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Protagonistes de la
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EDITORIAL
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L’administració, responsable i ferma
El festival de colors que ens regala la natura
aquests dies ens esperona a seguir remuntant
la situació delicada que vivim col·lectivament.
En aquest ajuntament, l’encarem amb responsabilitat i fermesa, optimitzant tots els recursos
que tenim a l’abast, sobretot estalvi, austeritat,
inversions, diàleg continu amb la resta d’administracions que transfereixen recursos, creativitat, el valor afegit de totes les persones que hi
treballem i la col·laboració conscient i sovint abnegada de tots els agents socials del municipi.
Ho podràs constatar en aquest Informatiu amb
els cursos per a persones emprenedores que
hem iniciat i el front comú amb tots els ajuntaments del Baix Montseny en polítiques d’Ocupació, amb els ajuts pel lloguer d’habitatges
i amb la feina en matèria de Joventut que es
projecta al Pla local endegat darrerament, amb
el procés participat de reforma del nucli antic
del municipi, la guia i la mostra d’entitats que
veuran la llum el més vinent o la nova proposta
d’activitats d’estiu, entre d’altres.
Aquest mes, que a través de la inauguració de
la restaurada Torre de la Força hem revisitat els
nostres avantpassats, aquells que van posar la
llavor del Sant Celoni que vivim avui, hem dedicat el monogràfic de portada al nostre patrimoni històric. Perquè és un valor excepcional
que ens explica el nostre present i ens projecta
al futur. Un futur que, amb una administració i
també uns ciutadans i ciutadanes responsables
i ferms, sens dubte, ens serà col·lectivament
pròsper.
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La història ha anat deixant petjades en forma de velles construccions i antics edificis que
constitueixen el nostre patrimoni, les nostres senyals d’identitat, i que ens parlen, si ens
hi volem fixar, de l’evolució i el creixement de les viles de Sant Celoni i la Batllòria o de
l’empremta humana a la muntanya del Montnegre. La recuperació de la torre de la Força, inaugurada per Sant Jordi, és una bona oportunitat per apropar-nos a l’interessant
patrimoni històric i arquitectònic del municipi, a la nostra herència col·lectiva. A continuació us proposem fer-hi una passejada.

La Força: únic monument celoní
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional
La Força o muralla medieval de Sant Celoni, nucli originari de la vila és per ara l’únic monument
celoní catalogat coma Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat. El recinte emmurallat
data del segle XII i tenia aproximadament uns
37 metres d’amplada i 135 metres d’allargada.
Es conserva parcialment com a paret mitgera
entre les cases del carrer Major i les dels carrers dels Valls i de Sant Roc, i com a façana
d’algunes cases de la plaça del Bestiar. De les
5 torres que, com a mínim tenia orginalment,
només se’n conserven 2 i l’angle d’una tercera.
La torre que hi ha al carrer de les Valls és la que
s’ha restaurat.
La recuperació de la torre de la Força es va inaugurar el dia de Sant Jordi a la tarda. Ciutadans
i ciutadanes van poder visitar l’espai i conèixer
la història d’aquesta part de la muralla medieval
de Sant Celoni, nucli originari de la vila. Durant
el cap de setmana, es van programar visites guiades que van atraure més de 350 persones.

Horari de visita
(fins el mes de juliol):
dissabtes de 18 a 20.30 h i
diumenges i festius d’11.30 a
14 h i de 18 a 20.30 h
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L’origen, tant de Sant Celoni com de la Batllòria, està lligat a la
seva bona situació. Estan ubicats estratègicament la plana, entre
els massissos del Montseny i el Montnegre, a prop de la Tordera,
al costat mateix del camí ral medieval, que era l’antiga via Augusta romana i a mig camí entre Barcelona i Girona. De fet, tots
dos nuclis van anar creixent al llarg del camí Ral, via que, amb el
temps, es va transformar en el carrer Major de la població.
Sant Celoni té una tradició més antiga i conserva diversos elements de l’època medieval. Els més destacables són el conjunt
de Sant Martí de Pertegàs i la Rectoria Vella, al parc de la
Rectoria Vella. L’església, d’origen romànic, va ser la primitiva
parròquia i la rectoria és un bell casal gòtic del segle XV. Un altre
testimoni important és la Força o muralla que protegia als primers celonins, de la qual ara s’ha recuperat una torre al carrer
de les Valls. Situat fora de la muralla hi havia la capella de Sant
Ponç que formava part de l’antic hospital de mesells o leprosos.
La capella conserva l’estructura romànica de finals del segle XII
o XIII. El Pont Trencat, que travessava la Tordera seguint l’antiga Via Augusta va ser destruit parcialment durant la Guerra del
Francès. És d’estil gòtic i la seva restauració l’any 2003 ha estat
objecte de diversos reconeixaments.

Rectoria Vella, casal gòtic del segle XV

Sant Martí de Pertegàs, la parròquia primitiva

Capella romànica de Sant Ponç de finals del segle XII o XIII

EL Pont Trencat va ser destruit el 1811 durant la guerra del
Francès i es va restaurar l’any 2003

Jordi Cuminal i Roquet
Regidor de Cultura

Conèixer, estimar, respectar i ensenyar
La paraula patrimoni ve del llatí; significa allò que prové dels nostres pares. Patrimoni és un bé que posseïm o que hem heretat dels
nostres antecessors i també ho és el que deixarem en herència. Aquesta relació entre transmissors i receptors, entre passat i futur
estableix vincles socials que cal aprofitar.
Què podem fer els celonins i celonines respecte el nostre patrimoni? Des de l’Ajuntament us proposem 4 coses: conèixer-lo, estimarlo, respectar-lo i ensenyar-lo. Per poder-lo ensenyar cal que estigui en bones condicions, respectar-lo. Les coses més fàcils de cuidar
són aquelles que ens sentim molt nostres, estimar-lo. I no s’estima allò que no es coneix, conèixer-lo!
El patrimoni és un instrument d’identificació col·lectiva, un recurs educatiu i una atracció turística que requereix la implicació de
tots els que vivim a Sant Celoni.
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En els segles XVI i XVII Sant Celoni es va estenent al llarg del carrer Major. Del començament d’aquesta època són les voltes de la
plaça de la Vila. També hi ha diverses cases
amb portals i finestres de granit, alguns dels
quals estan datats entre 1576 i 1678, o amb
finestres decorades.

Entre els grans casals que bastiren a la vila
les famílies de les cases pairals de la zona en
el darrer quart del segle XIX destaca l’Hotel
Suís, que ha recuperat darrerament els seus
colors originals, i que havia estat la residència
de la família Valls d’Olzinelles.

Voltes de la plaça de la Vila, segle XVI - XVII

L’església parroquial barroca és l’element
més emblemàtic del patrimoni municipal, ja
que conserva la millor decoració esgrafiada de
Catalunya a la façana, acabada el 1762. De la
mateixa època són l’Hospital Vell o de Sant
Antoni per a pobres i malalts i can Ramis,
casa anomenada amb el nom de la familia que
hi vivia, grans propietaris de la vila. L’edifici es
va reformar cap a 1950.

Hotel Suís, 1886

Cap a 1926 es van fer diverses construccions
municipals dirigides per l’excepcional arquitecte municipal Josep Domènech Mansana,
com l’esvelt Ajuntament o l’Escorxador, rehabilitat i ampliat com a biblioteca. Domènech
també va fer importants canvis urbanístics,
eixamplant i alineant carrers del nucli antic
i traçant noves places com la de Comte del
Montseny.

A la Batllòria el nucli es va formar al peu del
camí ral i a redós de l’església de la Mare
de Déu de l’Esperança, construïda a finals
del segle XV i ampliada posteriorment. Els
primers edificis van ser l’imponent casal dels
Gualba, senyors del Montnegre, que conserva belles finestres conopials del segle XVI, i
el Ribot, antic hostal envoltant d’un barri o
muralla per arrecerar als viatgers que feien el
trajecte de Barcelona a Girona. El casal dels
Gualba (can Bruguera) va substituir l’antic
castell que tenien a Montnegre, enderrocat
durant les guerres dels remences. Altres cases
i masies tenen finestrals esculpits, com can
Cabra, can Batllori i l’Hostal nou, situat al
costat de la Ferreria.
El terme s’estén per la vessat vallesana del
Montnegre, poblada d’antigues parròquies i
cases de pagès. A Sant Martí de Montnegre
destaca l’església, d’època barroca, i les masies de ca l’Arabia, can Ginestar i can Cases.
De Fuirosos és la senzilla església de Sant
Cebrià, el Forn del Vidre, can Riera i ca
l’Oller. A Vilardell sobresurt l’església de
Sant Llorenç, que ara és propietat municipal,
i cal Batlle; i a Olzinelles, l’església de Sant
Esteve, can Valls, ca l’Agustí i can Draper.
També hi ha indústries tradicionals com els
forns de pega de can Valls o el pou del glaç
de can Draper, bastit el 1771.

Mare de Déu de l’Esperança. La Batllòria

Ajuntament. J. Domènech Mansana, 1926

Església Parroquial. La decoració esgrafiada de
la façana està considerada la més important de
Catalunya

Escorxador. J. Domènech Mansana, anys 20

Can Ramis, a la plaça de la Vila, manté alguns
elements originals com l’escut de la casa Ramis
a la façana
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Sant Martí de Montnegre, dels segles XVII - XVIII

La Diada de Sant Jordi
Sant Celoni i la Batllòria van festejar un any més la Diada de Sant Jordi, patró de Catalunya,
amb la cultura com a protagonista indiscutible

Uns dies abans de Sant Jordi, el 17 d’abril, es va presentar
el llibre de Daniel Rangil: Vògits, modolons i desfedors. Es
tracta del segon recull de cultura oral del Montnegre que fa
aquest autor. L’alcalde Francesc Deulofeu i Xavier Alfaras van
presentar l’acte a la Rectoria Vella.

La Rectoria Vella es va omplir a l’acte de presentació del llibre
de Josep Llovera, El Centre Popular de Sant Celoni, editat per
l’Ajuntament. El llibre repassa la història d’una de les entitats
més importants del municipi durant el segle XX. Aquest llibre
surt publicat per Sant Jordi de l’any 2009, just en el moment en
què la Junta Directiva del Centre i l’Ajuntament han acordat la
donació de l’edifici al municipi.

Mercè Rodoreda va centrar els actes de Sant Jordi de l’Oficina
de Català de Sant Celoni. En un acte a l’Ateneu, l’alumnat va
presentar el Quadern, un recull de textos elaborats a partir de
les seves reflexions i conclusions a què van arribar després
de conèixer la vida i l’obra de l’autora. A continuació, l’actriu
Pepa Lavilla va representar l’espectacle Contes de la Rodoreda
i es va donar per inaugurada l’exposició sobre l’escriptora
que es pot visitar a Can Ramis fins al 17 de maig.

Durant tot el dia, la plaça de la Vila va centrar l’activitat principal de la diada. Escolars de totes les edats, usuaris i usuàries del Centre sociosanitari Verge del Puig acompanyats pel voluntariat
de Creu Roja, ciutadans i ciutadanes... van passar per la plaça i van gaudir del bon temps i la Diada. Les parades de llibres, de roses, d’entitats, de grups polítics, de l’Ajuntament, la ballada de
sardanes... van donar color a la jornada.

El dia de Sant Jordi es va presentar a la sala d’actes de la
Biblioteca l’edició número 19 de la revista Suar tinta del
Centre de Formació d’Adults Baix Montseny. Durant l’acte
dos alumnes del curs d’acollida de joves nouvinguts/des
van realitzar una lectura de poesies vinculades amb la diada
i van rebre una rosa en agraïment a la seva participació.

Can Ramis va acollir la Història de Catalunya, una audició
espectacle amb l’actuació de l’alumnat de l’Escola de
Música i de Maria Marsol com a narradora. La sala va
quedar petita.

L’Ajuntament va presentar el fulletó de promoció turística
de les Llobateres al Centre Cívic de la Batllòria divendres
24 d’abril. El fulletó permet conèixer més a fons aquest
aiguamoll, resultat de l’explotació i restauració d’una
gravera al curs mitjà de la Tordera. La presentació es va
acompanyar d’una projecció de fotografies. El fulletó el
podeu trobar a qualsevol equipament municipal o al web
santceloni.cat.

Divendres 24 d’abril es va fer la cloenda del curset de
sardanes a les escoles a la plaça de la Vila amb la cobla
Flama de Farners. Aquest és el setè any que l’Agrupació
Sardanista Baix Montseny porta a terme aquest curset amb
els centres escolars.

Diumenge 26 d’abril es va presentar el llibre La vall de
Fuirosos. El Montnegre profund, de Montse Guitart Mas,
Martí Boada i Geòrgia Rodoreda, el quart volum de la
col·lecció Sant Celoni. Montnegre. Natura i Societat editat per
l’Ajuntament. Josep Canals, Josep Serra, Joan Oller i Leopold
Blume coneixedors de la vall de Fuirosos i col·laboradors del
projecte van aportar el seu testimoni davant una sala d’actes
de la Biblioteca ben plena.
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EnEducació
portada
Taula rodona:
...I després de l’ESO, què?

Alt nivell de preinscripció a tots els
centres del municipi

Amb l’objectiu d’orientar als alumnes que estan cursant quart d’ESO,
l’IES Baix Montseny va organitzar el 18 de març a la Rectoria Vella, una
taula rodona formada per alumnes representants de cicles formatius de
grau mitjà, de batxillerat, del Centre de Formació d’Adults i del PQPI,
a més d’un representant del món laboral. També formaven part de la
taula dues tècniques del Servei Municipal d’Ocupació, que van informar
als assistents de com fer
ús d’aquest servei. Els
convidats van explicar,
des de la seva experiència,
diferents itineraris que
poden escollir els joves en
finalitzar l’etapa educativa
obligatòria. Assistents i
organitzadors van valorar
molt positivament la
trobada.

El període de preinscripcions als centres d’educació infantil, primària i
per ESO ha acabat amb un bon nivell de sol·licituds a totes les escoles.
La demanda està molt repartida entre tots els centres. Ara, les famílies
hauran d’esperar fins el 25 de maig quan se sabrà a quina escola entren
els nens i nenes preinscrits. El període de matrícula serà del 8 al 12
de juny.

100 famílies a la jornada de
portes obertes a l’Escola Bressol
Municipal
Un centenar de famílies van assistir a la jornada de portes obertes de
l’Escola Bressol Municipal El Blauet que va tenir lloc el passat 28 d’abril.
Durant tot el dia es podia visitar el centre i a les 6 de la tarda es va fer
una xerrada informativa sobre el funcionament de l’escola i els serveis
que s’ofereixen.

Prop de 1.500
alumnes a les
audicions escolars
del Centre Municipal
d’Expressió
1480 alumnes de les escoles de Sant Celoni, la
Batllòria i Campins han assistit a les “Audicions
per a les escoles” del Centre Municipal
d’Expressió la darrera setmana de març. Cada
any, l’Escola de Música organitza aquestes
activitats que enguany també han comptat
amb la participació dels alumnes de l’Escola
de Teatre. En total han estat 5 espectacles,
interpretats per 130 alumnes, adaptats segons
el curs: de P3, P5, 2n, 4t, 6è de primària, d’ESO
i Batxillerat.

Calendari de preinscripció
Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà
Fases
Període de preinscripció
Llistes amb el barem
Sorteig
Reclamacions
Llistes amb el barem un cop
resoltes les reclamacions
Llistes d’admesos
Període de matriculació

10 de juny
25 de juny
1 al 7 de juliol

Cicles formatius de grau superior
Fases
Període de preinscripció
Llistes amb el barem
Sorteig
Reclamacions
Llistes amb el barem un cop
resoltes les reclamacions
Llistes d’admesos
Període de matriculació

Alumnes del CEIP
Montnegre visiten
l’Ajuntament
Els alumnes de tercer de primària del CEIP
Montnegre de la Batllòria van visitar a finals
de març l’Ajuntament. Aquesta activitat està
inclosa dins el programa d’activitats educatives
complementàries que ofereix l’ajuntament
a tots els centres amb l’objectiu de conèixer
la seu de la institució de govern municipal,
desenvolupar la consciència de pertànyer a
una comunitat i oferir una aproximació al seu
funcionament i organització. També es vol que
els alumnes coneguin millor els mecanismes
de presa de decisions i que es trobin
personalment amb l’alcalde a qui adrecen
les preguntes que han preparat prèviament.
Durant aquest curs diferents cursos de cicle
mitjà del CEIP La Tordera, l’Avet Roig i la Salle
han participat en aquesta activitat.

Uns 130 alumnes del Centre Municipal d’Expressió van interpretar els 5 espectacles programats
Durant la visita els alumnes van poder entrevistar l’alcalde a la Sala de plens
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Dates
De l’11 al 22 de maig
2 de juny
3 de juny
Del 3 al 5 de juny

Dates
Del 25 de maig al 5 de juny
9 de juny
10 de juny
Del 10 al 12 de juny
17 de juny
25 de juny
1 al 7 de juliol

Benvinguda als
alumnes francesos
d’intercanvi amb el
Cor de Maria
La darrera setmana d’abril, 27 alumnes d’un
institut de Perpinyà van estar d’intercanvi a
Sant Celoni amb els alumnes de 3r d’ESO del
Cor de Maria. Durant aquells dies, es va fer un
acte de benvinguda a la Biblioteca on l’alcalde
els va rebre i va destacar el paper que ha jugat
sempre Sant Celoni com a poble d’acollida.
Els joves de la Catalunya nord van passar
a la nostra vila gairebé una setmana i van
aprofitar l’estada per visitar el territori. Durant
l’intercanvi es potencien les dues llengües: el
francès i el català i s’engloben dins el crèdit
de síntesi que realitzen els alumnes de tercer
d’ESO del Cor de Maria.

El joves de la Catalunya nord van passar una
setmana a Sant Celoni allotjats a casa dels i les
alumnes de 3r d’ESO

Cultura
Guia i Mostra d’entitats, dos nous projectes de participació
L’Ajuntament impulsa aquesta primavera dos
nous projectes vinculats a la participació: la
Mostra d’Entitats i la Guia d’Entitats. La mostra, prevista pel 27 de juny, pretén ser un espai on les entitats tinguin un estant des d’on
promocionar el seu objecte social, captar nous
associats o usuaris i donar a conèixer el teixit
associatiu de Sant Celoni. Diverses activitats
com debats, concerts, mostres, xerrades, espectacles... completaran la programació.
En el marc de la mostra d’entitats, es vol presentar la Guia d’Entitats, un document que
pretén recollir la informació de totes les entitats de Sant Celoni (nom de l’associació, a
què es dedica, on es troben i una persona de
contacte) i així facilitar, tant als celonins i celonines com als nouvinguts, el contacte amb el
teixit associatiu.

Guia d’activitats d’estiu
per a infants i joves
Ajuntament, algunes
escoles, AMPAS i entitats esportives han
presentat conjuntament la Guia d’activitats d’estiu per a infants i joves de 3 a 18
anys de Sant Celoni i
la Batllòria. S’ofereix des de casal esportiu i de
lleure a reforç escolar, English camp, tennis… i
hi participen el Col·legi La Salle, el Col·legi Cor
de Maria, l’AMPA Ceip Soler de Vilardell, AMPA
Ceip Pallerola, AMPA Ceip Montnegre, AMPA
Ceip la Tordera, el Club Tennis Montnegre, el
Clup Tennis Sant Celoni i l’espai de lleure i cultura La Rentadora.

Inscripcions:
del 4 al 29 de maig

Per completar l’oferta entre
el col·lectiu de 12 a 18 anys,
l’Ajuntament ha proposat diferents tallers (iniciació per a dj’s en el
món del vinil; taller de circ; introducció al rol
i percussió africana) des de l’espai de lleure i
cultura La Rentadora.
L’Ajuntament de Sant Celoni fa una aportació
econòmica perquè la tarifa sigui més reduida
pels infants i garanteix l’oferta de beques.

La guia, que s’inscriu en el treball engegat amb
el Pla Educatiu d’Entorn i la guia d’activitats
extraescolars facilita a les famílies l’accés a la
informació sobre les activitats d’estiu, unifica
els períodes d’inscripció i el procediment.
La guia es va presentar en un acte a la Sala de plens
amb representació de totes les parts implicades

Pla local de joventut: Sessions de treball
amb entitats i joves no associats
Més de 40 entitats van assistir a la reunió del
mes d’abril convocada per l’Ajuntament

Subvencions
per a entitats:
ara més fàcil!
A partir del 20 d’abril, les entitats que habitualment sol·liciten subvencions ordinàries a
l’Ajuntament ja poden demanar-les per aquest
any. El Ple de 19 de març va aprovar la modificació de les Bases d’execució del pressupost
corresponent a l’exercici 2008 i prorrogat
fins a l’aprovació del pressupost de 2009 que
regula la concessió de subvencions amb la
corresponent consignació pressupostària per
a cada entitat.
La documentació està disponible al web municipal www.santceloni.cat, o bé a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana, situada a la planta baixa
de l’edifici El Safareig, carrer Campins, 24. A
més, totes les entitats que necessitin assessorament tècnic poden adreçar-se a La Rentadora, espai de lleure i cultura. Les sol·licituds de
subvenció s’han de presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament, ubicat a l’OAC.

En el procés de diagnosi previ a la redacció del
Pla local de joventut, durant tot el mes d’abril
s’ha fet un recull i anàlisi qualitatiu de la realitat juvenil a partir diferents sessions de treball
amb entitats i joves no associats. L’anàlisi s’ha
fet tenint en compte els aspectes positius i els
aspectes a millorar dels diferents àmbits que
afecten la vida d’un jove: oci i lleure, educació
i treball, habitatge, informació i participació,
mobilitat i espai públic, acollida i convivència
i salut.
A aquest procés per a l’elaboració de la diagnosi per a la redacció del Pla Local de joventut encara falten les sessions de treball de grups de
joves que participen en diferents comissions
de treball: Comissió de Grups locals de música i Comissió del Parc d’Activitats del Pertegàs.

Tot aquest procés ha de culminar en una sessió
conjunta a principis de juny on s’exposaran les
conclusions i es prioritzaran les línies d’actuació que haurà de recollir el Pla local de joventut
2009-2013 a Sant Celoni.

Els joves van opinar sobre els aspectes a millorar
dels diferents ambits que els afecten

Ajuntament i entitats donen el tret de
sortida a la Festa Major de la Batllòria
Dimecres 22 d’abril, l’Ajuntament va convocar
els membres de la permanent del Consell de
Poble i els representants de les entitats de la
Batllòria per donar el tret de sortida a la festa
major d’estiu. En primer lloc es van valorar les
activitats portades a terme durant l’any passat
remarcant les millores que calia aplicar.

Durant la reunió es va acordar com es treballarà l’organització de les diferents festes del poble al llarg de l’any i es va parlar de la proposta
de pressupost global per aquest concepte (Reis,
Carnestoltes, Sant Jordi, Festa Major d’hivern
i Festa Major d’Estiu) marcat en 93.687 euros.
A principis de maig tindrà lloc una nova reunió
de treball.
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Biblioteca - Oficina
de Català
En portada
Els escolars
celonins han après
a “moure’s” per la
Biblioteca
D’octubre a març, els escolars celonins han
passat per les diferents activitats organitzades per la biblioteca amb les escoles del municipi. Durant aquests mesos els alumnes de
P4, 1r , 3r i 5è de primària i 1r d’ESO de Sant
Celoni han treballat la recerca d’informació
amb l’aigua com a eix central comú a tots
els cursos. A més a més, el dia 22 d’abril,
els alumnes de tercer de primària van assistir a l’espectacle “La pluja que no vol ploure”, que es va fer a l’Ateneu com a cloenda
de l’acte de lliurament del llibre que recull
el treball dels alumnes. Més de 200 infants
han participat en la confecció dels anuncis
publicitaris recollits en aquest volum. Hi ha
propostes molt interessants sobre l’estalvi i
el bon ús de l’aigua que val la pena consultar. Si el voleu fullejar només cal que aneu
a la sala infantil de la biblioteca i us dirigiu
al prestatge dels contes de les escoles on hi
trobareu tots els reculls que s’han anat fent
al llarg d’aquests deu anys d’activitats.

L’ordinador
en català
L’ordinador pot ser una eina
d’esbarjo o de treball. En qualsevol cas és important poder-lo utilitzar en la llengua que desitgem.
Tant si estem utilitzant un programa de càlcul, com un processador
de textos o si estem fent retocs
a les fotografies o navegant per
Internet.

Els programes
Si els programes del nostre ordinador no són en català podem
entrar a la pàgina web de Softcatalà (una associació sense ànim
de lucre, l’objectiu de la qual és
fomentar l’ús del català a la informàtica), www.softcatala.org,
i descarregar-nos els paquets
de català per al Microsoft Office
2003, 2007, el Windows XP,
etc. Es poden aplicar sobre una
instal·lació prèvia en qualsevol
llengua.

Novetats
Aquí teniu unes quantes de les novetats que s’han adquirit a la biblioteca per celebrar la
diada de Sant Jordi. Si hi aneu, veureu que, a part d’aquests títols, hi ha novetats de tot tipus:
novel·les de vampirs, històriques, policíaques, contes eròtics... I si veieu que n’hi falta alguna,
podeu sol·licitar que es compri.

Barcino,
de M. Carme Roca

Duma Key,
de Stephen King

El fred modifica la trajectòria dels
peixos, de
Pierre Szalowski

The Host
(la Huésped),
de Stephenie Meyer

Més enllà de la
màscara, contes
de diversos
autors

Vampire kisses
(besos de vampiro),
d’Ellen Schreiber

La papallona
negra, d’Antoni
Pladevall

Y de repente
fue ayer,
de Boris Izaguirre

En aquest web també trobarem
altres paquets ofimàtics com
l’OppenOffice.org, el Mozilla
Firefox per navegar, el programa GIMP per crear o dissenyar
imatges, etc.
Un cop hàgim descarregat el paquet que més ens convingui, si
cal, hem de reiniciar l’ordinador.
Si ens hem baixat un paquet
del Windows, per configurar les
opcions generals de llengua en
català del nostre ordinador cal
seguir les indicacions següents:
1. Inicia – tauler de control –
opcions regionals i de llengua
A la primera pestanya (opcions
regionals), obrim el desplegable
amb la fletxa i triem catalán.
A la segona pestanya (llengües),
fem un clic al requadre detalls
i obrim el desplegable llengua
d’entrada per defecte, triem l’opció catalán-espanyol. Feu un clic
a d’acord. Torneu a fer un clic a
d’acord.
2. Si cal, reinicieu l’ordinador.
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El corrector
Pel que fa a correctors, podeu
utilitzar el corrector ortogràfic
que inclou de sèrie els programes de Microsoft o bé el Corrector. Es tracta d’un corrector
ortogràfic i gramatical de la
llengua catalana que ha impulsat
i finançat la Secretaria de Política
Lingüística i que es troba disponible en versió beta. És en codi
obert, funciona en diverses plataformes i ha estat desenvolupat
pel Grup de Lingüística Computacional de la Universitat Pompeu
Fabra, amb la col·laboració de
Barcelona Media.
S’hi pot accedir des de:
http://parles.upf.es/corrector/.
Hi ha versions beta per a Windows, Linux i Mac.

El navegador
A més de tenir els menús del navegador en català, també és molt
important la llengua que definim
com a preferida per a aquesta
aplicació. La llengua del navegador que utilitzem per moure’ns
per internet dóna a conèixer la

nostra preferència lingüística.
Aquest fet és important per diversos motius: en un web multilingüe ens apareixerà per defecte
la pàgina en català; si descarreguem un programa multilingüe,
ja es baixarà en la llengua en què
tinguem el navegador configurat,
etc. Cal que sapiguem que els
administradors de webs tenen
en compte la llengua predefinida
en els navegadors. Per exemple,
com més visitants en una llengua preferida més possibilitats
hi haurà perquè l’administrador
la incorpori a l’hora de crear un
lloc web.
En aquest sentit, la Fundació .CAT,
en col·laboració amb Softcatalà
i l’Any Monturiol, ha presentat
la campanya «Navega en català»,
que té per objectius fomentar
l’ús del català a la xarxa tot configurant els navegadors web amb
el català com a llengua predeterminada.
Des de la pàgina web
(www.navegaencatala.cat) de la
campanya s’expliquen els passos
que cal realitzar per fer del català
la llengua del navegador.

Comunitat
Prova superada!
Èxit dels primers cursos d’acollida en llengua d’origen del Vallès
56 dones i homes marroquins, africans i llatinoamericans han fet el curs d’acollida a
Sant Celoni en llengua d’origen promogut per
l’Ajuntament amb el suport del Consell Comarcal. L’objectiu dels cursos, de 12 hores
de durada, és oferir un marc referencial sobre Catalunya i el funcionament dels serveis
bàsics a Catalunya en general i en concret al
municipi, tenint en compte la perspectiva del
país d’origen. Els destinataris són persones arribades de diferents països que per dificultats
lingüístiques o culturals necessiten un assessorament sobre el país d’acollida, així com persones que han sol·licitant informes d’arrelament
al municipi.
Segons va declarar l’alcalde Francesc Deulofeu
a l’acte de lliurament de diplomes “El nostre
objectiu és donar els elements necessaris a
les persones nouvingudes per tal que puguin
esdevenir ciutadans i ciutadanes autònoms i
enamorats del país al que s’incorporen i que

Formació laboral
especialitzada per a
dones immigrades
Un grup de 15 dones provinents de diferents
països residents a Sant Celoni participen en
un projecte de formació laboral amb l’objectiu
d’incorporar-se amb normalitat a la societat
d’acollida. Les participants, que tenen un nivell
d’estudis de secundària o universitari als seus
països d’origen, milloren la seva formació en
l’àmbit de l’atenció al públic en català acompanyat d’un suport informàtic. Aquest projecte
està subvencionat pel Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

ho puguin transmetre a altres persones que
visquin la mateixa experiència vital”

Pioners al Vallès Oriental
El mes de novembre es va fer la primera prova
pilot a Sant Celoni amb 3 cursos simultàniament durant una setmana cada dia al vespre.
El curs era en àrab, en castellà i en sarahule
i fula, per a persones provinents del Marroc,
de Llatinoamèrica i de Senegal i Gàmbia. Les
persones que van participar en aquesta edició
eren majoritàriament alumnes dels diferents
cursos de l’Escola d’Adults i del Consorci per a
la Normalització Lingüística.

participat activament en el debat i el disseny
del projecte. A més, des de l’Ajuntament es
va participar en la selecció i la formació dels
agents d’acollida comarcals responsables
d’impartir el curs (aportant persones veïnes
del poble que actualment són agents d’acollida
i que també treballen en altres projectes com
el Pla Educatiu d’Entorn).

De gener a març s’han realitzat 2 cursos més dirigits especialment a mares de Senegal, Gàmbia
i Marroc, ja que s’han fet en horari escolar.
Sant Celoni, juntament amb Canovelles, són
els dos municipis del Vallès Oriental que han

L’Ajuntament va lliurar un diploma a tots els alumnes participants en un acte a la Sala de plens

Educació Permanent
Visita a diversos
centres de formació
i ocupació
Diversos responsables polítics i tècnics de
l’Ajuntament de Sant Celoni han visitat aquests
darrers mesos diferents equipaments de formació, ocupació, desenvolupament, promoció
econòmica... per conèixer experiències i projectes de cara a concretar el funcionament del
nou centre d’ocupació i formació que es construirà a Sax Sala. S’ha visitat l’Escola Municipal
d’Educació de la Garriga, el Vapor Llonch de
Sabadell i Granollers Mercat. La darrera visita
prevista és al centre Innova, de Pineda de Mar
que és un centre municipal de desenvolupament local i empresarial.
El Centre de formació Baix Montseny – Sax
Sala ja va endavant. Es preveu que en pocs dies
es porti a terme l’enderroc de la nau existent.

Activitats
Inici el mes de maig:
La Rentadora
• Escriptura i personalitat (8 de maig)
• Mosaic-trencadís (8 de maig)
• Iniciació al feltre (18 de maig)
• Warhammer (9 de maig)
• Plantes medicinals del Montseny

(27 de maig)
• Skateboard (8 de maig)

Centre Municipal d’Expressió
• Taller de folk. Acordió diatònic (7 de maig)

Inici el mes de juny:
Salut Comunitària
• Curs de formació per a persones
manipuladores d’aliments (8, 9 i 10 de juny)
• Xerrada: la responsabilitat social de

l’educació (11 de juny) – Biblioteca
l’Escorxador

La Rentadora
• Iniciació a l’elaboració artesanal de ratafia

(13 i 20 de juny)

15 dones d’origens diferents milloren la seva
formació

Visita al Vapor Llonch de Sabadell
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Comunitat
En
portada
31 de maig:
Dia Mundial sense tabac
Coincidint amb el Dia Mundial sense Tabac, el Centre d’Atenció Primària, l’Hospital de Sant Celoni i l’Ajuntament organitzen una campanya per tal de conscienciar a la ciutadania dels efectes nocius del
tabac i de l’addicció que genera
El 28 de maig, a l’entrada del CAP hi
haurà una taula informativa on s’hi
podrà trobar material informatiu i es
realitzaran cooximetries per saber la
quantitat de CO (monòxid de carboni)
que es té quan respirem. També s’ha
organitzat un concurs de dibuix per als
nois i noies de 2n d’ESO dels centres
educatius del municipi, que seran exposats al CAP. Es premiaran 4 dibuixos:
el més creatiu, el més elaborat, el més
original i el que transmeti un missatge
més saludable.
Del 26 al 31 de maig, l’Ajuntament ha preparat una exposició sobre el
tabac: La Visió de Yukidú a Can Ramis. A la Visió de Yukiyú dos esperits
del poble taí ensenyen l’evolució occidental a través de la història del
tabac, des d’un ús com a planta sagrada fins a esdevenir una màquina
de fer diners i malalties. Està dissenyada per a tots els públics, però en
especial per a l’alumnat de primer cicle d’ESO.

Tallers per a emprenedors:
eina bàsica en moments de crisi
El Servei Municipal d’Ocupació va organitzar els dies 23 i 24 d’abril el
segon taller per a emprenedors d’enguany amb la participació de 22
persones. L’objectiu del curset, de 8 hores de durada, és donar les eines
bàsiques per poder elaborar correctament un pla d’empresa, definir les
potencialitats dels possibles emprenedors com a empresaris, identificar
les funcions i responsabilitats de cada lloc de treball o conèixer els
aspectes jurídics i fiscals d’interès per crear un negoci, entre d’altres
temes importants. El Servei Municipal d’Ocupació, situat al Safareig
està a la teva disposició per resoldre dubtes i assesorar-te.

L’Oficina Municipal
d’Informació a les
persones consumidores
INFORMA
Factura elèctrica
La nova factura haurà de regularitzar el consum entre
dues lectures reals
La Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya
ha dictat una resolució ordenant a les distribuïdores elèctriques que
regularitzin les factures per consum elèctric que corresponguin al
període de canvi tarifari 2008-2009.
Les empreses distribuïdores d’electricitat hauran de facturar de nou,
als seus clients de Catalunya, els consums realitzats total o parcialment l’any passat, que s’hagin regularitzat amb la lectura real de
l’any 2009 i que disposin com a mínim d’una lectura real al 2008.
La nova factura haurà de regularitzar el consum entre dues lectures
reals: es calcularà tot dividint el consum resultant d’aquestes lectures pel nombre de dies del període facturat i aplicant a cada dia la
tarifa escaient.
La diferència entre la factura emesa i la que s’haurà de calcular de
nou segons els criteris de la resolució se sumarà a la correcció dels
impostos corresponents i es repercutirà en la primera factura ordinària que es faci a partir de l’abril.
Així mateix, s’estableix a la resolució el criteri que han de seguir les
distribuïdores elèctriques per facturar a partir d’estimacions de lectura: les estimacions de lectura es faran a partir d’un algoritme basat
en l’estimació del consum mitjà diari dels dotze mesos anteriors al
de la data de l’estimació i també en l’estimació del consum mitjà
diari del mateix període de l’any anterior. Els recàrrecs per excés de
consum i les bonificacions només es podran aplicar en períodes entre lectures reals, i no en els de lectura estimada.

Usuaris/àries de telèfon mòbil amb
targeta de prepagament
Les persones usuàries de telèfon mòbil amb targeta prepagament
rebran un missatge de la seva companyia de telèfon mòbil comunicant-los que s’han de dirigir a una oficina comercial per identificarse com a client. Aquesta mesura és obligatòria i està regulada a la
Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a
les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions.
Recordem a les persones usuàries que han de complir amb aquesta
obligació abans del 7 de novembre de 2009. En cas de no fer-ho, segons preveu la Llei, podrien perdre la línia i el número de mòbil que
fins ara tenien. Per a més informació podeu trucar al 012.

Aquest és el segon curs per a emprenadors que organitza enguany el Servei
Municipal d’Ocupació situat al Safareig.
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Oficina Municipal d’Informació a les Persones consumidores
c/ Santa Fe, 52, 1r - 08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 24 - Fax 93 867 38 69
salut.comunitaria@santceloni.cat

Entorn
Restauració
de l’ermita de
Sant Llorenç de
Vilardell
L’Ajuntament ja disposa del projecte de restauració de l’ermita de Sant Llorenç de Vilardell basat en la reparació i restauració de les
condicions de seguretat i estabilitat de l’edifici.
El projecte compren treballs d’enderroc, reparació estructural de l’ermita, reforç de la fonamentació, tractament dels paraments interiors i
exteriors, reparació de la porta de l’ermita, acabats exteriors i instal·lacions de sanejament.
L’ermita, situada a la carretera de Montnegre,
és una construcció d’origen preromànic encara que no hi ha documentació de la capella fins
l’any 1279. Consta d’una sola nau de planta
rectangular dividida en tres trams, coberta
amb volta de canó una mica apuntada i bastant irregular. Davant la façana hi ha un ampli
porxo amb coberta de teula àrab, al capcer de
la façana hi ha un campanar i la portada és de
pedra amb forma rectangular.

Obres d’urbanització
del carrer Prim
Les obres d’urbanització del carrer Prim han
permès enllaçar la zona de vianants del carrer Major i la plaça de la Vila amb la carretera
Vella. Per prioritzar el trànsit de vianants a la
cruïlla amb el carrer Sant Josep s’ha creat un
pas elevat i s’han eliminat el graó del Passatge
Sant Ramon. S’han adaptat les instal·lacions i
s’ha arranjat el cablejat per façana.

S’ha eliminat el graó del passatge Sant Ramon

Llei de millora de les
urbanitzacions amb
dèficits urbanístics

Una cinquantena de
persones participen
al debat ciutadà
sobre el nucli
històric
Dissabte 18 d’abril a l’Ateneu es van reunir
una cinquantena de persones per debatre
sobre el futur del nucli històric de Sant Celoni.
Aquest debat ciutadà s’inscriu dins el procés
participatiu per sol·licitar la Llei de Barris
per Sant Celoni, uns ajuts de la Generalitat
destinats a la rehabilitació i a la promoció social
d’aquells barris del país que ho requereixin.
La jornada va començar amb una benvinguda
i presentació a càrrec de l’alcalde i dels
professionals que desenvolupen el projecte
de la Llei de Barris a Sant Celoni, un primer
treball en plenari per explicar el projecte,
treballs en grup i, finalment, la presentació de
les conclusions. El consistori i els professionals
es van comprometre a mantenir informats als
i les participants del taller sobre l’evolució del
projecte.

El Parlament de Catalunya va aprovar
definitivament el mes de març la Llei de
millora de les urbanitzacions amb dèficits
urbanístics de cara a incentivar la regularització
i implantació dels serveis bàsics en aquelles
urbanitzacions nascudes als anys 60 i 70.
Els ajuntaments podran sol·licitar les subvencions a fons perdut per la redacció dels instruments de planejament i gestió necessaris i
pel finançament de les obres d’urbanització. A
més disposaran de préstecs a través de l’Incasol per executar i accelerar les obres d’urbanització.

El projecte pretén restaurar les condicions de
seguretat i estabilitat de l’edifici

Per facilitar als parcel·listes el pagament de
l’import de les obres de millora a la urbanització podran sol·licitar crèdits a retornar sense
interès en els casos següents: si són persones
majors de 65 anys, formen part d’una família
monoparental, nombrosa o es troben en situació de dependència, tenen ingressos baixos
o que el domicili habitual estigui a la parcel·la
i no es disposi de cap altre habitatge en propietat.
La llei també preveu reduir, quan sigui possible, la superfície inicialment prevista de la urbanització que no s’ha desenvolupat al llarg
dels anys, així com la construcció d’habitatge
protegit.

L’ermita és una cosntrucció d’origen
preromànic situada a la carretera de Montnegre

Pel maig, reasfalt de
la carretera Vella
Del 20 al 24 de maig es portaran a terme les
obres de reparació del paviment de la carretera Vella des de la Creu fins al carrer d’Anselm
Clavé. L’actuació consistirà en el fresat i retirada de l’asfalt vell i la col·locació del nou,
de característiques tècniques i durabilitat més
adequades per a un vial que acull un elevat
flux de vehicles. La intervenció obligarà a
tancar el carrer de forma puntual i s’habilitaran itineraris alternatius que s’indicaran
oportunament.
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En portada
Espai
públic
Campanya
d’ampliació de
papereres arreu
del municipi
De cara a contribuïr a un manteniment més
net de carrers i places, l’Ajuntament ha iniciat l’ampliació del parc de papereres. De moment s’ha instal·lat un primer bloc de 40 unitats al barri de les Torres, les Borrelles i Baix
Montseny i d’aquí a unes setmanes es completarà amb una quantitat similar a la zona Residencial Esports, i al centre de la Batllòria i de
Sant Celoni.

De moment ja s’han instal·lat un primer bloc de
40 papereres

Continuen
els treballs
per facilitar la
mobilitat a peu
Les cruïlles dels voltants del Col·legi la Salle
i la del Casal de Gent gran, són els darrers
punts que han vist millorar darrerament les
seves condicions d’accessibilitat, en el context
del Pla d’Accessibilitat de Sant Celoni. Les intervencions de millora continuen a diferents
carrers del municipi.

Netejar solars sense edificar:
una obligació de les persones
propietàries pel respecte de tothom
La manca de manteniment dels solars no edificats comporta una important proliferació de vegetació
que, al costat de la manca d’endreça, suposen un risc notable d’incendi i perill pel veïnat i pel medi
natural. A més, genera punts d’abocament incontrolat de residus. Les ordenances de Sant Celoni
indiquen que “els solars sense edificar hauran d’estar obligatòriament tancats, nets i amb la vegetació correctament cuidada, i que aquesta responsabilitat recau en la propietat”.
Si no es manté l’espai en les
condicions esmentades, l’Ajuntament pot realitzar les actuacions, exigir a les persones propietàries la despesa, i aplicar
les sancions que s’escaiguin.
A la primavera i a l’estiu s’accentuen les problemàtiques i
el risc per la col·lectivitat i és
impportant que tothom actui
de manera responsable

Setanta arbres
nous als carrers
Aquestes darreres setmanes l’espai públic ha
guanyat verdor amb la plantada d’una setantena de nous arbres. D’aquesta manera s’ha
cobert un important nombre d’escocells que
restaven buits per mort o per efecte de vandalisme.

Remodel·lació de
la plaça Colònia
Pla de Palau
Durant el mes de maig, es duran a terme els
treballs d’endreça de la Plaça Colònia Pla de
Palau al barri de Baix Montseny. Es pretén potenciar la presència dels grans i bells arbres
que acull la plaça (cedres i bedoll), mitjançant
la generació de catifes verdes al seu voltant.
La intervenció permetrà, així mateix, reperfilar el contorn central i protegir-lo de l’accés
de vehicles, sense impedir, tanmateix, l’accés
dels del veïnat. L’actuació es completarà amb
una zona de jocs infantils i la posada al dia del
mobiliari urbà.

La cruïlla propera al Col·legi La Salle és un dels
punts a on s’ha intervingut
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Si teniu gats i
gossos...
cal tenir molt
present:
• És obligatori censar l’animal
Podeu fer, adreçant la sol·licitud a l’Ajuntament –Oficina d’Atenció Ciutadana
*A Sant Celoni: carrer Campins, 26
- Edifici Safareig – 93 864 12 00
*A la Batllòria: carrer de Miquel Mateu,
- Edifici les Casetes – 93 847 01 59
També trobareu a documentació al web
municipal: www.santceloni.cat
• És obligatòria la implantació d’un microxip
amb les dades de la persona propietària. Ho
fan a les clíniques veterinàries.
• És obligatori evitar deixar deposicions al
carrer. Penseu a sortir a passeig amb un
parell de bosses per recollir-les. Les podeu
dipositar tant a les papereres com als contenidors d’orgànica o rebuig.

Sostenibilitat
Un any de la certificació
ambiental EMAS a
l’Ateneu i al Safareig

Som més eficients, consumim menys energia

Ara fa un any que l’Ateneu-Centre Municipal d’Expressió i el Safareig
van aconseguir el certificat de Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS) i la ISO 14.001. La política d’incorporació de
criteris de sostenibilitat en la gestió municipal va portar a l’Ajuntament de Sant Celoni a implantar un sistema de gestió ambiental que
ha desembocat en significatives millores en aquests dos equipaments
municipals.

Què s’ha aconseguit durant aquest any?
Una important reducció del consum d’aigua

A més hem reduït el consum de paper per persona
usuària en un 50% als dos equipaments i gestionem els residus de manera adequada

4

Propostes senzilles per reduir residus
... reutilitzar també és prevenir
Per exemple:
- Hi ha mobles vells que es troben en bon
estat. Pots reutilitzar-los si els entapisses,
els enceres, els pintes o els restaures.
- Hi ha moltes peces de vestir i complements que es fan malbé i poden tenyirse per seguir fent-los servir.
- Utilitza els serveis de lloguer i préstec
en comptes de comprar nous productes
(DVDs, llibres, bicicletes, esquís...)
- Utilitza envasos reutilitzables per portar la
compra, pel berenar, ...

- Abans de llençar qualsevol residu pensa
si altres poden continuar fent-t’ho servir,
família, amics, ONGs...

Per a més informació,
podeu adreçar-vos a:

- I moltes coses més. Pensa i ja ho veuràs!

Ajuntament de Sant Celoni
93 864 12 16
www.santceloni.cat

Aprofita els establiments que reparen i
reutilitzen. Moltes vegades ens passen
desapercebuts. Obre els ulls i els trobaràs:
tapisseries, botigues on arreglen calçat o
roba, on venen productes de segona mà,
tallers on reparen electrodomèstics, restauren mobles, etc.

Deixalleria comarcal
Polígon Industrial Molí de les Planes.
Carrer Rec del Molí, 4
93 744 00 85
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Comerç
En portada
El comerç de Sant Celoni,
exemple per a altres municipis
Sant Celoni Comerç va participar a la jornada sobre associacionisme
comercial que va tenir lloc l’1 d’abril a Arenys de Munt. A l’acte, la Unió
de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni va explicar la seva notable experiència en el sector i va destacar la necessitat d’associar-se com a únic
mecanisme per fer front a la situació actual del sector. L’organització va
convidar als celonins
per la seva provada
experiència en el
sector i per haverse convertit en una
associació exemplar
dins l’àmbit català.

En una jornada a Arenys de Munt Sant Celoni
Comerç va explicar la seva experiència en el sector

Programa d’assessorament
als establiments comercials
“Modernitza’t”
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament impulsen un servei d’assessorament individual als establiments comercials realitzat per un equip
tècnic professional per tal de donar als comerciants les solucions més adients, davant els possibles problemes i dubtes que
sorgeixen en la gestió diària del negoci.
Per fer-ho es duu a terme una anàlisi de l’establiment comercial se’n valoren les debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats i, a partir d’aquí, es donen recomanacions
per tal de millorar-lo.
Tots els comerços interessats s’han d’adreçar a l’àmbit de Desenvolupament de l’Ajuntament de Sant Celoni (93.864.12.16) o bé a
Sant Celoni Comerç.

Seguretat ciutadana
L’Ajuntament
trasllada a la
Generalitat les
deficiències de la
prova de sirenes
La prova de sirenes d’avís d’accident químic
a Sant Celoni i la Batllòria organitzada per
la Direcció General de Protecció Civil de la
Generalitat el passat 29 d’abril va constatar la
deficiència en parts del sistema. L’Ajuntament
va disposar 8 punts d’escolta a diferents
parts del municipi (6 a Sant Celoni i 2 a la
Batllòria) des d’on es va fer el seguiment de
la prova que va determinar que el so de les
sirenes no va ser del tot correcte. La regidora
de Seguretat Ciutadana, Dolors Lechuga
va transmetre el detall de la informació a
la Direcció General de Protecció Civil de la
Generalitat i els va traslladar “la necessitat
de corregir les deficiències amb urgència,
tant pel que fa al nombre de sirenes com a
la potència del so que emeten”.

Educació viària per l’alumnat de 5è
de primària
Del 18 al 29 de maig, els
alumnes de 5è de primària de
totes les escoles del municipi,
uns 200, participaran a les
jornades d’educació viària que
es fan en bicicleta pels carrers
de la vila. Agents de la policia
local els acompanyaran durant
el recorregut i els explicaran
les normes de circulació
bàsiques per poder circular amb
seguretat.
Els i les alumnes reben primer una classe teòrica i
tot seguit fan la pràctica pels carrers del municipi

Ordenació del trànsit al sector
del Puig de Bellver
Coincidint amb les obres d’urbanització al sector del Puig de Bellver s’han previst unes millores
en l’ordenació del trànsit. Això suposarà canviar el sentit de circulació d’alguns carrers de la
zona: Germana Reyes, Consell de Cent, Joaquim Costa, Isaac Peral, Joan Rigual, Av. Verge del
Puig, Ramon y Cajal, Narcís Monturiol, Josep Maria Sert i Diputació. La nova ordenació s’anirà
implantant simultàniament a la urbanització dels carrers.
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Esports
3 arquers celonins al
Gran premi d’Espanya
Ciutat de Lleida

Bronze per l’hoquei
al Campionat de
Catalunya júnior B

Clínic de Pàdel
al Club Tennis
Montnegre

Els propers dies 16 i 17 de maig tindrà lloc
el Gran premi d’Espanya Ciutat de Lleida que
comptarà amb una representació celonina formada per Carme Atienza, Joan Cano i Vicenç
Monguillot. La competició serà la segona prova classificatòria pel Campionat d’Espanya de
Clubs, i una bona oportunitat per a incrementar
el nombre de punts i poder fer un salt important
a la general. En aquests moments l’equip femení d’arc compost, format per Carme Atienza,
Elena García, Charo Reyes i Manuela Martinez,
és a la tercera posició, a 68 punts del primer
classificat, i a 20 del segon.

La Federació Catalana de Patinatge i el Club
Patí Sant Celoni van organitzar del 24 al
26 d’abril a la pista del Camp Municipal
d’Esports, una nova edició del Campionat de
Catalunya d’Hoquei patins, en la categoria júnior B. L’equip celoní va assolir el tercer lloc
d’una competició que va guanyar el Caldes
i que també va comptar amb la participació
d’equips finalistes: Igualada, Mataró, Taradell,
Tordera, Vilafranca del Penedès i Voltregà.

Dissabte 16 de maig al Club de Tennis Montnegre es farà un clínic de pàdel amb les campiones del món Carolina Navarro i Cecília Reiter.
L’activitat, que durarà tot el dia, s’organitza en
quatre sessions d’una hora i mitja cadascuna
durant la qual, grups de 6 persones rebran
classe. Al migdia hi haurà un dinar amb sobretaula i col·loqui. Les persones interessades a
participar al clínic han d’inscriure’s via correu
electrònic a ctmontnegre@sdmoviment.com.

D’altra banda, al Campionat Provincial de Barcelona sobre diana a l’aire lliure, disputat el
19 d’abril a les instal·lacions del Tir amb Arc
Olesa, va portar medalles als arquers i arqueres celonines: Or per a Carme Atienza, (arc
compost sènior), Lluis Vilaseca (arc nu sènior)
i Vicenç Monguillot, (arc compost veterà); Argent per Oriol Salvadó (arc recorbat novell) i
Bronze per Joan Cano, (arc compost sènior).

I Jornada d’atletisme entre escoles
Dimecres 29 d’abril es va celebrar la I Jornada d’atletisme entre les escoles del municipi adscrites
al Pla Català “Esport a l’Escola”. Un total de 116 nens i nenes de 5è de primària del CEIP Pallerola,
CEIP la Tordera i del CEIP Montnegre van participar a la trobada esportiva a la Pista Municipal
d’Atletisme. Durant tot el matí van competir a les diverses proves atlètiques programades: 60 m.,
800 m., salt de llargada, llançament de pes i relleus. L’esdeveniment va ser tot un èxit i ja s’està
esperant una nova edició.

Felicitats campiones
d’Europa!
El grup petit de xou conjunts del patinatge artístic de Sant Celoni s’ha proclamat campió
d’Europa en la seva modalitat. La competició
es va portar a terme el primer cap de setmana
de maig a Itàlia i l’equip local va tornar a aconseguir la primera posició amb l’espectacle “Per
plaer”. Aquesta coreografia ja els ha portat a
ocupar el graó més alt dels podis tant al campionat de Barcelona, de Catalunya, d’Espanya
i ara el d’Europa.
Amb aquest nou guardó sota el braç, les patinadores celonines tornen a tenir un nou repte: el
campionat del món. serà la tercera vegada que
hi competeixen (el primer any van fer or i el
segon argent), esperem que aquest any tornin
a assolir una de les primeres posicions.

116 nens i nenes de les escoles Pallerola, la Tordera i Montnegre van participar a la jornada

8a Festa de l’esport
Portes obertes al Sot de les Granotes
El proper dissabte 6 de juny la Diputació de Barcelona organitza
la vuitena Festa de l’esport en col·laboració dels ajuntaments.
A Sant Celoni, el Centre Esportiu Sot de les Granotes farà una
jornada de portes obertes.

T’hi esperem!

PISCINA
9.15 - 10 h: aiguagim
SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES
Durant tot el matí sessions
de 45 minuts:
10 h: estiraments
11 h: tonificació
12 h: espíning
13 h: condicionament físic
14 h: pilates
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Subvencions
Habitatge
En
portada

Gent
gran

Autonomia
personal
i atenció a la
dependència

Família

Ajuts

Sol·licitud del títol de família nombrosa

Qui ho pot demanar

Tramitació

Indefinit

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

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

Indefinit

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

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

Indefinit

Persones amb problemes de dependència
vinculats a la mobilitat

Àrea de Comunitat
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Programa “Noces d’Or”

Indefinit

Matrimonis que celebren els 50è aniversari de
casament

OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Renda bàsica emancipació

Tot l’any

Joves d’entre 22 i 30 anys per pagar el lloguer

Oficina Local d’Habitatge

Temporal

Persones que acreditin que no poden
satisfer els rebuts impagats o les quaotes
d’amortització d’un habitatge de promoció
privada

Àrea de Comunitat - Serveis Socials
Oficina Local d’Habitatge

30 setembre

Persones amb grau de disminució superior al
33% derivat de malaltia mental que vulguin
viure soles, i que necessitin suport personal
per al desenvolupament de la vida autònoma
i persones sordcegues necessitin suport diari
a la llar.

Temporal

Comunitats de veïns i propietaris individuals
que volen fer obres de rehabilitació

Oficina Local d’Habitatge

Termini fins
al 10 de juny
amb caràcter
general, antics
perceptors 30
de juny.

Unitats de convivència amb ingressos inferiors
a 2,5 IRSC que dediquen més del 30% dels seus
ingressos a pagar el loguer.

Oficina Local d’Habitatge

Sol·licitud i Revisió de grau de disminució

Ajuts personalitzats a l’allotjament

Habitatge

Terminis

Ajuts de suport a l’autonomia a la pròpia
llar.

TEDI/iii

Ajut al lloguer – Lloguer Just

Àrea de Comunitat- Serveis Socials
– Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania.

Tecnologies de la informació
Xarxa Wimax municipal:
Internet a preus assequibles

Utilitza el certificat IdCat
per la Renda!

La presentació de la xarxa wimax municipal va atraure el 27 d’abril prop
de 70 persones a la Biblioteca l’Escorxador. Per oferir connexió a Internet
a preus asseguibles, l’Ajuntament de Sant Celoni ha signat un conveni
amb l’empresa celRas (Maxen Technologies S.L) que proporciona el
servei a 7 euros al mes (1 mega) i 12 euros al mes (2 megues) a tot el
municipi. Per fer arribar la connexió d’Internet als equips caldrà adquirir
l’adient aparell receptor (que inclou la instal·lació).

Amb el certificat IdCat es poden realitzar diverses
operacions com ara tramitar la Declaració de Renda.
Aquest certificat és un clauer USB on s’emmagatzema
la signatura digital de manera segura i pràctica i permet
als usuaris fer operacions amb les administracions con
si ho fessin presencialment.

Per donar-se d’alta:
www.celras.net o al telèfon 902 88 35 60
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Per obtenir un certificat IdCat, només cal presentar el DNI a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni o de la Batlloria i en
el mateix moment se us entregarà el clauer amb la signatura gravada a
l’interior de la memòria. També podeu sol·licitar-ho prèviament des de
casa a través del web idcat.net i després passar per l’OAC a recollir-lo.

Habitatge
Oficina Local
d’Habitatge

Lloguer just
ajut per pagar el lloguer
per a persones amb risc
d’exclusió social
Què és?
Ajut per pagar el lloguer de la Generalitat de Catalunya.
• Partida pressupostària limitada de 39.000.000 euros, que està previst
ampliar fins a 59.000.000 euros (increment inicial d’un 50% respecte
l’any 2008)
• Subjecte a concurrència competitiva
• Es sol·licita fins el juny 2009
• Es resol a final d’any 2009
• Es preveu rebre la resolució a començament del 2010
• Es preveu que les resolucions favorables es cobrin el primer trimestre del
2010

Qui ho pot demanar?
• Unitats de convivència amb ingressos inferior a 2,35 vegades el IRSC
ponderat (aproximadament 22.000 euros) que destinen més del 30%
dels seus ingressos al pagament del lloguer.
- En el cas d’ingressos inferiors a 0,94 IRSC (aproximadament 9.000
euros), serà el 20% dels ingressos.
• La quantia màxima subvencionable serà de 240 euros mensuals.

Quan no es pot demanar
• Contractes signats entre familiars
• Si tenen un habitatge en propietat
• Que hagin sol·licitat la Renda Bàsica d’Emancipació – RBE
• Els mesos en què hagin percebut Ajuts Personalitzats a l’Allotjament
• Els mesos amb rebuts de lloguer impagats

Quins terminis hi ha?
• Sol·licitants que han rebut l’Ajut corresponent a l’any 2008: FINS EL 30
de JUNY
• Sol·licitants l’any 2008 amb resolució desfavorable per manca de pressupost: FINS EL 10 de JUNY
• Nous sol·licitants: FINS EL 10 de JUNY

Quina documentació es necessita?
Originals i fotocòpia de:
• DNI/NIF/NIE o passaport (Tots el membres de la unitat de convivència)
• Contracte de lloguer
• Tots els rebuts de lloguer del 2009
• Certificat de convivència (Si residiu a Sant Celoni el facilita l’Oficina Local
d’Habitatge)
• Informe de vida laboral (La podeu demanar al 901 50 20 50, tots els
membres majors d’edat de la unitat de convivència)
• Justificant d’ingressos bruts, declaració de la renda IRPF 2007
• Grau de reconeixement del grau de disminució emès per ICASS (si és el cas)
Impresos a complimentar i quefacilita L’Oficina Local d’Habitatge:
• Imprès de sol·licitud
• Autorització per a sol·licitar certificacions fiscals
• Full de transferència bancària
• Declaració responsable

SESSIONS INFORMATIVES AJUT AL LLOGUER
Sant Celoni – Biblioteca l’Escorxador
Dijous 7 de maig a les 19.30 h
Llinars del Vallès – Edifici Can Mas Bagà
Dilluns 11 de maig a les 20 h
Santa Maria de Palautordera – Edifici L’Esplai
Dijous 14 de maig a les 20 h

Atenció presencial:
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h
Dimarts i dijous de 17 a 19 h
Per correu electrònic:
habitatge@santceloni.cat

Compra de sòl privat per fer-hi
habitatge protegit
L’Ajuntament ha ampliat fins a finals de maig el termini per recollir ofertes de sòl urbà per construir-hi habitatges amb algun tipus de protecció
oficial. De moment té 4 ofertes sobre la taula que s’estan estudiant.

Destinataris de l’oferta
Tots els propietaris de solars urbans sense edificar o amb construccions
que s’hagin d’enderrocar o rehabilitar.

Termini per presentar propostes
Fins el 31 de maig!

Valoracions de les ofertes
Un cop rebuda la proposta de compra, l’Ajuntament valorarà la seva
adequació per a la construcció d’habitatge protegit i realitzarà l’oferta
d’adquisició.

Nou decret sobre condicions
d’habitabilitat i cèdula
d’habitabilitat
El Govern de la Generalitat ha aprovat el 7 d’abril un nou decret per
regular les condicions d’habitabilitat i els continguts de la cèdula
d’habitabilitat que suposa algunes novetats: la superfície mínima per
ser habitatge passa de 30 a 40 metres quadrats; canvien els criteris
d’habitabilitat i cèdula en relació, per exemple, als gruixos de parets,
aïllaments tèrmics i acústics, aprofitament energètics... A més, el Decret aposta perquè els habitatges garanteixin l’accés i la utilització dels
espais a les persones amb mobilitat reduïda. El nou decret entrarà en
vigor el 9 d’octubre de 2009.

Ja podeu tramitar les sol·licituds
iii i TEDI per a la rehabilitació
d’edificis o habitatges
Convocatòria TEDI , fase prèvia per a sol·licitar Ajuts a la Rehabilitació
d’elements comunitaris per a comunitats de propietaris/es.
Convocatòria iii (informe intern d’idoneïtat), fase prèvia per a sol·licitar
Ajuts a la Rehabilitació d’elements privatius per part de propietaris/es.
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Espai
obert
Habitatge
En
portada
La parròquia recupera de la
processó de Divendres Sant

Caramelles per Pasqua

El 10 d’abril a les 9 del vespre la processó de Divendres Sant va tornar a
recórrer, amb respecte i solemnitat, els carrers de la vila. La processó es va
deixar de fer a mitjan dels anys setanta i la parròquia ha recuperat aquesta
antiga tradició uns trenta-cinc anys després, amb l’impuls del rector, Mn.
Ignasi Fuster, i la participació tant dels grups de portadors dels misteris com
dels grallers i timbalers de la Colla de Geganters.

Un grup de ciutadans i ciutadanes de diferents entitats del municipi,
majoritàriament persones de l’Esplai de la Gent Gran i alumnes dels cursos
de l’Oficina de Català, han recuperat la tradicional cantada de caramelles
per Pasqua. Els i les cantaires van començar per la plaça de la Vila i després
van fer un petit recorregut pels carrers del poble cantant peces que ja
s’interpretaven antigament i d’altres més modernes. Aquesta tradició s’ha
recuperat després de més de 7 anys i han mantingut el vestuari: pantalons o
faldilla negres, camisa blanca i un mocador, cada un del color que vulgui.

Els misteris són uns grups escultòrics que es van estrenar el 1948, ja que els
antics es van cremar durant la Guerra Civil. Representen diferents passatges
de la vida de Jesús durant la Setmana Santa: la flagel·lació, la crucifixió, la
Dolorosa i el Sant Sepulcre. La crucifixió i la Dolorosa participen, des de fa
molts anys, en el viacrucis que es fa pels carrers el Divendres Sant a les 8 del
matí. Posteriorment s’hi va afegir el sepulcre i, darrerament, la flagel·lació.
Ara aquests misteris han recuperat el seu protagonisme en la processó del
Silenci, el divendres a la nit. El seguici, que va ser molt nombrós, va sortir
amb torxes i ciris de la plaça de l’Església, va passar pel carrer de Sant
Pere, la carretera Vella, el carrer de Sant Joan i el carrer Major per tornar a
la parròquia. Arreu hi havia també molt de públic expectant. La tasca dels
portadors dels misteris passava de pares a fills, per això, en alguns, hi havia
dues o fins a tres generacions. També hi havia nous i esforçats voluntaris.
Encara resten dos misteris en mal estat: el de l’hort de Getsemaní i el del
Cirineu que, poc a poc, s’aniran restaurant.

Per Corpus catifes florals al carrer
Per Corpus, la parròquia també prepara la recuperació d’una altra tradició:
les catifes florals dels carrers. L’any passat es va fer una catifa a la plaça de
l’Església. Aquest any diversos grups i entitats s’encarregaran de confeccionar
les catifes als carrers del voltant de l’església (plaça de l’Església, carrer de
l’Abat Oliba, carrer de Campins i plaça de Mn. Figueras), per on passarà la
processó de Corpus.

Creu Roja presenta el
localitzador SIMAP
Creu Roja Sant Celoni i Baix Montseny va presentar dimecres 29 d’abril
el projecte del localitzador SIMAP pensat per a persones amb malalties
degeneratives cognitives, com ara l’Alzheimer, en un acte a la Rectoria
Vella amb la presència de representants de tots els ajuntaments del Baix
Montseny. Per mitjà d’un dispositiu mòbil amb un receptor GPS i un mòdem
GSM, el Sistema Intel·ligent de Monitorització d’Alertes Personals permet
tenir localitzat el malalt de manera permanent a través d’Internet i detectar
les situacions potencialment perilloses en què es pugui trobar. Ajuntaments
i Creu Roja signaran convenis de cara a oferir aquest servei a les persones
que ho sol·licitin.
Processó del Silenci recuperada el passat 10 d’abril

Comparteix
l’estiu amb
un infant
sahrauí:
es busquen
famílies
acollidores!
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Ja fa més de 10 anys que l’Ajuntament de Sant Celoni organitza les colònies
d’infants sahrauís al nostre municipi. Enguany comencen la primera setmana de
juliol i finalitzen la primera de setembre. Les famílies acollidores conviuen amb
l’infant amb el suport de l’ajuntament, que ofereix activitats becades d’estiu, s’els
fa una revisió mèdica completa i un odontòleg i un oftalmòleg privats els fan una
revisió gratuïta.

SESSIÓ INFORMATIVA DIMARTS 19 DE MAIG
Àrea de Comunitat,
Carrer de Santa Fe 52, 1r, telèfon 93 864 12 12
INSCRIU-T’HI ABANS DEL 22 DE MAIG !

Partits polítics

Un nom a cada cosa o cada cosa pel seu nom
Últimament els socialistes ens regalen acudits intentant posar nom de persona
a les coses. Primer van atrevir-se a posar nom al pont de l’entrada del poble,
suposem que la gràcia es troba en el fet que ells van governar durant 18 anys
i no van fer res de res per arreglar-ho.
A l’Informatiu 41 van atrevir-se a dir que el Centre de Formació del Baix
Montseny-Sax Sala és obra de Zapatero. Això també faria riure si no fes pena.
Fins i tot quan el president Montilla fa veure que està enfadat amb el PSOE
pels problemes de finançament que té el nostre país, els socialistes celonins
lloen ZP. Els gairebé 3 milions d’euros d’aquest fons que corresponen a Sant
Celoni s’haurien pogut destinar a moltes coses. Aquesta vegada, a diferència
del populisme i clientelisme de curta volada que van marcar els 18 anys de
mandat socialista, s’invertiran en fer un poble més accessible i per construir
un nou centre de formació: futur, futur, futur.
Nosaltres en lloc de posar nom a les coses preferim dir les coses pel seu nom.
Ara hem de refer la Carretera Vella. Encara que només fa 6 anys que va ser
feta i que la pagarem fins l’any 2012, s’ha de refer... una mostra clara de com
gestionen els socialistes.
Així és com actuem davant les dificultats: amb il·lusió en el present, posant
fonaments sòlids per un bon futur i arreglant els dèficits històrics que el poble
arrossega. Algun acudit més?
Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni

santceloni@ciu.info

CiU continua fent un ús partidista de ‘L’Informatiu’
Reclamem que es creï ja la comissió de control dels mitjans públics acordada per Ple el 2007
La CUP es va reunir l’octubre del 2007 amb diferents entitats per parlar de la nova situació
que s’obria a l’Ajuntament després de les eleccions municipals. Entre altres temes es va
parlar del tractament partidista que fins llavors s’havia donat a L’informatiu per part de
l’anterior govern del PSOE-ERC-ICV. Després del debat, tothom va estar d’acord a impulsar
una “Comissió mixta de control dels mitjans de comunicació locals”. En aquest sentit, la CUP
va presentar una moció (17-12-2007) demanant-ne la creació, que es va aprovar amb els
vots a favor de CUP i CiU i l’abstenció del PSOE. En una de les mesures de control aprovades
es preveia la redacció, abans d’un any, d’una proposta de Llibre d’estil dels mitjans locals
i municipals de comunicació de Sant Celoni, per tal d’assegurar-ne la neutralitat política i
l’ètica professional.
Llavors era vigent l’Acord de governabilitat entre la CUP i CiU. Però l’Ajuntament mai no ho
va arribar ni a contemplar. Ho van anar desant al calaix perquè no volien perdre una eina de
propaganda tan efectiva. Després del trencament de l’Acord, sembla que la proposta es va
acabar perdent dins el calaix. I, lògicament, s’ha continuat amb l’ús partidista de L’Informatiu
convertint-lo en material de propangada desmesurada i de franc del ciutadà-alcalde Deulofeu
i dels ciutadans-regidors, és a dir, de la formació política a la qual representen. Si us hi
fixeu bé, a l’últim número de L’Informatiu (41) veureu que l’alcalde hi arriba a sortir
fins a 10 vegades, mentre que no hi apareixen per res els representants d’altres
partits polítics. A part, hi ha el perill d’interpretar esbiaxadament les fites aconseguides per
l’Ajuntament, entès com a representant de tots els ciutadans, i relacionar-les inevitablement
amb el partit al qual pertany l’equip de govern.
Els mitjans de comunicació plantegen multiplicitat de lectures i posicionaments i, per tant,
poden esdevenir instruments complexos de control ideològic i polític. És per això que des
de la CUP reclamem la creació de la comissió mixta de control dels mitjans de comunicació
municipals, entesos com a espais d’interrelació no tan sols entre col·lectius socials diferenciats,
sinó, també, entre la ciutadania i l’administració pública.

CUP Sant Celoni
www.santceloni.cup.cat

santceloni@cup.cat

La política de sofà o quan no hi ha respostes

Un pressupost que no serveix

Als plens de l’ajuntament és on s’haurien d’expressar les idees de la ciutadania i
per això mateix Esquerra, un partit que va obtenir el vot de 360 persones de la
nostra vila hi participa activament a través de mocions i preguntes. Fins ara, potser
per allò de no tenir representació, no es queixava ningú de la nostra actuació,
però en el moment en què hem fet preguntes més compromeses, l’equip de
govern ha saltat com si li haguessin trepitjat l’ull de poll.

Davant la situació econòmica que viu el país i quan altres ajuntaments fa mesos que apliquen
mesures contra la crisi, el govern de CiU ha presentat el pressupost del 2009 quan ja portem
4 mesos d’aquest any. És un pressupost que arriba tard i malament i que no té en compte la
majoria de mesures que el PSC porta demanant, des del mes d’octubre, per fer front a la crisi
que patim. La paràlisi del govern de Sant Celoni és evident. En moments de dificultats és quan
l’administració més propera s’ha de posar al capdavant de les necessitats de la gent i aquí, a Sant
Celoni, sembla que la crisi no vagi amb CiU. Diran que ens han ofert negociar però la realitat és
una altra: vam sol·licitar un ple extraordinari per adoptar mesures contra la crisis i en la negociació
d’aquest pressupost els hi hem plantejat, una altre vegada, accions molt concretes i ens han
presentat un pressupost que no les recull i que en molts casos no és més que una declaració de
bones intencions.

A l’últim ple vam fer un conjunt de preguntes referides a l’àrea de comunitat sobre
la nostra proposta inicial, consensuada amb algun grup, de fer una Regidoria de
Dones, a les quals es va donar una mala resposta. Es pot deduir que aquest equip
de govern no té gens de ganes de crear-la. La regidora Laura Costa ho va reblar
dient que no hi havia ningú d’Esquerra als actes del 8 de març. S’oblida que aquest
mateix dia hi havia l’acte d’afirmació nacional 10.000 a Brussel·les, en el qual vam
participar, de la mateixa manera que hi va participar el regidor Jordi Cuminal
(també es va perdre els actes). Més ocurrent va ser el regidor Carles Mas, quan va
semblar que ens contestaria unes altres preguntes referides a la implantació de
programari lliure a l’administració local. Però, per comptes de fer-ho, va dir que
els d’Esquerra fèiem política de sofà perquè no ens implicàvem en l’ajuntament i
actuàvem com uns franctiradors. Ens va acabar preguntant què havia fet Esquerra
a l’anterior legislatura sobre aquest fet. Aquesta manera d’evitar contestar ja
sembla marca de la casa de CiU. De fet, Esquerra, la passada legislatura, va fer la
pàgina web, que és la que encara hi ha, i la instal·lació als ordinadors del Safareig
amb programari lliure. Amb dos anys de legislatura, CiU no ha avançat en aquest
àmbit. Denunciar aquesta realitat no és fer política de sofà. Si volen que ens hi
impliquem més, que ens deixin assistir com a oients a les Comissions Informatives
i a les Juntes de Govern Local...
Secció local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria
santceloni@esquerra.org

No ens han acceptat crear un fons de contingència social quan l’atur a Sant Celoni ha
crescut molt: el setembre del 2007 hi havia 554 persones sense feina i a finals de març de 2009
1.262 , un creixement del 227 %.
No accepten la proposta d’increment de la dotació global, en un 20%, dels serveis
d’atenció domiciliària, ajuts individualitzats, ajuts a la dependència i al xec servei, ni
l’increment d’un 20% del nombre i quantia de beques.
No es comprometen a garantir la gratuïtat del Bus urbà per als menors de 16 anys.
Pel que fa al foment de l’ocupació i la promoció econòmica la situació encara és més
complicada:
En el PTT es passa d’una partida de 52.934 Euros al 2008 a una partida de 43.940 al 2009. No
podem entendre que, a més atur, disminueixi la quantitat que es destina al PTT
Proposem incrementar en un 20% la dotació pressupostària destinada a potenciar activitats
que ajudin a la dinamització comercial en coordinació amb la UBIC i ens diuen que depèn dels
projectes que es presentin però no es comprometen a prendre cap iniciativa.
Han rebutjat ampliar tres places de policia , quantes cases o comerços més han de patir
robatoris perquè entenguin la necessitat d’aquesta petició?
No han tingut voluntat de fer cap acord i no entenem els motius, però la realitat és tossuda i
tothom pot comprovar que tenim un govern que ha perdut el rumb i que desconeix la profunditat
de la crisis que vivim. Ni tant sols son capaços de preveure que en els propers mesos l’atur pot
créixer més al nostre municipi i també les demandes d’ajut social. No els hi preocupa això?
Lamentem la seva manca de voluntat per arribar a acords, nosaltres ho hem intentat i
no ens han escoltat. Si ara es troben que no poden tirar endavant els pressupostos el millor
servei que poden fer a Sant Celoni és plegar.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat
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AGENDA

Exposicions

RECTORIA VELLA
Del 9 de maig al 14 de juny

Josep Clopés
Tardor i el mar

Divendres, 8 de maig

Sortida d’alta muntanya i preparació al
Tocllaraju. Cresta d’Aragüells

Diumenge, 24 de maig

Jornades al Baix Montseny - Plantem el
Sant Celoni del futur
Documental:
El Somni. Presentació de les Jornades

A les 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Festival escolar

A 2/4 de 10 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: CUP

Jornades al Baix Montseny - Plantem el
Sant Celoni del futur
Conferència: Urbanisme i gestió del
territori

Dissabte, 9 de maig

A 2/4 de 8 del vespre
A la sala d’actes de la Rectoria Vella
Organitza: CUP

Hora del conte
De princeses i dracs, amb Ivette Vilar
A 2/4 de 12 del matí
A la biblioteca l’Escorxador

Inauguració exposició:
Tardor i el mar, de Josep Clopés
A les 7 de la tarda

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

A la Rectoria Vella

Jornades al Baix Montseny - Plantem el
Sant Celoni del futur
Conferència: Planiﬁcació del territori i
espais naturals
A 2/4 de 8 del vespre
A la sala d’actes de la Rectoria Vella
Organitza: CUP

Primavera a l’Ateneu 2009
Teatre: Volare, a càrrec de LOS de LOS
A les 10 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu
Preu: 10 euros (majors de 65 anys i menors de
12 anys, 5 euros)

CAN RAMIS

Diumenge, 10 de maig
Fins al 17 de maig

Montsegur – Comús
3a etapa GR 107: Camí dels Bons Homes

Mercè Rodoreda

A les 6 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC
Preu: 17 euros (no socis), 12 euros (socis),
6 euros (socis menors de 14 anys)

Fins al 17 de maig

XIV Concurs Sant
Jordi de Fotografia
Horari:
De dijous a dissabte, de 6 a 8 del
vespre. Diumenges i festius, de 12
a 2/4 de 2 del migdia i de 6 a 8 del
vespre
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Cinema a l’Ateneu
Restauración, de Michael Hoffman
A les 4 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu

Master Class de Funky – Hip Hop
Classe d’iniciació als estils més actuals de ball
A 2/4 de 6 de la tarda
Al Club de ball Celodance (St. Pere, 8, 2n)
Organitza: Club de ball Celodance
Preu: gratuït

Concert i ball a l’Ateneu
amb l’orquestra Setson
A les 6 de la tarda
A la sala gran de l’Ateneu
Preu: 7 euros

Dimarts, 12 de maig

A 2/4 de 8 del vespre
A la sala d’actes de la Rectoria Vella
Organitza: CUP

70è aniversari de la ﬁ de la guerra civil
Cinema: Mirant el cel, de Jesús Garay

Divendres, 22 de maig

A les 8 del vespre
A la biblioteca l’Escorxador

Hora del conte: En Gripau i la Gertrudis...
i altres contes menuts, amb Sole Palao
A les 6 de la tarda
A la biblioteca de la Batllòria

Programació “...a l’olivera”
Concert de joves músics
A les 9 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

Dissabte, 16 de maig
Juny

A les 7 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Jornades al Baix Montseny - Plantem el
Sant Celoni del futur
Conferència: Mobilitat i infraestructures

Divendres, 15 de maig
DV

25è aniversari CESC. 25 anys, 25 cims
25 cims i turons pel Montseny

A les 6 de la tarda
A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: Societat Ateneu
Preu: 5 euros

Xerrada: el mapa mental i la ment com
a eina. A càrrec de l’Associació Pau i
Convivència

DLL DM

Diumenge, 17 de maig

Dijous, 21 de maig

Dijous, 14 de maig

Maig

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

Gala lírica: Recital clàssic a l’Ateneu

A les 8 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Sessions’n’sona 2009
Concert: Le Pim Pam Pum + Corkscrew
+ grup convidat

Sortides culturals 2009
Jardí Botànic Marimurtra de Blanes
A les 9 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Preu: 20 euros

Nit de lletres. Tertúlia literària:
Tancat per mancances, de Pau Gener
A les 9 del vespre A l’Hotel Suís
Organitza: biblioteca l’Escorxador

Dissabte, 23 de maig
25è aniversari CESC. 25 anys, 25 cims
25 cims pel Mont-Roig
A les 3 de la matinada
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

25è aniversari CESC. 25 anys, 25 cims
25 cims per Núria i Vallter
A 2/4 de 6 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Petita hora del conte.
Contes: Llit, llitet... què tens un conte
amagadet?, amb Bel Bellvehí
A 2/4 de 12 del migdia
A la biblioteca l’escorxador

Primavera a l’Ateneu 2009
Dansa: The Quiz + Vero & Lluc
A les 10 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu
Preu: 10 euros (general), 5 euros (majors de 65
anys i menors de 12 anys)

19è Concurs de cartells
de la Festa Major
Un any més, l’Ajuntament de Sant Celoni convoca el concurs de cartells de
la Festa Major de setembre. El termini de presentació finalitzarà el dia 29 de
maig. El tema, el procediment i les tècniques d’aquest concurs són lliures.
En el treball ha de constar-hi, com a mínim, el text “Festa Major 2009. Sant
Celoni del 4 al 7 de setembre”, amb un tipus de lletra que sigui entenedor. El
premi és de 450 euros i el lliurament tindrà lloc en un acte públic inclòs en
el programa de la Festa Major.
Les bases del concurs estan disponibles al web santceloni.cat

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

Partit de copa Catalunya de futbol sala
Club Futbol Sala Sant Celoni - Futsal Mataró
A les 12 del migdia
Al Pavelló municipal d’esports

Dilluns, 25 de maig i
dimecres, 27 de maig
Audicions a càrrec dels alumnes de
l’Escola Municipal de Música
A les 8 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

Dijous, 28 de maig
Jornades al Baix Montseny - Plantem el
Sant Celoni del futur
Conferència: El paisatge i la seva
dimensió ambiental, social, econòmica i
cultural
A 2/4 de 8 del vespre
A la sala d’actes de la Rectoria Vella
Organitza: CUP

Divendres, 29 de maig
III Cicle de Cinema comentat
Cinema: Der unhold (L’ogre), de Volker
Schlöndorff
A les 9 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

Dissabte, 30 de maig
25è aniversari CESC. 25 anys, 25 cims
25 cims de més de 3000 m. per la Vall
de Remuñé i zona del Perdiguero
A les 12 de la nit de divendres
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Jornades al Baix Montseny - Plantem el
Sant Celoni del futur
El Vallès que volem. Presentació de
l’estudi
A 2/4 de 10 del vespre
A la biblioteca l’Escorxador
Organitza: CUP

Divendres, 5 de juny
Música... A l’olivera
Audicions a càrrec dels alumnes de
l’Escola Municipal de Música
A les 9 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

Dia Mundial del Medi Ambient
Divendres 5 de juny
a la Rectoria Vella, a les 8 del vespre:
- Presentació del llibre ELS SISTEMES
SOCIOECOLÒGICS DE LA TORDERA,
a càrrec de Martí Boada
- Projecció del video sobre l’Observatori
de la Tordera

Dissabte, 6 de juny
Jornades al Baix Montseny - Plantem el
Sant Celoni del futur
Taula rodona: aplicació de les polítiques
territorials al Baix Montseny
A les 6 de la tarda
A la Biblioteca l’Escorxador
Organitza: CUP

Sant Celoni Sona! Concurs 2009
Amb l’objectiu de promocionar i difondre els grups de música del Baix Montseny,
l’Ajuntament convoca un any més el concurs Sant Celoni Sona! Hi poden participar tots
els grups de música amateurs o semiprofessionals que, com a mínim, 1 dels
seus membres sigui del Baix Montseny. De tots els grups inscrits, el
jurat del concurs en seleccionarà 4 que passaran a la final que tindrà
lloc dissabte, 27 de juny, al pàrquing del Pavelló Municipal de Sant
Celoni.
Inscripcions
El premi del concurs consistirà en l’enregistrament, masterització
del 18 al 29
i edició d’un EP (5 temes), del qual se’n faran còpies destinades a
de maig
difondre l’obra del grup.
Més informació: www.santceloni.cat
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