40
L’informatiu

Butlletí municipal - març 2009

Els serveis socials:
ara més que mai!
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Ara més que mai
L’assoliment de la igualtat d’oportunitats i el suport
al desenvolupament de les persones són dos eixos
bàsics de la política d’aquest ajuntament. Aquest
és el punt de fuga on van a trobar-se totes les
iniciatives que es porten a terme. En el context
global en el que estem immersos, ara més que
mai, la tasca dels Serveis socials és essencial. Per
això hem centrat aquest butlletí al treball que fa
el consistori en aquest àmbit. És també en aquest
context que cal agrair especialment el valor afegit
que hi aboquen els i les professionals que en
prenen part, així com la resta d’administracions
i entitats locals amb les que compartim front
comú. La progressió exponencial que plegats hem
assolit durant els darrers mesos en molts dels
serveis que prestem (teleassistència o xec servei),
així com projectes pioners i engrescadors (Sant
Celoni Games o Serveis Socials més aprop) són el
testimoni tangible de la bona feina compartida.
En aquest butlletí també passem comptes, tot fent
balanç del Servei d’incidències, reclamacions i
suggeriments, de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania,
de l’Oficina Local d’Habitatge o del funcionament
del bus urbà.
I, en la categoria de grans equipaments, encetem
nova etapa encapçalada per l’ampliació del CEIP
Montnegre i l’adjudicació de les obres del nou
pavelló del Sot de les Granotes i de l’accés per a
vianants a l’estació de tren de Gualba des del nucli
de la Batllòria.

SUMARI

A Sant Celoni i la Batllòria seguim obstinats en
construir oportunitats. Ja sigui a través de grans
obres o bé de les accions invisibles i absolutament
imprescindibles que es generen des dels serveis
Socials. Ara més que mai.
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Els Serveis Socials bàsics:
per la igualtat d’oportunitats
a Sant Celoni
L’Ajuntament de Sant Celoni treballa per avançar en la igualtat d’oportunitats
entre tots els ciutadans i ciutadanes del municipi en molts àmbits: treball,
educació, habitatge, autonomia personal... Integrats a l’Àrea de Comunitat,
els Serveis Socials bàsics intenten respondre a les diverses necessitats personals i comunitàries per mitjà d’un equip format per treballadores socials i
educadors/es socials, amb la col·laboració d’altres administracions i entitats.
L’objectiu és comú: garantir el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida.

Serveis socials per a tota la població
La funció dels serveis socials dels ajuntaments ha estat, tradicionalment,
vetllar pel manteniment de la qualitat de vida de tots els ciutadans i les
ciutadanes, per bé que la població que més freqüentment n’ha estat usuària
és la que es troba en risc d’exclusió: persones amb discapacitat, gent gran,
infància en risc, persones nouvingudes... Cada vegada més però, es vetlla
perquè els serveis que es presten siguin de caire universal.

Atenció social. Diferents professionals fan atenció social a través d’entrevistes periòdiques per tractar les necessitats i/o problemàtiques familiars o socials que els afecten: informació i orientació per a cada cas concret; tramitació de diferents ajuts tècnics i/o econòmics
si s’escau; acompanyament de la persona i/o família en el seu procés de millora. En el cas
de tramitar ajuts tècnics i/o econòmics diversos, es compta amb alguns de la pròpia administració local, així com altres d’administracions d’àmbits diferents.

Ajut a les dependències. Des de Serveis Socials també s’orienta i es tramita les prestacions de la llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones amb dependència. Durant el 2007 se’n van tramitar 100; durant el 2008, 165 i fins a mitjan de febrer de
2009 se n’han tramitat 51. Fins el moment, 64 persones –amb diferents graus de dependènciareben algun tipus de prestació econòmica, bé per cuidador no professional o bé per prestació
econòmica vinculada a centre residencial. Cal recordar que aquests ajuts es regulen mitjançant la
llei estatal de promoció de l’autonomia personal i atenció a les presones amb dependència.

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) es dirigeix a totes les persones que requereixin
un suport per continuar residint en el seu propi domicili i entorn, especialment les que tenen
una situació socioeconòmica desafavorida. El servei té en compte unes variables econòmiques i
unes variables socials, que determinen el grau de necessitat i de prioritat en l’accés al servei per
tal de donar un servei de qualitat. Aquest servei comprèn un conjunt d’activitats relacionades
amb l’atenció personal, l’ajuda a la llar i el suport en la relació amb l’entorn, des d’una vessant
preventiva, amb l’objectiu de detectar i evitar conflictes, processos de deteriorament; assistencial,
per donar suport en situacions que requereixen ajut en les activitats bàsiques de la vida diària i
també des d’una vessant educativa, per tal de treballar l’adquisició d’hàbits o actituds que millorin les relacions amb el nucli de convivència o amb l’entorn.

Ajuts en aliments. Els Serveis SOcials bàsics fan la valoració de les persones i families que
tenen dificultats a nivell econòmic i/o social i se’ls proporciona ajuts en aliments que gestionen les
entitats Càrites i Creu Roja a través d’un conveni que se signa anualment amb l’Ajuntament.

El Servei a la Dona ofereix atenció social, psicològica i jurídica a dones en
casos en què es produeix 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 Servei a
la dona també actua de manera preventiva i ofereix informació dels drets de
la dona i dels serveis d’interès existents dins i fora del municipi i potencia la
creació de recursos adreçats a aquest col·lectiu. Cada any s’atenen al voltant d’una cinquantena de dones que sol·liciten l’atenció social, psicològica i/o jurídica.

Serveis socials per a infants i joves
Els serveis socials bàsics tenen una funció molt clara en
l’atenció i promoció de la infància i adolescència, i de
forma prioritària amb aquells es troben en situacions de
vulnerabilitat i dificultat social.
Com a servei de proximitat i de primer nivell de la xarxa dels serveis
socials destaca la funció de detecció, així com la d’intervenció i
suport social i educatiu amb els menors i les seves famílies.
El disseny, proposta i execució de projectes i programes transversals,
és també una altra funció que contribueix en la promoció del benestar
de la infància i l’adolescència.

Sant Celoni Games. És un projecte pioner que neix de la necessitat
d’implicar i responsabilitzar els joves sobre els usos correctes dels espais
públics. S’ha creat un grup de joves que ha el·laborat un video-joc ubicat
en l’escenari de la Rectoria Vella. El videojoc és una eina educativa
que tracta diferents temes al voltant de la vida del jove, com és el
consum responsable de substàncies, l’habitatge i el treball, les relacions
intergeneracionals, la situació del joventut nouvinguda, i moltes altres.

Treball coordinat i en xarxa amb tots els centres
escolars. Es treballa per consensuar i aplicar estratègies en la
detecció i abordatge de situacions de risc o dificultat social amb infants
i adolescents i les seves famílies. Les comissions socials dels centres
escolars del municipi són l’espai central en aquest treball, a les quals
assisteix un professional dels Serveis Socials per tal de dissenyar una
intervenció coordinada de les situacions de dificultat i risc social.

Mesures alternatives.

És el segon any que l’IES Baix Montseny
i l’Ajuntament porten endavant el projecte Ethos, projecte de caràcter
comunitari que ofereix mesures educatives i alternatives a alumnes de
l’ESO que protagonitzin actuacions que alterin la convivència diària
del centre educatiu, i que pugui ser objecte de sanció. L’objectiu de les
mesures alternatives és responsabilitzar als adolescents de les seves
actuacions, implicar i responsabilitzar a les famílies i implicar a la
comunitat en l’educació dels joves.
Les mesures educatives consisteixen en realitzar activitats i tasques
concretes, pròpies de cadascun dels serveis i entitats als quals s’adreçen
als joves. En el projecte hi col·laboren serveis propis de l’ajuntament
(com els equipaments esportius i les àreas d’Espai Públic, Comunitat i
Entorn) i altres entitats com són la Fundació Acció Baix Montseny i La
Fundació Privada Hospital de Sant Celoni.

Per mitjà d’un video-joc, els joves treballen diferents valors educatius

Projecte Xarxa. Aquest projecte té com a finalitat oferir als infants
i joves amb situacions socials desafavorides la possibilitat de participar
en espais socioeducatius, d’esport i de lleure. Alhora es vol sensibilitzar a
tota la xarxa que oferta activitats als infants sobre les diferents situacions
en les que poden contribuïr educativament.
Hi trobem les activitats del Centre Municipal d’Expressió, les activitats
que ofereixen les AMPES de les escoles i moltes altres activitats d’entitats
del poble, com ara Tir amb arc, Hoquei patins... Els Serveis Socials bàsics,
en col·laboració amb els centres escolars, identifiquen els infants i joves
que poden gaudir d’aquestes activitats i es fa un treball de motivació
de les famílies perquè els seus fills hi participin. El projecte Xarxa
s’emmarca en el Pla Educatiu d’Entorn.

Espai familiar El Suí.

Reunió de valoració del projecte ETHOS que promou mesures
educatives i alternatives a la sanció a alumnes d’ESO.

Ofereix un espai d’ajuda mútua i
d’intercanvi entre les famílies del Baix Montseny pel que fa a
la relació amb els seus fills i filles. Enguany se’n farà la tercera
edició durant la primavera, i les trobades s’ofereixen a pares
i mares amb fills i filles de 3 a 6 anys, de 7 a 11 anys i de
12 a 16 anys. Les sessions es desenvolupen un cop per
setmana a Sant Celoni i a Santa Maria de Palautordera.
Cal inscriure’s durant el mes de març i la durada és de 8
sessions per a cada grup d’edat. L’Espai familiar El Suí
s’emmarca en el Pla Educatiu d’Entorn.

Invisibles i essencials
Tal com ens indica l’alcalde al seu editorial, l’àmbit de Serveis Socials és segurament el més invisible i, alhora, el més essencial
de tots els que desenvolupen les administracions locals.

Laura Costa
Regidora de Comunitat

Treballadors i treballadores socials i educadors i educadores socials, així com tot l’equip administratiu de suport, optimitzen
recursos i competències amb el desig d’arribar al costat d’aquelles persones més ho necessiten, malgrat que la realitat ens
recorda cada dia que les necessitats són clarament il·limitades, mentre que els recursos són absolutament escassos. Per això,
la feina compartida amb moltes entitats locals i altres administracions, així com la responsabilitiat individual de totes les
persones que gaudeixen d’aquests serveis són imprescindibles per garantir-ne la seva sostenibilitat i eficàcia.
L’ajuntament de Sant Celoni s’esforça per arribar cada dia més lluny, però en aquest context de dificultats econòmiques i
socials d’abast global serà únicament amb solucions i esforços també col·lectius que la nostra societat podrà seguir mirant
endavant.
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Serveis socials per a la gent gran
Actualment a Sant Celoni i la Batllòria hi ha una població de 2591 persones més grans de 65 anys. Això genera noves
necessitats, tant per a les persones grans com per a les seves famílies, a les que l’administració local intenta donar suport
creant nous recursos i eines.
Per a moltes persones fer-se gran constitueix una etapa que genera noves inquietuds i nous reptes i esdevenen un grup de ciutadania activa i
autònoma. Per a d’altres persones, però, va més lligat a un procés de pèrdua d’autonomia a diferents nivells i això comporta la necessitat d’ajuts per
a desenvolupar-se en la vida quotidiana.
Des de fa anys, l’Ajuntament treballa per tal d’atendre aquestes necessitats creant recursos que donin suport i facilitant eines que puguin millorar
l’atenció donada a les persones grans.

El Servei de Teleassistència Domiciliària

és un servei que
permet a la persona usuària comunicar-se les 24 hores del dia amb una
central d’alarmes perquè en el cas de necessitat pugui ser atesa immediatament. El servei va destinat a persones grans o
discapacitades, que conviuen soles permanentment
o gran part del dia, o bé
que conviuen amb altres
persones que presenten
idèntiques
característiques d’edat o discapacitat. L’objectiu és garantirne la millora de la qualitat
de vida proporcionant-los
Actualment hi ha una seixantena d’aparells
de teleassistència instal·lats i durant aquest
tranquil·litat i seguretat i
any s’ampliarà en uns 30 aparells més.
afavorir l’autonomia de la
persona.

El programa Xec servei està adreçat a les persones majors de 65
anys amb un grau de dependència sociosanitària per tal de facilitar-los
serveis de suport en el seu domicili:
- d’una banda, serveis que realitza una treballadora familiar relacionats
amb les activitats de la vida diària com alimentar-se, tenir cura de la
higiene personal, vestir-se, anar a comprar... amb l’objectiu de millorar
la seva qualitat de vida en el propi domicili.

Actualment s’està realitzant el projecte Serveis Socials més a
prop un servei d’informació i detecció a domicili per a persones majors de 80 anys de Sant Celoni i la Batllòria que no tenen contacte amb
cap servei social. Per mitjà d’entrevistes domiciliàries se’ls informa dels
recursos socials de la població, es detecten situacions de risc o vulnerabilitat, es realitzen petites gestions relacionades amb prestacions de
serveis socials i s’afavoreix la planificació de polítiques socials, coneixent
la situació de les persones amb dependència. El treball es realitza per mitjà d’entrevistes domiciliàries concertades prèviament que s’han realitzat
aquests darrers mesos a unes 400 persones
Complementàriament
cada any es programen uns
6 tallers d’entrena-

ment de la memòria
a diferents ubicacions del
municipi amb un gran èxit
de participació. Es tracta d’un seguit de tallers
dirigits a persones grans
amb l’objectiu de millorar
la qualitat de vida i oferir
Durant l’any es programen uns sis tallers
estratègies per mantenir i
d’entrenament de la memòria, tots ells
millorar la memòria. Cada
amb un gran èxit de participació
taller consta de 10 sessions i estan dirigits per un
professional i oberts a tota la població major de 65 anys.

- d’altra banda, serveis que realitza una auxiliar de la llar relacionat amb
les tasques de neteja del domicili, en el cas de persones grans que
visquin soles.
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’APARELLS DE TELEASSISTÈNCIA INSTAL·LATS
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Per tirar endavant aquests serveis i prestacions a la població, l’ajuntament de Sant Celoni compta amb el suport d’altres administracions
i entitats com Creu Roja, Càritas, Associació Neurològica Amics del
Baix Montseny, l’Esplai de la gent gran... amb qui subscriu diferents
convenis de col·laboració.
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L’Ajuntament financia un 42,33% del cost d’aquests serveis a través del
sistema xec servei, un val de descompte del cost dels serveis d’atenció
domiciliària que pugui necessitar una persona amb dependències.
Els serveis els porten a terme professionals d’empreses especialitzades
i homologades pel mateix Ajuntament. Durant l’any 2007, 83 famílies
van disposar de serveis d’atenció domiciliària a través del programa xec
servei i el 2008, un centenar.
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A banda dels Serveis Socials bàsics, l’Àrea de Comunitat gestiona altres serveis comunitaris a través dels àmbits d’Igualtat, de prevenció
de drogodependència i altres comportaments de risc, Diversitat i Ciutadania, del Servei Municipal d’Ocupació, Servei d’Assistència Multiprofessional, Salut Comunitària i el Centre de Formació d’Adults.

Per a més
informació:

Àrea de Comunitat
C/Santa Fe, 54 1r pis
Tel 93 864 12 12
comunitat@santceloni.cat

Comunitat
13 municipis signen el Pla de prevenció de
drogodependència i conductes de risc del
Baix Montseny
L’Ajuntament de Sant Celoni lidera el programa que planteja
l’atenció a la drogodependència des de tres vessants:
prevenció, tractament o atenció i inserció
Els 13 alcaldes/esses van renovar dimecres 25 de gener personalment a la Sala de Plens
de l’Ajuntament, el conveni pels propers 4 anys del Tritó del Baix Montseny, nom del Pla integral sobre consums problemàtics de drogues i altres comportaments de risc. Es tracta d’un programa pioner i exemplar, que en aquesta edició compta amb la incorporació de
Cànoves i Samalús. Els 13 municipis, liderats per Sant Celoni, dónen servei a 55.000 habitants.

Ja es pot sol·licitar la
desconnexió gratuïta
als telèfons 905
Les persones usuàries ja poden sol·licitar de
manera gratuïta a la seva companyia de telefonia la desconnexió a l’accés als números
905 d’acord amb la Resolució de la Secretaria
d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, per la qual s’atribueix
el codi telefònic 905 a la prestació de serveis
de tarifació addicional (BOE núm. 299, de 12
de desembre).
El codi telefònic 905 s’està fent servir pels
mitjans de comunicació social en determinats programes d’entreteniment i concursos
en els quals es sol·licita la participació del
públic mitjançant la realització d’una trucada
telefònica a preu més elevat de l’habitual.

El Tritó parteix de la no criminalització de les
persones usuàries sinó de la corresponsabilització en el seu propi procés posant el focus en
la no dependència i en el prendre consciència
del comportament de risc i no tant en la prohibició. En matèria de drogodependències,
els municipis només tenen la competència
de prevenció, però el Tritó contempla accions de tractament i també d’inserció, aquesta última actualment pendent de la convocatòria de tallers d’ocupació de la Generalitat.
Tots els alcaldes i alcaldessa, i un bon nombre
El Pla compta amb el suport de la Diputació de de tècnics implicats van ser present a l’acte de
Barcelona, que també va ser present a la signa- signatura
tura a través de Begoña Suriol, responsable de
Prevenció del centre SPOTT d’atenció a la drogodependència i del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya. El pressupost per aquest any 2009 és de 266.215,79 euros.

Inscripcions a l’espai
familiar El Suí
del 2 al 27 de març
Els ajuntaments del Baix Montseny us proposem participar en un grup
de treball de pares i mares, un espai on poder compartir, intercanviar
experiències i reflexionar sobre l’educació i així enriquir la relació
amb els vostres fills i filles.

Grup 3 - 6 anys
Del 22 d’abril al 3 de juny
Cada dimecres, horari de tarda a concretar
A la sala d’actes Rectoria Vella de Sant Celoni

Grup 12-16 anys
Del 20 d’abril a l’1 de juny
Horari de tarda a concretar
A la sala d’actes Rectoria Vella de Sant Celoni

Grup 7 - 11 anys
Del 22 d’abril al 3 de juny
Cada dimecres, horari de tarda a concretar
Sala cultural La Quadra (al costat de
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera)

Inscripcions
L’activitat és gratuïta i es realitzarà amb un
mínim de 8 persones inscrites. Les places
són limitades. Per preinscriure’s cal inscriure’s
omplint una butlleta que trobareu a l’OAC o
a l’Àrea de Comunitat o pe Internet al web

Així mateix, des del 13 de gener passat, les
persones usuàries que ja haguessin exercit el
dret de desconnexió respecte dels números
803, 806, 807 seran desconnectats també pel
seu operador del codi telefònic 905 llevat indicació en contra expressa i inequívoca per
part de l’abonat, sempre que, en aquest cas
l’operador permeti la desconnexió per separat del codi telefònic 905.
Més informació a l’OMIC
c/ Santa Fe, 52, 1r. Tel. 93 864 12 24
salut.comunitaria@santceloni.cat

Ajuts en
aliments
El programa d’aliments gestionat per la
Creu Roja consisteix en el repartiment de
productes alimentaris bàsics durant 4 vegades cada any i s’adreça a persones i/o famílies que tenen una situació socioeconòmica precària o poc estable i que han estat
valorades prèviament pels Serveis Socials
de l’Ajuntament. Si algú està interessat en
ser-ne beneficiari, s’ha d’adreçar a l’àrea de
Comunitat de l’Ajuntament on l’informaran
de la documentació que cal aportar. Aquest
programa es duu a terme cada any en tots
els municipis del Baix Montseny i el proper
repartiment serà a l’abril.

municipal.
Per a més informació: 93 864 12 12
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Activitat de govern
L’IRIS dóna resposta a
més de 400 demandes
ciutadanes al 2008

Despeses dels càrrecs electes
de juliol a desembre de 2008
Regidor/a

El servei municipal per atendre incidències,
reclamacions i suggeriments treballa des de
fa poc més d’un any per respondre de forma
immediata i eficient a la ciutadania
Durant l’any 2008, el servei municipal per atendre incidències,
reclamacions i suggeriments (IRIS) va donar resposta a més de 400
sol·licituds ciutadanes. L’IRIS, que es va posar en marxa a finals del 2007,
ha esdevingut una eina imprescindible de proximitat de l’Ajuntament
amb la ciutadania.
El mitjà més utilitzat per comunicar-se amb l’IRIS és el telemàtic (web
municipal i correu electrònic), i també el telefònic que acostumen a ser
sol·licituds d’informació o d’una incidència puntual (com per exemple
manca de servei d’aigua, on dirigir-se per un tema concret, avaria d’un
fanal, mala recepció de la televisió, etc.)
Els temes que han suscitat més demanda són:
- Deficiències de la via pública
- Problemes amb la neteja viària
- Avaries de l’enllumenat públic
- Defectes al clavegueram

Assistència a
órgans de
govern

Telèfon

Dietes

Francesc Deulofeu

652,59 €

-€

732,05 €

Carles Mas

292,69 €

-€

-€

Dolors Lechuga

542,02 €

-€

257,67 €

Miquel Negre

270,08 €

-€

29,62 €

Marià Perapoch

290,81 €

2.125,68 €

277,75 €

Jordi Cuminal

138,71 €

427,22 €

-€

Laura Costa

442,06 €

-€

-€

Josep Capote

-€

718,98 €

195,78 €

Jordi Arenas

-€

666,88 €

-€

Josep Manuel Bueno

-€

666,88 €

-€

Raúl Casado

-€

562,68 €

-€

Joan Castaño

-€

718,98 €

-€

Julia de la Encarnación

-€

718,98 €

-€

Magalí Miracle

-€

666,88 €

-€

Albert Ventura

-€

771,08 €

-€

Montserrat Vinyets

-€

614,78 €

-€

Manel Bueno nou president del
Consell de Poble de la Batllòria

El servei tracta amb rigor totes les aportacions i suggeriments i
procura donar la solució més adequada als problemes plantejats per la
ciutadania.
Us convidem a fer ús d’aquest servei municipal!

Tothom qui ho desitgi pot accedir al servei, que està situat a
l’Ajuntament (plaça de la Vila, 1) a través de diferents mitjans:
instància, pàgina web municipal www.santceloni.cat, correu electrònic
iris@santceloni.cat, i per telèfon al número 93 864 12 18.
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 8 a 15 h.

Manel Bueno és el nou president del Consell de Poble de la Batllòria
després que Josep Capote deixés el càrrec per qüestions personals. El
18 de febrer els dos regidors es van reunir amb l’alcalde per comunicar-li la renúncia del regidor Capote i la proposta de relleu. El 25 de
febrer va tenir lloc ple del consell on es va acomiadar Josep Capote i es
va presentar el regidor Manel Bueno.
Segons el reglament del Consell de Poble, assumeix la presidència el
regidor proposat per la llista més votada a l’àmbit territorial de la Batllòria, que designa l’alcalde per resolució i es dóna compte al ple de
l’Ajuntament.
Manel Bueno és el tercer president d’aquesta institució, i segons el mateix
regidor, el Consell de Poble de la Batllòria és l’òrgan de màxima representació participativa de les entitats i veïnat de la Batllòria.

Selecció de personal
1. Contractació d’un/a tutor/a Pla de
Transició al Treball i borsa de treball

2. Contractació agent de policia.

3. Contractació d’un/a arquitecte tècnic

• Àrea: Seguretat Ciutadana

• Àrea: Entorn

• S’inicia el procés de convocatòria i el
termini començarà amb la publicació al
DOGC.

• El termini de presentació d’instàncies
acabarà el dia 11 de març de 2009,
inclòs.

• Recollida de bases: OAC i
www.santceloni.cat

• Recollida de bases: OAC i
www.santceloni.cat

• Àrea: Cultura
• El termini de presentació d’instàncies
acabarà el dia 15 de maig de 2009,
inclòs.
• Recollida de bases: OAC i
www.santceloni.cat

4. Seleccions a iniciar el mes de març:
Tècnic mitjà de jardineria (jornada parcial); creació borsa interinatge per l’escola bressol. Més informació a www.santceloni.cat
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Atenció ciutadana
L’Oficina d’Atenció Ciutadana atén
una mitjana de 80 persones al dia
Durant l’any 2008, l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni, situada al Safareig, ha atès
un total de 21.651 peticions de ciutadans i ciutadanes del municipi i de fora, una mitjana de
80 persones al dia. Entre les millores per aquest any, l’OAC es planteja ampliar el nombre de
tràmits que la ciutadania pugui fer a través del web municipal.
La major part de les 21.651 peticions rebudes a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni
durant l’any 2008 estaven relacionades amb el padró d’habitants: les sol·licituds d’alta, canvis
de domicili i volants o certificats d’empadronament van suposar més d’un terç del total de les
gestions portades a terme a l’oficina.

Tràmits més habituals a l’OAC 2008

Un any d’Oficina
d’Atenció Ciutadana
a la Batllòria
L’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Balltòria
es va posar en marxa al desembre del 2007
amb la intenció de donar servei a la població
i apropar més l’Ajuntament a la gent que
diàriament contacta amb l’Administració
per realitzar tot tipus de tràmits.
Durant aquest primer any de funcionament,
l’oferta de tràmits s’ha centrat en els més
sol·licitats per les persones usuàries i els
que, tenint present el col·lectiu a qui van
adreçats, s’ha de facilitar-ne l’accés.

Un any d’innovacions tecnològiques
L’any 2008 ha estat un any d’innovacions i ara ja és possible sol·licitar a l’OAC la contrassenya
per a gaudir de la tecnologia wi-fi o bé demanar un certificat digital idCAT per fer tràmits on-line
amb diverses administracions i altres organismes.
Des del mes de novembre, s’han tramitat més de 200 certificats idCAT a ciutadans de Sant Celoni
i d’altres municipis com Santa Maria de Palautordera i Vallgorguina.
Com a repte més proper, s’ampliarà el ventall de tràmits que les persones usuàries podran
gestionar a través del web de l’Ajuntament (www.santceloni.cat).
En el moment d’acudir a l’OAC per realitzar qualsevol consulta o tràmit, s’ha d’agafar un número
de la màquina expenedora que es troba a l’entrada de l’edifici. D’aquesta manera, les agents
de l’OAC van cridant els usuaris correlativament i les presones interessades fan una previsió del
temps que hauran d’esperar abans de ser atesos/es. Des del tauler d’entrada s’orienta al ciutadà
cap al servei que l’interessa i se l’informa, si s’escau. Tanmateix, es dur a terme gestió telefònica
a través de la centraleta que hi instal·lada a tal efecte, pels ciutadans que prefereixen aquesta
via d’atenció. La resta de taules es dediquen a l’atenció personalitzada, portant a terme la gestió
de qualsevol consulta.
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En
portada
Patrimoni
Passegem per... La vall de Fuirosos
El municipi de Sant Celoni té bona part
del seu territori a les fondalades obagues del Montnegre. Una de les valls
més emblemàtiques d’aquesta muntanya és, justament, la vall de Fuirosos,
que comença aigües avall del poble de
la Batllòria. Us animem a fer-hi una
passejada.
Per arribar a la vall de Furiosos hem d’anar al
final de la plana de la Ferreria, travessar dificultosament la Tordera i passar, també dificultosament, per sota l’autopista pel mateix pont
de la riera de Fuirosos. Ara bé, aquest camí no
és el més adequat si la Tordera baixa gaire plena, i cal anar fins el gual de les Llobateres per
tornar a pujar riu amunt. Aleshores l’autopista
la podrem travessar pel damunt a través d’un
pont que ens portarà al cantó dels camps del
Tall d’en Bosc i continuar un tros pel costat de
l’autopista fins a veure ca l’Oller.
L’entrada de la vall no té pèrdua perquè està
custodiada pel magnífic mas de ca l’Oller, una
casa pairal restaurada recentment on havien
viscut masovers, majordoms i propietaris de
bona part de la vall.
Una pista recorre tota la vall a prop de la riera,
ara pel marge esquerre ara pel marge dret, i va
fent algunes giragonses en els sots més profunds. El camí és llarg, i es pot arribar fins al
fons de la vall per enfilar-nos fins al coll de can
Benet o també dit L’Esplai, o bé tombar per
alguns dels camins que pugen cap a Sant Martí
de Montnegre. Compte, però, si no porteu un
bon plànol o no us ho coneixeu prou, perquè el
Montnegre és una muntanya molt perdedora!
Penetrar a la vall de Fuirosos és fer una caminada suau i agradable en un espai ample i
relativament obert. Alguns dels elements que
podeu observar us els comentem tot seguit:

L’església de Sant Cebrià de Fuirosos
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El pantà de la Brinxa amb el Montseny de fons

- La font de Sant Joaquim, enclotada al costat
esquerre de la pista, sota uns alts plàtans, una
mica més enllà de ca l’Oller. Té una sanefa de
trencadís a la paret de la font, que ara no raja
perquè la canonada es va perdre.
- La reforestació de ca l’Oller, que recupera
el bosc autòcton en els espais ocupats per
plantacions d’eucaliptus que ICONA va plantar després del gran incendi de ca l’Oller de
l’any 1974.
- Can Bac, enrunada, i els camps del voltant.
Situada en un revolt del camí, l’entorn és
obert i ofereix un paisatge encantador. Una
mica més enllà trobem can Torres.

L’entrada de la vall amb ca l’Oller

- L’església de Sant Cebrià de Fuirosos i el mas
del Forn del Vidre, al marge dret del camí.
Ara, amb el bosc net i els suros pelats, es veu
amb facilitat el darrera de l’ermita, i si us hi
arribeu podreu veure millor el campanar i el
petit cementiri acompanyat d’un xiprer.
- Els prats de can Riera de Fuirosos, una altra
de les cases grans de la vall de Fuirosos. El
camí voreja la casa i els prats.
- El pantà de la Brinxa. Seguint per la vall
principal s’arriba a aquest embassament, un
lloc espectacular per les vistes i pels hàbitats
aquàtics que ofereix. La seva construcció tenia com a objectiu garantir la disponibilitat
d’aigua per regar els camps i prats de la vall.
Els propietaris de can Riera van fer construir,
a més d’aquest, els embassaments del Crous,
de can Riera i de can Torres, tots ells molt
ben integrats i d’un gran valor natural.

Cultura
El Carnaval més sonat

El Rei de la gresca i la disbauxa va anunciar
la seva arribada en un espectacle d’animació
infantil a la plaça de la Biblioteca, amb música,
ball i xocolatada

A la Batllòria la rua va acabar amb xocolatada,
música i desfilada de disfresses al pati de l’escola

Més de 200 persones van participar a la rua de Carnaval a la Batllòria organitzada amb la col·laboració
de l’AMPA del CEIP Montnegre

Alguns dels membres de la comparsa
Boney-M, premi a la comparsa més animada

Algunes de les 17 comparses que es van
presentar, totes elles d’un gran nivell

La guanyadora del premi a la comparsa més
original, Caçadors de Bolets

La comparsa Drags es va endur el premi a la
comparsa més elaborada

Abans del ball de disfresses, es van lliurar els
premis del XIII Concurs de Comparses, on es
va premiar la comparsa més original, la més
animada i la més elaborada

Aspecte de la pista coberta del Camp Municipal
d’Esports, on es va celebrar el sopar de Carnaval,
amb assistència de moltes de les colles
participants a la rua

La plaça de la Vila es va quedar petita per
moments, amb els més de 300 balladors i
balladores i l’habitual assistència massiva de
públic

La gran novetat d’enguany era l’estrena de
l’orquestra la Principal del Ferro, formada
per una vintena de músics entre alumnes i
professors/es de l’Escola Municipal de Música i
d’altres instrumentistes de la comarca

Els diablots, encarregats d’esvalotar
el públic durant la cercavila, en
plena actuació satírica

El Vell personificació de l’hivern, i la Vella, de la que
naixerà la Primavera, disposats a ocupar el lloc
d’honor del ball

Diumenge els més menuts van poder lluir les
seves disfresses a l’Ateneu, tot gaudint d’un
espectacle d’animació infantil
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Biblioteca - Oficina
de Català
En portada
La base de dades de
notícies locals arriba
a les 4.500 notícies
Després de dos anys de funcionament, el recull de premsa local que la
biblioteca elabora i posa a disposició de tots els ciutadans del món està
a punt d’arribar a les 4.500 notícies. S’hi poden trobar retalls de notícies
aparegudes a L’Actualitat del Baix Montseny, La Vila, El 9 Nou i La Revista del Vallès entre d’altres publicacions. Els temes que s’hi recullen són
variats: des de l’evolució de l’ARE, temes polítics, la construcció del nou
hospital, temes d’escola, economia, treball i empresa, transports públics,
articles d’opinió i un llarg etcètera que arriba als 540 temes.
Es pot consultar a través d’Internet a l’adreça
http://www.santceloni.cat/reculldepremsa

Desena edició del
programa VOLUNTARIAT
PER LA LLENGUA
El programa Voluntariat per la llengua té com a objectiu posar en contacte voluntaris que vulguin destinar una hora a la setmana durant 10
setmanes a conversar en català amb persones que estan aprenent la llengua catalana i que volen practicar-ne l’ús oral. Un cop les dues persones
entren en contacte, només hauran de pactar dia, hora i lloc de trobada (1
hora setmanal) i mantenir el compromís de parlar en català.
Tant si vols deixar-te anar a parlar en català com si vols ajudar a algú a
fer-ho, adreça’t a l’Oficina de Català de Sant Celoni i dóna les teves dades
personals: nom, cognoms, edat, adreça complet, telèfon i adreça electrònica. Nosaltres ens posarem en contacte amb tu.
Contribuir a incorporar les persones estrangeres a la llengua catalana
exigeix facilitar-los-en l’ús.

Dedica-hi una hora a la setmana!
INSCRIPCIONS: del 13 al 20 de març
HORARI: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i
dilluns i dimecres de 16 a 17.30 h
LLOC: parc de la Rectoria Vella, s/n
TELÈFON: 93 864 12 13
A/e: santceloni@cpnl.cat
www.cpnl.cat
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Nova secció: Fet a mà
Continuant amb la creació d’espais que responguin a les necessitats
dels usuaris, la biblioteca crea el centre d’interès Fet a mà, concepte ampli que engloba els treballs creatius, artesanals, ocupacions pel
temps lliure, aficions... Els documents que es troben en aquest centre
d’interès s’organitzen en diverses seccions:
- Manualitats amb paper
- Manualitats amb altres materials
(plàstic, cuir, filferro, resina, reciclatge...)
- Ceràmica
- Artesania (espelmes, sabó, perfums, bijuteria, art floral...)
- Labors (brodat, ganxet, macramé, patchwork, estampació,
costura, feltre... )
- Bricolatge

Ja has jugat al
Diverllengua?

Trobareu el joc a
www.gencat.cat/
llengua/diverllengua

El Diverllengua és un joc en línia de la Secretaria de
Política Lingüística. És un joc interactiu de preguntes i respostes, divertit, àgil i dinàmic,
que fa èmfasi en la diversitat de llengües al
món i les situacions de pluralitat de llengües. Va adreçat a un públic jove –a partir dels 13 anys- i adult.
El joc consisteix a respondre preguntes sobre situacions de diversitat de llengües. Tant
si la resposta és correcta com si no, s’explica
el perquè i es dóna informació. Al final del joc,
es pot accedir a un resum dels continguts més
destacats que s’han anat explicant durant l’evolució
de la partida. La durada és de cinc minuts. Està plantejat com un joc
competitiu, en què poden jugar des d’un jugador contra la màquina fins
a tres jugadors competint entre ells. També permet la participació repetida dels jugadors sense haver de passar les mateixes proves.
El joc està programat en Adobe Flash, una eina de programació que és
un estàndard molt divulgat a Internet. Això permet que el joc es pugui
fer servir en entorns Windows, Macintosh i els sistemes de codi obert
basats en Linux.

Educació
La inauguració de la primera escola
bressol municipal, una gran festa
El conseller es va reunir amb representants
de les escoles de Sant Celoni
Dissabte 14 de febrer va tenir lloc l’acte
d’inauguració oficial del Centre per a la petita infància i família amb la presència de més
d’un centenar de ciutadans i ciutadanes. L’acte
va començar a l’Ajuntament on va arribar el
conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall. Allà va ser rebut per
l’alcalde i els regidors i regidores i tots plegats
van sortir en direcció al Centre amb cercavila
amb els gegants i grallers de Sant Celoni i dels
gegants i cap grossos de totes les escoles del
municipi.

a la primera planta, serveis municipals com el
de logopèdia i psicoteràpia (SAM), el Servei a la
Dona i el Centre de Diagnosi i Atenció Precoç
Baix Montseny (CDIAP). Mentrestant, al pati
de l’escola, petits i grans van gaudir d’un espectacle infantil a càrrec de Jaume Barri.

Durant els parlaments institucionals, l’alcalde
Francesc Deulofeu va reiterar “l’aposta de
l’Ajuntament per l’escola pública de qualitat” i
va agraïr públicament “el treball i l’entusiasme
de l’equip docent del centre, de totes les àrees
de l’ajuntament implicades en el procés i de
l’empresa constructora”. El conseller Maragall va afirmar que “en aquests moments de
dificultat, la inauguració de la nova escola és
un missatge d’esperança i d’exigència, ja que
Catalunya fa molt de temps que es planteja
l’educació amb un nivell d’exigència molt elevat”. La directora de l’Escola, Rosa Serés, va
destacar la il·lusió i la bona predisposició de
tot l’equip a tirar el projecte endavant.
Després dels parlaments institucionals, el conseller i l’alcalde van destapar la placa inaugural i van visitar l’equipament que acull l’Escola
bressol municipal El Blauet a la planta baixa, i

Durant l’acte d’inauguració el conseller, Ernest
Maragall es va reunir amb els representants de
les escoles de Sant Celoni per tal de conèixer
de primera mà les inquietuds dels centres.
El conseller va remarcar “la importància de
l’excel·lència en educació” i va reconèixer
la bona entesa existent entre escola pública
i concertada al municipi i “la possibilitat que
Sant Celoni pugui esdevenir exemple per al
país”. Els representats dels centres van reiterar la bona entesa que hi ha hagut sempre entre escola pública i concertada i la
bona feina que s’està duent a terme a través de diferents projectes, especialment el
Pla Educatiu d’Entorn i l’Oficina Municipal
d’Escolarització, per millorar l’èxit educatiu
de tot l’alumnat i la cohesió social.

Les obres han costat 2,57 milions d’euros
dels quals l’Ajuntament n’ha aportat 1,7 milions, Educació 610 mil euros, la Diputació
de Barcelona 108 mil i provinents del PUOSC
550 mil euros.

Xerrada per a professionals
de l’educació sobre el sistema
educatiu pakistanès
Per tal de millorar els processos d’aprenentatge de
l’alumnat celoní procedent del
Pakistà i la comunicació amb
les seves famílies, el passat
16 de febrer va tenir lloc una
xerrada de l’associació Bayt
Al-Thaqafa sobre el sistema
educatiu pakistanès amb els
i les mestres i educadors del
Baix Montseny. La trobada,
que s’emmarca en el Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni,
es va plantejar com una eina
per apropar-se a la realitat de
l’alumnat nouvingut procedent d’aquest país.

Una quinzena de mestres van assistir a
la trobada amb l’objectiu d’apropar-se a
la realitat de l’alumnat nouvingut procedent del Pakistà

Un nombrós públic acompanyat dels gegants
de Sant Celoni i de totes les escoles va seguir els
parlaments institucionals

Al pati del Centre, petits i grans van participar
de l’animació infantil amb Jaume Barri

El conseller, l’alcalde i la directora de l’Escola
Bressol van descobrir la placa inaugural

Preinscripció als centres escolars
Preinscripció

On s’ha de
presentar
la preinscripció

Segon cicle d’Educació
infantil, Primària i ESO

Del 23 de març al 3
d’abril

A l’Oficina Municipal
d’Escolarització o al
centre demanat en
primera opció

Batxillerat i cicles
formatius de grau mig

Del 11 al 22 de maig

A l’IES Baix Montseny

Cicles formatius de grau
superior

Del 25 de maig al 5
de juny

A l’IES on es vulgui
cursar els estudis

Escola Bressol Municipal

Del 4 al 15 de maig

A l’Escola Bressol
Municipal El Blauet

OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ (OME)
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 12.00 h i
de dimarts a divendres de 17 a 20 h.
Com contactar-hi:
Rectoria Vella. Tel. 93 864 12 13, educacio@santceloni.cat
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EnEducació
portada
En marxa el Pla Local de
Joventut 2009-2013
L’Ajuntament ha iniciat un procés de diagnosi
sobre la realitat juvenil i les principals necessitats dels joves en diferents àmbits, com a pas
previ a l’elaboració del Pla Local de Joventut
2009-2013. Aquest Pla recollirà l’anàlisi de la
realitat juvenil, les línies de treball i les actuacions a desenvolupar en l’àmbit dels joves a
Sant Celoni i a la Batllòria.
Durant el mes de febrer, més de 560 alumnes
de secundària, Batxillerat, cicles formatius,
PTT i Aula Joan Fuster de totes les escoles del
municipi han participat a diferents sessions de
treball. D’aquesta manera s’ha volgut implicar
els diferents agents i en especial els joves, generar sinèrgies i relacions per tal de mobilitzar
la seva participació en el municipi. A principis
de mes es va fer la presentació a tots els grups
municipals.

Més de 130 alumnes
preparen les audicions
per a les escoles
Més de 130 alumnes de les escoles municipals de Música i de Teatre preparen conjuntament les “Audicions per a les escoles”.
Es tracta de cinc muntatges interpretats per
deu conjunts instrumentals, tres cors i dos
grups de teatre, on els i les alumnes del Centre Municipal d’Expressió podran mostrar el
seu treball als nois i noies de les escoles de
Sant Celoni, la Batllòria i Campins.
Cada un dels cinc espectacles està pensat per una franja d’edat diferent, des de
l’espectacle “El somriure de la Tona” per als
nens i nenes de 3 i 5 anys, “En Teo a Sant
Celoni” i “El bagul fantàstic” per als alumnes de Primària, i “Va de cordes, però molt
diferents” i “Història de Catalunya amb
cançons” per als nois i noies d’ESO.

El procés té diferents fases obertes a la participació de tots els joves i col·lectius juvenils del
municipi, que s’aniran desplegant fins a l’estiu.
El mes de setembre es preveu fer la presentació del Pla Local de Joventut 2009-2013.

Aquests espectacles, que es faran en horari
escolar la darrera setmana d’aquest mes, es
repetiran el maig durant la tercera Setmana
a la carta i per al públic en general.

Durant el mes de febrer més de 560 alumnes
han participat a les sessions de treball

Els alumnes del CME mostraran el seu treball als
escolars de Sant Celoni, la Batllòria i Campins

21 persones participen del taller per a
emprenedors organitzat per l’Ajuntament
El Servei de creació d’empreses de l’Ajuntament
va organitzat un taller per a emprenedors els
dies 17 i 18 de febrer amb una participació de
21 persones. L’objectiu del curset era donar les
eines necessàries 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. Davant la gran
resposta de participants, l’Ajuntament es planteja organitzar-se un altre en els propers mesos.
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Es reparteixen 2.500
carmanyoles i 1.200
Boc’n Roll als escolars
celonins
L’Ajuntament de Sant Celoni, a petició del Consell
Escolar Municipal, i amb el suport de l’Agència de
Residus de Catalunya i Concessionària Barcelonesa ha iniciat una campanya per a la promoció
de l’esmorzar saludable i sostenible. Al llarg del
mes de març es repartiran entre els escolars de
Sant Celoni 2.500 carmanyoles (alumnes fins a 6è
de primària) i 1.500 boc’n Roll (alumnes a partir
de 1r d’ESO) perquè portin l’esmorzar a l’escola
diàriament i poder reduir així l’ús de paper
d’alumini per embolicar entrepans, ja que aquest
no és degradable.
A més s’aprofita per promoure l’hàbit de
l’esmorzar saludable donant algunes recomanacions com evitar la pastisseria industrial
o promoure la fruita com una opció a l’hora
d’esmorzar.
La iniciativa arrenca del Consell Escolar Municipal que en data de 18 de juny de 2008 va proposar fer una tramesa conjunta de carmanyoles per
a tots els escolars dels centres educatius de Sant
Celoni a petició de l’AMPA del CEIP Tordera.

L’alcalde va lliurar a tots els representants de
les AMPA una mostra de les carmanyoles i
dels boc’n roll.

Inici de nous cursos
d’alfabetització digital
a l’Escola d’Adults
Curs orientat a la introducció a l’ús
de l’ordinador, programes bàsics i
utilitats.
Durada: 30 hores en dues sessions
setmanals, des d’abril a juny
Matrícula: del 23 al 27 de març
Informació i inscripcions:
Centre de Formació d’Adults Baix
Montseny
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 15 a 21 h
Torras i Bages, 12, 1r.
Tel. 93 864 12 25
cfadults@santceloni.cat
www.santceloni.cat

Entorn
El CEIP Montnegre de la Batllòria s’amplia
Aquest mes de març començaran les obres
d’ampliació del CEIP Montnegre de la Batllòria
per part del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta
ampliació el centre disposarà d’aules adequades
per als alumnes de P3 a 6è de primària (una
línia educativa) i els espais d’ús comunitari
com biblioteca, sala de psicomotricitat, aula

El Centre de
Formació Baix
Montseny a Sax
Sala, endavant
L’Ajuntament ja disposa del permís del
Ministeri d’Administracions Públiques per a
licitar les obres de construcció del Centre de
Formació Baix Montseny Sax Sala finançat pel
Fons d’Inversió Local. Les obres s’adjudicaran
durant el mes de març i es preveu que es
puguin iniciar a primers d’abril. El termini
d’execució finalitza a finals d’any d’acord amb
les condicions de la subvenció.
El centre integrarà els següents serveis
municipals: Centre de Formació d’adults
Baix Montseny, Servei Municipal d’Ocupació,
Servei de desenvolupament econòmic per a
petites empreses i persones emprenedores,
programes de garantia social Pla de Transició
al Treball, cursos de formació ocupacional,
formació continuada i Servei de català.

d’informàtica, menjador i cuina, despatx per
l’AMPA, aules per tutories o treball de petits
grups.... Aquests espais disposaran d’accés
independent i es podran utilitzar fora de
l’horari escolar. La primera actuació serà
l’adequació de l’escola per poder conviure amb
les obres: es col·locaran tanques de seguretat
per separar la zona d’obra de l’espai escolar, es

desplaçarà uns metres una de les entrades al
centre, s’instal·laran dos mòduls prefabricats
per acollir dues aules, el menjador, l’aula de
psicomotricitat i despatxos i s’habilitarà un
porxo i una passera per comunicar els espais.
La durada prevista de les obres és de 18
mesos.

Nous carrers a la
zona de Can Pàmies

Inici de les obres del
connector d’aigua
potable entre
Cardedeu i Tordera

A la zona de Can Pàmies, al costat del Polígon
Industrial Molí de les Planes, s’han obert
dos nous carrers entre el carrer Indústria i
el carrer Pont Vellet. El tram continuació del
carrer Enric Granados s’anomena Travessera
de Can Pàmies i el que segueix al carrer Rec
del Molí s’anomena carrer Can Draper. En
aquesta zona també hi trobem un pas per a
vianants amb el nom de Baixada del vapor.
Amb l’obertura d’aquests nous carrers s’han
modificat els accessos a la zona des de la
carretera C35: s’han obert dos nous punts
d’entrada i sortida i s’ha tancat l’accés
existent pel carrer Indústria.

Les obres d’execució del connector d’aigua
potable d’Aigües del Ter Llobregat (ATLL)
entre l’estació de tractament de Cardedeu i la
dessalinitzadora de la Tordera ja s’han adjudicat
i es preveu que comencin ben aviat. Aquesta
instal·lació permetrà abastir els municipis
per on travessa, especialment en episodis de
sequera, i complementar els recursos propis
existents. Sant Celoni està afectat per un tram
que passa paral·lel entre l’autopista i la Tordera,
aprofitant majoritàriament camins existents,
tot i que alguns punts són propietat privada.
ATLL com a promotor d’aquesta actuació, amb
la col·laboració de l’Ajuntament, informarà de
les afectacions en els diversos accessos durant
les obres que duraran entre 10 i 12 mesos.

13

Entorn
En portada
Remodelació de l’estació de mesura del cabal de la Tordera
L’Agència Catalana de l’Aigua, l’ACA, ha
fet obres de condicionament i millora de
l’estació d’aforament EA-109 al riu Todera,
sota el pont de la Sila, al terme de Sant
Celoni que mesura el cabal d’aigua. Aquesta
actuació forma part d’un conjunt d’obra nova
i remodelacions per a optimitzar les estacions
d’aforament existents que està duent l’ACA
de cara a permetre una gestió més acurada
dels recursos hídrics i donar les garanties
mediambientals necessàries en períodes de
sequera.

salt del canal d’aigües baixes; recreixement
del canal d’aigües mitges a l’ull dret del pont
i construcció de nous llavis entre les piles del
pont a la zona d’aigües baixes.

Aquesta intervenció suposa una millora de
la precisió de mesura de cabals superficials
circulants pel riu, dada bàsica per a una bona
gestió de l’aigua.

Estació d’aforament sota el pont de la Sila que
controla el cabal d’aigua de la Tordera

Les obres suposen una millora de la precisió de
mesura de cabals superficials circulants pel riu,
dada bàsica per a una bona gestió de l’aigua

Els treballs realitzats han consistit bàsicament
en la formació d’un camí d’accés a la llera
amb l’execució d’escales; recreixement del

Desenvolupament
Campanya El mercat em cuida
Un any mes el Mercat municipal rep la visita d’alumnes de les escoles de Sant Celoni en el marc
de la campanya El mercat em cuida promoguda per la Diputació de Barcelona.
Aquesta campanya té per objectius
- Saber que una alimentació saludable ha de ser suficient, variada, equilibrada i ben distribuïda al
llarg del dia
- Adonar-se que per aconseguir una alimentació saludable cal adquirir coneixements i hàbits en
relació amb la selecció i elaboració d’aliments.
- Conèixer el Mercat municipal com a punt de compra-venda d’aliments frescos i variats i que, amb
la seva particular dinàmica, afavoreix l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables.
Durant la visita, els escolars s’han dirigit a diverses parades on han preguntant als botiguers quin
tipus de productes venen, quines especialitats tenen, quines diferències hi ha entre un aliment i
un altre... una informació que després treballen a l’aula.

El Mercat municipal
regala bosses
reutilitzables per
celebrar el 21è
aniversari
Coincidint amb el seu 21è aniversari, el Mercat
municipal vol incidir en els hàbits de compra
dels celonins i celonines. Per això obsequiarà
als seus clients amb bosses reutilitzables que
podran aconseguir gratuïtament aportant un
comprovant de compra de qualsevol parada
del Mercat municipal al punt d’informació que
s’instal·larà els dies 18, 19, 20 i 21 de març al
mateix equipament.
Aquests dies les parades faran servir bosses
fabricades amb fècula de patata (100%
biodegradables) tot fent un toc d’atenció al voltant
del paper que tenen els paradistes per fomentar
hàbits sostenibles: anar a comprar amb carretó
o cistell, utilitzar paper per embolicar, comprar a
dojo, evitar envasos de plàstic.

Alumnes de l’escola Pallerola durant la visita que van fer a Mercat municipal de Sant Martí
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Sostenibilitat
Novetats al rebut de la llum
Darrerament hi ha hagut algunes novetats pel que fa al rebut
de la llum. Us en fem un petit resum:
•

La facturació ha passat a ser mensual en el contractes amb una potència inferior a 10 kW, però
les lectures continuen sent bimensuals. Així un mes es rebrà una factura amb una lectura real
i l’altra amb una estimada basada en la lectura del mateix mes de l’any anterior. Per evitar la
facturació estimada es pot comunicar a la companyia la lectura real cada mes (902 50 77 50).

•

Nova estructuració de bonificacions i recàrrecs:
- Per consums no superiors a 25 kW hora, sense discriminació horària i amb una potència
contractada igual o inferior a 15 kW, els primers 12,5 kW hora tenen un terme d’energia
gratuït.

Saps quina potència i tarifa
tens contractada? Consulta
la teva factura

- Els consums que excedeixin els 500 kWh en un mes tindran un recàrrec al terme d’energia
de 0,02839 euros/kWh (al gener del 2008 aquest recàrrec era de 0,0134euros/kWh i s’aplicava
als excessos a partir de 1.100 kWh.
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•

La Tarifa social. És una tarifa en que només es paga el que es consumeix. Si no consumeixes,
no pagues. Cal tenir contractada una potència inferior a 3kW, que sigui la residència habitual
de l’usuari i disposar d’un interruptor de control de potència. Si pots acollir-te a aquesta tarifa
pots estalviar fins al 16% en la factura.

•

La Tarifa estalvi. En substitució de la tarifa 2.0. amb discriminació horària nocturna que amplia
de 8 a 14 les hores en que l’energia és fins a un 40% més barata que en la tarifa simple. La
resta d’hores, l’energia és un 16 % més cara. Per tenir aquesta tarifa s’ha de disposar d’un
comptador amb discriminació horària que pots comprar o llogar a la companyia.

•

La Tarifa simple és la que hi ha habitualment a totes les llars que no optin per la tarifa horària
o la social. Es paga el mateix a qualsevol hora del dia.

Propostes senzilles per reduir els residus
... compra productes en envàs familiar
Els productes en envàs familiar són més barats i a més a més generen menys residus
que si comprem en envasos individuals. Si el
que vols és un consum en petites dosis, pots
fer tu mateix el transvasament del producte
adquirit d’un envàs familiar a altres individuals que es puguin utilitzar una i una altra
vegada.
...compra productes a granel
La compra a granel és una de les mesures més eficaces a l’hora de generar menys
residus. Contribuïm a l’eficàcia d’aquesta
mesura si a més a més portem a la compra
envasos reutilitzables on transportar la nostra
compra.

...evita comprar productes amb excés
d’embolcalls
Sempre que tinguis alternativa, evita comprar productes amb un excés d’embolcall.
Tot i que no sempre és possible, en moltes
ocasions podem comprar el mateix producte
o similar amb l’embolcall estrictament necessari.
... evita els productes d’un sòl ús
Sense adonar-nos-en comprem productes
que “ens han de facilitar la vida” però que
acaben esdevenint andròmines inútils al
cubell de les escombraries. Cal comprar
productes durables i no d’un sòl ús. A mig termini, els productes durables són més barats
i generen molt menys residu. Vidre, ceràmica
o roba són bones alternatives.

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

...compra productes concentrats
En alguns productes la versió concentrada
allarga fins a 6 vegades més que un que no
ho és. Això suposo un estalvi econòmic i de
residus molt gran. Cal però seguir les recomanacions de dosis i quantitats.
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En portada
Espai
públic
L’ús del bus urbà augmenta més d’un 30 % el 2008
Durant l’any 2008, el bus urbà ha registrat
un 30 % d’augment en el nombre de viatges
realitzats respecte l’any anterior que han passat
de 19.486 viatges a 26.081. L’augment en l’ús
del bus urbà és constant des de l’inici del servei
però el salt important s’ha registrat durant
aquest darrer any afavorit per l’aplicació de
la gratuïtat a les persones majors de 60 anys
empadronades al municipi i l’optimització de
l’itinerari implantat el mes de juny passat.

Nova parada al carrer Bruc
Des de primers de gener, s’ha implantat una
nova parada del bus urbà a la cantonada del
carrer Bruc amb Roger de Flor per facilitar
l’accés al servei a més persones dels àmbits
de la Força, capçalera de Sant Ponç i mig
Pertegàs.

Recordeu:
Persones majors de 60 anys
Podeu recollir la vostra tarja
gratuïta de viatges a l’OAC de
Sant Celoni i de la Batllòria

Millores en l’horari
El servei es planteja actualment una nova
millora de cara a ajustar els horaris, atès que en
determinades hores del dia el trànsit present a
l’itinerari impedeix complir-los amb exactitud.
Properament s’aplicaran noves mesures per
ajustar l’horari en base a les possibilitats reals
del servei.

Millores en l’enllumenat
La placeta del carrer Consolat de mar amb Bruc, la plaça Mercè Rodoreda i la plaça de l’Estació
són els tres primers punts –dels pocs pendents al municipi- on s’ha adequat l’enllumenat públic
a la legislació més recent per a la prevenció de la contaminació lumínica. L’operació consisteix
bàsicament en canviar les lluminàries obsoletes, que a més d’enviar la llum cap amunt i generar
impacte negatiu en la foscor del cel, gasten més energia i, també, per tant, més diners de la
factura de l’electricitat. L’estalvi és per tant múltiple: menys contaminació lluminosa, menys
contaminació per generació d’energia, menys despesa energètica i menys despesa econòmica
per a tota a comunitat.

Lluminàries antigues que generaven un impacte
negatiu en la foscor del cel i gastaven més
energia

Més millores en
l’accessibilitat
i la mobilitat als
carrers
El carrer d’Esteve Cardelús amb el carrer
de Pere IV, a Sant Celoni i l’arranjament de
l’entorn de la xemeneia de can Pàmies a la
Batllòria, ha estat les primeres actuacions
dutes a terme per millorar l’accessibilitat i la
condícia de diversos punts de l’espai públic.
Les diverses intervencions s’aniran fent durant
els propers tres mesos.

Lluminàries noves segons el nou Pla municipal
d’adequació de la il·luminació exterior

Pas zebra al carrer d’Esteve Cardelús
amb el carrer Pere IV

Millores al
cementiri
Durant el mes de febrer s’ha fet
obres de millora al cementiri de Sant
Celoni, de cara a facilitar el treball
dels serveis funeraris i millorar
l’accessibilitat en alguns punts.
Les obres han millorat l’accessibilitat
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Arranjament de l’entorn de la xemeneia de
Can Pàmies a la Batllòria

Espai públic
Seguretat Ciutadana
L’Adopció
d’animals: un gest
cívic i solidari
L’Ajuntament de Sant Celoni té l’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 i per
l’economia municipal 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 podeu veure les noves
mascotes candidates a trobar família!

Valoració positiva
de la campanya
de regulació de
la presència dels
animals al carrer
Després d’una primera fase informativa, la
Policia local ha endegat aquest inici d’any
la campanya sancionadora per ordenar la
presència d’animals de companyia al carrer.
Durant un mes, s’han fet controls sobre el
compliment dels deures legals, conductes
incíviques i identificació dels animals en
diferents punts i horaris a Sant Celoni i a la
Batlloria. En total es van fer 75 controls, dels
quals 3 van tenir denúncia.
Entre les obligacions que estableix l’ordenança, volem recordar especialment a tots els
propietaris i propietàries que les persones
que passegen un gos per la via pública són
responsables de recollir els excrements i dipositar-los a les papereres disposades específicament per aquest ús o als contenidors
de rebuig.

AVÍS

Inspecció tècnica
dels ciclomotors:
una obligació!
Els ciclomotors de dues rodes matriculats
abans del 21 de febrer de 2006 hauran de
començar a passar la inspecció tècnica
periòdica com a màxim en els terminis
següents:

números de matrícula acabats en 0 i 1:
febrer de 2009
números de matrícula acabats en 2 i 3:
març de 2009
números de matrícula acabats en 4 i 5:
abril de 2009
números de matrícula acabats en 6 i 7:
maig de 2009
números de matrícula acabats en 8 i 9:
juny de 2009

Fase informativa de l’Ordenança municipal sobre
distribució de publicitat
L’octubre de 2008 Sant Celoni es va dotar d’una Ordenança municipal
sobre distribució de publicitat amb l’objectiu principal d’ordenar el
municipi, mantenir-lo net i promoure bones pràctiques ambientals i
de convivència (evitar pancartes que es posen i no es treuen, quantitats
massives de paperassa, residus a la via pública, molèsties a les cases
particulars, etc.). Fins el mes de juny, l’ordenança s’està aplicant de
forma informativa.

Què

Cartells

On

Com

Espais habilitats per
l’Ajuntament (tòtems i
cartelleres)

- No cal demanar permís

Aparadors de comerços i
cartelleres particulars

- Cal demanar permís a la
propietat

Trams de carrer i espais
delimitats en el mapa
d’espais publicitaris

- Mitjançant sol·licitud a
través del web municipal
(www.santceloni.cat) o
presencialment a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana

Banderoles
i pancartes
En altres espais i
equipaments públics
durant l’activitat

En espais privats

- Mitjançant sol·licitud a
través del web municipal
(www.santceloni.cat) o
presencialment a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana

Des de fa uns mesos, l’ajuntament està ampliant el nombre de tòtems i
cartelleres on penjar cartells i els suports per a pancartes. Aquest punts
s’ampliaran de forma considerable durant aquest any 2009.
Els tràmits que marca l’ordenança són molt senzills i es poden sol·licitar
via telemàtica a la secció Tràmits del web municipal o presencialment a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al Safareig.

Requisits
- Ús lliure respectant la vigència dels cartells preexistents.
- Cal fer servir cinta adhesiva, mai cola.

- Cal sol·licitar permís a l’Ajuntament 10 dies abans de l’acte. Es confirmarà el permís, si
s’escau, en un termini màxim de 5 dies.
- Caldrà retirar el material com a màxim 3 dies hàbils després de l’acte.
- Poden estar penjades un màxim de 15 dies i no poden penjar-se 15 dies abans de l’acte
- Es penjaran en condicions de seguretat i sense tapar llums, senyals de trànsit, etc.
- Només puntualment mentre s’estigui realitzant una activitat determinada en aquell àmbit.
(amb temps per penjar i despenjar).
- Han de fer referència a l’activitat que es desenvolupa.
- Si la localització és Can Ramis cal que el format sigui en vertical.

- Cal demanar permís a la
propietat

En general: no és permès enganxar ni col·locar cartells als fanals, arbres, parades d’autobús, contenidors de residus, armaris d’enllumenat o d’altres
subministraments, ni qualsevol altre element de mobiliari urbà. Tampoc s’admet a façanes d’edificis, parabrises dels vehicles i qualsevol altre lloc no destinat
específicament a la publicitat.
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Esports
En portada
I ara, el Campionat
d’Espanya
El Centre participa en
un projecte estatal de
prevenció de riscos

Sant Celoni competirà els dies 13 i 14 de març a Lleida al Campionat
d’Espanya amb dos grups de show conjunts. De moment els i les
patinadores celonines ja s’han fet amb el campionat de Barcelona i el de
Catalunya amb l’espectacle Per plaer. A més enguany la secció de patinatge
artístic del Club Patí Sant Celoni ha portat a competició un altre grup
petit de show-conjunts amb uns excel·lents resultats: va quedar tercer al
campionat de Barcelona i quart al de Catalunya. Sort a Lleida!

El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes s’ha integrat en
un projecte sobre gestió de riscos en instal·lacions esportives promogut pel Consejo Superior de Deportes del Govern d’Espanya. El
projecte anomenat Millora i Harmonització de les Instal·lacions
Esportives, pretén implantar de manera generalitzada un sistema de
prevenció de riscos en aquest tipus d’equipament. Per desenvoluparho es farà un treball de camp que permeti experimentar, al voltant de
50 instal·lacions esportives de l’Estat. El Centre Municipal d’Esports
Sot de les Granotes ha estat convidat a aportar-hi la seva experiència
i, durant diversos mesos, personal tècnic de l’Institut de Biomecànica de València que s’encarreguen de la coordinació de l’experiència,
treballarà en l’anàlisi i la posterior proposta d’elements de gestió que
permetin augmentar la seguretat, l’accessibilitat, la confortabilitat, la
funcionalitat i la salubritat.

Les patinadores celonines vestides per a l’espectacle Per Plaer

18

Sant Celoni acull el
Campionat de Catalunya
de Tir amb Arc

Magnífica actuació dels
karateques celonins a
Vitòria

Diumenge 8 de març, Sant Celoni va acollir la segona part del 42è Campionat de Catalunya amb la participació de totes les categories i divisions
dels menors de 18 anys. Aquesta competició va cloure la temporada de
tir en sala i va començar la preparació per a la temporada de tir sobre
diana a l’aire lliure. Al Campionat de Catalunya absolut de Tir amb Arc en
la seva disciplina de sala en categoria sènior disputat a Tarragona hi van
participar sis arquers celonins amb els següents resultats: Carme Atienza
guanyadora en la categoria d’arc compost sènior femení; Oriol Salvadó
sots-campió en la de novell i Vicenç Monguillot medalla de bronze en la
d’arc compost sènior masculí.

Els karateques celonins van tenir una brillant actuació al Campionat
d’Espanya celebrat a Vitòria Gasteiz a mitjans de gener: David Pou
Turón, el més jove en la seva categoria, es va classificar en tercera
posició i Joan Francesc Barril Tomas va arribar a vuitens de final. Els
seus companys Minerva Balaña Gómez, Elisabet-Rose Peabody Cabello,
Patricia Perandones, Jordi Boix, Anna M. Toranzo Gracia i Jordi Mesa
Guillamet, són components en les diferents categories de la selecció
catalana de karate i també participen als entrenaments periòdics al
Centre d´Alt Rendiment (CAR).

Vicenç Monguillot

David Pou i Joan Francesc Barril al Campionat d’Espanya

Carme Atienza

Noves tecnologies
Intal·lació d’una xarxa wi-max municipal per donar
accés a Internet a preus populars
Al llarg del mes de febrer s’ha realitzat la
instal·lació d’una xarxa Wi-max municipal,
gestionada amb programari lliure, que ha de
permetre donar servei d’accés a Internet a les
llars del municipi sense la necessitat de tenir
contractat un servei de telefonia fixa.
El desplegament de la xarxa Wi-max, pionera
a la comarca del Vallès Oriental, s’estendrà
en dos àmbits d’actuació: un per als usuaris
particulars que podran disposar a casa d’una
connexió sense fils a preus assequibles i amb
una alta qualitat del servei, i un altre que
s’aplicarà a les comunicacions dels serveis
municipals que ho requereixin.

Aquest projecte és complementari a l’actual
xarxa Wi-Fi que dona accés a Internet a algunes
places i parcs públics del municipi, on tots els
qui disposin d’un ordinador portàtil (es pot
demanar en préstec a la biblioteca municipal),
una PDA o un telèfon mòbil adaptat, es poden
connectar a Internet gratuïtament.

La intenció és que el servei sigui operatiu el
mes de maig, un cop s’hagin realitzat totes les
proves de cobertura necessàries, en aquesta
primera fase del projecte.
En el pròxim número de l’Informatiu
s’informarà amb més detall del funcionament
del servei i de com donar-s’hi d’alta.

Tots els qui vulguin fer ús de la xarxa sense
fils des de casa hauran de donar-se d’alta
com a usuaris de l’empresa que gestionarà el
servei i serà aquesta qui facilitarà els mitjans
per a poder-se connectar amb bona qualitat i
rapidesa a un cost assequible.

Recepció de la TDT al municipi
Com la puc veure?

Recepció actual de canals de televisió gratuïts a Sant Celoni i la Batllòria

Per rebre-la, cal tenir en compte tres factors:
ser en zona de cobertura, tenir la instal·lació
adaptada i disposar d’un descodificador.

Quin aparell haig de tenir?
Si adquireixes un aparell de televisió nou, és
important que comprovis que té integrat el
descodificador de TDT. Si no, hauràs de comprar
a part un descodificador extern que també
serveix per continuar utilitzant el televisor que
tens a casa per veure la TDT.

A qui puc consultar?
L’instal·lador habitual és qui millor et podrà
aconsellar. Dins el conjunt d’empreses homologades, les que s’identifiquen amb el distintiu
Agent TDT t’ofereixen la garantia d’una informació i d’un assessorament tècnic acurats. Pots
consultar quin Agent TDT hi ha a prop teu a la
web www.tdt.cat o bé trucant al 012.

Amb la televisió analògica,
cada freqüència equivalia a
un canal. Ara, amb la TDT, cada
freqüència s’anomena múltiplex i
porta associats quatre canals
de programació.
A més a més, alguns múltiplex
porten associades emissores de
ràdio FM, amb la qual cosa podem
gaudir de diferents emissores de
ràdio amb qualitat digital des del
nostre televisor.
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Durant el 2008 s’ha quasi doblat les consultes i tràmits atesos a l’Oficina
Local d’Habitatge. Dels 869 ciutadans atesos el 2007 s’ha passat als 1.623
el 2008, això ha estat un increment del 87%.
El segon trimestre del 2008 es va signar el conveni amb el Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Aquest fet
va suposar passar de ser Borsa Jove i Borsa per a la Mediació del Lloguer
Social a ser una Oficina Local d’Habitatge amb el corresponent augment
de serveis i tràmits.

Queixa davant el Govern de
l’Estat i la Generalitat per la
demora en la concessió d’ajuts

Usuaris atesos

Davant la quantitat de consultes ciutadanes rebudes sobre el cobrament
dels ajuts al lloguer, l’Ajuntament ha reclamat l’acceleració en el seu
pagament. Pel que fa als ajuts per a gent jove, coneguts com a renda
bàsica emancipació, que atorga el Ministeri de Vivenda, s’ha exigit
mesures correctores davant la lentitud en resoldre les seves sol·licituds
i la demora exagerada en el seu pagament. Pel que fa als ajuts pel
pagament del lloguer, atorgat per la Generalitat, l’Ajuntament s’ha
queixat per la manca de pressupost que ha afectat a un 26 % del total
de sol·licituds tramitades.

Serveis oferts

Any
2007

Any
2008

Ajuts al lloguer: Lloguer just

89

162

Ajuts per a pagar el lloguer per a persones amb
risc d’exclusió social.
Ajuts al lloguer: Renda bàsica emancipació

-

156

4

18

8

10

-
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Ajut per a pagar el lloguer per a joves entre 22 i
30 anys.
Ajuts al lloguer: Ajuts personalitzats
Per a persones amb rebuts impagats de lloguer o
d’amortització de préstec hipotecari.
Ajuts al lloguer: Contractes de lloguer
S’ha fet de mediadors entre la propietat i els
llogaters, buscant el millor per ambdues parts.
Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació
S’ha gestionat el servei de sol·licitud, tramitació i
inspecció de les cèdules d’habitabilitat.
Rehabilitació d’edificis i habitatges

-

-

-
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Degut a que les convocatòries per a la
rehabilitació van finalitzar el segon trimestre
de 2008, l’Oficina no en va tramitar cap durant
l’exercici, malgrat haver atès ciutadans que s’han
interessat i se’ls ha informat de cara el 2009.
Sol·licitants Habitatge Protecció Oficial
Registre municipal de sol·licitud d’habitatge
protegit que permet gestionar la realització del
nou habitatge social.
Informació i assessorament general sobre habitatge
L’Oficina va donar informació sobre qüestions generals i jurídiques
sobre habitatge.
Informació ajuts per a l’adaptació d’habitatges per a persones amb
discapacitat
Per l’adaptació o accessibilitat d’habitatge habitual per a facilitar la
seva autonomia personal.

L’Ajuntament assumeix la
gestió directa i millora el servei
El juny del 2008 l’Ajuntament va agafar la gestió directa de l’Oficina,
gestionada fins al moment per una empresa externa, mitjançant la
contractació de dues persones. Amb més recursos humans i un horari
més ampli es va millorar el servei i fins a final d’any es van atendre
1.062 persones.
Nombre total
Mitjà d’atenció
Presencials
Telèfon
Correu electrònic

936
103
23

Bloc de consulta
Promocions HPO
Programes rehabilitació
Cèdules d’habitabilitat
Programes de mediació
Ajuts al lloguer
Programes de joventut
Qüestions jurídiques
Altres qüestions

106
13
25
202
311
330
14
61

Creació de l’Oficina
d’Habitatge del Baix Montseny
L’Ajuntament està ultimant la creació de l’Oficina d’Habitatge del Baix
Montseny per donar servei als diferents municipis de la comarca. Tots
els alcaldes del Baix Montseny signaran properament un conveni que
permeti la participació als serveis que ofereix l’actual oficina. De fet,
durant l’any passat, el 32,79 % de les ajudes al lloguer tramitades a
l’Oficina eren de ciutadans d’altres municipis del Baix Montseny.

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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Subvencions

Habitatge

Gent
gran

Autonomia
personal
i atenció a la
dependència

Família

Ajuts

Terminis

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

Indefinit

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

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

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

31 març

Per obres realitzades a habitatges desocupats
procedents del mercat lliure que s’han posat a
lloguer a través de la borsa
o adigsa

Oficina Local d’Habitatge

21 d’abril

Micro i petita empresa comercial detallista
i determinats serveis que disposin d’un
establiment o dos oberts a peu de carrer
(queden escloses les farmàcies, els estancs i les
franquícies)

UBIC

Sol·licitud del títol de família nombrosa

Sol·licitud i Revisió de grau de disminució

Ajuts personalitzats a l’allotjament

Empresa
comercial
i de
serveis

Ajut 6000

Reforma d’establiment
(obres i equipament tècnic, mobiliari,
imatge exterior del punt de venda i
projectes TIC)

Espai obert
Sortides Culturals
2009
4 abril, dissabte tarda
Exposició Sorolla.
Visió d’Espanya. Col·lecció de la Hispany
Society of America. MNAC, Barcelona
16 maig, dissabte matí
Jardí botànic de Blanes
13 juny, dissabte, tot el dia
Jaciment grec i romà d’Empúries i la ciutat
medieval de Sant Martí d’Empúries
24 octubre, dissabte matí
Monestir de Sant Benet del Bages:
món Sant Benet

Inscripcions:
93 864 12 13
(Àrea de Cultura)

Catalunya contra el
Cáncer recull més
de 3.000 euros
Moltes gràcies!

Primer acte de
Nicat, una entitat
de solidaritat amb
Nicaragua

La Junta Local dóna les gràcies a tots els
col·laboradors/es que han fet possible que
l’exposició de Can Ramis hagi estat un èxit.
També tots/es els que han comprat alguna manualitat o quadre, perquè gràcies a ells/es hem
pogut fer una bona recaptació.
La quantitat ha estat de 3.017 euros.
Moltes gràcies!

Diumenge 8 de febrer a la tarda a l’Ateneu,
es va presentar una nova entitat: Nicat,
l’associació de cooperants de Catalunya de solidaritat amb Nicaragua. El primer acte serà la
projecció de “Voces inocentes” de l. Mandoki i
tot seguit es va fer una petita tertúlia.

Recordem que el dia 25 de març al matí a
BCN, hi haurà la Convenció Anual.
Si algú està interessat en assistir-hi,
pot telefonar al 93 867 23 74 (M. Antònia)
o al 93 867 08 82 (M. Dolors).

Nicat és una entitat sense ànim de lucre que
vol centrar els seus esforços a ajudar al barri de Dinamarca, de Managua. A partir d’ara
començaran a organitzar diverses activitats,
tant per donar-se a conèixer com per recollir
diners que els serviran per portar a terme diversos projectes a la zona. Un dels objectius
de l’entitat és sensibilitzar la societat de les
diferents realitats que hi ha al món.
Per a més informació:
nicaraguacat@yahoo.es
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Per molts anys Josefa!
La celonina Josefa Lavado Domínguez va nèixer
a Ribera del Fresno (Badajoz) el dia 10 de febrer
de 1909. 100 anys, 11 fills, 25 néts i 35 besnéts
després, la Josefa segueix gaudint de la vida amb
la seva família, amb qui li agrada tenir llargues
converses. L’alcalde i la regidora de Comunitat
van anar a felicitar-la en nom de tots els celonins
i celonines. Per molts anys Josefa!

Càritas, l’esperit
d’ajudar als altres
Des del nostre local, a l’antiga Biblioteca de la
Caixa, els voluntaris de Càritas Diocesana de
Barcelona repartim roba a les persones més necessitades de Sant Celoni. L’acció de la nostra entitat mira d’apaigavar els efectes d’un món globalitzat que eixampla les diferències entre rics i pobres, i on no tothom té les mateixes oportunitats.
Cada mes hi poden arribar a passar més de vuitanta famílies, persones que viuen situacions de
pobresa, o sense feina, o amb escassos recursos
econòmics. I ho fem d’acord amb els valors cristians, però sense discriminació per raó de creença,
origen o cultura.

Què recollim?
Sabates, roba de la llar (tovalloles, llençols, mantes...), roba de vestir de totes les edats, roba d’abric,
roba i estris de nadó (cotxets, bressols...), estris de
cuina, etc. Qualsevol cosa que pugui ser útil a la
llar, però, això sí, cal que estigui en bon estat.

Quan ens ho podeu portar?
Cada dimarts, de 17 h a 20 h. És important que
no ens porteu coses altres dies i hores! A més,
els dimarts a aquesta hora la barrera de la rectoria està alçada i podeu entrar amb el cotxe per
descarregar.
la Josefa amb una part de la seva família durant
la visita de l’alcalde i la regidora de Comunitat

Creu Roja inicia una
campanya de presentació del SIMAP
Creu Roja Sant Celoni i Baix Montseny té previst començar una campanya de difusió del projecte del
localitzador SIMAP pensat per a persones amb malalties degeneratives cognitives, com ara l’Alzheimer. EL SIMAP es va posar en marxa fa un any de
forma experimental com a servei privat i, fins ara,
se’n beneficiaven una quarantena d’usuaris a tot
Catalunya. Gràcies a l’acord amb la Generalitat,
el dispositiu de localització esdevindrà un servei
públic amb una tarifa molt reduïda de només
22 euros, la meitat del que pagaven els usuaris
fins ara. Això també farà possible que el servei
s’ampliï fins a 535 usuaris a tot Catalunya, que
seran seleccionats a través de la xarxa de serveis
socials bàsics i de les entitats i associacions de
familiars d’Alzheimer. Actualment, a Catalunya
hi ha unes 75.000 persones majors de 70 anys
amb demència, 51.000 de les quals pateixen
símptomes definitoris de l’Alzheimer. El Sistema
Intel·ligent de Monitorització d’Alertes Personals
consta d’un dispositiu mòbil amb un receptor
GPS i un mòdem GSM, que es tracta d’un aparell
que el malalt porta a sobre, de manera que se’l
pot tenir localitzat de manera permanent i detectar les situacions potencialment perilloses en
què es pugui trobar.

Quan repartim:
Cada dimecres de 16.30 h a 19 h, al nostre local
situat al costat de l’església

La Fundació Acció Baix
Montseny aconsegueix
la certificació de qualitat
ISO 9001
El 6 de febrer, la Fundació Acció Baix Montseny
va rebre divendres la certificació de qualitat ISO
9001. Aquest reconeixement arriba després que
l’entitat decidís, fa un any i mig, reestructurar
l’entitat de cara a millorar la qualitat dels serveis.
La Fundació Acció Baix Montseny és una entitat sense ànim de lucre que van crear 8 ajuntaments del Baix Montseny l’any 1998. Actualment
compta amb 42 treballadors que porten a terme
treballs de jardineria, forestal, neteja, pintura i
missatgeria. La Fundació té la seu al carrer Pla i
Daniel, número 1 de Sant Celoni, al barri de les
Borrelles.

Moltes gràcies a tots i totes
Càritas Parroquial

Agraïment a la parròquia
L’Associació Neurològica Amics Baix Montseny
vol dona les gràcies públicament a la Parròquia
de Sant Celoni i a Mossèn Ignasi Fuster per deixar-nos utilitzar el local de Sant Ermenter. També
li agraeixen totes les persones que venen al Centre. Sense aquest local, no tindríem on poder fer
aquesta activitat.
També donem les gràcies a tots el voluntaris, a
la Caixa de Pensions, Caixa de Girona, Aigua de
Ribes, Forn de pa Ferrer, Pastisseria Permanyer,
Creu Roja, Ajuntament de Sant Celoni, Bensalut,
Ca l’Arenas Alimentació, Escola de Dansa Margarita Ponce, Papereria 6x3, Ateneu de Sant Celoni,
Escola de Dansa Esther Cortés , Bb serveis, i a totes les persones que d’una manera o altra ens
dónen suport.
Gràcies a tots i totes
La junta
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Partits polítics

Fem el que fa falta

El deute històric amb la Batllòria

Estem preparant Sant Celoni perquè faci un gran salt endavant en la seva
prosperitat i en la seva qualitat de vida. I ho fem amb un equip de govern solvent
i que no s’amaga.

Sense cap mena de dubte, Sant Celoni manté des de fa molts anys un deute
històric amb La Batllòria. Per aquest motiu, la CUP considera que una de les
prioritats de l’agenda política municipal ha de ser fer front als dèficits socials,
culturals i d’infraestructures que arrossega la Batllòria fruit d’aquest desinterès
que ve de ja fa molt. Cal acabar decididament amb pràctiques com les que
anys enrere es van portar a terme consistents en, per exemple, vendre parcel.les
municipals batllorienques per finançar equipament municipals celonins al.legant
que l’Ajuntament « és un » i que tot repercuteix en el benefici de tots. Doncs si
és així, apliquem-ho sempre i executem d’una vegada per totes els projectes i
inversions que any rera any vénen contemplant-se repetidament als pressupostos
municipals – que en breu s’hauran de tornr a aprovar - per ser destinats a la
Batllòria i que, per una cosa o una altre, s’acaben guardant al calaix.

Fa una mica més d’un any i mig vam començar un viatge amb la destinació ben
clara: posar Sant Celoni al dia. I, com en tots els viatges, un cop saps la destinació
el que cal és escollir la millor ruta i administrar de la millor manera possible el
temps, el combustible, etc. El que sembla mentida és que haguem de recordar, de
tant en tant, que les legislatures duren 4 anys i que no es pot fer tot en dos dies.
Vam començar aquest viatge amb una herència que es caracteritza pels dèficits
històrics que arrossega el nostre municipi i s’hi ha afegit la crisi, que afecta la
població, les empreses, l’Ajuntament i totes les administracions superiors que en
molts casos no ajuden com haurien d’ajudar. Però això no ens atura: fem el que
fa falta, ho fem amb la participació de la gent i treballem pel conjunt del Baix
Montseny exercint un lideratge generós.
En formació, per exemple: Escola Bressol, construïda íntegrament per CiU, on
les previsions d’inauguració, finalització de les obres i procés de matriculació
han estat exemplars. Les obres fetes al Soler de Vilardell, a l’escola Pallerola i
les de l’escola Montnegre que ara comencen. La coordinació amb les empreses
del nostre entorn per reforçar i ampliar l’oferta de Formació Professional. El nou
centre de Formació previst a Sax Sala, etc.
Tenim clares les prioritats i no parem ni un instant de treballar-hi. Potser no fem
segons què, però fem el que fa falta al poble. I, si alguns s’esperessin a criticar al
final dels 4 anys i ara col·laboressin una mica més, més faríem.
Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni

santceloni@ciu.info

També dir que els diners obtinguts per les arques municipals aquest mes de gener
(uns 2.7 milions d’euros) han anat majoritàriament destinats a Sant Celoni, en
concret, al Projecte de Centre de Formació Baix Montseny. La CUP hi ha votat
a favor per ser una molt bona mesura a nivell social però exigint alhora que
batlloriencs i batllorienques tinguin les màximes facilitats per accedir a totes les
prestacions que oferirà el Centre de Formació Baix Montseny, en especial, pel que
fa al transport públic.
Per últim, només apuntar que per construir entre tots la Batllòria, cal, si més no
per començar, la urgent reformulació del seu Consell del Poble, que no funciona.
I no ajuda gaire a aquest procés de reformulació del Consell ni els escassos
mitjans personals, tècnics i materials que hi destina Convergència ni el fet que
els seus membres s’assabentin pels mitjans de comunicació de la dimissió del
seu president (Sr. Capote) i del nom de qui el sustituirà (Sr. Bueno) El Consell és
mereix conèixer, abans que ningú, aquesta informació.
CUP Sant Celoni
www.santceloni.cup.cat

santceloni@cup.cat

La crisi, el pressupost i Apocalypto

L’insòlit tunel del Dr. Deulofeu

Aplaudim la claredat d’idees d’aquells partits que entenen la política com
l’expressió dels legítims interessos dels grups socials que representen, i les seves
formes externes com els procediments per resoldre les situacions en benefici del bé
públic. Aquesta és la lògica que hauria de presidir les relacions entre les formacions
presents en un ajuntament. Per aquest motiu, ens sembla molt raonable que algú
condicioni l’aprovació d’una eina de gestió com el pressupost municipal –que
sempre es pot prorrogar- a l’acceptació de certes propostes. Ens hauríem estalviat
un any de discussions sobre l’ARE si tots aquells que s’hi oposaven haguessin estat
prou coherents en el seu moment. No hi pensem més! Està bé el que acaba bé.
Encara que ja fa temps que sospitem que l’actual equip de govern compta amb
un xec en blanc per part dels antics socis en el pacte de governabilitat. No sigueu
malpensats: segurament és a causa d’un fort corrent de simpatia i comprensió
mútues aparegut d’ençà que CIU ja no presideix la Generalitat. Però ens sembla
menys enrevessada i més enraonada l’actuació dels qui, en temps de crisi, volen
obligar a l’assignació de més recursos a les partides socials anunciant que, si no,
votaran contra el pressupost.

En el vídeo que CiU va presentar per la campanya de les eleccions municipals en
Francesc Deulofeu i el seu equip feien, entre d’altres, les següents afirmacions:

Tot plegat, però, no ens impedeix entendre que, si l’Estat dels espanyols no
s’endugués els nostres diners, el pressupost dels ajuntaments catalans es
multiplicaria per tres i, a més, els consistoris podrien dedicar a obres municipals
setze vegades més de la morterada que assigna ara Rodríguez Zapatero en el
fons estatal per dinamitzar els municipis (Alfons López Tena dixit). El problema
és que -com passa en la interessantíssima pel·lícula Apocalypto, ambientada a
l’Amèrica precolombina- els nadius esgoten les seves energies empaitant-se els
uns als altres sense descans. Fins que arriben els conqueridors espanyols. I ja se
sap com acaba la història: els prenen el poder i els quartos. Potser fóra hora que
tots n’aprenguéssim la lliçó.
Secció local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria
santceloni@esquerra.org

“Estem a punt per donar suport a la feina de les entitats”, només cal
apropar-se a la majoria d’elles per conèixer quin és el seu estat d’ànim i les
relacions que mantenen amb l’actual govern de CiU.
“Estem a punt per conviure i gaudir del nostre entorn, doblant les
zones verdes per passejar-hi, per fer esport, per gaudir-ne” i el que han
intentat és destrossar Can Riera de L’Aigua amb la proposta d’ARE.
“Estem a punt per “crear cicles formatius i nova indústria de recerca”.
Avui Sant Celoni té la taxa d’atur més gran des de fa molts i molts anys
– gairebé el 20%--, no s’ha creat cap cicle formatiu nou i l’única iniciativa
en el terreny de la formació, la construcció de la nova escola d’adults, es pot
fer gràcies als diners provinents del govern presidit per José Luis Rodriguez
Zapatero.
“Estem a punt per moure’ns millor, tan a peu com en cotxe, amb més
aparcament i millor accessibilitat”. No cal insistir en el caos diari que hi
ha a l’entrada del poble pel carrer Dr. Trueta i el nyap que han fet amb les
tanques protectores. I d’aparcaments l’única cosa que han fet ha estat paralitzar
l’aparcament soterrat de la plaça dels Comtes del Montseny i desanimar una
colla de persones emprenedores de Sant Celoni que volien tirar endavant la
iniciativa.
En definitiva Sr. Deulofeu, vostè i el seu equip estaven a punt per a què? Per
aquest nyap? Els problemes visualitzats en el que ja es coneix popularment com
“el túnel del Dr. Deulofeu” són la mostra més evident del seu fracàs i el més
preocupant és que tot això ho està pagant el municipi. Tot està paralitzat, no
hi ha projectes i el seu govern és incapaç de liderar i il·lusionar el futur de Sant
Celoni. Hem entrat al fosc i estret túnel del Dr. Deulofeu i encara no n’hem
sortit ni veiem la llum. Fins quan ha de durar això?
Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat
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AGENDA

Exposicions

Dijous, 5 de març

RECTORIA VELLA

Xerrada: Les malalties de l’Alzheimer
A càrrec de Pilar Otermin, neuròloga
A les 7 de la tarda
A la Rectoria Vella
Organitza: As. Neurològica Baix Montseny

Del 21 de febrer al 22 de març

Alzheimer:
viure la malaltia

Divendres, 6 de març

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

Cinema: Pequeña Miss Sunshine, de
Jonathan Dayton

CAN RAMIS

Montserrat, descoberta natural

Aurora Romero

A 2/4 de 10 del vespre
A la biblioteca l’Escorxador
Organitza: CESC

A càrrec d’Adela Gener, periodista i coach
personal
A les 8 del vespre
Al Centre Cívic del carrer Major
de la Batllòria

Teatre: L’hostalera,
a càrrec de Trocateatre
A les 10 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu
Preu: 6 euros

Dissabte, 14 de març

Guia del llenguatge no sexista

Picos de Bardamina
Sortida d’alta muntanya – Tocllaraju

Presentació del nou fullet informatiu del Servei
a la Dona
A 2/4 de 9 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

Pintures

Dissabte, 7 de març
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

Divendres, 27 de març

Cinema a l’Ateneu
A les 6 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu

Cicle d’audiovisuals de muntanya i excursionisme
A 2/4 de 10 del vespre
A la biblioteca l’Escorxador
Organitza: CESC

Del 7 al 29 de març

Serrallonga, entre el Montseny
i les Guilleries
Cicle d’audiovisuals de muntanya i
excursionisme

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

Hora del conte:
La nina de pasta,
a càrrec de Tartrana titelles
A 2/4 de 12 del migdia
A la biblioteca l’Escorxador

Teatre: L’hostalera,
a càrrec de Trocateatre
A les 10 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu
Preu: 6 euros

Campionat de futbol femení
CE Sant Celoni, en categoria cadet i sènior
A 2/4 d’11 del matí
Al Camp Municipal d’Esports

Diumenge, 15 de març

Cinema: Las mujeres de verdad tienen
curvas, de Patricia Cardoso

Sortida de natura:
El pujol de la Mata, al PN Sant Llorenç
del Munt i Serra de l’Obac

Tertúlia i berenar a la Rectoria Vella
A les 5 de la tarda
A la sala d’actes de la Rectoria Vella
Organitza: As. Dones Progressistes del Baix
Montseny

Disco Jove

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

Titelles:
El conte de la lletera,
a càrrec de Xip Xap
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Cuinetes, amb Elisabeth Ulibarri
Petita hora del conte, per a nens i nenes
de 0 a 3 anys
A 2/4 de 12 del migdia
A la biblioteca l’Escorxador

Música: Mozart en jazz, amb M. Camp
i Ll. Fortuny
Primavera a l’Ateneu 2009
A les 10 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

Setmana per
la Pau 2009
del 20 al 27 de març del 2009
Fem un món millor!
Els 8 objectius del Mil·lenni

Divendres, 20 de març

Inauguració de l’exposició
Dones i Nobels

Dissabte, 21 de març

Commemoració del Dia Internacional
de les Dones
Música, festa i paradetes a la plaça de la Vila
A les 11 del matí
A la plaça de la vila

Dijous, 19 de març
Dones contra Franco, amb Jordi Creus
Xerrada a partir del llibre homònim, a càrrec
de l’autor
A les 8 del vespre
A la biblioteca l’Escorxador

Ball: la Principal de la Bisbal
Concert i ball a l’Ateneu
A les 8 de la tarda
A la sala gran de l’Ateneu
Preu: 7 euros

Kilimanjaro 2002

Dimecres, 11 de març
Cicle de xerrades del Pla Educatiu d’Entorn
A les 6 de la tarda
A l’escola Pallerola

Dijous, 12 de març

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Cuina per a infants:
Com fer cuina de manera divertida

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Cicle de xerrades del Pla Educatiu d’Entorn
A les 8 del vespre
A la biblioteca l’Escorxador

Divendres, 13 de març
La màquina de no fer soroll,
amb Mireia Peña
Hora del conte a la biblioteca de la Batllòria
A 2/4 de 7 del vespre
A la biblioteca de la Batllòria

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

Els objectius del Mil·lenni:
vuit propostes per fer un altre món

Trup de Nassos a Gàmbia i Senegal
Audiovisual sobre el viatge
A les 12 del migdia
A la sala petita de l’Ateneu

Festa Solidària a càrrec de diferents
entitats. Contes solidaris, música,
activitats infantils i altres activitats
A les 5 de la tarda

A la plaça de la Vila

Diumenge, 22 de març
Cine-fòrum: La canción de Carla

Divendres, 20 de març
Tertúlia literària,
Nit de lletres a la biblioteca:
El lloro de Flaubert, de Julian Barnes

Xerrada amb Rosa Jové,
autora de Dormir sin lágrimas

Abril

Dissabte, 28 de març

Inauguració de l’exposició
A les 10 del matí
Al mercat municipal

2a etapa del GR 107: Camí dels Bons Homes
A les 7 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

DJ

A 2/4 de 10 del vespre
A la biblioteca l’Escorxador
Organitza: CESC

Dilluns, 16 de març

Sortida de senders:
St. Llorenç de Morunys – Tuixén

DC

De cap als Dolomites
Cicle d’audiovisuals de muntanya i
excursionisme

Concert Sessions’n’sona 2009
Ignation + UMA + grup convidat

Diumenge, 8 de març

DLL DM

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

Primavera a l’Ateneu 2009
A les 6 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu

A les 12 del migdia
A l’Hospital de Sant Celoni

Març

Deliverance (Defensa), de J. Boorman
III Cicle de cinema comentat

Sessió de tarda a l’Ateneu
A les 7 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu
Preu: 2 euros

A les 11 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Xerrada - col·loqui al voltant de dones
il·lustres

A les 9 del vespre
A l’Hotel Suís
Cicle d’audiovisuals de muntanya i
excursionisme
A 2/4 de 10 del vespre
A la biblioteca l’Escorxador
Organitza: CESC

Dissabte, 21 de març
Quan sigui gran vull ser premi
Nobel de la pau, d’Isabel Pin
Presentació del llibre a càrrec de l’editor,
Miquel Osset
A les 11 del matí
A la biblioteca l’Escorxador

A les 5 de la tarda
A la biblioteca l’Escorxador

Dijous, 26 de març
Situació de Bolívia des de la perspectiva de la delegada de zona de Creu
Roja a Santa Cruz
Conferència a càrrec de Verónica
García
A les 8 del vespre

A l’escola La Salle

Divendres, 27 de març
Els objectius del Mil·lenni en temps de
crisi + sopar solidari
Conferència a càrrec de Jordi Calvo
(Justícia i Pau)
A les 8 del vespre
A la sala Caixa Manlleu

Exposició:
Els Objectius del Mil·lenni: vuit
propostes per fer un altre món.

Diumenge, 22 de març

Del dia 20 al 29 de març al mercat
municipal.

Sortida de muntanya:
caminant per Vallter

Activitats i material pedagògic a disposició
(Mans Unides)

Bacivers i Roca Colom
A 2/4 de 7 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Organitza:
Coordinadora d’Entitats Solidàries, Ajuntament de Sant Celoni, Mans Unides, Trup de
Nassos, PROIDE, Creu Roja, GRIMM, Cor de
Maria, Associació Equatoriana, Associació
de senegalesos “Oudiodial”, Nicat, Associació Al Madaa.

