39
L’informatiu

Butlletí municipal - febrer 2009

La primera escola
bressol municipal:
benvinguda!

En portada
EDITORIAL
Francesc Deulofeu
Alcalde

Bones notícies!
Comencem l’any amb molt bones notícies. En
portada, la posada en marxa de la primera
escola bressol municipal, que inaugurarem el
proper dissabte 14 de febrer amb un matí molt
agradable que esperem poder compartir amb
tu. Seguim amb l’aprovació d’un projecte molt
necessari, que serà un revulsiu pel municipi
i saldarà un dèficit històric: el centre de

Sant Celoni
inaugura la
primera escola
bressol municipal
Amb 103 alumnes, el passat 8 de gener va entrar en funcionament la primera escola bressol
municipal, El Blauet, situada al carrer Pere Ferrer, 15, al costat del parc de la Rectoria Vella.
L’escola ocupa tota la planta baixa del nou edifici, anomenat Centre per a la petita infància
i família, i al primer pis s’hi han traslladat serveis municipals com el de logopèdia i psicoteràpia – SAM-, el Servei a la Dona i el CDIAP Baix Montseny -Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç-. El proper dissabte 14 de febrer tindrà lloc la inauguració oficial.
Tothom hi està convidat!

formació i ocupació que s’ubicarà a Sax Sala. I
també especialment destacable és l’adquisició
per part de l’ajuntament dels nous terrenys
on s’ubicaran els bombers, una millora
significativa de les condicions logístiques dels

L’Escola bressol municipal ha començat les classes aquest any 2009 amb 103 alumnes matriculats, de les 108 places disponibles. Durant aquest curs, el centre disposa de dues aules de
nadons, quatre d’infants d’1 i 2 anys i dues aules per a infants de 2 i 3 anys. En horari de tarda,
encara hi ha places disponibles.

professionals amb la consegüent repercussió
en l’augment de la qualitat del servei que

Nadons (2 aules
amb una ràtio de 8
infants per aula)

1- 2 anys (4 aules
amb una ràtio de
13 infants per aula)

2-3 anys (2 aules
amb una ràtio de
20 infants per aula)

TOTAL

Matins

16

50

37

103

Tardes

9

20

10

39

ofereixen al Baix Montseny.
I encara n’hi ha moltes més de bones notícies,
que veureu reflectides, en gran part, en aquest
butlletí. Però no podem acabar sense parlar de
l’altre gran esdeveniment que hem compartit
aquest darrer mes: la primera consulta popular. Un exercici democràtic de primer ordre
que ha decidit sobre l’oposició del municipi a
l’Àrea Residencial Estratègica de Can Riera de
l’Aigua, tal com vam comunicar el mateix dia
als responsables de la Generalitat. Des d’aquest
espai voldria agrair i felicitar totes les persones

Un projecte educatiu innovador
El centre presenta un projecte educatiu innovador, de qualitat, on els pilars bàsics són els infants, les famílies i l’entorn. Que l’infant se senti valorat, estimat, respectat, acollit i escoltat és
l’objectiu fonamental que es marca l’equip pedagògic.
L’escola ofereix accés a les famílies a tot el centre i està oberta a les seves propostes.

que van participar en aquest procés, tot animant-vos a seguir fent-ho d’una manera constructiva i responsable des dels diversos espais
de participació que anem generant. I plegats
seguirem construint un municipi de bones

L’Escola bressol està ubicada en un entorn que permet estar en contacte amb la natura i
amb un medi sociocultural divers i enriquidor. Des del centre es vol fomentar una actitud
respectuosa amb la natura i amb l’entorn i en aquest sentit es treballarà en la línia de reciclar,
reutilitzar i reduïr.
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notícies. Desitjo que en gaudeixis!
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Aula de nadons

Els alumnes experimenten amb diferents materials

La metodologia de treball de l’escola
Les activitats i materials que s’utilitzen estan pensats per afavorir l’autonomia personal dels
infants. L’Escola vol aconseguir que els infants participin del seu aprenentatge, siguin feliços,
imaginatius, creatius i autònoms. En aquest procés el paper de l’educador/a és fonamental
com a observador/a constant de l’infant i acompanyant d’ell i la seva família en el procés de
creixement.

Serveis de qualitat
Amb l’objectiu d’ajudar a les famílies a conciliar l’horari laboral i el familiar, el centre obre les
portes a les 7.45 del matí i a la tarda allarga fins a les 18 h. L’Escola disposa de cuina pròpia molt
ben equipada.

Inauguració

Enguany el centre ofereix el serveis següents: Servei Bon dia (de 7.45 a 9 h) - Escola Bressol matí
(de 9 a 12 h) - Permanència matí (de 12 a 13 h) Menjador (de 12 a 15 h) - Escola Bressol tarda (de 15
a 17 h) - Permanència tarda (de 17 a 18 h)

a 2/4 d’1 del migdia

Dissabte
14 de febrer
Vine a conèixer aquest
nou equipament pel municipi
Hi trobaràs gegants, un espectacle
infantil i música en directe !

El centre disposa de cuina pròpia

Menjador

Preinscripció curs 2009 – 2010
Properament el Departament d’Educació ha de publicar la resolució amb les dates de preinscripció i matriculació de les escoles bressols municipals que sol ser cada any durant el mes de maig.
S’informarà a través del web i la ràdio municipal.
La preinscripció serà al mateix centre, al carrer Pere Ferrer, 15. Telèfon 93 867 38 87
Els alumnes matriculats en el centre aquest curs tenen la plaça garantida el curs vinent.

Les aules del Centre estan adaptades a les necessitats de l’alumnat: dues aules per a nadons,
quatre aules per a infants d’1-2 anys i
dues aules per a infants de 2-3 anys

Dins i fora del pati els alumnes gaudeixen
d’una atenció personalitzada per part de
l’equip professional del Centre

Plaques fotovoltaiques
L’edifici incorpora a la seva façana sud
una instal·lació d’energia fotovoltaica
formada per 208 vidres assimilable a
una petita central productora d’electricitat. El corrent elèctric generat pels
mòduls s’injecta directament a la xarxa
elèctrica de baixa tensió aprofitant de
manera neta i silenciosa tota la radiació
solar que aquests absorbeixen.
La instal·lació genera una quantitat
d’energia petita, 9,30 Kw, i l’objectiu
bàsic és que sigui una instal·lació de
caràcter didàctic i divulgatiu.

Fa pocs dies que el poble de Sant Celoni gaudeix d’un nou servei. L’Escola Bressol Municipal El Blauet ha estat molt
esperada per tots nosaltres: infants, famílies i la comunitat en general.
Les famílies amb nens i nenes de 0 a 3 anys tenen l’oportunitat de gaudir d’un servei públic del poble i per al poble.
Aquesta etapa educativa és molt important en el desenvolupament dels infants i és per aquest motiu que treballem per
donar el millor servei i la màxima dedicació als infants i a les seves famílies.
Rosa Serés
Directora de
l’Escola bressol
municipal

Des de l’Ajuntament s’ha concebut com un projecte de qualitat i innovador apostant per un treball en equip amb tots els
recursos tècnics, econòmics i humans; és per això que l’equip que treballem a l’escola bressol vetllarem perquè amb la
nostra professionalitat i il·lusió esdevingui exitós.
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El SAM, el CDIAP i el Servei a la Dona
ocupen la primera planta
Des del mes de febrer, ocupant la primera planta de l’edifici, s’hi han traslladat tres serveis
relacionats amb els infants i les famílies: el SAM, el CDIAP i el Servei a la Dona

El Servei d’Assistència
Multiprofessional (SAM) ofereix atenció
logopèdica i psicoterapèutica a infants i
joves en edat escolar de Sant Celoni i la
Batlloria. Aquest servei municipal, integrat
per logopedes i psicòlegs, estava situat fins
ara al primer pis del carrer Santa Fe, 52. Cal
demanar dia i hora al telèfon 93 867 51 94.

El CDIAP Baix Montseny, Centre de
Desenvolupament Infanti i Atenció
Precoç, que pertany a la xarxa pública de
serveis especialitzats, és un servei adreçat a
les famílies amb infants de 0 a 6 anys amb
dificultats en el desenvolupament o risc de
patir-los.
Fins ara el CDIAP estava al carrer Dos de Maig,
al local de la Mútua. El telèfon d’aquest servei
no canvia: 93 848 49 68.

El Servei a la Dona, és un servei municipal
que ofereix atenció social, psicològica
i jurídica a dones en casos en què es
produeixi qualsevol tipus de maltractament
per raons de gènere i/o altres situacions de
risc social per a la dona i els seus fills/filles.
El psicòleg del servei realitza la primera
acollida i valora la necessitat de derivació
a l’assessoria jurídica, als serveis socials o
a altres serveis de la xarxa d’atenció a les
dones. Cal trucar i concertar dia i hora al
telèfon 93 867 51 94.

Activitat de govern
PLE MUNICIPAL
Sessió extraordinària del dia
20 de gener de 2009
• Aprovació del“Projecte de Centre de
formació Baix Montseny – Sax Sala”,
finançada amb càrrec al Fons Estatal
d’Inversió Local.
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
• Delegació a la Junta de Govern Local de
les facultats necessàries per a l’aprovació
del projecte tècnic, la licitació de les obres
i l’execució del contracte de la inversió
titulada “Projecte de Centre de formació
Baix Montseny – Sax Sala”.
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
• Moció presentada pel grup municipal del
PSC per a la condemna rotunda dels atacs
d’Israel a Gaza i per a la crida a l’alto el foc.
Sí: 5 CiU + 8 PSC + 2 CUP
Abstenció: 2 CiU

Consulta popular sobre l’ARE
L’Alcalde comunica el resultat a la Generalitat i demana
la retirada del projecte
La primera consulta popular feta al municipi, en aquest cas per preguntar a la població si estava a
favor o en contra d’una Àrea Residencial Estratègica a Can Riera de l’Aigua, va tenir el passat 25
de gener una participació del 30,03 % i els següents resultats:
A favor: 1248 vots, En contra: 2847 vots, En blanc: 15 vots, Nuls: 8 vots
La jornada va transcòrrer sense cap incidència i amb total normalitat. L’endemà, l’alcalde
Francesc Deulofeu va comunicar per escrit al president de la Generalitat, José Montilla, i al
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, el resultat de la consulta. Pel
mes de febrer s’ha previst una reunió amb el Conseller i l’Alcalde ha demanat als representants
dels grups municipals del PSC i la CUP que hi assisteixin.

Selecció de personal
1. Contractació d’un/a tutor/a Pla de Transició al Treball i borsa de treball.
• Àrea: Cultura • Les bases sortiran durant la primera quinzena del mes de febrer.
2. Contractació d’un/a agent de policia
• Àrea: Seguretat ciutadana • Durant el més de febrer s’iniciarà el procés de
convocatòria i el termini començarà amb la publicació al DOGC.
Recollida de bases: OAC i www.santceloni.cat
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Activitat de govern
Un edifici de 2mil metres a Sax Sala aplegarà els
serveis municipals de formació i ocupació
L’Ajuntament construirà aquest any 2009 un edifici d’uns 2mil metres quadrats al carrer Vallès –on
actualment hi ha Sax Sala- que albergarà els serveis municipals de formació i ocupació. La inversió es
farà amb els gairebé 2,8 milions d’euros provinents del Fons d’Inversió Local
El Centre de formació Baix Montseny Sax Sala
donarà resposta a les necessitats d’educació
permanent dels habitants de Sant Celoni i del
Baix Montseny. El centre oferirà formació pel
món laboral, per treballadors en actiu i per a
persones aturades i consolidarà i ampliarà la
formació professional del municipi. Segons
l’alcalde Francesc Deulofeu, “el centre és de
vital importància per poder oferir eines de
formació i suport a l’ocupació en un moment de crisi econòmica com l’actual”.
El nou equipament aplegarà serveis ja existents que necessiten ampliar l’espai, com el
Centre de formació d’Adults, el Servei Municipal d’Ocupació (Orientació laboral, creació
d’empreses, club de feina) els cursos del Pla
de Transició al Treball i l’Oficina de Català, i
incorporarà un espai de formació ocupacional
vinculada amb les empreses i formació professional lligada amb el Departament d’Educació
i l’IES Baix Montseny.
L’edifici s’ubicarà entre els carrers de
Palautordera, Vallès, Montserrat i la plaça Baix
Montseny . Tindrà quatre plantes (1 soterrada, planta baixa i dos pisos) amb un espai útil
de prop de dos mil metres quadrats. L’edifici
tindrà dos accessos: un a la planta semisoterrada pel costat de la plaça Baix Montseny i
l’altre pel carrer Montserrat a la planta baixa.
L’edifici disposarà de diferents espais: aules
generals, especials (dibuix, comerç i installadors), aules informàtiques, despatxos, aula
polivalent, biblioteca/sala de treball, sala de
professors, sala d’actes, sales de reunions,
magatzems i arxius.

L’emplaçament s’ha considerat idoni per la
disponibilitat d’espai i per l’accés, ben comunitat i a prop de l’estació de Renfe.
El centre municipal integral de formació i ocupació integrarà els següents serveis municipals:
- Centre de Formació d’adults Baix
Montseny

Façana plaça Baix Montseny

- Servei Municipal d’ocupació: orientació
laboral, assessorament per la creació d’empreses, club de treball on les persones aturades poden consultar ofertes de treball i
contactar amb les empreses.
- Servei de desenvolupament econòmic:
El centre oferirà espais disponibles perquè
petites empreses i persones emprenedores
puguin realitzar activitats, especialment reunions. Així mateix s’oferiran tallers i sessions formatives i informatives a empresaris.

Façana carrer Vallès

- Programes de garantia social Pla de transició al Treball dirigit a col·lectius específics:
joves que no acrediten l’educació secundària
- Cursos de formació ocupacional per persones en atur.
- Cursos de formació continuada dirigits a
persones en actiu.
- Servei de català que ofereix l’Oficina local
de Català.
L’Associació de Veïns Baix Montseny, que actualment té el local social a Sax Sala, coneix
el projecte i compta amb el compromís de
l’Ajuntament de trobar un local alternatiu on
ubicar-se.

Ubicació

Ja tenim terrenys per un nou
parc de bombers!
Dijous 15 de gener, l’alcalde Francesc Deulofeu va formalitzar la compra dels
terrenys on s’ubicarà el nou parc de bombers de Sant Celoni, davant la sortida
de l’autopista AP 7. L’Ajuntament ha comprat els terrenys de 13 mil metres
quadrats per un valor de 239 mil euros i properament els cedirà a la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Generalitat de
Catalunya per a la construcció del parc. Les instal·lacions donaran servei a tots
els pobles del Baix Montseny.

El terreny està situat davant la sortida de l’AP 7
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portada
Educació En
permanent
El Nadal a l’Escola d’Adults
Com a inici de la celebració del Nadal els alumnes del Centre de Formació d’Adults van participar
en l’elaboració d’un arbre dels desitjos, fet amb la unió de petits arbres individuals de cartolina
amb missatges per a l’any nou. També van participar en la decoració de les aules i del centre en general. Però la celebració de les festes va tenir un acte central el 19 de desembre a la biblioteca l’Escorxador amb la participació de gran part de l’alumnat i de diferents grups culturals del municipi.
Els membres de l’Associació Bocs i Cabres de Sant Celoni, dins la seva línia de difusió de la cultura
catalana, van explicar l’origen i l’evolució de la figura del tió i, en col·laboració amb l’audiència,
van cantar diferents nadales tradicionals. Seguidament, els assistents (menuts o grans, autòctons
o nouvinguts) van poder fer cagar el tió. Després va tenir lloc un pica-pica nadalenc amenitzat per
l’Orquestra Sant Celoni amb un repertori de música popular. Tot plegat, una bona manera d’acabar
el trimestre i començar les festes.

L’Escola d’Adults
visita la UAB
Un grup d’alumnes del Centre de Formació
d’Adults van visitar el 15 de gener la Universitat Autònoma de Barcelona en una jornada
de portes obertes específica oberta als centres
que col·laboren amb aquesta universitat. Els
alumnes van ser rebuts al cinema, situat a la
Plaça Cívica, on se’ls va lliurar informació sobre el pla d’estudis de la UAB, van recórrer el
campus en autobús i van visitar la Facultat
de Dret. Tots els assistents van valorar molt
positivament la visita. El Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny té una llarga trajectòria
en la preparació de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i col·labora
activament amb la universitat de Girona i
l’Autònoma de Barcelona.

Curs per aprendre
a elaborar el Pla
d’Empresa
El Servei Municipal d’Ocupació organitza un
curs de 8 hores destinat a emprenedors que
vulguin aprendre a elaborar el Pla d’Empresa.
La festa de Nadal va aplegar gran part de l’alumnat i diverses entitats culturals

Un total de 28 joves inicien el segon període formatiu del programa després d’haver superat amb
èxit el període comprès entre octubre i desembre de 2008, on es preparen i prenen decisions sobre
el seu itinerari formatiu i laboral.

Programa:
1. L’Emprenedor. La idea
2. El Pla d’empresa
3. Anàlisi de mercat
4. Les persones, el factor humà
5. Magnituds econòmico-financeres
d’un projecte empresarial
6. Els aspectes jurídics i fiscals més
importants per la creació d’empresa

Distribuïts per perfil professional, en els mòduls d’auxiliar en comerç i atenció al públic i auxiliar en
muntatge d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas i acompanyats per experts dels sectors de serveis i industrial, es preparen en l’aula de simulació i el taller. Aquests coneixements els serviran per
les pràctiques formatives que començaran el 9 de març en diferents empreses del Baix Montseny.

Calendari: 17 i 18 de febrer de 2009
Horari: 9.30 a 13.30 h.
Lloc de realització:
El Safareig C/ Campins, 24 Sant Celoni

Aquelles entitats que estiguin interessades en participar amb el programa o les empreses que necessitin joves aprenents per formar part del seu equip, poden contactar amb el PTT en horari de
matins al 93 864 12 22.

Inscripcions: Safareig, telèfon 93 864 12 00
creacioempreses@santceloni.cat

28 joves del PQPI-PTT inicien la formació professional en els sectors industrial i de serveis

14 de febrer:
vine a la neu
amb la Rentadora

Els alumnes d’Auxiliar en muntatge
d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas
realitzaran les pràctiques en empreses
d’aquest sector i telecomunicacions.
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L’alumnat d’Auxiliar en comerç i atenció
al públic farà les pràctiques a comerços,
supermercats, punts d’informació i
magatzems de distribució o de grans
superfícies.

L’espai de lleure i cultura la Rentadora organitza
una sortia a Les Angles dissabte 14 de febrer. El
preu és de 44 euros i inclou el transport en autocar, el forfet i l’assegurança. Per a més informació i inscripcions cal anar al Safareig de dilluns a
divendres de 17 a 20 h. Precisament, diumenge
1 de febrer, el Centre Municipal d’Esports Sot de
les Granotes també va organitzar una sortida a la
neu, en aquest cas a la Molina oberta a tothom,
fossin o no abonats.

Oficina de Consum
Els sectors telefonia i habitatge centren
les reclamacions dels celonins al 2008
El 35% de les reclamacions que ha atès l’Oficina Municipal d’Informació a les
persones consumidores (OMIC) durant l’any 2008 són referents a la telefonia fixa i
mòbil, seguit per un 11,34% del sector habitatge, tant de compra com de lloguer.

RECLAMACIONS ATESES PER SECTORS

En total l’OMIC ha tramitat 344 expedients, dels quals 304 corresponen a
reclamacions, 33 a consultes, 5 a denúncies i 2 a queixes. En les 304 reclamacions
s’han realitzat mediacions amb les empreses i establiments reclamats,
majoritàriament per correu certificat i electrònic. Les 5 denúncies s’han tramès
a l’Agència Catalana del Consum, atès que és qui té competència inspectora i des
de l’OMIC se n’ha fet el seguiment.
1,45 %

SECTOR

TOTAL

%

Assegurances

6

1,74%

Automòbils

16

4,65%

Comerç en establiments

31

9,01%

Comerç fora d’establiments

18

5,23%

Electrodomèstics

5

1,45%

Ensenyament

6

1,74%

Entitats bancàries

17

4,94%

Habitatge

39

11,34%

Mobles

4

1,16%

0,58 %

TIPUS DE TRÀMITS

9,59 %

Sanitat

4

1,16%

Serveis: correus

2

0,58%

Consultes

Serveis: aigua

8

2,33%

Denúncies

Serveis: gas

9

2,62%

Reclamacions

Queixes

Serveis: electricitat

3

0,87%

Serveis: telèfon

122

35,47%

Serveis: altres

6

1,74%

Serveis professionals

17

4,94%

88,37 %

Serveis turístics

7

2,03%

Transports

13

3,78%

Consultes alienes al consum

11

3,20%

TOTAL

344

100%

C. Sant Fe, 52 1r - Tel. 93 864 12 24 - salut.comunitaria@santceloni.cat

Desenvolupament
El Pou dels desitjos de Sant Celoni Comerç

Sorteig de Nadal

Els mesos de febrer, març i abril Sant Celoni
Comerç, en col·laboració amb l’Ajuntament
i amb l’Associació d’Empresaris Turístics del
Montseny, durà a terme la campanya promocional El Pou dels desitjos amb l’objectiu d’incrementar el nombre de visitants de Sant Celoni i,
per tant, de nous clients per als establiments de
la vila. S’han editat 15.000 impresos en els que
es mostren els principals atractius turístics del
municipi i que es distribuiran entre els establiments adherits a Sant Celoni
Comerç, hotels i restaurants
del Montseny, punts d’informació turística del Baix
Montseny, benzineres,
estacions de tren i altres llocs de gran afluència de gent.

El passat dissabte dia 10 de gener Sant Celoni
Comerç va portar a terme el tradicional
Sorteig de Nadal amb 6.000 euros en premis
que posa fi a la campanya de Nadal. En el
sorteig participaven 175 botigues de Sant
Celoni que van repartir 120.000 butlletes
entre els seus clients durant el mes de
desembre i fins el mateix dissabte del sorteig.
L’acte va comptar amb la presència de
l’alcalde Francesc Deulofeu que va donar fe
del correcte desenvolupament del sorteig. Un
cop extrets els números guanyadors i acabat
el sorteig, Sant Celoni Comerç va oferir xurros
amb xocolata calenta a tots els assistents.

Els tríptics van acompanyats d’una moneda
fabricada especialment per aquesta campanya que s’ha anomenat celí i conviden a venir a Sant Celoni per gaudir d’un passeig pels
diferents punts d’interès turístic, per acabar
demanant un desig i llençant la moneda a un
pou que s’instal·larà a la plaça de l’Església,
tal com explica la llegenda.
A més, els visitants poden omplir la butlleta
que es troba als impresos i entraran en el sorteig de 3.000 euros en vals de compra als
comerços de Sant Celoni Comerç i 900 euros en vals per als establiments de l’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny. El
primer sorteig de 1.000 euros i 300 euros respectivament, es farà el 28 de febrer. Els altres
dos sortejos pel mateix import se celebraran a
finals de març i a finals d’abril.
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En portada
Cultura
Nadal i reis a Sant Celoni i la Batllòria

La vigília de Nadal es va fer cagar el tió a
la plaça de la Vila dins l’espectacle “Tió,
tió...xarop de bastó!” que va oferir la
companyia Xarop de Canya.

Divendres 2 de gener el Carter Reial va arribar en sidecar a la plaça de l´Església i tot seguit va instal·lar
el seu campament al pati de Can Ramis.

L’Escola Municipal de Música es va sumar a les celebracions nadalenques amb el tradicional concert de
nadales el matí del dia de Sant Esteve.

Els joves van gaudir del circuit de bicicleta
acondicionat de forma provisional en un terreny
al Sot de les Granotes

Tot i el fred, els Reis van ser puntuals a la seva cita tant a Sant Celoni com a la Batllòria on van repartir regals,
caramels, una mica de carbó i, sobretot, molta il·lusió.

Festa Major d’hivern de la Batllòria
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Des de dijous 18 de desembre, diferents actes religiosos i culturals van servir per commemorar els 500
anys de l’Església de la Mare de Déu de l’Esperança.

El tercer Campionat Cartes Màgic va aplegar divendres
un nombrós grup de joves al Centre Cívic les Casetes.

Els grups locals Le Pim Pam Pum i Átomos van
tocar divendres a la nit a l’envelat.

Dissabte al matí, la xaranga de Xarop de Canya va
encapçalar la cercavila pels carrers del poble

La quarta trobada de puntaires va aplegar moltíssimes
participants i les seves particulars obres d’artesania
durant tot el matí de dissabte.

La nit de dissabte va tenir un clar protagonista:
l’orquestra Girasol va aconseguir omplir de gom
a gom l’envelat.

Diumenge, petits i grans no es van deixar perdre les
curses de scalèxtric, els inflables del parc infantil i
els gegants.

La Ferreria van ser motiu d’una passejada per
conèixer l’entorn i de tallers per a petits i grans.

El grup Trocateatre amb El Cafè de la Granota va
tancar el programa d’actes.

L’obra de teatre Germanes encetarà
la programació Primavera a l’Ateneu 2009
Entre les novetats destaca la
discoteca per a joves cada primer
dissabte de mes
La programació Primavera a l’Ateneu 2009
començarà el proper dissabte 28 de febrer
amb l’obra de teatre Germanes, de Carol
López. Fins a finals de maig, de la mà de
Xip Xap, Manel Camp i Llibert Fortuny,
Pere Espinosa, Montserrat Carulla, Los dos
Los i Vero Cendoya i Lluc Fruitós, l’Ateneu
s’omplirà de teatre, música i dansa. Com la
darrera edició, hi haurà ball el segon diumenge
de mes, programacions dels Sessions’n’sona,
cinema comentat i les oliveres.
Entre les novetats d’enguany destaquen les
sessions de discoteca per a joves, que es faran
cada primer dissabte de mes. No hi faltarà
el teatre local, amb Troca Teatre i Tramoia i
L’hostelera i Som i Serem, respectivament i
la Coral Briançó que celebra els seus 25 anys,
amb la participació de la Coral de Cardedeu.

Promocions pels aficionats al teatre
Amb l’objectiu de millorar els canals de comunicació amb els aficionats al teatre, l’Ajuntament
i el Centre Municipal d’Expressió proposen a
totes les persones interessades omplir una butlleta que trobaran a les botigues de la UBIC o al
web de l’Ajuntament i dipositar-la a les urnes
repartides entre l’OAC, la Biblioteca, el CME o
l’Ateneu. A més de rebre informació sobre totes
les activitats de teatre que es fa al municipi, tota
la gent que formi part d’aquesta base de dades
cultural de Sant Celoni, entrarà al sorteig de 20
abonaments totalment gratuïts per a la programació Primavera a l’Ateneu 2010.

Le Pim Pam Pum
se’n va de gira

Ball de Gitanes
amb músics de casa

El grup local de música Le Pim Pam Pum,
guanyador del concurs Sant Celoni Sona
2008, ha començat una petita gira per sales
de concerts de Catalunya: divendres 23 de
gener van tocar a la Sala Faktoria d’Arts de
Terrassa, dissabte 7 de febrer tocaran a la Sala
2046 de Granolles i properament a la Sala
Mirona de Salt. Ben aviat tindran concretades
aquestes i altres dates de concert que podeu
consultar al seu myspace: www.myspace.com/
lepimpampum.

Un any més, torna el Ball de Gitanes per
Carnestoltes. Les colles del Ferro i del Filferro
ja tenen a punt les coreografies de la Polca,
la Jota, el Vals... per presentar-los a la Plaça el
proper diumenge 22.
La novetat d’enguany però, no la trobem en els
balladors sinó en l’orquestra, perquè després
de molt temps, la música del Ball de Gitanes
tornarà a ser interpretada completament per
músics de casa. Si l’any passat un grup de
joves instrumentistes de l’Escola Municipal de
Música va participar en el Cercavila i els Galops
d’entrada i de sortida, aquest any alumnes
majoritàriament de la Jazzband, exalumnes
i mestres de l’escola s’hi ha afegit, i entre
tots interpretaran totes les peces del Ball de
Gitanes.

El passat 7 de novembre, i després d’haver
enregistrat 6 temes a Kcleta Studios, com
a premi per haver guanyat l’edició 2008 del
concurs Sant Celoni Sona!, Le Pim Pam Pum
va obrir la primera nit de les Festes de Sant
Martí a la Sala Gran del Teatre Municipal
Ateneu amb una molt bona acollida per part
del públic celoní.

La venda d’entrades es farà a partir de
dilluns, 23 de febrer, de dilluns a divendres,
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, al Centre
Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18) i a
les taquilles del teatre, mitja hora abans de
cada espectacle.
Els abonaments es vendran de dilluns 16
a divendres 23 de febrer al Centre Municipal
d’Expressió.
Més informació:
CME 93 867 40 89
www.santceloni.cat

Tallers per a la
festa, una nova
eina de cohesió
social
Amb l’objectiu d’obrir noves vies de cohesió social entre les entitats celonines
i la població nouvinguda, l’Ajuntament
de Sant Celoni proposa el que es coneix
com a Tallers per a la festa. Es tracta de
recuperar una tradició de casa nostra,
com és el Caga Tió, i convertir-la en un
espectacle de carrer a partir d’un conjunt
de tallers participatius on artistes i creadors professionals dirigiran la feina dels
voluntaris que s’hi apuntin.
Aquest projecte va ser aprovat per una
comissió de valoració del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana de la Generalitat que són els
promotors dels Tallers per a la Festa que
es fan a tot Catalunya.

Apunta-t’hi!
Tothom qui hi estigui interessat pot
demanar més informació a l’Àrea de
Cultura, trucant al 93 864 12 13 o bé
escrivint un correu electrònic a l’adreça
cultura@santceloni.cat
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Biblioteca - Oficina
de
Català
En portada
La Biblioteca acull prop de
100.000 visites durant el 2008

AMPLIACIÓ D’HORARIS
A partir del gener la biblioteca
obra els dissabtes
de 10 a 13.30 h,
mitja hora més del que era
habitual.

La tendència de creixement de l’ús del servei de la Biblioteca l’Escorxador
entre la ciutadania de Sant Celoni i rodalies s’ha confirmat també l’any
2008. Si s’observen els gràfics següents, es pot veure que l’ús de la majoria
de serveis ha augmentat considerablement durant els últims tres anys.
L’única dada que decreix és el nombre de nous carnet que es fan, la
qual cosa és habitual ja que aquest 2009 ja farà deu anys que la biblioteca va obrir la seves portes i cada vegada hi ha més ciutadans amb
carnet de la biblioteca.
Durant el 2008 la biblioteca va oferir més de cent activitats als seus
usuaris: exposicions, hores del conte, conferències, tallers, tertúlies
literàries, visites escolars que van comptar amb la participació de gairebé 3.700 persones.
A part d’aquestes dades cal remarcar que durant el 2008, va fer un
gran esforç per reorganitzar la col·lecció de la sala d’adults. Es van
moure la majoria de documents, es van crear divesos centres d’interès,
es van senyalitzar les prestatgeries i altres tasques encaminades a
oferir una millor imatge als usuaris i a facilitar la consulta i cerca de
documents. No hem d’oblidar, tampoc, que durant aquest any es van
engegar nous serveis com ara el bibliomercat i el servei de préstec de
portàtils.
Enguany se celebraran deu anys de la Biblioteca amb una aposta ferma
per la millora contínua i per oferir uns serveis d’informació, cultura i
lleure de qualitat.
El servei de préstec de portàtils inaugurat el 26 de setembre de 2008
ha tingut durant aquest any: 77 usuaris inscrits i 223 usos del servei.

Cursos de
català per
a adults
Inscripcions del 9 al 20 de febrer
Comença el nou període d’inscripcions dels
cursos de català per a adults, que organitza el
Consorci per a la Normalització Lingüística a
Sant Celoni per entendre el català, per aprendre a parlar-lo amb fluïdesa, per iniciar-se en
l’escriptura o per millorar-la.

- Nivell bàsic s’inicia en l’expressió oral i en
consolida la comprensió.
- Nivell elemental consolida l’autonomia lingüística de la llengua oral.
- Nivell intermedi s’inicia en el domini de la
llengua escrita.
- Nivell de suficiència adquireix el domini
efectiu de la llengua.

Informació i inscripcions
Del 9 al 20 de febrer a:
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L’hora del cafè pretén ser un espai distès de
conversa i de contacte entre persones per
facilitar la fluïdesa i la comprensió del català.

Rectoria Vella
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat
Horari:

- Nivell inicial o introductori aprèn a dominar
algunes fórmules que li permeten interactuar mínimament en català.

L’hora del cafè és una iniciativa que vol contribuir a oferir un espai de conversa a aquelles persones que habitualment no parlin en
català però que l’entenguin i vulguin avançar
en la pràctica oral de la llengua catalana.

Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n

L’oferta de nivells és variada i s’ajusta al Marc
europeu comú de referència per les llengües.
L’alumnat dels cursos de:

L’hora del cafè

de dilluns a divendres de 10 a 13 h
de dilluns a dijous de 16 a 19.30 h

Ens trobem cada dimarts de 15.45 a 16.45
hores a la Biblioteca l’Escorxador.
Us hi esperem!
Cal inscriure-s’hi durant el període
d’inscripcions dels cursos de català.

Cultura
L’Ajuntament edita dos fulletons de promoció
turística de l’Església i de les Llobateres
L’Església parroquial de Sant Martí de Sant Celoni
L’alcalde Francesc Deulofeu i el rector, Mn. Ignasi Fuster van presentar
el fulletó turístic de l’església parroquial el passat 25 de gener a la tarda acompanyats de Josep M. Abril, autor del text i encarregat de fer el
guiatge de la visita que es va fer a continuació. El rector va aprofitar
l’oportunitat per explicar el projecte de reparar la teulada de la nau central, que està en mal estat, i de rebaixar les cobertes de les capelles laterals per tornar a obrir els finestrals originals de l’església i recuperar la
seva forma inicial. La iniciativa contribuirà a realçar l’esplendor d’aquest
magnífic temple barroc.

Les Llobateres. Un aiguamoll a la conca mitjana del riu Tordera
Divendres 23 de gener de 2009 es va presentar el díptic informatiu sobre
l’aiguamoll de les Llobateres, resultat de l’explotació
i restauració d’una gravera al curs mitjà de la Tordera.
Aquest document permet conèixer el procés de formació
de l’estany i destaca els seus valors faunístics, florístics,
ecològics i socials. La presentació es va acompanyar
amb la projecció de fotografies de Jordi Novell i
Joan Borrell, comentades per aquest darrer, també
director del projecte de restauració.

Després de la presentació els assistents van participar a una visita guiada
al temple

El regidor de Cultura, Jordi Cuminal amb Jordi Novell i Joan Borrell durant
la presentació

Tombat el Pi Gros de can Valls
per la ventada del 24 de gener

Presentació del Pla de
gestió dels recursos naturals
de la vall d’Olzinelles

La forta ventada del 24 de gener va tombar el Pi Gros de can Valls, un dels
arbres més coneguts al municipi degut a les seves dimensions: més de
36 m d’alçada i una volta de canó o perímetre de 3,75 m. Es trobava al
marge esquerre de la carretera d’Olzinelles, un cop passada l’església de
Sant Esteve, un lloc de passeig molt concorregut. Ràfegues de vent de 110
i 120 quilòmetres hora de la nit del dissabte 24 de gener van acabar amb
un dels exemplars de pi pinyer més alts i espectaculars de Catalunya.

El Pi Gros tombat per la ventada del 24 de gener

El Pi Gros de can
Valls el novembre
de 2007

La Diputació de Barcelona va presentar el 15 de gener a la Rectoria Vella
el projecte Treballs de millora dels recursos hidrològics i d’ordenació dels
recursos naturals de la vall d’Olzinelles. Els objectius principals del projecte són la restitució del cabal de la riera, l’ampliació dels espais oberts, de
protecció d’incendis forestals i la millora dels valors paisatgístics de la vall.
Segons van explicar els tècnics responsables, els treballs es realitzaran en
tres fases durant els propers tres anys. La primera fase consta de dotze
actuacions i s’ha iniciat el desembre de 2008. Després de la presentació del Pla es va obrir
un interessant debat
amb els assistents en
relació a la cooperació
amb els propietaris,
al manteniment dels
canvis d’usos i als
efectes del projecte
sobre la biodiversitat,
el paisatge i els valors
patrimonials.
Camps de can Valls
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En portada
Espai
públic
Més de 625.000 euros per la millora dels carrers i
places del municipi
Seguint amb el treball de millora de l’accessibilitat als carrers del municipi, l’Ajuntament sol·licitarà la destinació de 625.429,51 euros del Fons Estatal
d’Inversió Local a aquesta tasca. Es preveu un important paquet de millores al nucli urbà de Sant Celoni i de la Batllòria consistent en arranjar voreres,
construir rampes, restaurar i enjardinar algunes places. A més, es millorarà la senyalització viària tant vertical com horitzontal a tot el municipi.
A la Batllòria concretament s’ha previst una inversió d’uns 40.000 euros consistent en l’adequació i millora del carrer Major, del carrer de Breda
(entre el carrer Major i el carrer de les Escoles) i la cruïlla de la carretera Vella i el carrer de Riells, a més de l’actualització de la senyalització viària del
casc urbà.
Algunes de les actuacions previstes són aquestes:

Adequació i millora de
l’accessibilitat de carrers
Barri del Turó del Puig i del
Baix Montseny

Barri de l’estació

La Batllòria
• Carrer Major
• Carrer Breda (entre Major i de les Escoles)
• Carretera Vella amb Riells

• Carrer Palautordera

• Carrer Alguersuari (entre ctra. Vella i Ponent)
• Carrer Santa Rosa amb Dr. Trueta
• Carrer Sant Josep amb Major
• Carrer Santa Tecla

• Carrer Diputació
(entre av. de la Pau i Ramon y Cajal)

Centre

L’asfalt degradat de la carretera Vella de Sant
Celoni es canviarà per un de nou que garanteixi
persistència i anti soroll.

• Carrer Diputació
(entre Ramon y Cajal i av. de l’Hospital)
• Carrer Diputació (entre av. de l’Hospital i
Consell de Cent)
• Carrer Diputació
(entre Consell de Cent i av. Verge del Puig)

Dotació
d’enllumenat públic
al carrer d’Aribau
Durant la primera quinzena de febrer es completaran els treballs que permetran dotar el
carrer d’Aribau, -encara no urbanitzat- d’una
mínima dotació d’enllumenat, llargament
reivindicada pel veïnat amb el recolzament de
l’Associacií de veïns del Turó del Puig. En concret es col·locaran quatre lluminàries.

El carrer d’Aribau ja gaudeix d’una nova lluminària
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• Carrer Campins (entre Abat Oliba i Sant Martí)
• Carrer Abat Oliva
(entre Campins i Grup Escolar)
• Carrer Univers

Reasfaltat

Restauració i adequació
places

• Plaça Comte del Montseny (pas entre avinguda
Verge del Puig, carretera de Campins i passeig
dels Esports)

• Plaça Carles Damm
• Plaça Colònia de Palau

Nous tòtems de
parada del BUS urbà

Arranjament de
camins no asfaltats

Amb l’objecte de millorar la identificació de les
parades del Sant Celoni BUS, però especialment
per facilitar la lectura de la informació sobre
horaris, parades, etc, l’Ajuntament canviarà els
actuals màstils per uns monòlits més adequats
per aquestes funcions. Un pas més en el
compliment de codi d’accessibilitat, en aquest
cas, fent més visibles els textos informatius del
transport públic.

Aquest mes es durà a terme l’arranjament de
diversos camins i carrers no asfaltats, en concret: camí paral·lel a la Riera de Pertegàs –entre el col·legi Josep Pallerola i la línia de ferrocarril Barcelona-Port bou direcció a Penyes-;
camí del Montnegre –des de Sant Llorenç de
Vilardell fins les Partions- ; marge Tordera a la
Batllòria –entre el Camp de Futbol i la zona de
l’escollera-; i carrer de Folch i Torras. Periòdicament es fan intervencions de disposició de
materals, nivellat i compactació per millorar la
mobilitat en trams no urbanitzats.

Els tòtems facilitaran la lectura de la informació
sobre horaris i parades

De forma periòdica es fan intervencions per
garantir la mobilitat en trams no urbanitzats

L’Ajuntament i la protectora
Montanimal reforcen el
programa de control de
colònies urbanes de gats
Des del mes de desembre,
l’Ajuntament ha empès
amb força el programa de
control de gats de carrer
mitjançant la contractació
d’una persona que, a partir
de les directrius acorades
amb la protectora Montanimal, s’ocupa de les següents tasques: elaboració
d’un cens de colònies urbanes de gats de tot el municipi; detecció de persones que alimenten els gats de carrer de manera
inadequada; prevenció i retirada de la brutícia associada a l’alimentació
furtiva; preparació de llocs puntuals com a colònies controlades amb la
instal·lació de menjadores i abeuradors; captura per a esterilització i retorn a la colònia, etc. D’aquesta manera el municipi s’avança de manera
significativa en l’aplicació del que disposa la Llei 22/2003, de Protecció
dels Animals, i en la millora concreta de la convivència entre bèsties i
persones a Sant Celoni i la Batllòria.

Adopció de gossos i gats:
un gest cívic i solidari
L’Ajuntament de Sant Celoni té la obligació per Llei de recollir els gats
i gossos que es troben abandonats. Aquesta acció suposa que aquests
animals restin en un centre que faci funcions d’acollida. No obstant,
el millor per ells és trobar persones que els vulguin adoptar. Si hi teniu
interès adreceu-vos a l’Ajuntament: Àrea d’Espai públic. Telèfon 93 864
12 16. Carrer Bruc,26, de 8 a 15 h).
De moment aquí nous candidats a trobar família !

Seguretat ciutadana
Es garanteix la seguretat
dels vianants a la Porta de Ponent
Per garantir la seguretat dels vianants que passen pel túnel del carrer Doctor Trueta, a la Porta
de Ponent, l’Ajuntament de Sant Celoni va procedir fa unes setmanes a instal·lar unes tanques de protecció. Aquesta mesura provisional
es va prendre tenint molt present la Llei de
mobilitat 9/2003 que estableix la seguretat
del vianant com a màxima prioritat i després
de valorar diferents opcions.
La Comissió de mobilitat va descartar, per exemple, mantenir les pilones perquè no garantien
en absolut la seguretat dels vianants i menys
quan coincidia més d’una persona en el trajecte; també va desestimar posar una tanca només
a una sola banda perquè obligava al veïnat del
Pont Trencat de Dalt i dels carrers Isidre, Fermí i
Camí de Can Carreras a creuar perillosament la
carretera o un semàfor de pas alternatiu perquè
ocasionaria importants cues. Les tanques han
obligat a reduir l’espai de la calçada i per tant,
els vehicles es veuen obligats a circular amb
més lentitud. La Policia local ha fet un estudi
d’implantació d’aquesta mesura i ha comprovat
que la durada màxima d’espera dels vehicles
en les hores punta no supera l’1 o 2 minuts.
Alguns conductors han decidit utilitzar altres

vies d’accés o sortida del municipi com la porta
de Llevant o pel carrer València al barri de les
Torres. L’Ajuntament vol recordar que es tracta
d’una mesura provisional que ve condicionada per l’aturada de les obres del túnel a causa
de la fallida de l’empresa constructora. La Generalitat adjudicarà a finals de febrer novament
les obres que haurien de reiniciar-se al mes de
març. Davant les inevitables molèsties que suposen mesures com aquesta, es demana el màxim de comprensió als conductors.

A Sant Celoni
ja es tramiten
els DNI digitals
A partir d’aquest any les
renovacions i expedicions del DNI
a Sant Celoni ja utilitzen el format
digital. Aquest fet allarga el tràmit
dos dies perquè els documents no
es lliuren al mateix moment.
Per qualsevol dubte o per sol·licitar
hora, cal adreçar-se a la Policia local
(carrer Santa Fe, 52 baixos o trucar
al 93 864 12 17)

La seguretat dels vianants és la màxima prioritat
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En portada
Sostenibilitat
Cultura
Sant Celoni
s’adhereix al
Pacte d’alcaldes i
alcaldesses per a la
mitigació del canvi
climàtic
D’acord amb la línia de treball endegada fa
uns anys pel que fa al control del consum
d’energia i millora de l’eficiència energètica,
sant celoni va aprovar al darrer ple municipal
del 2008 la seva adhesió al pacte d’alcaldes /
esses promogut per la Comissió Europea com
a eina de participació en la lluita contra el canvi climàtic.
El pacte, nascut després d’un procés de consultes no formals amb diverses ciutats europees i impulsat a Catalunya per la Diputació de
Barcelona, consisteix en el compromís de les
ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de
les emissions de CO2 mitjançant actuacions
d’eficiència energètica i relacionades amb les
fonts d’energia renovables.
Concretament Sant Celoni opta per l’adopció
de programes d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l’edificació, a més
de la promoció de fonts d’energies renovables
en les àrees urbanes. Per aconseguir-ho caldrà
elaborar un Pla d’acció d’energia sostenible
amb el suport de la Diputació de Barcelona i
seguir les directrius que marqui la Comissió de
Transport i Energia de la Unió Europea.

1

L’Agència Catalana de l’Aigua felicita
a l’Ajuntament i a la ciutadania
Les mesures d’estalvi d’aigua endegades per l’Ajuntament i en el comportament de la ciutadania a les seves llars ha aconseguit reduir de manera important el consum d’aigua diari que
no ha arribat als 270 litres per habitant i dia, que és la dotació màxima establerta pel decret
de sequera. L’any 2007 la mitjana estava en 232 litres per habitant i dia i el 2008 va reduir
la mitjana fins a 181.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha felicitat a l’Ajuntament per aquest
comportament i recorda la necessitat de continuar adoptant mesures d’estalvi d’aigua.

Recull el teu estoig
estalviador d’aigua
Tot i que ja no estem en situació d’excepcionalitat per la
sequera l’aigua és un recurs escàs i es responsabilitat de
tots que en fem un ús intel·ligent. Encara pots recollir el
teu estoig estalviador d’aigua a l’OAC de Sant Celoni i a
l’OAC de la Batllòria. És gratuït. Estalviaràs aigua i diners!

Es canvien els semàfors per uns de més eficients
L’Ajuntament canviarà en breu les lluminàries
de tots els semàfors del municipi que deixaran
el sistema convencional per passar a la
tecnologia LED, que a més de presentar una
millora substancial en la visualització, permet
un significatiu estalvi energèric i major facilitat
en el manteniment. Les lluminàries han estat

lliurades gratuïtament a tots els ajuntaments
que ho han sol·licitat al Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç, a través del seu l’organisme
IDAE (Institut per a la Diversificació i l’Estalvi
Energètic, en el marc d’una campanya per
estimular la implantació de sistemes més
eficients.

Propostes senzilles per reduir els residus
Tots i totes som consumidors i usuaris d’un
ampli ventall de béns i serveis. Això fa que,
directament o indirecta, intervinguem en el
medi ambient: amb la nostra compra diària,
amb l’ús d’envasos, amb l’ús del cotxe, amb
l’ús que es fa dels nostres impostos, etc.
Per tant, és a les nostres mans canviar alguns
dels nostres hàbits de consum, i és la nostra
responsabilitat de consumir de manera respectuosa amb el nostre entorn.
... però no només es cosa nostra
Els fabricants han de posar al mercat productes duradors (no d’un sol ús), dissenyats per ser
reutilitzats i, a la fi de la seva vida, reciclats.
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El municipi ha reduït
el consum d’aigua

Els comerciants han de posar a l’abast del
consumidor productes respectuosos amb l’entorn i que contribueixin a reduir els residus.
Les administracions públiques han de promocionar les mesures necessàries perquè els
i les ciutadans i ciutadanes puguem consumir
sense malmetre el medi ambient.
La ciutadania, amb les nostres actituds i decisions econòmiques i socials, podem incidir
perquè fabricants, comerciants i administracions públiques garanteixin una gestió respectuosa amb el medi, basada en la reducció i la
recuperació de materials i no en l’abocament
o la incineració.

Per a més informació,
podeu adreçar-vos a:
Ajuntament de Sant Celoni
93 864 12 16
www.santceloni.cat
Deixalleria comarcal
Polígon Industrial Molí de les Planes.
Carrer Rec del Molí, 4
93 744 00 85

Esports

Sota una intensa pluja, el passat dia 10 de gener
es va celebrar el 35è Cros Vila de Sant Celoni
al voltant de les Pistes d’atletisme i del Camp
de futbol de Can Sans. Cal destacar l’excel·lent
resultat dels atletes del Club Atletisme Sant
Celoni: en categoria prebenjamí els atletes Jordi
Obach, Víctor Coris i Pol Burkardt van quedar
en primer, segon i tercer lloc respectivament;
Pol Viarnés es va classificar en quarta posició en
categoria aleví; Xavier Quesada es va imposar
en categoria infantil masculí i Aina Berenguer
va quedar quarta en categoria infantil.
El temps va obligar a ajornar la competició
en les categories absoluta, juvenil, júnior i
veterans.

Atletes prebenjamins

Nou equip de so
per a la pista de
patinatge i nou
marcador electrònic
al pavelló
L’Ajuntament ha adquirit un nou equip de so
per a la pista coberta de patinatge, que millorarà notablement la qualitat dels entrenaments
i les competicions de la Secció de patinatge
artístic del Club Patí Sant Celoni, alhora que
permetrà disposar de megafonia per a tots
els esdeveniments esportius, cívics o culturals
que es duguin a terme a la instal·lació. Per
altra banda, els Reis de l’Orient han portat un
nou marcador electrònic pel Pavelló Municipal d’Esports, que ha permès jubilar l’anterior
després de vint anys de servei.

Implantació d’un
desfibril·lador
automàtic extern
al la zona esportiva
centre
L’Ajuntament implantarà un desfibril·lador automàtic extern (DEA) al Camp Municipal d’Esports. És un aparell que permet la reanimació
d’una persona davant d’un episodi d’aturada
cardíaca. A més d’adquirir l’aparell s’ha programat un curs de formació bàsica en primers
auxilis i un altre d’específic per al seu ús, adreçat tant a personal municipal com de les entitats esportives usuàries de l’equipament.
Cada vegada és més freqüent trobar desfibrilladors automàtics externs de disponibles a
indrets on s’hi aplega molta gent: espais esportius, centres comercials, estacions, etc. La
singularitat dels DEA
rau en què el poden
utilitzar persones que
no cal que siguin professionals de la sanitat i, per tant, hi ha
més possibilitats de
donar una resposta
ràpida.

Bons resultats dels
arquers celonins
Carme Atienza d’Arc Sant Celoni és segona
en arc compost femení de la lliga Catalana de
Sala. El 18 de gener es va celebrar la cinquena
i última competició de la lliga catalana de tir
en sala i els 6 tiradors celonins van obtenir
bones puntuacions. Oriol Salvadó va quedar
primer en la categoria de novell; Carme Atienza va quedar segona en arc compost femení;
Jordi Manero va quedar 6è en arc nu i Lluís
Vilaseca el 7è; Pel que fa a arc compost masculí, Jordi Blas va fer 9è i Joan Cano 12è.
A principis de febrer, els arquers celonins competiran al campionat de Catalunya de sala i a
l’abril començaran la temporada d’exterior.

Una cinquantena
de ciclistes a la
marató benèfica
del Sot de les
Granotes
El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes es va afegir enguany a la campanya
de recollida de joguines Educa per un món
millor amb una marató benèfica el 29 de
desembre que va aplegar una cinquantena
de participants. Durant 4 hores les bicicletes no van parar de rodar i 10 persones van
aconseguir completar la marató. Entre participants i usuaris de la instal·lació es va recollir una setantena de joguines que es van
lliurar a Creu Roja.

10 esportistes van acabar la Marató

Nou reconeixement
al patinatge artístic
celoní
La secció de patinatge artístic del Club Patí Sant
Celoni ha rebut un reconeixement a la trajectòria del grup petit de show conjunts en els 8ns
Premis d’Honor EsportCatalà.cat. que es van
lliurar a mitjans de gener a Barcelona. Aquest
és el tercer any que el club celoní rep aquest
reconeixement.

© CRISTÓBAL VERA

Tot i la pluja, 60
atletes participen
al 35è Cros Vila de
Sant Celoni

Carme Atienza i Oriol Salvadó

Grup petit de show conjunts
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Habitatge
En
portada
Moratòria en el pagament
dels préstecs hipotecaris
El Reial decret de caràcter estatal estableix unes mesures a adoptar en matèria
econòmica a l’habitatge.

En què consisteix aquesta mesura?
És una mesura financera que cobreix un màxim del 50% de l’import de les quotes mensuals de
préstecs hipotecaris entre l’1de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2010, amb un màxim de
500 euros mensuals.

Quin tipus de préstec ha de ser?
Préstecs concertats amb anterioritat a l’1 de setembre de 2008 i per un import inferior a
170.000 euros i exclusivament per a l’adquisició d’habitatge habitual. De tota manera, exigirà
l’acord previ entre la persona interessada i l’entitat creditora. La persona deutora no es pot trobar
en situació de demora.
El Govern català estudia ampliar a Catalunya el ventall de possibles llars beneficiàries de la
cobertura pública fins a les que tenen hipoteques de 220.000 euros.

Com es retorna la quantia?
Es compensarà a partir de l’1 de gener de 2011 mitjançant prorrateig entre les mensualitats que
resten per a la satisfacció total del préstec hipotecari, amb un límit màxim de 10 anys.

On es pot demanar més informació?
Cal que les persones interessades es dirigeixin a l’entitat de crèdit on tenen concertat el préstec
hipotecari.

Requalificació
d’habitatges del mercat
lliure a protecció oficial
Les persones promotores d’habitatges en el
mercat lliure tenen la possibilitat de convertirlos en habitatges de protecció oficial i obtenir
uns ajuts per la promoció: préstec hipotecari
convingut i subvencions.
L’habitatge ha de ser nou, ha de fer menys d’1
any des que es va obtenir la cèdula d’habitabilitat i tenir uns superfície inferior a 90 m2.

Préstecs als compradors
d’habitatges protegits
La Generalitat garanteix a les entitats financeres que concedeixin préstecs a compradors
d’habitatges protegits, que en cas de morositat, els hi tornarà a comprar la propietat. L’opció de recompra pot ser tant per al propietarideutor com per a l’entitat financera durant el
procés d’execució judicial de l’embargament.
Els habitatges comprats es tornaran a posar en
el mercat de l’oferta protegida i seran per a
les famílies que estan en llista d’espera d’un
habitatge protegit.

Oficina Local d’Habitatge
Atenció presencial:
El Safareig
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h
Dimarts i dijous de 17 a 19 h
Per correu electrònic:
habitatge@santceloni.cat
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Avançament de les
subvencions a la
rehabilitació
TEDI / iii
La Generalitat avançarà fins al 60% de l’import
de les subvencions per a la rehabilitació (TEDI /
iii) aprovades en les convocatòries 2006, 2007
i 2008. Aquesta bestreta la poden demanar els
titulars d’expedients d’ajuts a la rehabilitació
d’edificis d’ús residencial o d’habitatges que
tinguin la notificació de la resolució de la subvenció i que encara no hagin acabat les obres.
Cal presentar:
Formulari normalitzat amb el comunicat
d’inici d’obres.
Certificacions per part de l’AEAT (Agència
Estatal d’Administració Tributària) i de la
Seguretat Social d’estar al corrent de les
obligacions.
Una o més factures per un import del
30% del pressupost de l’actuació de
rehabilitació protegida.
El 40% restant es farà efectiu en el moment
de la presentació del certificat final d’obra. La
convocatòria d’ajuts per aquest 2009 també
gaudeix d’aquestes bestretes.

Novetats a tenir
en compte!
• La Diputació de Barcelona ha creat el Registre d’Entitats Promotores d’Habitatge
Protegit, instrument que promou la realització de promocions d’habitatge protegit
per part de promotors sobre sòl municipal.
• Els propietaris d’un habitatge construït
o en construcció abans de l’1 d’agost de
2008 i que es vulguin vendre poden declarar-lo ”habitatge existent concertat” i
facilitar d’aquesta manera a l’adquirent
les condicions de finançament si es tracta
del primer accés a la propietat.
• La Generalitat ofereix un règim de cobertures per als arrendadors d’habitatges
que hagin formalitzat el contracte de lloguer a partir del 29 d’agost de 2008 anomenat Aval lloguer. En cas que el llogater
no pagui i el propietari iniciï un procés
judicial per a l’obtenció de sentència de
desnonament, aquest últim podrà rebre
un ajut econòmic d’un màxim de 5 mesos
del preu del lloguer.

Subvencions
Sol·licitud del títol de família nombrosa

Sol·licitud i Revisió de grau de disminució

Indefinit

Indefinit

Indefinit

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

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

Tramitació
OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

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

Persones amb problemes de dependència
vinculats a la mobilitat

Àrea de Comunitat
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Gent gran

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

Terminis

Programa “Noces d’Or”

Indefinit

Matrimonis que celebren els 50è aniversari
de casament

Altres

Autonomia personal
i atenció a la dependència

Família

Ajuts

Sol·licitud de subvenció
per a actuacions de millora d’habitatges,
explotacions forestals i agrícoles en l’àmbit
dels Parcs Naturals

Fins el 28 de
febrer

Particulars amb propietats o activitats dins
els parcs naturals gestionats per la Diputació
de Barcelona

Informació i bases al web de la Xarxa
http://www.diba.es/parcsn/parcs/
subvencions.asp

Zones de cobertura Wi-Fi gratuït
a Sant Celoni i la Batllòria

Servei de préstec de portàtils
Sol·licita el portàtil al taulell d’entrada de la Biblioteca l’Escorxador.
El préstec té un temps màxim de dues hores i es pot renovar sempre que no hi hagi llista
d’espera. Els ordinadors compten amb navegadors web, un paquet de programes d’ofimàtica,
lector de pdf i una gravadora de DVD.
El préstec és gratuït
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Espai
obert
Habitatge
En
portada
Sant Celoni amb la
Marató de TV3
El passat 14 de desembre va tenir lloc la dissetena edició de La Marató
de TV3, dedicada a les malalties mentals. Des de l’Ajuntament de Sant
Celoni es van repartir guardioles a diferents equipaments i establiments
del municipi i cartells i díptics per tal de sensibilitzar la ciutadania i per
recollir donatius per la causa. L’Ajuntament, a més a més també fa una
aportació de 2.000 euros.
El Col·legi Cor de Maria, aprofitant que cada any organitza un Pessebre
Vivent, va muntar paradetes de venda de treballs manuals realitzats
a l’escola. La Joventut Nacionalista de Catalunya va organitzar una
xocolatada a la Plaça de la Vila.

Educa per un món millor
va recollir 650 joguines
Creu Roja Sant Celoni i Baix Montseny va aconseguir recollir 650 joguines
durant la campanya Educa per a un món millor. Aquesta iniciativa, que
es porta a terme cada any, es va realitzar del 15 de desembre al 2 de gener
i les donacions eren de joguines noves i seminoves que es van repartir
entre unes 70 famílies. L’acte de lliurament va ser el 5 de gener al mateix
local de Creu Roja, a la carretera Vella.
Les donacions van ser fetes per la ciutadania en general, per algun
establiment comercial, per Creu Roja Barcelona, Sant Celoni i, com a
novetat, pel Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes.

Ja s’acosta
Carnaval 2009
Participa-hi!
Per participar a la rua
Cada comparsa ha d’estar formada per 15 persones, com a
mínim, i ha de tenir 2 responsables majors de 16 anys.
L’Ajuntament aportarà:
- 6 euros per persona per finançar les despeses de les
disfresses i dels guarniments de la comparsa, prèvia
inscripció, un cop feta la rua i presentació dels justificants.
- 100 euros per carrossa. S’entén per carrossa, un vehicle
en el qual els membres de la comparsa puguin pujar al
damunt, amb música i llums, com a mínim.
Les inscripcions per la rua es faran a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana, del 9 al 13 de febrer.
Si us voleu quedar a sopar teniu preferència durant la setmana
del 9 al 13 de febrer per comprar els tiquets: 4 euros per
persona, disfressada o membre del jurat, que es quedi a sopar i
entrada gratuïta al ball. La venda dels tiquets es farà a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana i es pagaran amb targeta de crèdit.
Per anar al sopar

Joguines recollides al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes

Per al sopar de Carnaval, si queden places, es posaran a la
venda els tiquets a 4 euros a l’Oficina d’Atenció Ciutadana,
del 16 al 20 de febrer. Els tiquets es pagaran amb targeta de
crèdit.

Per anar al ball

Catalunya contra el càncer
de Sant Celoni es prepara
per l’exposició i venda de
manualitats.
Vols col·laborar-hi?
L’associació Catalunya contra el càncer de Sant Celoni ja està preparant
la seva primera activitat pel 2009: l’exposició i venda de manualitats.
Es farà, com sempre, a Can Ramis i s’obrirà al públic el 14 de febrer. Per
tant, tothom hi pot participar aportant algun objecte fet artesanalment,
manualitats o quadres. L’associació recollirà els donatius del 9 al 12 de
febrer a Can Ramis.
La inauguració serà el dia 14 de febrer, dissabte a les 7 de la tarda.
Tots hi esteu convidats!
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Les entrades del ball valen 5 euros i només es vendran el
mateix dia a l’entrada del pavelló, a partir de mitja hora abans
de començar el ball.
Horari de venda de tiquets
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
De dilluns a dijous, de 9 a 2 del migdia i de 5 a 7 de la tarda
Divendres, només al matí, de 9 a 2 del migdia

Tota la informació a
www.santceloni.cat

Partits polítics
Al servei d’aquest poble

I ara... entre tots també podem salvar la Ferreria!

Sant Celoni ha parlat clar. Després de la consulta popular des de CiU hem reflexionat sobre 3
aspectes:

Des de la CUP sempre hem fet una aposta ferma per entendre l’urbanisme com una
eina al servei de l’interès general de la població, no dels constructors, especuladors
i poderosos. Per aquests motius, ens hem oposat, des del principi, al projecte de les
ARE i vam impulsar, a Sant Celoni, la principal campanya que va demanar el vot en
contra de l’ARE en la consulta popular del 25 de gener passat.

1. Èxit de la consulta. Una vegada més, Sant Celoni ha demostrat ser un poble viu, capaç de
fer bé coses que d’altres ni tan sols s’atreveixen a plantejar. Estem molt contents per la participació (30%, més de 4100 persones) i per com s’ha desenvolupat tot el procés, que ha estat
modèlic.
2. El resultat. El rebuig a l’ARE és inqüestionable. El 70% de les persones que van anar a votar,
hi van votar en contra.
Convergència i Unió hi estàvem a favor. En totes les decisions s’ha de tenir en compte els
riscos i les oportunitats que presenten. Nosaltres crèiem que valia la pena apostar per les
oportunitats i intentar reduir al màxim els riscos que el projecte plantejava. La nostra població
ho ha valorat diferent, Sant Celoni ha cregut que, per aconseguir els serveis i equipaments
que l’ARE plantejava, no cal assumir el conjunt del projecte. Internament també mirarem de
veure si no ens hem sabut explicar prou bé o per què no hem aconseguit il·lusionar més gent.
3. El que ara cal fer. Sense cap mena de dubte defensar el resultat, el fem nostre. Hem vist
que alguns no han pogut resistir la temptació d’intentar donar a la consulta popular un sentit
polític que va més enllà del que diumenge es preguntava. Creiem que això fa un flac favor a
la participació, ja que la pregunta era molt concreta i intentar fer-ne d’altres lectures pot fer
que alguna gent se senti manipulada. L’Alcalde ja ha comunicat a la Generalitat el resultat del
procés i ha exigit que es retiri el projecte.
L’ARE era una decisió important per al nostre municipi. En un ple municipal es va rebutjar el
projecte. Com que els arguments dels partits que defensaven el no, no eren del tot coincidents
i l’equip de govern creia que era una bona oportunitat, l’Alcalde va proposar que ho preguntéssim a la gent de Sant Celoni i així s’ha fet. La gent ha parlat clar i, d’aquesta manera, ha evitat
que s’impulsés una iniciativa que hauria estat mal valorada per la població.
En Francesc, l’alcalde, representa una nova manera de fer a Sant Celoni, valenta i clara. Les coses
estan canviant i diumenge l’alcalde va fer una cosa que no s’havia fet mai al nostre poble: preguntar a la gent què en pensa abans de fer una cosa. I ara farà, una vegada més, el que es va comprometre a fer: acceptar el resultat i defensar-lo, que per això està al servei d’aquest poble.

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

El túnel del Dr. Trueta
Aviat farà un any i mig (juny de 2007) que ja s’haurien haver començat les obres del nou túnel i
ja hauria de fer set mesos (maig de 2008) que l’obra tindria que haver estat acabada i així poder
adequar el vell túnel al pas de vianants per poder anar en el nou centre comercial amb seguretat, el
qual també tenia prevista el seu acabament i la seva inauguració per la darrera Festa Major (setembre
de 2008).
Com tothom ha pogut comprovar, res de tot això s’ha acomplert i les causes del seu incompliment
han estat moltes i diverses:
La primera va ser que el nou govern municipal de Sant Celoni i la Batllòria -CiU amb el suport
de la CUP-, va entrar unes al·legacions tècniques (alçada d’edificabilitat d’un futur edifici en els terrenys
que queden al darrera del restaurant la Llar), per tal de modificar el projecte que ja estava aprovat en
els pressupostos de l’any 2007 de la Generalitat, que era la responsable de la construcció del túnel, i
això va aturar les obres fins que hi hagués una resolució.
Un cop les al·legacions van ser estudiades i resoltes pels serveis tècnics de la Generalitat, sense
comportar cap modificació destacable del projecte anterior, es van reiniciar les obres desprès de la
Setmana Santa de 2008 amb un retard de 10 mesos i amb l’increment pertinent de costos que va
presentar l’empresa constructora a la Generalitat.
Aquesta empresa va continuar l’obra fins a les vacances d’estiu, mentre es resolia amb ADIF el
permís de pas per sota de les vies. Un cop resolt aquest punt, l’empresa constructora no va poder
continuar les obres per problemes econòmics (pel tancament de crèdits per part dels bancs/caixes), i
fins el dia d’avui les obres romanem aturades i tot i que diuen que continuaran d’aquí a dos mesos, ara
ja en portem set de perduts.
Ens consta que la Generalitat està buscant una solució ràpida, però com que s’ha hagut de canviat
d’empresa constructora això podria allargar molt els terminis, perquè caldrà fer de nou el concurs de
licitació de l’obra.
Des d’ERC, volem informar la ciutadania que sense les al·legacions que per raons secundàries va
fer el nou govern municipal a la Generalitat, el NOU TÚNEL JA ESTARIA FET i el VELL adequat al pas de
vianants amb seguretat vial i no com ara, que tot i les últimes reformes fetes a corre-cuita, tot el pas del
túnel continua essent un perill per a les persones vianants i per a les conductores, per no parlar de les
cues quilomètriques que s’organitzen.

Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya
santceloni@esquerra.org

Dels impressionants resultats se’n pot treure una conclusió immediata: quan tanta
gent va a votar, aquesta no només vota en contra de l’ARE a Can Riera de l’Aigua,
sinó que vol expressar un missatge col·lectiu:
1. Que n’estem farts que el model de poble i creixement de Sant Celoni s’hagi decidit durant tants anys entre polítics i immobiliàries, d’esquena als ciutadans.
2. Que n’estem farts que aquest model de poble i creixement decidit sense comptar
amb nosaltres hagi estat el de la construcció i l’especulació.
Entre tots hem parat l’ARE i hem fet un gran pas per salvar Can Riera de l’Aigua,
però la lluita pel model de poble encara continua. D’aquí a poques setmanes tindrem al davant una altra batalla contra el creixement desmesurat: la desclassificació
de la Ferreria.
En el Ple del 23 d’octubre, des de la CUP vam presentar una moció en què demanàvem que en el següent Ple es votés la desclassificació de la Ferreria, una de les
últimes zones agrícoles i de gran valor mediambiental de la Batllòria, amenaçada per
la construcció de més naus industrials, tot i haver-n’hi ja moltes de buides properes a
la zona. Per unanimitat es va decidir que en el següent Ple aquest tema se sotmetria
a votació. Nosaltres hem optat per la desclassificació total de la Ferreria, rebutjant
qualsevol altra opció. Esperem que les dues altres forces polítiques, CiU i PSC-PSOE,
en coherència amb el missatge col·lectiu que el poble de Sant Celoni ha manifestat,
també ho facin i per fi podem deixar de mesurar els paràmetres de “modernitat” en
funció de criteris de cimentació, i ho puguem fer en funció de criteris de sostenibilitat, participació, racionalitat i qualitat de vida.

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

Sant Celoni ha guanyat
El dia 25 de gener el 70% de ciutadans i ciutadanes que van anar a votar es van
manifestar en contra de l’ARE de Can Riera de l’Aigua. És un resultat que, per la seva
contundència i per la gran participació, ha deixat molt clar a l’actual equip de govern
quin futur volen els nostres veïns i veïnes per al nostre municipi. Uns resultats dels
quals només es pot fer una lectura: SANT CELONI HA GUANYAT.
El nostre futur com a poble ha de basar-se en el respecte al nostre entorn i en la
planificació d’un creixement sostenible i en ordre, dotant-nos dels equipaments que
necessitem per a millorar la nostra qualitat de vida. Tot això ha de ser possible i aquest
és el missatge que els socialistes considerem que s’ha expressat a les urnes. Un missatge que ja es va produir al Ple extraordinari que el PSC va demanar i que majoritàriament es va manifestar en contra d’aquest ARE. Malgrat el resultat de la votació del
Ple i de trobar-se en minoria, l’actual govern de CiU va insistit en continuar endavant
amb aquest projecte.
Ara ja són dues les votacions que el senyor Deulofeu ha perdut en aquest tema. Els
ciutadans han votat en contra a través dels seus representants al Ple i han votat en
contra en la consulta popular del dia 25: això els ha de fer reflexionar molt seriosament sobre quina ha estat la seva actuació en un tema tant important com el que
ens ocupa.
No podem perdre més temps amb polítiques erràtiques, el nostre poble no pot continuar paralitzat, treballem ja, tots plegats, per trobar una ubicació definitiva pel nou
hospital i per la resta d’equipaments. El poble ha dit el que vol, i nosaltres ho hem de
fer sense perdre ni un dia més.
Aquest és el plantejament que hem traslladat ja a Convergència i Unió i a la CUP, que
ara fem públic des d’aquest informatiu. Esperem que la resta de grups ens escoltin:
l’interès general sempre ha d’estar per sobre d’interessos particulars.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat
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AGENDA

Exposicions

RECTORIA VELLA

Diumenge, 1 de febrer

Dissabte, 14 de febrer

Sortida a la neu: La Molina

Sortida d’alta muntanya
El Perdiguero per la Vall d’Estós

A les 6 del matí
Al CME Sot de les Granotes
Organitza: CME Sot de les Granotes
Preu: 20 euros

Fins el 13 de febrer de 2009

Gràcies, fem un
bon equip
Dirigida als cicles
inicial i mitjà de
primària

Sortida de muntanya
Puig de Dòrria (2.547 m)

Hora del Conte
Va de pocions, potingues i potinguetes

A 2/4 de 7 del matí
A la pl. Comte del Montseny
Organitza: CESC

A 2/4 de 12 del migdia
A la Biblioteca l’Escorxador
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Cinema a l’Ateneu:
Buenas noches i buena suerte,
de G. Clooney

Inauguració Escola Bressol Municipal

A les 6 de la tarda
A la Sala Petita de l’Ateneu

Del 21 de febrer al 22 de març

Alzheimer:
viure la malaltia
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

Taller infantil: Tots i totes som artistes,
a càrrec de Clàudia Alemany

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

A 2/4 d’11 del matí
A la Biblioteca l’Escorxador
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Concert Sessions’n’sona
Montnegres + grup convidat
A les 7 de la tarda
A la Sala Petita de l’Ateneu

A les 7 del matí
A la pl. Comte del Montseny
Preu: Socis, 10 euros. Socis menors de 14 anys,
5 euros. No socis, 15 euros
Organitza: CESC

Catalunya
contra el càncer:
Exposició i venda
de manualitats i
quadres

Cinema a l’Ateneu
Voces inocentes, de L.Mandoki
A 2/4 de 6 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: Associació de cooperants catalans
de solidaritat amb Nicaragua

Obres cedides a benefici de
Catalunya contra el càncer

Divendres, 13 de febrer
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 de
la tarda

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Febrer
DLL DM

DM
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DV
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DG

Diumenge, 15 de febrer
Matinal de Natura
Castell de Farners

Sortida de sender
Primera etapa del GR-107: Solsona-Odén

Del 14 de febrer a l’1 de març

A 2/4 d’1 del migdia
C. Pere Ferrer 15

Dissabte, 7 de febrer

Diumenge, 8 de febrer

CAN RAMIS

A les 8 del matí
A la pl. Comte del Montseny
Organitza: CESC

Hora del Conte
Les peripècies d’en Patufet
A 2/4 de 7 de la tarda
A la Biblioteca de la Batllòria
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Divendres, 20 de febrer
Arribada del Rei Carnestotes
Animació infantil i xocolatada
A 2/4 de 6 de la tarda
A la plaça de la BibliotecA

Nit de lletres
Tertúlia literària sobre Si una nit d’hivern
un viatger, d’Italo Calvino
A les 9 del vespre
A l’Hotel Suís

Festa de Carnestoltes
Cercavila de Gitanes
A les 11 del matí
Al Casal d’avis (sortida)

Ball de Gitanes
A les 12 del migdia
A la plaça de la Vila

Ball de disfresses
A les 6 de la tarda
A la Sala Gran de l’Ateneu

Dimecres, 25 de febrer
Festes de Carnestoltes
Judici, vetlla i enterrament
del rei Carnestoltes
A partir de les 6 de la tarda
A la plaça de la Vila

Correfoc, amb els diables de Sant Celoni
A les 7 de la tarda

Sardinada
A les 9 del vespre
A Can Ramis

Divendres, 27 de febrer
Cinema comentat
La mort i la donzella, de R. Polanski
moderat per Jesús Pacheco
A les 10 del vespre
A laSala Petita de l’Ateneu

Dissabte, 28 de febrer

Dissabte, 21 de febrer

Petita hora del conte
Cançons de falda, amb Oriol Canals

Festa de Carnestoltes
Rua de Carnaval

A 2/4 de 12 del migdia
A la Biblioteca l’Escorxador
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

A les 7 de la tarda
Al carrer Esteve Cardelús (sortida)

Diumenge, 22 de febrer

Teatre: Germanes
A càrrec del Grup Focus
A les 10 de la nit
A la Sala Gran de l’Ateneu

Sortida de Muntanya al Pedraforca:
Roca Blanca (2.289 m) i Cap del Llitzet
(2.317 m)
A 2/4 de 7 del matí
A la pl. Comte del Montseny
Organitza: CESC

La banalitat del mal?,
fil conductor del tercer
cicle de Cinema comentat
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El mes de gener va començar una nova temporada de cinema comentat a l’Ateneu, amb la projecció de Funny Games,
de Michael Haneke. En total, doncs, són 6 pel·lícules dins el cicle titulat “La banalitat del mal?”. Les sessions, que són gratuïtes,
tenen lloc cada últim divendres de mes a les 9 del vespre, a la Sala Petita i les dirigeix i modera Jesús Pacheco i Julià.
Amb la banalitat del mal, el cicle vol discutir sobre aquest concepte creat l’any 1963 per la filòsofa Hannah Arendt tot
referint-se al tinent coronel nazi Adolf Eichmann (encarregat de la deportació massiva de jueus), jutjat i penjat a Jerusalem,
dient d’ell que era una “persona terrible i aterradorament normal”,“que no era ni un pervertit ni un sàdic” i “que feia la seva
feina com un perfecte buròcrata”.
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27 de febrer
DEATH AND THE MAIDEN (La mort i la donzella), de Roman Polanski. 1994
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27 de març
DELIVERANCE (Defensa), de John Boorman. 1972
24 d’abril
TOUCH OF EVIL (Set de mal), d’Orson Welles. 1958
29 de maig
DER UNHOLD (L’ogre), de Volker Schlöndorff. 1996
26 de juny
DAS TESTAMENT DES DR. MABUSE (El testament del Dr. Mabuse), de Fritz Lang. 1933
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