosa, podem treballar per
mitigar, en la mesura de les nostres possibilitats, els efectes de la crisi.
Hem d’aprofitar, des de el mon local, el marge d’actuació que tenim,
encara que aquest, malauradament, sigui poc. No fer-ho, amb l’excusa
de que la crisi és global, seria una actitud immadura i irresponsable.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

Oficina d’atenció
ciutadana

OAC
L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Celoni està
situada al carrer Campins número 24, a l’edifici del Safareig. Els
ciutadans s’hi poden adreçar tant per rebre informació com per
realitzar diversos tràmits i gestions.
Els tràmits més sol·licitats són:
• Sol·licitud claus d’accés al sistema WI-fi
• Alta en el padró d’habitants, canvis de domicili o sol·licitud de
volants / certificats d’empadronament
• Sol·licitud de llicències d’obres, d’entrada de vehicles per la vorera
(guals), de llicències d’activitats
• Sol·licitud d’inscripció en el Servei Municipal d’Ocupació
• Recollida i tramesa a l’òrgan competent de les sol·licituds d’ajuts
relacionats amb serveis socials, com l’ajut econòmic per fill a càrrec,
el carnet de família nombrosa, IMSERSO, sol·licitud participació en
el programa “Noces d’Or”

A l’OAC us podreu adreçar per demanar qualsevol informació sobre
el municipi. Treballem diàriament per millorar el servei, facilitant
cada vegada més les relacions dels ciutadans amb l’Administració.
Per aquest motiu, tenim com a objectiu agilitzar la gestió dels tràmits
i oferir un servei de qualitat.
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous de 8.30 a 14.30
i de 17 a 20 hores i els divendres de 8.30 a 14.30 hores.
Podeu contactar amb l’oficina per telèfon, al número 93 864 12 00 o
mitjançant correu electrònic, a l’adreça oac@santceloni.cat
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Exposicions

RECTORIA VELLA

El Bosc

“la Caixa” amb el medi ambient

Fins al 23 de novembre
Horari:
dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre,
dilluns tancat diumenges i festius de 2/4
de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre

AGENDA
Divendres, 7 de novembre
Hora del conte:
Una castanyada de por, amb Joan Boher
A 2/4 de 7 de la tarda
A la biblioteca de la Batllòria
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Cercavila de Bocs i Cabres
A les 7 de la tarda
A la plaça de la Vila
Organitza: Bocs i Cabres de Sant Celoni

Xerrada: Quines joguines comprar,
a càrrec d’Isabel Sanagustí
A les 8 del vespre
A la biblioteca l’Escorxador
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

CAN RAMIS

Exposició: Ferran Millán. Fotograﬁes

Ferran Millán
Fotografies

Concert de Le pim pam pum

Del 7 al 23 de novembre

Sessió música DJ, amb Miqui Puig

Inauguració:
divendres, 7 de novembre,
a les 8 del vespre
Horari:
de dijous a dissabte de 6 a 8 del vespre
diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 del
migdia i de 6 a 8 del vespre

A les 8 del vespre

Operació Tsunami
Reconstruint les
seves vides
Del 6 al 22 de novembre
Horari:
de dilluns a dissabte de 7 a 9 del vespre
Organitza:
Creu Roja Sant Celoni i Baix Montseny

A les 11 de la nit
A la sala gran de l’Ateneu

Agromercat
A les 10 del matí

A la plaça del Bestiar

Art al carrer

A la 1 de la matinada
A la sala gran de l’Ateneu

Capvuitada de la Festa Major
del barri dels Esports
Festa i activitats per a petits i grans
A 2/4 de 10 del matí
Al Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: AAVV Residencial Esports

Expedició al Montllorer

Gimcana de carruatges de cavalls

Passejades 2008: itineraris guiats pel Parc del
Montnegre i el Corredor
A les 10 del matí A l’Estació RENFE

A les 11 del matí
Al carrer Esteve Cardelús (darrere biblioteca)
Organitza: Comissió de Sant Antoni Abad

Viu el Parc a Sant Martí del Montnegre

A les 11 del matí

A la plaça de l’Església

Motociclisme:
XIII Campionat de resistència en terra

Missa
A 2/4 de 12 del migdia

A 2/4 de 12 del migdia
Al circuit del Parcmotor de Vallgorguina
Organitza: Moto Club Sant Celoni

Concert de tardor: Coral Briançó

Animació infantil, amb l’espectacle Batibull

Vermut de l’estiuet de Sant Martí

A càrrec d’El tramvia blanc
A les 12 del migdia A la plaça de la Vila

Sardanes
Amb la cobla Empordanesa
A les 12 del migdia
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: Agrupació Sardanista Baix Montseny

A 2/4 d’1 del migdia

A 2/4 de 2 del migdia

Cinema: El velo pintado
Cinema a l’Ateneu
A les 6 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu

Dissabte, 8 de novembre

Exhibició canina

Divendres, 21 de novembre

Campionat social de billar

A 2/4 de 5 de la tarda
A la plaça de la Vila
Organitza: Etocan i Montplet

Xerrada:
Arteràpia, a càrrec d’Arturo Solari

A 2/4 de 10 del vespre
A l’Escola Montcanut
Organitza: Club billar Sant Celoni

A les 10 del vespre
A la plaça de la Vila
Organitza: Col·lectiu d’artesans Baix Montseny

Concert i ball de Festa Major
A càrrec de l’orquestra Maravella
A 2/4 de 6 de la tarda
A la sala gran de l’Ateneu

Dilluns, 10 de novembre

Agromercat
A les 10 del vespre

A les 7 de la tarda
A la Biblioteca l’Escorxador
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Tertúlia literària: El llapis del fuster, de
Manuel Rivas
Conduïda per Jesús Pacheco
A les 9 del vespre A l’Hotel Suís

A la plaça del Bestiar

Campionat social de billar
Taller familiar de Mandales
A càrrec de Glòria Falcón
A 2/4 de 12 del migdia
A la biblioteca l’Escorxador
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

A 2/4 de 10 del matí
A l’Escola Moncanut
Organitza: Club Billar Sant Celoni

Dissabte, 22 de novembre
Punta Suelza, pel llac Urdizeto
Sortida d’Alta Muntanya

Cercavila de Gegants i Capgrossos

Activitat lúdica sobre els instruments musicals
A 2/4 d’11 del matí Al carrer Major

A les 6 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Amb la participació de les escoles del municipi
A les 5 de la tarda
A la plaça de la Vila

Animació infantil: Zum

Sortides culturals 2008

Sardanes
Amb la cobla La Flama de Farners
A 2/4 de 7 de la tarda
A la plaça de la Vila
Organitza: Agrupació Sardanista Baix Montseny

Presentació de la col·lecció
Anatomia del còmic celoní
Números de Xavi Plana i Martí Pey
A les 7 de la tarda
A la sala d’actes de la Rectoria Vella

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
NOVEMBRE i DESEMBRE

A les 10 del matí A la plaça de la Vila
Organitza: Col·lectiu d’artesans Baix Montseny

A Can Ramis

Fira artesana de Sant Martí

CAIXA DE MANLLEU

Fira artesana de Sant Martí

Ball de nit
Amb l’orquestra Mandolina
A les 10 del vespre
A la sala gran de l’Ateneu

Estructures musicals

A càrrec de La Tresca i la Verdesca
A 2/4 d’1 del migdia
A la plaça de la Vila

Tarda de cinema
Madagascar i La Reina (The Queen)
A les 4 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu

Dimecres, 12 de novembre
Presentació de la 6a edició del llibre Sólo
era una niña
A càrrec de Lourdes González, mare de l’Íria
A les 8 del vespre
A la sala d’actes de la Rectoria Vella

Versions en directe
Amb la Fundación No Hay Manera
A les 11 de la nit
A la sala gran de l’Ateneu

Diumenge, 9 de novembre
Sortida al Montnegre en BTT
Dos recorreguts: llarg (38 km) i curt (18 km)
A les 8 del matí
Al CME Sot de les Granotes
Organitza: Club Ciclista Sant Celoni

Concurs d’habilitat i precisió de canya
A 2/4 de 9 del matí
Al camp de futbol de Can Sans
Organitza: Agrupació de pescadors esportius de
Sant Celoni

X Trofeu Vila de Sant Celoni de tir amb arc
A les 9 del matí
Al Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Club Arc Sant Celoni

Trofeu 1r aniversari Club Billar Sant Celoni
A 2/4 de 10 del matí
A l’Escola Montcanut
Organitza: Club Billar Sant Celoni

XXIV Concurs d’allioli Vila de Sant Celoni
A 2/4 de 10 del matí

A la plaça de la Vila

Esmorzar popular
A les 10 del matí

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

A la plaça de la Vila

Vilanova i la Geltrú: museu del ferrocarril i Biblioteca-Museu Víctor Balaguer
A les 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny

Conte contat, ja s’ha acabat!,
a càrrec del grup Com sona?
A 2/4 de 12 del migdia
A la Biblioteca l’Escorxador
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Música familiar: Pere i el llop i altres
històries, amb el sextet de vent The World
Winds
Programa Entrefestes
A les 10 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

Collection night show

Teatre musical: Rudiggore, o la nissaga
maleïda, amb Egos Teatre

Passarel·la de moda i cabell
A 2/4 d’1 de la matinada
A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: MNC Perruquers i 13 Denim

Programa Entrefestes
A les 10 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

Diumenge, 23 de novembre

Divendres, 14 de novembre

Dissabte, 15 de novembre
Mostra de motos històriques 2008
Exposició i passejada pels carrers de la vila
A les 9 del matí
A la plaça de la Vila
Organitza: Amics de la Moto Antiga de Sant
Celoni

Inauguració del Parc d’Activitats
del Pertegàs
A les 10 del matí
Al Parc d’activitats del Pertegàs

Concert líric
A les 6 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: Societat Ateneu

Diumenge, 16 de novembre

Divendres, 28 de novembre

Travessa pel Moixeró

Xerrada-Audiovisual sobre l’origen de la
Terra, a càrrec d’Albert Sánchez Caso

Sortida de muntanya
A 2/4 de 7 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Dels impactes a la vida
A les 8 del vespre
A la Biblioteca l’Escorxador
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Passejada pel Montseny
Matinal de natura
A les 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Diumenge, 30 de novembre
GR-97: Cardedeu-Santa Eulàlia de Ronçana
A les 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

