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L’aigua: dret humà, bé comú,
responsabilitat de tothom!

En portada
EDITORIAL
Francesc Deulofeu
Alcalde
Arribem al maig, i amb ell, el temps meteorològic fa
un tomb. Malgrat les al·lèrgies primaverals i els refredats causats pels canvis sobtats de temperatura, el
sol aporta l’energia impagable per a superar els petits
entrebancs. Però aquest Informatiu el protagonitza un
altre element natural: l’aigua.
L’aigua és un dret humà, tal com va reconèixer el
Consell Econòmic i Social de l’ONU al novembre del
2002, el dret de totes les persones a disposar d’aigua
suficient, salubre, acceptable, accessible i assequible

L’aigua: dret humà,
bé comú, responsabilitat
de tothom!
L’aigua dolça és un bé de primera necessitat i, al nostre país, com en tots
els països de la conca del Mediterrani, és un recurs escàs, especialment en
una situació de sequera com la que ens trobem actualment. Des del mes
de febrer, Sant Celoni està en fase d’excepcionalitat 2 del Pla de sequera.
D’aquesta manera es vol intentar evitar que en els propers mesos hi hagi
restriccions d’aigua per al consum humà. L’Ajuntament, per la seva banda,
ha pres diverses mesures per reduir el consum d’aigua, reutilitzar-la i
millorar-ne l’aprofitament. Però a banda d’aquesta actuació municipal, es
fa necessària la corresponsabilitat de tothom.

per a l’ús personal i domèstic. I un de cada 5 habitants d’aquest planeta (més de 1.200 milions) no te-

L’augment de la població, però també el fet que cada vegada consumim més aigua, ha fet

nen accés a aigua potable!

que el consum global d’aigua del nostre municipi gairebé no hagi parat de créixer en els
darrers anys. Sota el terme “nova cultura de l’aigua” s’apleguen tots aquells conceptes que

L’aigua és un bé universal, no perquè tot l’univers en
pugui fer l’ús que li doni la gana, sinó perquè ningú
gosi a atribuir-se’n la seva possessió.
I nosaltres hi afegim un tercer qualificatiu: l’aigua és

han de permetre una gestió correcta i moderna dels recursos hídrics fent un ús racional.
Això passa per l’estalvi, l’aprofitament i la reutilització de l’aigua.
Aquesta orientació és la base de la política municipal en la gestió de l’aigua.

responsabilitats de tots i totes. Perquè si bé les institucions poden i han de fer molt per a la preservació
d’aquest bé, totes i cadascuna de les persones que
habitem aquest planeta i interactuem amb el medi

Què es fa des de l’Ajuntament?

en som responsables i, a més, tenim a l’abast les
eines per a contribuir-hi.

1 Reduir el consum

Diuen els entesos que el problema global de l’aigua

La racionalització del consum fa disminuir la demanda. L’Ajuntament, com a responsable de

no és realment d’escassetat, sinó de gestió. I ja fa

la xarxa d’abastament i com a gestor de l’espai públic té molt a fer en aquest aspecte.

temps que ens adverteixen i que hi ha solucions damunt la taula, però sembla que fins que la situació

• Una primera mesura fa referència a l’eficiència en el subministrament. El rendiment

no esdevé crítica ens costa moure’ns. Caldrà millorar

de la xarxa actualment es troba entre el 75% i el 80%. Per tal d’augmentar el rendiment

en aquest sentit, sens dubte. En les pàgines següents,

de la xarxa, l’Ajuntament va incloure en el contracte de subministrament d’aigua potable

trobarem pistes més concretes per intensificar el tre-

signat fa dos mesos, un seguit d’actuacions d’obligat compliment en diferents camps:

ball en aquest àmbit.

substitució de la xarxa amb antiguitat (materials de ferro, fibrociment i PVC), construcció de

Feliços primers raigs de sol, i feliç convivència amb el
nostre privilegiat medi!

nous dipòsits en substitució dels actuals de la Salle i Virgili, instal·lació de comptadors per
sectors, per tal de poder fer estudis aïllats de xarxes, el que ha de permetre, amb tecnologia
d’ones de so, detectar possibles fuites o comptadors en punts de consum de rec, entre
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• Una altra mesura passa per adequar la pressions i cabals de l’aigua a les necessitats
reals. Aquesta actuació s’ha portat a terme a tots els equipaments municipals.
• Una tercera línia d’actuació municipal se centra en la reducció de l’aigua que es gasta en
el rec. Sant Celoni ha limitat el rec de jardins i espais públics al mínim imprescindible fins al
punt de deixar de regar allà on era possible. Val a dir que aquesta mesura és important atès
que l’aigua que es consumeix en el rec, tot i que serveixi per recarregar aqüífers no es pot
reutilitzar, cosa que no passa amb les aigües d’ús domèstic.
• Per promoure l’estalvi d’aigua a les cases l’Ajuntament distribueix estoigs estalviadors
d’aigua a totes les persones que ho sol·licitin a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant
Celoni i de la Batllòria. Del 29 de març al 4 de maig els visitants de l’exposició Som Aigua
que va acollir la Rectoria Vella van poder endur-se un d’aquests sistemes d’estalvi d’aigua.
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Coneix algunes
tecnologies per estalviar aigua

2 Reutilitzar
Una xarxa per transportar aigua de qualitat inferior
La reutilització d’aigües és una altra manera de disminuir-ne el

TECNOLOGIA

consum. Molts experts proposen la construcció d’una doble
canonada que pugui recollir aigües regenerades per aquells usos

ESTALVI
MÀXIM

DESCRIPCIÓ

AIXETES QUE ESTALVIEN AIGUA

que no necessiten d’aigua potable.

AIXETES MONOCOMANDAMENT
En aquest sentit, s’ha proposat instal·lar un tractament de
desinfecció a l’Estació depuradora d’aigües residuals de Sant

Obertura en dues fases

50%

Monocomandament de dues
posicions: cabal suficient
per a usos habituals i cabal
màxim

40%

Limitador intern del pas
d’aigua per tal que en obrir
el monocomandament, no es
disposi del cabal màxim

Estalvi
d’energia

Monocomandament amb
desplaçament obligat de la
palanca cap a l’esquerre per
obtenir aigua calenta

Celoni que ha de permetre utilitzar les aigües de la sortida de la
depuradora per a reg.
Regulador de cabal

3 Aprofitar
Ús d’aigua no potable per netejar carrers i regar jardins

Obertura en fred

És evident que no per a tot necessitem aigua potable. La neteja
dels carrers, de contenidors o el reg es poden fer amb aigua crua,
sense potabilitzar. Des de l’Ajuntament s’està treballant per a fer
una canonada de distribució d’aigua crua, prèvia al tractament,

RUIXADORS DE DUTXA

per a rec, càrrega de camions cisterna i connexió de nous hidrants
dels futurs desenvolupaments.
Les

noves

actuacions

urbanístiques

amb

participació

Barreja amb aire

40%

Reducció de l’àrea de difusió

50%

Concentració del raig de
sortida sense reduir la
quantitat d’aigua útil

50%

Modificació de la sortida
d’aigua en funció de la
pressió o del tipus de raig
seleccionat en el mateix
capçal

16% i
estalvi
d’energia

Selector de temperatura
amb escala graduada, que
permet escollir i mantenir
la temperatura desitjada

de

l’Ajuntament són una oportunitat per incorporar bases intermèdies
de recollida d’aigües pluvials, que a l’hora de laminar l’aigua en
fortes avingudes, permeten dotar d’aigua per al reg de les zones
verdes del voltant, mitjançant grups de pressió per aquests usos.
Reducció de cabal

Què pot fer la a ciutadania?
L’ajuntament demana la col·laboració ciutadana en
l’estalvi d’aigua
A la llar, hem de reczar que el vàter i la dutxa o bany sumen el

Augment de la mida de la
gota i la pressió de sortida,
donant la mateixa sensació
de mullat

AIXETES TERMOSTÀTIQUES
Limitador de temperatura i cabal

50% del consum total d’aigua. Aquí cal un canvi d’hàbits. També
la tecnologia ens ajuda amb les aixetes o els electrodomèstics
dissenyats especialment per assolir graus elevats d’eficiència.

ADAPTACIÓ DE LES AIXETES VELLES
Cal tenir en compte que un 30% de l’aigua que entra en un habitatge
se’n va pel vàter: cada cop que estirem de la cadena cauen uns

Barreja aire amb l’aigua
garantint el cabal

Airejador – perlitzador per a aixetes

40%

Limitador de cabal per aixeta i dutxa

60%

Redueix la quantitat total
d’aigua que surt per l’aixeta
en reduir la secció de pas

30%

Bloqueja el pas d’aigua sense
haver de tancar l’aixeta.
S’evita la manipulació de la
barreja en l’ensabonat

Interrupció de descàrrega

40%

Permet aturar el procés de
buidat de la cisterna de
manera voluntària, amb una
segona pulsació o baixant el
tirador

Doble polsador

60%

10 litres d’aigua! Ara, la indústria dels sanitaris ja comercialitza
dipòsits de 6-7 litres. Us proposem un invent casolà: poseu dins
la cisterna una ampolla d’aigua plena, de forma que amb el seu
volum disminueixi la capacitat de càrrega de la cisterna i, per tant,
la quantitat d’aigua que desallotja.
Interruptor del flux d’aigua per a
dutxes

Podem aprofitar l’aigua que surt de la dutxa mentre esperem que
estigui calenta. Posem-la en una galleda i fem-la servir pel vàter
o per regar. L’aigua de rentar o bullir verdures també la podem
aprofitar per regar.

CISTERNES DE VÀTER

Consulta la teva ferreteria o el teu instal·lador si vols utilitzar
algun mecanisme estalviador d’aigua (veure el quadre lateral), i
recorda que en comprar el rentavaixelles o la rentadora pots optar
sempre per un model que consumeixi menys aigua.

Ofereix dues opcions per a la
descàrrega parcial de l’aigua
de la cisterna en funció de
l’ús (3 i 6 litres; 4,5 i 9 litres)
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En portada
Cultura
Recull el teu estoig estalviador d’aigua!
Si vols estalviar aigua i fer-ne un ús intel·ligent instal·la un mecanisme estalviador. Pots recollir el
teu estoig d’estalvi d’aigua a l’OAC de Sant Celoni i a l’OAC de la Batllòria. És gratuït. Estalviaràs
aigua i diners!

Què
NO
podem
fer?
Amb l’objectiu d’estalviar aigua davant la
greu situació de sequera que pateix Catalunya i segons estableix el decret 257/2007,
de 27 de novembre, sobre l’adopció de mesures excepcionals i d’emergència amb motiu de l’entrada en la fase d’excepcionalitat
2 del Pla de sequera, està prohibit utilitzar
aigua apta per al consum humà de les xarxes d’abastament per:
• Regar jardins, prats, horts, zones verdes
i esportives, de caràcter públic o privat.
• Regar o aigualejar els vials, carrers,
senders i voreres, de caràcter públic o
privat.

Marià Perapoch
Regidor d’Entorn, Desenvolupament i Sostenibilitat

Tot i que és ara quan els nostres governants sembla que s’hi han posat de ferm, ja fa temps
que tenim un greu problema amb l’aigua.
L’aigua és un bé molt preuat, sense ella hi ha moltes coses a les quals estem acostumats que
ens serien impossibles de portar a terme, coses tan simples com bullir l’aigua per fer una sopa,
rentar-nos les mans o les dents, dutxar-nos, rentar els plats... Penso que ja comencem a ser-ne
tots molt conscients que hem d’estalviar aigua, començant per les coses més petites com no
deixar degotar les aixetes, tancant-les quan no les necessitem...
A través dels mitjans de comunicació ens arriba la informació que Barcelona i la seva perifèria
s’està quedant sense aigua, però no podem ser ingenus perquè a nosaltres també ens toca de
prop. Com ja deveu saber, a la nostra zona Montseny-Montnegre tampoc hi ha prou aigua per
a tots.
Fa uns 25 anys, a Sant Celoni, durant l’estiu obríem les aixetes i no sortia aigua. Això passava
tot sovint. Ara les coses han millorat però sembla que aquest any si no plou, tornarem a aquell
temps. Certament no podem fer que plogui però sí que podem ajudar a què no ens en falti, i
és per això que nosaltres des de l’Ajuntament estem impulsant amb caràcter urgent la revisió
de tota la xarxa d’aigua.
No obstant això, no només l’Ajuntament ha de fer alguna cosa sinó que tota la ciutadania,
cadascú des de les seves possibilitats, ha de fer el possible per estalviar l’aigua perquè puguem
obrir l’aixeta i continuï rajant.
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• Emplenar piscines, estanys i fonts, privats o públics.
• Donar aigua a les fonts de consum
humà que no disposin d’elements automàtics de tancament.
• Rentar amb mànega tota mena de
vehicles, excepte el rentat efectuat per
empreses dedicades a aquesta activitat.

Sostenibilitat
BONA PRÀCTICA DEL MES

Saps quins residus es poden
llençar al contenidor groc?
A Catalunya prop del 24% dels residus que es llencen al contenidor groc no hi haurien d’anar.
És molt normal que al contenidor groc hi aparegui vidre, paper i cartró i tot tipus de residus com
restes de roba, radiografies, etc. El correcte és que el contenidor groc, anomenat d’envasos lleugers, només contingui envasos de plàstic, llaunes i briks. Una selecció incorrecta entorpeix tot el
procés de reciclat, a més d’encarir-lo considerablement.

Als contenidors

La resta de residus

d’envasos es recull tota mena d’envasos

de plàstic o metall no s’han de llençar al

(polietilè blanc, de color, PET o PVC), bos-

contenidor groc. Els bolígrafs, raspalls de

ses, brics, llaunes, etc. Per exemple: ampolles d’aigua o llet, envasos de detergent o

!

Recorda aixafar bé
els envasos abans de
llençar-los.
Ocuparan menys
volum!

dents i altres residus que no es puguin
reutilitzar s’han de llençar al contenidor gris, de rebuig.

iogurts, llaunes de begudes o aliments,
brics de llet o vi, bosses, safates de porexpan o paper
d’alumini.

SUGGERIMENTS
...assisteix a alguna de les activitats

... participa el II Congrés de la bicicleta

(seminaris, conferències, cinema, sortides)

de Catalunya que s’inaugura el proper 28

que organitza l’Aula de l’Aigua aquest

de maig a l’Hospitalet de Llobregat. Més

mes de maig. Pots consultar el programa

informació: www.congresbicicat.org/catala/

a www.auladelaigua.org/1programacio_

home.asp

aula.php

... cel·lebra el cap de setmana del 24 i 25
de maig el dia Europeu dels Parcs visitant
algun dels centres d’informació del Parc
Natural del Montnegre-Corredor o del
Parc Natural del Montseny o participant
en algun dels itineraris guiats que s’hi
organitzen. Pots trobar informació a
www.diba.cat/parcsn/parcs/home.asp
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Activitat
Activitat de
de Govern
govern
Ple municipal

Sí

No

8 PSC + 2 CUP

7 CiU

Abstenció

Sessió extraordinària del dia 28 d’abril de 2008
Proposta de ressolució dels grups municipals de la CUP i del PSC relativa a la realització
de l’ARE al municipi:
1. Rebutjar la realització d’un ARE (Àrea Residencial Estratègica) a Can Riera de l’Aigua.
2. Posar en coneixement del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya el contingut íntegre d’aquesta resolució.
*Realitzat el 7 de maig també a Presidència de la Generalitat
3. Instar a l’equip de govern municipal a fer tot el que sigui necessari perquè no es pugui
dur a terme l’ARE a Can Riera de l’Aigua.

Selecció de personal
Ajuntament de Sant Celoni
1. Selecció d’una borsa de treball per cobrir vacants
de peó de jardineria i de peó d’obres
• Àrea: Espai Públic
• Termini de presentació d’instàncies: 16 de maig
• Recollida de bases:
OAC i pàgina web de l’Ajuntament (sant celoni.cat)

2. Contractació d’un/a arquitecte tècnic
• Àrea: Entorn
• Termini de presentació d’instàncies: 14 de maig.
• Recollida de bases:
OAC i pàgina web de l’Ajuntament (sant celoni.cat)

Economia

Bonificacions socials
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Ull!
s’acaba
el termini de
sol·licitud

Economia
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EnEducació
portada
S’inicia a la Batllòria
el taller L’aventura
de ser mares i pares
Divendres 4 d’abril es va iniciar a la Batllòria
el taller L’aventura de ser mares i pares amb la
participació de famílies de l’escola Montnegre.
El taller vol ser un espai de debat, reflexió i
intercanvi d’experiències en el camí de la
maternitat i la paternitat.
Durant deu sessions els participants escolten
i parlen dels seus fills i filles, de l’experiència
com a mares i pares, dels dubtes i dels
coneixements. Un espai per elaborar, gaudir i

L’Escola l’Avet Roig
visita l’ajuntament
A primers d’abril, 26 nens i nenes de l’Escola
l’Avet Roig van fer una visita a l’ajuntament
i una entrevista a l’Alcalde. Aquesta activitat
s’engloba

en

el

projecte

d’activitats

complementàries per a centres educatius (visita
a equipaments municipals) que s’ofereix des
de l’Ajuntament. Entre d’altres, els alumnes
van aprendre l’organització de l’administració
local, van fer una visita a la casa de la Vila,
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i van conèixer
de primera mà reflexions de l’Alcalde sobre el
creixement del poble o la seva experiència al

aprendre.

Els alumnes de 3r de
primària escriuen un
receptari
El 16 d’abril es va presentar a l’Ateneu el
receptari de cuina que han elaborat els
alumnes de 3r de primària de l’Escola l’Avet
Roig, el Col·legi Cor de Maria, el CEIP Josep
Pallerola, el Col·legi la Salle, el CEIP la Tordera
i el CEIP Montnegre de la Batllòria. El llibre
recull receptes originals i innovadores que els
alumnes han fet dins el marc del programa
d’activitats complementàries per a les escoles
de la Biblioteca l’Escorxador que té per objectiu
fer créixer el gust per la lectura i l’escriptura.

capdavant del consistori.

El taller vol ser un espai de debat, reflexió i
intercanvi d’experiències en el camí de la maternitat i la paternitat

La trobada dels alumnes amb l’alcalde
s’engloba en el projecte d’activitats per a
centres educatius que organitza l’Ajuntament

L’Ajuntament crea l’Escola de teatre
El proper curs 2008-09 es posarà en marxa l’Escola de Teatre, que juntament amb l’Escola
de Música, plenament consolidada, han de formar el vèrtex de l’oferta pedagògica al Baix
Montseny pel que fa a les arts escèniques i musicals.

El teatre és una bona eina per a la formació

La programació està basada en la pràctica

integral de les persones i per això el principal

teatral, i es treballarà:

objectiu de l’Escola de Teatre no és només formar

El moviment, el gest, el cos en escena. La veu,

actors, sinó també donar recursos a l’alumnat per

dicció, respiració, projecció, ritme i silencis. El

afavorir el creixement i la seguretat personals,

protagonista i l’antagonista, les estratègies i el

el coneixement d’un mateix, l’expressivitat i el

conflicte.

domini del cos i la veu.

La presentació del llibre es va fer a la Sala petita
de l’Ateneu

Celebració
dels 20 anys
d’Escola
d’Adults
Dins els actes de celebració del 20è aniversari,
l’Escola d’Adults està preparant les activitats
de cloenda del curs que tindran lloc el dia 13
de juny, i que finalitzaran amb un sopar i ball.
Des d’aquí animen a participar en aquestes
activitats a tots els i les alumnes que han
passat pel centre durant tots aquests anys.

La preinscripció es pot fer del 13 al 23 de
L’Escola de Teatre ofereix els següents
programes:
BÀSIC l
BÀSIC ll
JOVE l
JOVE ll
ADULT
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de 6 a 10 anys
d’11 a 13 anys
14 i 15 anys
16 i 17 anys
a partir de 18 anys

maig a l’Ateneu CME i la matrícula del 25 de
juny al 18 de juliol

Si ets ex alumne del centre, no et tallis i
contacta amb nosaltres:
Escola d’adults
Tel: 93 864 12 25
C/e: cfadults@santceloni.cat

Cultura
L’Estiu Jove diversifica la seva
oferta per arribar també als
adolescents
Sota el nom d’Estiu Jove, l’Ajuntament proposa un seguit d’activitats
durant les vacances escolars destinades als infants a partir de 2 anys
i mig fins als joves de 16 anys del municipi. Es tracta d’una proposta
lúdica que, entre d’altres objectius, cerca fomentar el contacte entre els
escolars de diferents centres educatius, descobrir l’entorn immediat

Tret de sortida
a la Festa Major 2008
Les entitats, col·lectius i l’Ajuntament han iniciat el treball de disseny de
les activitats i el programa de la Festa Major de 2008. La Festa que es
durà a terme del 5 al 8 de setembre vol recollir les activitats consolidades
en les edicions d’anys anteriors i bona part de les aportacions que han
fet les més de 40 entitats implicades en el procés participatiu endegat a
finals de febrer per definir el model de festa.

d’una manera divertida i afavorir l’adquisició de valors i hàbits amb
activitats enriquidores.

Espai de concerts, barraques i fira: Es van proposar 3 o 4 espais
on ubicar l’espai de concerts i barraques. Aquest espais acolliran la festa

L’Estiu Jove comença el 25 de juny fins el 5 de setembre (amb diferents

de manera rotativa durant 2 o 3 anys. Enguany, l’espai de concerts,

possibilitats d’inscripció) i va adreçada a infants i adolescents d’entre 2,5

barraques i fira s’emplaçarà a la zona esportiva de Sant Ponç i el tram

i 16 anys.

del carrer d’Esteve Cardelús que va des del carrer Consolat de Mar fins

Els serveis que s’ofereixen són els següents:

el carrer Univers (darrera la Biblioteca). També hi haurà altres espais de
festa on es realitzaran espectacles de carrer, concerts i activitats diverses
amb el propòsit d’acostar la festa als barris.
Comissions de treball per organitzar la festa. S’han constituït 5
comissions: general, correxarrups, barraques, correxutxes i mainada
4-11 anys, joves de 12-16 anys. Alhora es treballa específicament amb
les entitats del municipi per recollir totes les iniciatives i propostes que
es plantegin. Els concerts de l’espai festa s’han programat en reunions
obertes a la Rentadora, el 16 i 30 d’abril.
Les activitats de la Festa prendran en consideració valors com:
-

reforçar les accions solidàries dins la festa

-

consolidar la programació a tots els sectors d’edat,
especialment a la franja de 12-16 anys.

-

promoure el consum responsable i el civisme

-

treballar per la cohesió social i el respecte a la diversitat

-

reforçar la creació local

Les inscripcions es podran formalitzar al Safareig entre el 2 i el 6 de
juny en horari de 11 a 13 h i de 17 a 20 h al Safareig (c. Campins 24).
Properament rebreu informació més detallada a les vostres bústies o al
web de l’Ajuntament (www.santceloni.cat)

!

Si vols dir la teva, tens idees i ganes d’implicar-te en
l’organització de la festa; contacta amb l’Àrea de Cultura a la
Rectoria Vella (tel. 93 864 12 13, cultura@santceloni.cat)

Racó de
pares i mares

a Sant Celoni,

Pla Educatiu d’Entorn

- Dimecres 14 de maig a 2/4 de 9 del vespre tindrà lloc a la biblioteca L’Escorxador la xerrada “Què esperem els pares de l’escola i els
mestres de la família?” a càrrec de Salvador Cardús.

Sant Celoni Sona!
Concurs 2008
Sessions’n’sona
Podeu recollir les bases al Centre Municipal d’Expressió
o al web santceloni.cat
Incripcions al CME (C/ Sant Josep, 18)

- Dissabte 24 de maig a 2/4 de 12 a la biblioteca l’Escorxador tindrà
lloc el taller “Massatge infantil per a nens (2 – 4 anys)”
a càrrec de Carme Navarro.
Places limitades (inscripció a la Biblioteca L’Escorxador).
- Divendres 16 de maig es realitzaran 2 sessions de la “Mostra de
teatre del Pla Educatiu d’Entorn” una a les 7 de la tarda i l’altra a
2/4 de 10 del vespre a l’Ateneu.
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En
portada
Patrimoni

Passegem pel...
Patrimoni medieval
La capella de Sant Celdoni,
l’esglesiola que va donar
nom a la vila

El primer document que fa referència a la

obrir una porta per accedir a l’eixida de la

capella és de 1088. El 5 de novembre d’aquest

casa. També s’han aprofitat com a parets

any Guillem Umbert I, senyor del Montseny,

alguns murs de la capella. Segons la descripció

va fer donació a Santa Maria de l’Estany de

de Josep Jalpí i Julià, escrita en el segle XVII,

l’esglesiola de Sant Celdoni, situada dins de la

la capella era d’una sola nau, tenia un portal

En el segle X, si un viatger anava de Barcelona

parròquia de Sant Martí de Pertegàs. L’objectiu

quadrat al davant i estava feta gairebé tota de

a Girona, en passar per l’indret on ara hi ha la

de la donació era fundar-hi una casa religiosa

vila de Sant Celoni, no hi trobava cap poble

subjecta al monestir de l’Estany i que seguís el

estructurat amb cases i carrers. Aleshores

preceptes de la regla de Sant Agustí. Guillem

només hi havia unes quantes cases de pagès

Umbert també cedí masos, propietats i rendes

repartides pel territori i l’església parroquial

per al manteniment de la casa, entre els quals

de Sant Martí de Pertegàs, que és la que hi ha

hi havia els delmes del dret de pas de persones

al Parc de la Rectoria Vella. El poble, d’hàbitat

i bestiar pel territori del donador i les preses

dispers, es coneixia amb el nom de Pertegàs. El

que fes amb la seva galera i les altres que

camí, però, era molt transitat. Seguia el traçat

construís en endavant.

de l’antiga Via Augusta romana i, a partir de
l’època medieval, va rebre el nom de strada

Durant la baixa edat mitjana a la capella hi

francisca o camí ral.

hagué una reduïda comunitat de canonges
agustinians que vivien a la casa del costat,

El senyor del Montseny, propietari d’aquest

anomenada la Pabordia o també Prepositura.

territori, va fer construir en el segle XI una petita

La decadència de l’esglesiola tingué lloc

capella dedicada a Sant Celdoni al peu del camí

en el darrer quart del segle XVI. En visites

ral de Barcelona a Girona. La bona situació de

pastorals d’aquesta època hi ha ordres de fer-

l’esglesiola, en un lloc de pas obligat, va fer

hi reparacions, i en la de 1591 ja consta que

que aviat s’anessin construint cases a l’entorn

estava derruïda. Per això, moltes de les pedres

per oferir serveis, entre d’altres, a la gent que

de la capella s’utilitzaren en la construcció del

passava pel camí. Aquesta primera agrupació

convent dels caputxins l’any 1616.

Part de l’àbsis semicircular que forma part de
l’estructura de Can Canyes, a la plaça dels Estudis

urbana, propiciada per la capella i el camí, ja
tenia la categoria de burg els primers anys del

L’antiga

segle XII i va ser l’embrió del poble. La vila va

desconeguda per bona part dels celonins,

prendre, amb el temps, el nom de la capella:

només es conserva parcialment i forma

Sant Celoni. El senyor del Montseny devia tenir

part de l’estructura de cases particulars,

una especial devoció per aquest sant militar.

especialment de can Canyes, a la plaça dels

Celdoni i el seu germà Ermenter, que van viure

Estudis. De les restes en destaca una part de

entre els segles III i IV, eren dos legionaris que

l’absis semicircular, que està construït amb

es convertiren al cristianisme i patiren el martiri

carreus de pedra granítica i té una alçada

sota Dioclecià a Calahorra (La Rioja).

aproximada de 2 metres. Al centre s’hi va

capella

de

Sant

Celdoni,

Torre de la muralla
Després de fer l’estudi arqueològic al voltant de la muralla del carrer de les Valls, al barri de
la Força, han començat els treballs de reconstrucció de l’esvoranc que hi ha a la torre. El
treball arqueològic ha permès estudiar les característiques d’aquest àmbit i ha comportat
la modificació del projecte per tal d’adequar-lo a la configuració històrica de la muralla
i la torre. Per tirar endavant aquestes millores l’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció
al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dins la convocatòria anual de
subvencions per a la restauració i conservació de béns culturals immoble.
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Diada de Sant Jordi

Imatges de Sant Jordi

La venda de llibres i roses a la plaça de
la Vila de Sant Celoni va conviure al matí
amb el mercat setmanal dels dimecres

L’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat,
Laura Costa, van regalar una rosa als voluntaris i
voluntàries de Creu Roja i als avis de la Residència Verge
del Puig que van baixar fins a la plaça

Els guanyadors dels V Premis Sant Celoni
van presentar els seus llibres davant una
cinquantena de persones en un acte
organitzat per la Biblioteca l’Escorxador
a la llibreria Els 4 gats en l’any del seu
25è aniversari

L’endemà de Sant Jordi la plaça de la Vila
va acollir la cloenda del curset de sardanes
amb la participació d’alumnes del CEIP de la
Montnegre, Cor de Maria, de l’aula d’acollida de
l’IES Baix Montseny i el CEIP Montnegre

La poesia del celoní Pau Gener Galin va
omplir l’Ateneu amb Ofici de Gàrgola, un
espectacle teatral estrenat a Sant Celoni
i que ara començarà a rodar per l’Estat
Espanyol

La presentació del llibre Vilardell i Sant Martí de Montnegre.
El bosc mediterrani dens i les perxades de castanyers de
Sara Piqueras, Martí Boada i Geòrgia Rodoreda editat per
l’Ajuntament, va aplegar un nombrós públic diumenge 20
d’abril a la Rectoria Vella en presència també de persones
grans coneixedores de la muntanya

Més de 30 persones van participar a la lectura
marató de Mirall trencat de Mercè Rodoreda l’inici
dels actes del 20è aniversari de l’Escola d’Adults.
Durant l’acte es va presentar la 18a edició de la
revista Suar tinta, realitzada pels i les alumnes del
centre.

L’Escola de Música va deixar les classes per uns dies i va
celebrar una concorreguda Setmana a la carta amb concerts,
tallers i actes diversos relacionats amb la música

Més de 60 persones van participar a les
passejades guiades per conèixer el Sant Celoni
medieval amb la torre del carrer de les Valls en
restauració
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Biblioteca - Oficina
de Català
En portada
Biblioteca l’Escorxador
Visites guiades pels usuaris

Novetats editorials

La Biblioteca organitza sessions de formació pels seus usuaris. S’ofe-

La Biblioteca ha adquirit novetats pensant els els seus usuaris més

reixen visites guiades per descobrir, a través d’un professional de la

exigents. Podreu trobar a les prestatgeries obres com:

informació, què és la biblioteca, quins serveis ofereix, com buscar la
informació dins el laberint de les seves prestatgeries i també com trobar-la a Internet.

- Aguilar, Laia. Les bruixes de Viladrau.
- Coll, Pep. Les senyoretes de Lourdes.
- Dahl, Kjell Ola. Un mort a l’aparador.

Les sessions, que són gratuïtes com tots els serveis de la biblioteca pública, duren una hora aproximadament. Estan destinades tant als nous

- Espinosa, Albert. El món groc: si creus en el somnis,
es faran realitat.

usuaris com per aquells usuaris que fa temps que van a la biblioteca
però volen guanyar autonomia a l’hora de moure-s’hi. Per assistir-hi

- Farrés, Maria Dolors. El monestir de l’amor secret.

només cal passar a inscriure’s en algun dels taulells de la biblioteca.

- Fernández Mallo, Agustín. Nocilla experience.
- Giono, Jena. L’home que plantava arbres.

Properes visites: 22 de maig, 17 de juny, 24 de juliol.

- Roca, Maria Carme. Les dones de Jaume I.

Horari: a les 20 h.

- Caralps, Pablo. Lo que la ciudad esconde.
- Moriel, Enrique. La ciudad sin tiempo.

Oficina de Català
Novena edició del Voluntariat
per la llengua a Sant Celoni
Amb la finalitat de desenvolupar estratègies i accions per garantir
l’extensió territorial del coneixement i l’ús de la llengua catalana, el
Consorci per a la Normalització Lingüística engega la vuitena edició
del Voluntariat per la llengua de Sant Celoni. Aquesta edició, com
les anteriors, fomenta l’ús del català en les relacions interpersonals;
durant almenys una hora a la setmana un catalanoparlant i una persona
amb ganes de millorar el seu nivell queden i xerren informalment amb
l’objectiu de l’aprenentatge mutu, a més de passar una bona estona de
conversa. El passat 17 d’abril es va dur a terme, a la Sala d’Actes de la
Rectoria Vella l’aparellament, acte que va aconseguir formar 16 parelles
lingüístiques, que es van conèixer per dur a terme aquest projecte. Pel
que fa a la procedència dels aprenents aquesta és variada: Amèrica del
Sud, Estat espanyol, Catalunya, Marroc, Europa central, Europa de l’Est
i Senegal.

Apunta’t al voluntariat lingüístic i
dóna corda al català!
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L’exposició “MOTS AMB
ARRELS. Els noms de lloc
ens parlen”a Can Ramis
El dimecres 3 d’abril, a la Sala Petita de l’Ateneu, va tenir lloc l’acte
d’inauguració de l’exposició “Mots amb arrels. Els noms de lloc ens
parlen” i la presentació del Quadern núm. 3. Aquesta va ser una ocasió
ben especial; alumnes dels diferents nivells dels cursos de català ens
van llegir petits fragments significatius creats per ells per tal de conèixer
el ric patrimoni lingüístic i cultural i la riquesa i la varietat dels topònims
de Sant Celoni, la Batllòria i els seus voltants. A més a més, ens van
presentar unes reflexions sobre la toponímia del cel i del vent, que tanta
curiositat ha despertat sempre i que compartim amb molts altres indrets.
Seguidament es va poder gaudir de les paraules de Joan Anton Rabella,
membre de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans, el
qual ens va introduir en el món de la toponímia i el seu valor.

Esports
XXX Campionat provincial de
Barcelona de Tir amb arc

Novetats a la XXVII Copa Futbol
Sala Sant Celoni 2008

Els sis arquers de l’Arc Sant Celoni van aconseguir tres medalles al

S’apropa una nova edició de la clàssica copa estiuenca de Futbol Sala.

Campionat Provincial de Barcelona, sobre diana a l’aire lliure celebrat el

Enguany es preveu un nou format mitjançant la desaparició de les

20 d’abril al Fossat del Castell de Montjuïc.

divisions que s’arrossegaven any rere any i la celebració d’un sorteig

DANIEL SADARANGANI, medalla d’or en la categoria infantil

entre tots els equips inscrits, per a la formació de grups de 8 equips. Els

CARME ATIENZA, medalla d’or en senior femení d’arc compost

2 primers classificats de cada grup es jugaran la victòria amb el sistema

JORDI MANERO, medalla d’argent en arc nu senior masculí

de Copa (eliminatòries).

JOAN CANO, quarta posició i superació del record personal, establint-lo

• DATES DEL TORNEIG: del 16 de juny al 16 de juliol

en 659 punts

• INSTAL·LACIONS: Camp i Pavelló Municipal d’Esports

JORDI BLAS, en arc compost masculí va batre el seu registre personal

• INSCRIPCIONS: del 19 al 30 de maig, a la Rectoria Vella

LLUIS VILASECA, en arc nu va batre el seu registre personal

Per a més informació adreceu-vos a Esports: telèfon 93 864 12 13
esports@santceloni.cat – la Rectoria Vella

Conferència sobre les
assegurances obligatòries
adreçada a les entitats
esportives

Jornada especial
de portes obertes
al CME Sot de les
Granotes
El diumenge 8 de juny, el Centre Municipal d’Esports Sot de les

La xerrada donarà resposta a preguntes com aquestes:

Granotes s’adhereix a la Festa de l’esport promoguda per la

8 DE JUNY

• Quines són les assegurances obligatòries que s’han de
contractar per a l’organització d’activitats esportives?

Diputació de Barcelona, convidant tothom a provar de manera

Jornada portes
obertes

totalment gratuïta, les diverses activitats especials preparades
per aquest dia, o simplement a fer un bany a la piscina i relaxar-

• Quins són els límits de l’assegurança federativa?
Cobreix les competicions amistoses?
• Quines són les responsabilitats dels directius i president d’una
entitat esportiva?
• Quines assegurances s’han de contractar per estar “coberts”
de possibles responsabilitats directes, sobre les persones
encarregades de dirigir un club esportiu?

26 de maig a les 20 h a la sala d’actes de la Rectoria Vella.
Conferenciant: Joan Bertrán, Director comercial de la corredoria
d’assegurances de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
(UFEC)

se a les zones de Spa. Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament de
Sant Celoni vol facilitar el coneixement de la instal·lació a totes
aquelles persones que encara no hagin tingut oportunitat i, engrescar-les
a fer activitat física saludable, divertida i social.
LES PROPOSTES:
• 3 sessions especials d’espining (bicicletas fixes) de 30 minuts a
les 10.15 h, 11.15 i 12.15 h
• 3 sessions especials d’aiguagym de 30 minuts a les 10.30 h,
11.30 h i a les 12.30 h
• 3 sessions especials d’aeròbic de 30 minuts a les 10.15 h, 11.15
i 12.15 h (aquesta tercera sessió oberta als infants)
• 3 sessions especials de pilates, estiraments i reeducació postural
de 30 minuts a les 10.30 h, 11.30 h i a les 12.30 h
• Ruta en bicicleta tot terreny, amb sortida i arribada al
mateix centre esportiu.Dos recorreguts diferenciats: de 20
quilòmetres i de 40 quilòmetres Sortida a les 9 h
* Per poder assistir a les diferents activitats caldrà portar l’equipament adequat.
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Salut
En portada
L’Hospital de Sant Celoni disposarà d’un TAC d’alta tecnologia
El segon d’aquestes característiques que hi ha a Catalunya
L’Hospital de Sant Celoni disposarà d’un TAC d’alta tecnologia valorat en
més d’1 milió d’euros. Aquest equipament permetrà ampliar de manera
considerable la prestació que fins a data d’avui feien altres tacs situats en
centres propers a Sant Celoni. De mitjana, des de Sant Celoni, es demanen
2.600 tacs l’any i aquest nou aparell permet realitzar-ne 9.000/any. Aquest
fet permetrà donar cabuda a d’altres centres que ho sol·licitin.
Aquest serà el segon que hi ha a Catalunya d’aquestes característiques,
el primer a l’Hospital de la Vall d’Hebron.
El TAC (tomografia axial computeritzada) utilitza una tècnica associada a
l’absorció d’energia Rx que permet obtenir imatges anatòmiques en tres
dimensions de qualsevol part del cos. Es tracta de la darrera tecnologia
en radiodiagnòstic, amb software, que permet estudiar tot el cos i fer les reconstruccions anatòmiques de tots els plans. Es poden fer, entre altres,
colonoscòpies i cateterismes virtuals: amb tot això suposa una millora en l’assistència dels pacients i en el temps de diagnòstic.
El nou TAC, cedit per la fundació privada Cellex, entrarà en funcionament a finals de juny i se situarà a la planta baixa del centre, a les sales 1 i 2. El
president del Patronat i alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu i el director gerent de l’Hospital de Sant Celoni, Rafael Gotsens, van presentar aquest
important avanç tecnològic i assistencial el dia 16 d’abril.

Els ajuntaments del Baix Montseny es reuneixen per fomentar
hàbits saludables

29 de maig,
Dia Mundial sense tabac

Dimecres 16 d’abril es van reunir a Sant Celoni, regidors i regidores dels

ció Primària i l’Hospital de Sant Celoni organitzen una campanya per tal

àmbits de Salut i/o Sanitat dels ajuntaments del Baix Montseny amb

de conscienciar la ciutadania dels efectes nocius del tabac i de l’addicció

l’objectiu de conèixer el projecte AMED que tracta de promoure hàbits

que genera.

Amb motiu del Dia Mundial sense Tabac, l’Ajuntament, el Centre d’Aten-

d’alimentació saludable i estendre’l a tots els municipis de la comarca. A
la reunió, Gemma Salvador, una de les responsables del projecte AMED

El 29 de maig, a l’entrada del CAP hi haurà material i tothom podrà

del Departament de Salut de la Generalitat va presentar els avantatges

realitzar cooximetries per saber la quantitat de CO (monòxid de carboni)

que té tant pels habitants com per als restauradors. El projecte AMED es

que tenim quan respirem.

va iniciar l’any passat en coordinació amb el Consell Comarcal del Vallès
Oriental amb una prova pilot a Granollers i amb l’objectiu de fomentar

També hi haurà una exposició de dibuixos d’alumnes de 2n d’ESO de

l’alimentació mediterrània en l’àmbit de la restauració. El projecte

les escoles IES Baix Montseny, Escola l’Avet Roig, Col·legi Cor de Maria

contempla molt especialment aquells restaurants que ofereixen menús

i Col·legi La Salle. Per altra banda, els i les alumnes de 2n d’ESO parti-

diaris, tenint en compte que un 36,4% dels catalans dinen o sopen en

cipen en un concurs de dibuixos al voltant dels efectes nocius del tabac.

bars o restaurants entre 1 i 3, o més vegades, setmanalment.

Hi haurà obsequis per a tots i totes les participants i premis per als guanyadors i guanyadores de cada escola.

Regidors i regidores dels àmbits de Salut i/o Sanitat dels ajuntaments del
Baix Montseny es van reunir a Sant Celoni el passat 16 d’abril
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Comunitat
Taller d’autoestima per a
dones i homes lligat al Dia
Internacional de la Salut
per les Dones
Els dissabtes 24 i 31 de maig l’Ajuntament de Sant Celoni organitza un
taller d’autoestima, obert a dones i homes, de 9.30 a 13.30 hores a
la Sala Petita de l’Ateneu lligat al Dia Internacional de la Salut per
les Dones. Amb l’objectiu de promoure l’adquisició de millors

Jornada per la Pau
dissabte 31 de maig
Per fomentar la pau i el diàleg entre persones de diferents orígens, expressions
culturals, llengües, religions,... que avui
convivim a Sant Celoni

hàbits i cura d’un/a mateix/a, a finals d’abril es va programar
l’exposició “Dones Grans, Grans Dones” a l’Hospital de Sant

Activitats a la plaça de la Vila

Celoni, cedida per l’Institut Català de les Dones.

De 17.30 h a 20 h

Per participar al taller d’autoestima cal fer una inscripció prèvia trucant al 93 864 12 12 o enviant un correu a
igualtat@santceloni.cat + informació a www.santceloni.cat

Taller de danses del món: catalanes, llatinoamericanes i africanes.
Perquè tothom s’animi i aprenguem a ballar danses d’aquí i d’allà.
Activitats, animació i xocolatada per a tothom.
Ajuda’ns a fer un mural per la pau. Participeu!

A les 20.30 h, a Can Ramis

Nou taller de la memòria

Conferència - debat: Les noves religions de Catalunya: desfent prejudicis.
A càrrec de Joan Manuel Cabezas, doctor en Antropologia Social.

El 7è Taller de la memòria organitzat per l’Ajuntament va començar el passat
17 d’abril i acabarà el 26 de juny al Centre Municipal d’Expressió. Aquests

A les 21.30 h

cursos van dirigits a persones majors de 65 anys i cada grup és d’uns 12

Sopar amb plats de diferents països, elaborats pels participants i les

alumnes. Els assistents exerciten la retentiva a través de jocs i estratègies

entitats. Obert a tothom, només cal portar algun plat per a compartir.

que després poden aplicar a la vida diària i millorar, així, la seva qualitat de
vida. Les persones que estiguin interessades en participar a un Taller de

Durant tota la tarda:

la memòria poden apuntar-se a la llista d’espera a l’Àrea de Comunitat,

Exposició de SOS Racisme, Murs.

al carrer de Santa Fe, 52, 1r pis o al 93 864 12 12.

Trenquem tòpics per a la convivència.

Hi participa:
Coordinadora d’Entitats Solidàries: (Cor de Maria, Creu Roja Sant Celoni

El Suí comença a donar suport a
l’educació dels fills i filles

i Baix Montseny, Trup de Nassos, Associació d’Immigrants Marroquins
de Sant Celoni, GRIMM, Associació Equatoriana de Sant Celoni,
Fundació Proide, Mans Unides), Grups Sardanista Baix Montseny, Colla
de Gitanes, Passaltpas i Ass. de dansa espiritual del ventre.

Durant el mes d’abril ha començat a
funcionar l’Espai familiar El Suí. Es tracta
d’una iniciativa impulsada pels ajuntaments
del Baix Montseny de cara a orientar,
reflexionar i assessorar als pares i mares
pel que fa a l’educació dels seus fills i filles.
S’han format dos grups que dividits segons
les edats dels fills/es: de 7 a 11 anys es
reuneixen a Palau i el grup de 12 a 16 anys
a Sant Celoni. El grup és el mètode de treball
a partir del qual les famílies es poden sentir
acompanyades, recolzades i creatives per
trobar sortides a les dificultats.
Les persones interessades en participar
a l’Espai familiar el Suí poden dirigirse a l’Àrea de Comunitat (C/Santa Fe,
52, 1r pis, tel. 93 864 12 12).

Exposició de SOS racisme, del 9 al 28 de maig,
a la sala d’exposicions de la Caixa Manlleu.
Inauguració i conferència: divendres 9 de maig a les 20.30 h
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SeguretatEn
ciutadana
portada
Prova de sirenes de risc químic
Dimecres 30 d’abril va tenir lloc una prova

un any el Centre d’Emergències de Catalunya

Generalitat un seguit de millores a aplicar de

de sirenes d’alarma d’accident químic a Sant

porta a terme aquestes proves de sirenes a tot

manera immediata: obertura d’un expedient

Celoni i a la Batllòria. Es tractava d’una prova

Catalunya cada mig any, per tal de comprovar-

informatiu per tal de comprovar si hi va

per avaluar el funcionament del mecanisme i,

ne el funcionament. La propera prova general

haver negligència per part de l’empresa,

per tant, la població no havia de fer res. El so

serà el mes de novembre.

detectar què va fallar i millorar els sistemes

d’activació va sonar a les 12 i, a les 12.10 el de

Els ajuntaments exigeixen millores

de detecció i comunicació; arranjar de

desactivació. A Sant Celoni les sirenes es van
sentir correctament, en canvi, a la Batllòria el
so va arribar molt dèbil i per aquest motiu
s’ha demanat a la Generalitat que augmenti

D’altra banda, després de l’accident a l’empresa
Carburos Metálicos del passat 18 d’abril durant
el qual no van sonar les sirenes, els ajuntaments
de Sant Celoni i Gualba van acordar amb la

de forma immediata la potència. Des de fa

forma urgent el sistema de transmissió
entre l’aplicació informàtica que activa les
sirenes i les mateixes sirenes que va fallar
en el moment de l’accident; reforçar els
mecanisme de retorn de la informació.

Representants dels ajuntaments de Sant Celoni
i Gualba es van reunir amb la Generalitat per
exigir, entre altres, millores immediates en el
funcionament de les sirenes

Espai públic
Adopció de gossos i gats:
un gest cívic i solidari

Millores en l’accessibilitat a la
via pública

L’Ajuntament de Sant Celoni té l’obligació per Llei de recollir els

Durant el mes d’abril ha començat una primera tanda d’actuacions a

gats i gossos que es troben abandonats. Aquesta acció suposa que

la via pública per eliminar barreres arquitectòniques i millorar accessos

aquests animals restin en un centre que faci funcions d’acollida.

a voreres. L’actuació que s’emmarca en els objectius definits pel Pla

No obstant això, el millor per a ells és trobar persones que els

d’accessibilitat, s’allargarà fins a finals de juliol i tindrà continuïtat a la

vulguin adoptar. Si hi teniu interès adreceu-vos a l’Ajuntament:

tardor, quan començarà un altra paquet de mesures amb la mateixa

Àrea d’Espai públic. Telèfon 93 864 12 16. Carrer del Bruc, 26, de 8 a

finalitat. L’ordre en les intervencions segueix el criteri aportat per la

15 hores).

Comissió Municipal de Mobilitat a partir de les indicacions d’una
persona amb mobilitat reduïda, veïna de Sant Celoni, que a instàncies

De moment aquí nous candidats a trobar família!

de l’Ajuntament ha aportat bons i enriquidors criteris.

El carrer de Rajoleria és un dels primers punts on s’ha intervingut per
eliminar les barreres arquitectòniques i millorar l’accés a la vorera
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Espai públic
Més puntualitat del bus urbà
A partir del 2 de juny es reajusta el recorregut amb noves parades
En els darrers mesos, s’ha constatat que

Joan Maragall amb plaça Pertegàs, que es

l’Escola Soler de Vilardell i del Mercat Muni-

l’actual itinerari del bus urbà no permet com-

refonen en una nova parada 7 (les Borre-

cipal de Sant Martí.

plir correctament la freqüència de 30 minuts

lles), situada davant de Joan Maragall, 25.

que en principi es preveia. Les causes d’aquest

Per altra banda, la recent urbanització del

retard cal atribuir-les bàsicament a una llarga-

L’objecte d’aquests dues actuacions és evitar

carrer de Mossèn Cinto Verdaguer a tocar de

da excessiva de les línies. Per resoldre aquesta

dos trams que generen molt retard (assenya-

l’estació de tren, permet escurçar la volta que

situació s’ha fet un reajustament en les línies i

lats en groc en el plànol).

s’havia de fer fins al carrer de Palautordera,

en les parades:

quan s’entrava per la porta de Ponent.
No tot són ajustos a la baixa, però. La remo-

- Eliminació de l’actual parada número 4
(Centre), situada al carrer de Ramis amb

delació plantejada permet generar dues noves

Al plànol adjunt es reflecteixen aquest

parades en llocs prou estratègics:

canvis, que es faran efectius a partir del 2

Santa Fe. Té com alternativa més propera

de juny proper.

l’actual parada 7 (Biblioteca), situada al

- Nova parada 13 (Ramon y Cajal), situada al

carrer d’Esteve Cardelús.

capdamunt d’un dels carrers més costeruts
de Sant Celoni.

- Eliminació de les parades 9 (Porta de Llevant), situada a la carretera de Gualba amb

- Nova parada 3 (Mercat), situada al passeig

Joan Maragall i 10 (les Borrelles), situada a

dels Esports amb Grup Escolar, davant de

Ctra. de Montnegre

Nova parada
Les Borrelles
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Entorn
En portada
Millores a la
urbanització
de Boscos del
Montnegre

Inici de les obres del Parc d’activitats
del Pertegàs
A mitjans de maig s’iniciaran
les obres del Parc d’activitats
del Pertegàs.

A la urbanització de Boscos del Montnegre

Aquest equipament compta-

s’està treballant en una primera fase de

rà amb diversos elements de

millores que consisteix en la construcció de

patinatge adequats als diver-

voreres i la remodelació de la xarxa d’aigua

sos nivells dels practicants,

potable

normativa

d’una zona d’escalada artifi-

vigent. En aquest sentit es demana a tots els

cial “boulder” i d’unes grades

propietaris que arrangin el davant de la seva

que permetran l’organització

parcel·la. El projecte s’executarà en el termini

de competicions esportives o la realització d’actes a l’aire lliure.

per

adequar-la

a

la

Imatge virtual del parc d’activitats del Pertagàs

de dos anys de cara a garantir que els costos
siguin assumibles per a tots els propietaris de

En el disseny del projecte s’ha comptat amb les aportacions que han fet el col·lectiu d’skaters

la urbanització.

del municipi i escaladors del Centre excursionista. Aquests joves participaran, també, en una
comissió de seguiment de les obres i en la redacció del projecte de dinamització del parc.

Habitatge
Els 60 pisos de règim protegit dels carrers
de M. Aurèlia Capmany i Montserrat Roig ja
són habitats!
Dimarts 29 d’abril es va fer a la Rectoria Vella l’acte de lliurament de les claus als llogaters dels 36 habitatges socials del carrer de Maria Aurèlia
Capmany. Alguns dels pisos són per a joves, altres per a gent gran i persones amb discapacitat. Un altre pis és per la Fundació Acció Baix Montseny i
la resta d’habitatges són per la població en general. Aquella mateixa tarda, els i les propietàries dels 24 pisos protegits del carrer de Montserrat Roig
número 8 van signar davant el notari el contracte de compra venda i els respectius tràmits hipotecaris.

L’alcalde Francesc Deulofeu va donar les claus als llogaters i llogateres
dels 36 habitatges protegits en un acte a la Rectoria Vella
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Visita a un dels 24 habitatges protegits del carrer de Montserrat Roig

Habitatge
L’Oficina Local
d’Habitatge amplia
la prestació de
serveis

Primers passos
cap a la Societat
Municipal
d’Habitatge

Des de l’Oficina Local d’Habitatge es
podran tramitar nous serveis que fins
ara calia sol·licitar a la Generalitat. El Ple
municipal del 27 de març va aprovar la
signatura del conveni de col·laboració amb
la Secretaria d’Habitatge i ara només falta
que la Generalitat habiliti l’Ajuntament
per a tenir accés a l‘eina telemàtica que
permet tramitar aquests serveis.

El Ple municipal de 27 de març ja va
aprovar l’expedient administratiu previ
per a la creació de la Societat Municipal
d’Habitatge. D’aquesta manera s’ha iniciat
el camí perquè Sant Celoni disposi d’una
societat mercantil amb capital íntegrament
municipal que permeti la gestió de les
reserves econòmiques i del patrimoni del
sòl, la promoció de l’habitatge protegit i
el foment i l’ampliació de les polítiques
municipals d’habitatge.

• Tramitació de cèdules i inspecció de
condicions d’habitabilitat
• Tramitació d’ajuts per a l’accés als
diferents tipus d’habitatge protegit
• Gestió de sol·licituds d’ajuts per a la
rehabilitació
• Gestió de sol·licituds d’ajuts de Tests
d’Edificis (TEDI)
• Gestió de sol·licituds d’Informes
Interns d’Idoneïtat
Pel que fa a la rehabilitació d’habitatges,
que també inclou la instal·lació
d’ascensors, l’Oficina Local d’Habitatge
gestiona les sol·licituds d’ajuts per a les
obres següents :
1.Obres de rehabilitació de patologies
estructurals, deficiències constructives o
altres elements puntuals.
2.Obres per millorar les condicions
d’accessibilitat i suprimir barreres
arquitectòniques, amb instal·lació
d’ascensors o creació d’itineraris
practicables.
3.Adequació de les instal·lacions d’aigua,
gas, electricitat i sanejament dels
habitatges.
4.Obres de millora de la sostenibilitat i
l’eficiència energètica.
5.Adaptació de l’interior de l’habitatge
per facilitar la mobilitat d’usuaris o
persones amb mobilitat reduïda.
6. Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic.

Objectius
1r. Facilitar i promoure l’accés a
l’habitatge a preus protegits tant en
règim de compravenda com en règim de
lloguer.
2n. Gestionar i promoure el patrimoni
municipal del sòl i habitatge per a
garantir el procés de renovació i creació
d’un nou parc d’habitatge assequible.
3r. Gestionar l’Oficina Local d’Habitatge
i incorporar-ne tots els seus serveis i
despeses per alliberar el pressupost
municipal de forma que la política
d’habitatge s’autofinanciï.

Avantatges
1r. Renovació de diferents nuclis de la
població i ampliació de les polítiques
municipals en matèria d’habitatge i
equipaments així com totes les matèries
complementàries i connexes amb
aquest procés com són la promoció
d’edificis i equipaments municipals i el
condicionament d’espais.
2n. La forma d’actuació mercantil
té procediments més flexibles per a
l’assoliment d’aquets objectius.
3r. S’alliberen recursos del pressupost
municipal.
4t. Es dota l’Ajuntament d’un ens dedicat
plenament a la gestió del patrimoni del
sòl i de l’habitatge

Subvencions
per a propietaris
d’habitatges
desocupats:
fins al 30 de maig!
El 30 de maig s’acaba el termini perquè els
propietaris/àries d’habitatges desocupats
sol·licitin una subvenció per a fer-hi obres
de reforma i posada al dia amb la condició
que els posin a lloguer per incrementar el
parc de lloguer social.
La quantia de la subvenció va condicionada
a les despeses, amb un màxim de 6.000
euros. Les sol·licituds es poden presentar a
l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Celoni
(C/ Campins, 21) i es tramitaran a través
de la Direcció General de Qualitat de
l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge
del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Per poder optar a les subvencions, els
habitatges que es posin a lloguer han de
complir les condicions següents:
1) Estar desocupats en la data de la
contractació del lloguer
2) Que s’hi hagin realitzat obres de
posada al dia en els sis mesos
anteriors a la signatura del
contracte de lloguer
3) Ser habitatges que provinguin del
mercat lliure
4) Disposar de cèdula d’habitabilitat

Oficina
Local
d’Habitatge
C/ Campins núm. 24 (edifici El Safareig)
Tel. 93 864 12 00
Fax 93 867 03 36
habitatge@santceloni.cat
Horaris:
Dilluns, dimecres i divendres: de 10 a 13 h
Dimarts i dijous: de 17 a 19 h
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Subvencions
En portada
Ajuts

Prestació econòmica per infant a càrrec i
prestació econòmica per part,adopció o
acolliment múltiple

Títol de família nombrosa

Terminis

Qui ho pot demanar

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

Indefinit

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

Tramitació

OAC
Qualsevol oficina de Acció
Social i Ciutadania

OAC
Qualsevol oficina de Acció
Social i Ciutadania
Àrea de Comunitat

Revisió de grau de disminució

Indefinit

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

OAC
Qualsevol oficina de Acció
Social i Ciutadania

OAC
Programa “Noces d’Or”

Indefinit

Matrimonis que celebren els 50è aniversari
de casament

Qualsevol oficina de Acció
Social i Ciutadania

OAC
Programa Termalisme Social

fins el 16 de
maig de 2008.

Pensionistes majors de 60 anys

Qualsevol oficina de Acció
Social i Ciutadania
imserso

Reconeixement de la situació de
dependència i del dret als serveis i
prestacions vinculades

Àrea de Comunitat
Indefinit

Persones amb problemes de dependència
vinculats a la mobilitat

Qualsevol oficina de Acció
Social i Ciutadania

- Ser pensionista prestació de les prestacions
de mort i supervivència o favor de familiars
del sistema de la Seguretat Social
Àrea de Comunitat
Prestació econòmica per al manteniment
de les despeses de la llar dels cònjuges o
familiars supervivents

Indefinit

- Disposar d’uns ingressos, per tots els
conceptes, iguals o inferior a 7.948,10
euros (2007)

Qualsevol oficina de Acció
Social i Ciutadania

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

Ajuts personalitzats a l’allotjament 2008

Rehabilitació d’edificis d’ús residencial.
(Edificis residencials pels quals s’hagi
sol·licitat el Test de l’Edifici (TEDI) o l’Informe
Intern d’Idoneïtat (III)
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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

Fins el 30 de
maig de 2008

Comunitats de propietaris i titulars
d’edificis d’habitatges d’ús residencial per la
rehabilitació d’elements comuns de l’edifici;
Titulars d’habitatges per a la rehabilitació
dels interiors, Titulars d’edificis d’un sol
habitatge, per a la rehabilitació d’elements
que formen part de l’edifici o de l’interior de
l’habitatge

Oficina Local d’Habitatge

Espai obert
La Creu Roja a Sant Celoni
celebra el seu 30è aniversari

II Open
de padel
Del 26 de maig a l’1 de juny
Participacions obertes per a tothom,
no cal estar federat.

Més

de

200

persones

van

assistir dissabte 19 d’abril a la
commemoració dels 30 anys de la
implantació de la Creu Roja a Sant

Places limitades: el tancament de
les inscripcions finalitza el 16 de
maig.

Celoni. L’acte institucional va tenir
lloc al peu del monòlit al·legòric
als valors i principis de la Creu
Roja que l’ Ajuntament de Sant

Organitza: Club Tennis Montnegre

Celoni va dedicar amb motiu del
25è aniversari a la memòria del
fundador d’aquesta entitat, Henry
Dunant, al carrer de la Creu Roja.

Felicitats campiones d’Europa !

L’acte, que va comptar amb la
participació de la Coral de l’Esplai,

La secció de Patinatge Artístic del club Patí Sant Celoni s’ha proclamat
campiona d’Europa per quart any consecutiu. Aquesta competició es

va acabar amb un berenar de

L’alcalde Francesc Deulofeu va
assistir a l’acte en companyia
del president de la Creu Roja
a Catalunya, Josep Marquès i
el president local i provincial,
Josep Quitet, entre altres
autoritats i membres de
l’entitat

germanor.

va celebrar a Hannau, Alemanya el primer cap de setmana de maig.
L’espectacle que van oferir es titula “Electro-geo-drama” i tracta sobre
el canvi climàtic. Aquest espectacle els ha col·locat en primera posició
tant al campionat de Barcelona, al de Catalunya, al d’Espanya com al
d’Europa. La propera cita la tenen a Tai-pei (Xina), on es disputarà el
campionat del Món al mes de novembre. Aquest serà el segon any que el
grup petit de show celoní participa a aquesta competició. L’any passat va
quedar campió del Món amb l’espectacle “Química”. Ara el nou repte és
revalidar el títol aconseguit el 2007. Actualment el grup petit de show de
Sant Celoni està format per 8 patinadores, 4 menys que l’any passat.

Fes-te’n voluntari!
Actualment Creu Roja Sant Celoni i Baix Montseny compta amb
uns 300 voluntaris (150 d’actius) que realitzen diverses tasques,
com ara el treball social, l’ajuda sanitària, etc. Durant el 2007, els
voluntaris van atendre unes 2000 persones. La tasca i dedicació
dels voluntaris varia: cada persones hi dedica el temps que desitja
i se centra en l’àmbit que més còmode se sent.

Dimarts 13 de maig, l’Ajuntament oferirà una recepció oficial a l’equip a

Per a més informació,
contacteu amb Creu Roja Sant Celoni i
Baix Montseny al 93 867 26 04

la Sala de Plens.

Centenari de Felipa Caballero
Herrero
L’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat, Laura Costa van visitar
el passat 30 d’abril Felipa Caballero Herrero en motiu del seu 100 aniversari.
Aquesta senyora centenària resideix al Centre sociosanitari Verge del Puig.
Que per molts anys!

Jordi Julià s’emporta el premi de
poesia en català Vila de Martorell
El celoní Jordi Julià ha estat el guanyador del
primer premi de poesia en català a la XXXIII edició
del premi Vila de Martorell amb el poema titulat
“Un lleu plugim” que es va lliurar a finals d’abril.
la Literatura i Literatura comparada, ha guanyat
diferents premis, com ara el premi Octubre a
València o els Jocs Florals de Barcelona.

Foto: Jordi Purtí

Jordi Julià, que és llicenciat i doctor en Teoria de
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Espai obert
Estimada Rossita,

Setmana literària a l’Escola Pallerola

Sentim una

Una setmana plena d’activitats, on tota l’escola ha treballat

profunda tristesa

seguint el fil d’un tema “El món de la cuina”. Hem elaborat

perquè hem de

cal·ligrames, poemes, receptes, contes, cartells, hem celebrat

dir-te adéu, però

els Jocs florals i hem deixat l’escola ambientada, plena de

hi ha una part

fruites i taules parades...

de nosaltres que

En Santi Santamaria de Can Fabes ens va venir a visitar i va

sent una gran joia

posar el seu polsim de sal a una setmana tan plena de sabors.

d’haver format

Els tallers de tastets del divendres van ser la culminació de tota
la setmana, es van elaborar 34 tastets diferents i després vam
fer la degustació.
El dissabte es va celebrar la gran festa de cloenda, els jocs de

part d’aquests anys de docència al teu costat.
Tu sempre ens vas encomanar l’alegria
d’ensenyar i el compromís cap als nostres

pati, les competicions esportives, els tennis taula, els escacs, les

alumnes, a qui tu sempre tant vas estimar.

exposicions, la tómbola... compartien espai amb les puntaires

Vas ser una mestra avançada al teu temps,

que engrescaven a menuts i grans.

que va creure en una escola oberta. Vas obrir

Agraïm la participació de la gran quantitat de gent que va

l’escola als pares i al poble, i vas ser una gran

venir a compartir amb nosaltres la festa de la nostra escola.

mestra per als mateixos mestres.
L’escola era casa teva, era la teva vida. Vas

Equip Directiu Escola Pallerola

educar generacions de celonins que encara
recorden amb gratitud el seu pas per l’escola.
Per això, el nostre homenatge és també el de
tots aquells pares i alumnes que al teu costat
van aprendre les primeres paraules sota la
teva incansable paciència i dedicació.
Una gran mestra es mesura pel compromís
d’educar, de formar persones, de prepararles per la vida. I això, sens dubte, és un dels
mèrits que hem d’atribuir-te.
Que el teu record sigui present en tots els qui
vam tenir la sort de conèixer-te, perquè en
tu es fa evident que fer de mestre no és una
professió, sinó una vocació.
Gràcies, senyoreta Rossita, amb tu hem après
la millor lliçó!
Et volem dedicar unes paraules d’altres
grans mestres. En primer lloc l’Homenatge al
Mestre de José Antonio Marina, que diu així:
“Dels records de la nostra infància emergeix
sempre la clara figura d’una mestra o d’un
mestre, amb qui tenim pendent un deute de
gratitud. Sol ocórrer que tardem molt a
adonar-nos de la seva influència benefactora,
i per a llavors aquelles persones que van
servir de pont entre la família i la societat,
que van suavitzar el desemparament dels
primers dies d’escola i ens van portar de la
mà pels laberints de l’abecedari i la cultura,
hauran desaparegut ja de les nostres vides.
Un homenatge al mestre pot servir, doncs, per
a pagar aquest deute de gratitud. És per això
un acte de justícia poètica.”
Equip docent de l’Escola Pascual
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Partits polítics
Les set paraules de CIU
Un dels processos clàssics de la democràcia és: partits, programa electoral
i programa de govern.
Els partits són agrupacions de ciutadans i ciutadanes que s’uneixen perquè
comparteixen 2, 3 o 4 conceptes ideològics, que donen identitat al seu
projecte polític i el contraposen amb d’altres. Per la resta de temes hi poden
haver matisos dins el mateix partit, diferents sensibilitats. On no hi ha diferències és en els trets característics del projecte. Dels partits en surten els
programes electorals. Propostes concretes per tots els àmbits de la vida per
fer avançar la societat cap als grans eixos ideològics que el partit defensa.
I, després de les eleccions, del programa electoral en surt un programa de
govern. Propostes concretes per desenvolupar durant la legislatura.
El càrrecs electes, en la seva acció de govern han de procurar mantenir el
perfil ideològic del partit que representen, seguir les línies que marcava el
programa electoral amb el que es van presentar a les eleccions i executar
tot el programa de govern al que s’han compromès. Aquesta darrera cosa
es compliria més si la gent, a l’hora de votar, fos més exigent amb el grau
de compliment dels compromisos.
Els homes i dones de CiU de Sant Celoni tenim molt clar que l’Ajuntament
també ha de ser una eina de construcció nacional de Catalunya. Ens varem
presentar explicant molt clarament el nostre pla: treballar perquè a Sant
Celoni tothom tingui casa, feina i serveis (hospital, escoles, assistència, etc.)
I ara que som govern tenim clar el que cal fer: acabar amb les urgències
històriques del municipi (tanatori, hospital, llar d’infants, institut, escoles,
residència, entrada, etc., que alguns han estat deu anys dient que ho farien,
però nosaltres som qui ho està fent), governar bé i planificar el futur. I mirar
de fer tot això amb coherència.
Aquestes son les nostres set paraules: casa, feina i serveis. Urgències, bon
govern i futur. I coherència.
Per això quan parlem de construir habitatges per a joves, gent gran, persones separades, etc, no pensem en enriquir a uns pocs constructors sinó en la
feina que donarem a paletes, pintors, guixaires, electricistes, etc.
Per això quan volem un nou hospital el volem amb capacitat per al futur, i
amb residència i centre de dia que fa 10 anys que hauria d’estar fet.
I per això quan prenem decisions procurem fer-ho amb coherència, fugint
del dogma i del tot o res i de la hipocresia electoralista que hem vist que
provoca sobtats canvis d’opinió.
A Sant Celoni CiU són set paraules: casa, feina i serveis. Urgències, bon
govern i futur. I coherència.

Grup Municipal de CiU

La CUP diu NO a l’ARE

El mercat de dimecres

Des de la CUP ens oposem a la construcció d’una ARE
(Àrea Residencial Estratègica) a Sant Celoni perquè volem:

El passat dimecres, dia de mercat, vam sentir la següent conversa a
la plaça del bestiar:

1.

2.

3.

Un creixement mesurat. L’ARE suposa un creixement desmesurat
de Sant Celoni i un impacte de primera magnitud al Baix Montseny.
Implica urbanitzar una zona qualificada com a sòl rústic pel vigent Pla
general del 1997.
Una planificació racional. Qualsevol desenvolupament urbanístic
de la vila s’ha de regir pel Pla general d’ordenació urbanística
(PGOU), que implica la presència de tots els agents socials de la
vila (partits polítics, teixit associatiu, etc.), i s’ha de planificar essent
conscients de les necessitats d’habitatge presents al territori. Sant
Celoni i la Batllòria està a punt d’encetar un procés de revisió
del Pla general per determinar el model de poble que volem les
veïnes i veïns de la vila. L’ARE esdevé un condicionant radical que
desvirtuarà aquest procés.
Serveis i infraestructures al servei de la majoria. Un
augment de població tan accentuat suposarà el col·lapse de les
infraestructures existents (transports públics, accessos a la vila,
etc.) i un dèficit de serveis públics (escoles bressol, institut, serveis
socials i comunitaris, etc.). Els desenvolupaments urbanístics no es
poden justificar per obtenir serveis públics bàsics per a la població.
La xarxa de serveis públics ha de ser fruit d’una planificació
estratègica adequada a la realitat de la població i a les previsions
de creixement.

4.

Alternatives a l’ocupació massiva del territori per crear habitatge
públic: defensem la rehabilitació, la introducció dels pisos buits al
mercat enfront de l’ocupació massiva del territori, entre d’altres.

5.

Un territori viu. Urbanitzar els Maribaus suposa destruir la darrera
àrea de transició entre el nucli urbà i el Montseny i traslladar el
límit de la traça urbana de la riera del Pertegàs a la línia ferroviària
del TGV.

6.

Dir no a l’electoralisme.
electoralistes.

7.

Defensar l’autonomia local. L’ARE suposa una invasió de
l’autonomia local: l’ordenació urbanística és competència del
municipi i les ARE vénen dictades des de la Generalitat.

L’ARE

respon

a

dinàmiques

www.santceloni.cup.cat
santceloni@cup.cat

santceloni@ciu.info

A què juguem?
Amb l’ARE de Can Riera de l’Aigua, a què juguem?
Us passem part d’un article d’en Josep Antequera del Centre per a la
Sostenibilitat Territorial. Ens ajudarà a obrir els ulls!. “Quan la construcció
es presenta com la base productiva del desenvolupament d’un país hem
de plantejar-nos algunes qüestions. Una, que el territori te límits, és
finit. Dos, que la natura ens aporta serveis (magatzem d’aigua, riquesa
biològica, depuració d’aire, paisatge...), no ens la podem cruspir tota!.
I tres, que el terreny construït, una vegada construït es improductiu i
ens costa de mantenir, i ja no diguem quan la urbanització es dispersa
i de baixa densitat: requereix infraestructures, serveis, seguretat... Per
tant, podem afirmar que el model no és sostenible a mig termini, ni
econòmicament, ni socialment: ha d’arribar la crisi per tal que l’habitatge
sigui assequible per a la majoria?
La crisi de la construcció és una oportunitat per transformar el model,
conjuntament amb la crisi de l’aigua, la propera de l’energia o el canvi
climàtic. Tot això ens diu de la feblesa dels nostres sistemes urbans i
locals. Requerim plantejaments nous de sistemes de vida més autònoms
i descentralitzats. I poder convertir els sistemes urbans en quelcom més
productiu i que generin menys despesa de recursos i de diners. L’obra
pública serà el parany de la crisi de la construcció però, cap a on ens
duen els seus plantejaments? A fer més carreteres per urbanitzar més? A
incrementar la despesa pública improductiva? (...)
Fer les ciutats i els pobles més autònoms, productius, responsables i
humans és una manera d’obrir nous sectors de negoci i pensar en clau
de futur. L’altra solució és alimentar amb diners públics a grans grups
empresarials que, sense comptar amb la gent, quan ve la crisi mostren la
seva incapacitat per donar solucions als conflictes”.
Tot i que sabem prou bé que carregar-nos de raons no vol dir
necessàriament sortir-nos amb la nostra, creiem que compartir amb
vosaltres un mateix model de país i de poble, sí que ens ajudarà a no
defallir enfront una classe dirigent que sembla massa vegades, haver
perdut el nord.

-Hola, bon dia, en què els puc servir?
-Hola, bon dia, som una formació política de perfil alternatiu,
radicalista, neorural, etc. i volem preservar els espais naturals i
gestionar l’habitatge perquè es puguin independitzar tots els joves
mileuristes que viuen a casa dels seus pares.
-Vostès diran.
-Estem informant la població que el govern de la Generalitat del
tripartit venut al botiflerisme galopant vol imposar una Àrea
Residencial Especial amb gairebé 1300 habitatges al Maribaus-del’hereu-Riera-de-l’aigua i que l’innocent de l’ajuntament, presidit
per uns sentimentals al servei dels promotors del sector més
afectat per la desaccelaració econòmica, no sap com dir que no a
aital proposició deshonesta.
-I com els podria ajudar jo, pobre de mi?
-Doncs voldríem que vostè acceptés que és perfectament lògic que
ens falti experiència i que no acabem d’entendre els comptes del
consistori, i que també acceptés que no ens hagi provocat gens de
basquitis votar favorablement el pressupost d’aquest exercici en la
reunió plenària de la casa de la vila...
-Hi van votar que sí, angelets! És clar, és perfectament
comprensible!
-Oi més quan, al carrer, seguim oposant-nos amb tota la nostra
reivindicació idealista i la nostra crítica utòpica a aquesta iniciativa
dictada per un executiu a tres bandes farcit de caragirats que
ens impedeix dur la nostra rauxa fins el darrer sacrifici i que, a
més, pretén esquitxar de sutge els nostre impol·lut mantó de
ballar gitanes, quan tot just l’havíem començat a passejar sobre la
moqueta del nostre cobejat consistori.
-No cal que diguin res més. Els entenc perfectament i desitjo
aplaudir un exemple d’inusitada coherència com el seu. Alhora,
els ben asseguro que el meu humil sufragi, en els propers comicis
municipals, serà per a vostès.
-Estigui bonet, revalidar la seva confiança ens insuflarà l’aire
necessari per consolidar la nostra històrica revolució materialista...

Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya

santceloni@esquerra.org

NO a l’ARE de Can Riera de l’Aigua i
SÍ al nou hospital
Primer de tot hem de dir que el projecte del nou hospital de Sant Celoni,
un hospital de referència a tot el Baix Montseny, serà una realitat.
Una realitat perquè tant el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya com l’Ajuntament de Sant Celoni, amb el vistiplau de totes
les forces municipals, així com la Fundació Hospital de Sant Celoni,
han impulsat conjuntament aquest projecte. Podem afirmar que,
independentment de si es tira endavant l’Àrea Residencial Estratègica
(ARE) de Can Riera de l’Aigua que proposa l’actual equip de govern
municipal de CiU, com si això no es porta a terme, com proposem
el grup municipal del PSC i també la CUP, l’hospital es farà. Hem de
dir clarament que una cosa no treu l’altra. L’anterior equip de govern
municipal proposava com a ubicació ideal per a l’hospital la zona del
Sot de les Granotes, ja que és una ubicació plenament urbana, a prop
de l’estació del ferrocarril i de la carretera comarcal C-35 i amb espai
suficient per a un equipament d’aquesta magnitud. Aquesta ubicació
comptava, en el seu moment, amb l’aprovació per part dels tècnics del
Departament de Salut i d’entrada era on havia d’anar el nou hospital,
permetent que l’actual edific es convertís en una residència geriàtrica,
centre de dia i ampliació del Centre d’Assistència Primària.
Nosaltres, com a grup municipal i en sintonia amb bona part de la
població, ens oposem a l’ARE de Can Riera de l’Aigua, i proposem un
altre tipus d’Àrea Residencial Estratègica i ubiquem novament l’hospital
al Sot de les Granotes. Serà, com hem dit, un hospital de referència per
al Baix Montseny. Hem de tenir molt en compte que el passat dimarts, 15
d’abril, el Govern de la Generalitat va acordar la creació del Consorci del
Govern Territorial de Salut del Baix Montseny, que permetrà compartir la
governació en matèria de salut amb els ajuntaments del Baix Montseny.
Aquest Consorci tindrà com a eix vertebrador de l’assistència hospitalària
al Baix Montseny a l’hospital de Sant Celoni.
Sant Celoni no es mereix que, per fer l’hospital a Can Riera de l’Aigua,
s’hagi d’hipotecar el futur del poble amb la ubicació de l’ARE en una
zona d’especial protecció amb la problemàtica urbanística que això
comportaria. El nou hospital no hauria d’estar condicionat a cap projecte
urbanístic.
Com a grup municipal majoritari a l’Ajuntament de Sant Celoni
diem: NO A l’ARE DE CAN RIERA DE L’AIGUA I SÍ AL NOU

HOSPITAL.

ICV Sant Celoni

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

Dissabte, 10 de maig

Dijous, 22 de maig

Conferència sobre les assegurances obligatòries adreçada a les entitats esportives

Hora del conte: Per què?
Amb l’Espina de la Sardina

Visita guiada: Descobreix tots els racons
de la biblioteca

A 2/4 de 12 del matí
A la biblioteca l’Escorxador
Organitza: biblioteca l’Escorxador

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

A les 8 del vespre
A la Rectoria Vella
Organitza: CME

Concert i ball
A càrrec de l’Orquestra Setson

Divendres, 23 de maig

A les 10 del vespre
A la sala gran de l’Ateneu
Entrada: 7 euros

Presentació del llibre El monestir proscrit,
de Ma. Carme Roca

Diumenge, 11 de maig
D’Olot a Beget
Senders: 5a. Etapa del GR-83

8 MAIG - 1 JUNY 2008
La Rectoria Vella
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Inauguració:
Dissabte 10 de maig a les 7 de la
tarda, amb la conferència: El mestre
Josep Pallerola i l’ensenyament a
Sant Celoni durant la República, a
càrrec de Núria Amadó.

De dimarts a dissabte
de 5 a 8 de la tarda
Diumenge i festius de 2/4 de 12 a 2
del migdia i de 5 a 8 de la tarda

A càrrec de Josep Ma. Royo
A 2/4 de 9 del vespre
A la biblioteca l’Escorxador
Organitza: biblioteca l’Escorxador

Dimecres, 14 de maig

...a l’olivera
Cicle de concerts de joves músics ‘08

Cicle de xerrades i tallers per a pares i
mares: Què esperen els pares de l’escola, i
els mestres de la família
A càrrec de Salvador Cardús, sociòleg
A 2/4 de 9 del vespre
A la biblioteca l’Escorxador
Organitza: biblioteca l’Escorxador

Mostra dels alumnes del tallers de teatre
A 2/4 de 8 (tallers II i III) i a
2/4 de 10 (tallers IV i V) del vespre
A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: CME

Conduïda per Jesús Pacheco
A les 9 del vespre
A l’Hotel Suís
Organitza: biblioteca l’Escorxador

Dissabte, 17 de maig

tel. 93 864 12 13

Amb el Cantacontes, sessió per a nenes i nens
d’1 a 4 anys
A 2/4 de 12 del matí
A la biblioteca l’Escorxador
Organitza: biblioteca l’Escorxador
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Pel davant i pel darrere, de Michael Frayn
A càrrec de Teatre Tramoia
A les 10 del vespre
A la sala gran de l’Ateneu
Entrada: 6 euros

Dissabte, 24 de maig
Pujada al Gran Tuc de Colomers
Sortida de muntanya
A les 9 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Taller d’autoestima
A 2/4 de 10 del matí
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: Ajuntament de Sant Celoni

Pel davant i pel darrere, de Michael Frayn

Petita hora del conte:
L’avi Quico, el Rondallaire

dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte

A les 9 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

Divendres, 16 de maig

Visites concertades:

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
MAIG

Xerrada: l’agricultura ecològica

A 2/4 de 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Nit de lletres: tertúlia literària sobre
Bartleby y Cia., d’Enrique Vila-Matas

Horari:

Presentat per l’escriptor Julio Murillo Llerda
A les 7 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: Editorial Columna i Llibreria Alguer-7

Sessions’n’sona
Amb Sick of shit, l’Oblit i un grup convidat
A les 11 de la nit
A la sala petita de l’Ateneu

Curs d’orientació de segon nivell amb GPS
A càrrec del CESC
Entre el 17 de maig i l’1 de juny
Al local del CESC (amb les sortides previstes a
la muntanya)
Organitza: CESC i FEEC
Preu: 60 euros (socis del CESC, descompte de
20 euros)

A càrrec de Teatre Tramoia
A les 10 del vespre
A la sala gran de l’Ateneu
Entrada: 6 euros

Dijous, 29 de maig
Audicions mensuals
A l’Escola de Música
A les 8 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: CME

Divendres, 30 de maig
Xerrada: el feng-sui
A càrrec de Carme Navarro
A les 8 del vespre
A la biblioteca l’Escorxador

Cinema comentat:
El séptimo sello, d’Ingmar Bergman
A les 9 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

Dissabte, 31 de maig
Jornada per la pau
Taller de danses del món:
Activitats, animació i xocolatada
per a tothom.
Ajuda’ns a fer un mural per la pau. Participeu!
De 17.30 h a 20 h
Plaça de la Vila

Conferència - debat:
Les noves religions de Catalunya:
desfent prejudicis.
A càrrec de Joan Manuel Cabezas,
doctor en Antropologia Social.
A les 20.30 h
a Can Ramis

Sopar amb plats de diferents països,
elaborats pels participants i les entitats. Obert
a tothom, només cal portar algun plat per a
compartir.
A les 21.30 h

Plaça de la Vila

Exposició de SOS Racisme, Murs.
Trenquem tòpics per a la convivència.
Durant tota la tarda

Cicle de xerrades i tallers per a pares i
mares: Taller de massatge infantil per a nens i

Plaça de la Vila

19a trobada d’escoles d’hoquei patins

nenes de 2 a 4 anys
A càrrec de Carme Navarro
A 2/4 de 12 del matí
A la biblioteca l’Escorxador
Organitza: biblioteca l’Escorxador i Pla Educatiu
d’Entorn

Sessions’n’sona

Diumenge, 25 de maig

Amb Soulthielf, Vertigen, i un grup convidat
A les 11 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

A les 3 de la tarda
A la pista coberta del
Camp Municipal d’Esports
Organitza: Club Patí Sant Celoni

Concurs de cant d’ocells fringíl·lids
Puntuable pel campionat comarcal de la província de Barcelona
A les 8 del matí
A la pista coberta del Camp Municipal
d’Esports
Organitza: Societat Ocellaire de Sant Celoni i de
Cerdanyola del Vallès

Diumenge, 1 de juny

Diumenge, 18 de maig

Festival escolar

Dijous, 5 de juny

Pujada al Besiberri nord
Alta muntanya

A les 6 de la tarda
A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: Catalunya contra el càncer

Curs de progressió per crestes
Historias de Filadelﬁa, de George Cukor

Dilluns, 26 de maig

Curs entre el 5 de juny i l’1 de juliol
Local del CESC
Organitza: Grup d’Alpinisme i Escalada del CESC

A les 7 del matí
A la presa de Cavallers (Boí)
Organitza: CESC

Sortida al salt de la Dona d’Aigua
(Arbúcies)
Matinal de natura
A les 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Primavera a l’Ateneu: Sóc un pallasso
Amb Claret Clown
A les 5 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu

Cinema a l’Ateneu
Historias de Filadelﬁa, de George Cukor
A les 6 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu

II Open de Pàdel
Masculí i femení
Fins a l’1 de juny
Al Club Tennis Montnegre
Organitza: Club Tennis Montnegre
Inscripció: 20 euros (15 euros el socis)

Divendres, 6 de juny
A l’olivera
Cicle de concerts de joves músics ‘08
A les 9 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

Audicions mensuals
A l’Escola de Música
A les 8 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: CME

Dissabte, 7 de juny
Del pont estant, d’Arthur Miller
Teatre Rebrot
A les 10 del vespre
A la sala gran de l’Ateneu
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