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El Baix Montseny, ara més unit
amb el transport públic

En portada
Sant Celoni i el Baix
Montseny milloren les seves
comunicacions en bus

EDITORIAL
Francesc Deulofeu
Alcalde

L’oferta duplica l’existent amb 7000 serveis de
bus anual més

A les portes de l’estiu: de tot i força!
A les portes de l’estiu, aquest municipi nostre vessa més activitat que mai. Encetem
l’Informatiu amb el plaer de posar en marxa
un projecte que vam començar ara fa més
d’un any i que conclou amb final feliç: avui
el Baix Montseny està més unit gràcies a un
transport públic que ens apropa, ens fa més
lliures i ens ajuda a ser més respectuosos
amb el medi.
Però hem recollit moltes coses més en aquestes pàgines:
Materialitzem il·lusions amb l’inici de les
obres del nou pavelló i del nou centre de formació i ocupació.
Sumem esforços amb el projecte participat per
la millora del nucli històric i amb la mostra i la
guia d’entitats que veuran la llum aquest mes.
Compartim propostes per viure un estiu riquíssim en activitat cultural i perquè t’atreveixis a
emprendre nous reptes formatius.
Seguim progressant amb el Pla de joventut, la
tasca conjunta de tots els ajuntaments en ocupació, la bona feina en habitatge i les actuacions per la igualtat de gènere.
I no ens oblidem de felicitar i encoratjar
als més de 350 nous celonins i celonines que
s’han llençat a aprendre l’idioma amb el que
els acollim, als bons esportistes que exhibeixen
el nostre nom arreu i als nostres comerciants i
les entitats socials per la tasca que desenvolupen i que recollim en aquest butlletí.
Enguany commemorem el 30è aniversari del
restabliment dels ajuntaments democràtics,
sens dubte una fita remarcable per la nostra
societat. Des de l’ajuntament hem organitzat
una jornada de visites guiades on explicarem
el funcionament d’aquesta administració, històries interessants que hi han ocorregut i on
podrem intercanviar impressions.

Els municipis del Baix Montseny han estrenat una nova xarxa de bus de cara a facilitar
la mobilitat de la ciutadania que es desplaça a Sant Celoni per raons laborals, sanitàries,
gestions administratives, usos comercials o a buscar el tren.
Per realitzar el disseny dels itineraris, per primera vegada s’ha utilitzat el sistema “margarida” que es basa en realitzar els itineraris a partir d’un punt neuràlgic -Sant Celoni- i
totes les expedicions passen per la capital del Baix Montseny de forma radial, cosa que a
vista d’ocell dibuixaria aquesta flor.
Trajectes que s’han millorat amb més freqüència de pas i més bons horaris:
Sant Celoni – Urbanització Boscos del Montnegre
Sant Celoni – la Batllòria
Sant Celoni – Campins- Mosqueroles
Sant Celoni – Gualba
Sant Celoni – Santa Maria de Palautordera – Sant Esteve de Palautordera – Montseny
Sant Celoni – Vallgorguina
Sant Celoni – La Baronia – Can Bosc – Canadà Park – Llinars del Vallès – Sant Antoni de Vilamajor
– Sant Pere de Vilamajor
La presentació oficial d’aquestes millores en el transport urbà de la zona va tenir lloc el 13
de maig amb un acte que va començar a Vallgorguina i que va seguir d’un viatge simbòlic
amb bus fins a Sant Celoni. A la Rectoria Vella, el director general de Tranport Terrestre de
la Generalitat, Manel Villalante va remarcar que amb aquest servei, finançat amb 325.000
euros anuals, s’ha fet un “pas endavant ja que fins ara no existien serveis d’aquest tipus que combinessin urbanitzacions, nuclis i estacions ferroviàries”.
L’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, va destacar que aquesta aposta de tots els
ajuntaments del Baix Montseny significarà “consolidar-nos com a comarca” i disposar
d’”una millor intercomunicació entre els municipis del Baix Montseny amb Sant Celoni per respondre a les necessitats de la ciutadania”.
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Espero poder-t’hi trobar. Bon estiu!
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Tots els alcaldes i
alcaldesses que van
fer un primer viatge
inaugural des de
Vallgorguina fins a
Sant Celoni.

Una millora fruit del treball coordinat dels
ajuntaments del Baix Montseny
L’actuació és fruit del treball iniciat el juliol de 2007 pels diferents ajuntaments del Baix
Montseny, i especialment des de l’Ajuntament de Vallgorguina, que van encarregar la
realització d’un estudi sobre el servei de bus a la zona. Aquest informe va aportar els
arguments necessaris perquè els municipis poguessin reivindicar que aquest territori
s’incorporés de ple dret al Pla de Transports de Viatgers de Catalunya que estava elaborant la Generalitat de Catalunya. Finalment es va aconseguir incloure les mesures al
Pla de Transports de Viatgers 2008-2012 aprovat pel Govern amb la voluntat d’introduir
actuacions que aportin eficàcia al transport públic i el facin més atractiu per a les persones usuàries.

Més viatges a la Batllòria
L’ampliació de la comunicació per carretera entre Sant Celoni i la Batllòria és un dels aspectes més destacables: s’ha afegit 1 expedició més
d’anada i tornada i a més, s’ha prolongat el recorregut del servei fins a
l’estació del ferrocarril i l’hospital. D’aquesta manera, de dilluns a divendres, l’oferta en aquesta línia és de 8 viatges d’anada i 8 de tornada.
A més, com a novetat, també s’ofereix servei durant els caps de setmana
i festius amb 4 expedicions d’anada i 4 de tornada.
A més, des de l’ajuntament s’estan fent gestions perquè el recorregut que
uneix Girona amb Sant Celoni i que passa per les urbanitzacions de can
Salvà, can Plana i Júnior Park s’aturi a la Batllòria. Això suposaria ampliar la freqüència amb 5 viatges més d’anada i 5 de tornada, de dilluns a
divendres feiners.

El director general de Tranport Terrestre de la Generalitat, Manel Villalante
va explicar la novetat del servei que combina urbanitzacions, nuclis i estacions ferroviàries

A la Rectoria Vella va tenir lloc la presentació tècnica de les millores

Un pas endavant en transport públic
La recent restructuració del servei de bus del Baix Montseny és important perquè representa una millora real
en el servei, però ho és més encara, en la mesura que ha suposat que la nostra petita comarca hagi estat
considerada en el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya, aprovat enguany. A efectes pràctics, això vol dir

Miquel Negre i Sànchez
Regidor d’Espai públic i Esports

que la Generalitat de Catalunya ens incorpora de ple dret en els processos de valoració i millora que es donaran
periòdicament a partir d’ara i, per tant, cal esperar que l’avenç que s’ha produït darrerament, pugui créixer en
endavant. El transport públic representa futur: estalvi energètic, pacificació del trànsit als carrers, millora de la
qualitat de l’aire, eficiència en el nostre temps... Algú dubta que cal apostar-hi?
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Nous horaris del Bus nocturn
Sant Celoni - Barcelona

Tres noves
marquesines de bus

La Direcció General de Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya ha notificat a l’Ajuntament,
l’aplicació d’un nou horari d’aquest servei, a fi de reflectir amb més precisió els temps reals de les
expedicions. Les sortides i arribades a Sant Celoni es fan a la parada de la plaça Mercè Rodoreda i a
Barcelona, a la plaça de Catalunya. Tant d’anada com de tornada el servei té parada a Santa Maria
de Palautordera, Vilalba Sasserra, Llinars del Vallès, Cardedeu i Granollers.

Durant el mes de maig s’han instal·lat 3 noves
marquesines de bus per part de la Generalitat
de Catalunya. Els punts concrets són: Estació
de tren; Molí Paperer (vial paral·lel nord de la
C35 amb carrer d’Indústria) i la Batllòria (carrer
de les escoles amb la Placeta).

Feiners
Barcelona
(plaça Catalunya)

00.45

01.45

02.55

03.55

Granollers
(estació tren)

23.05

00.05

01.15

02.15

03.25

04.25

Sant Celoni
(Dr. Trueta)

23.35

00.35

01.45

02.45

03.55

04.55

Granollers
(estació tren)

00.11

01.11

02.21

03.21

04.31

05.31

Barcelona
(plaça Catalunya)

00.42

01.42

02.52

03.52

Festius
Barcelona
(plaça Catalunya)

00.45

02.00

03.10

04.25

Granollers
(estació tren)

00.05

01.15

02.30

03.40

04.55

Sant Celoni
(Dr. Trueta)

00.35

01.45

03.00

04.10

05.25

Granollers
(estació tren)

01.13

02.23

03.38

04.48

06.03

Barcelona
(plaça Catalunya)

01.47

02.57

04.12

L’estació, Molí Paperer i la Batllòria són les tres
parades que han estrenat marquesina

El bus urbà guanya noves
parades i millora el servei

A partir del
29 de juny!

Amb l’objectiu de millorar el servei de bus urbà a Sant Celoni, a partir de dilluns 29 de juny s’aplicaran alguns canvis en el recorregut i els horaris. El recorregut guanya 4 noves parades i s’ajusta la freqüència a 30 minuts. Això vol
dir que, de dilluns a divendres, de les 7 del matí fins a les 19.30 h, hi ha servei de bus cada mitja hora de forma
ininterrompuda.

4 noves parades
Es creen 4 noves parades: DR. TRUETA (direcció centre, a l’alçada del semàfor); MAJOR DE DALT (Major amb Santa Tecla), CENTRE (Sant Martí amb
Major) i BRUC (Bruc amb Roger de Flor). Desapareixerà la parada COMTE DEL MONTSENY (Campins amb Verge del Puig) que continuarà com a parada
del Bus interurbà. En total el bus urbà tindrà 21 parades.

Més accessibilitat
L’ajustament anirà acompanyat d’una millora significativa pel que fa l’accessibilitat: s’instal·laran uns nous pals de parada, més amplis, amb més
informació i de major dimensions, per tal que es pugui llegir fàcilment. Les 21 parades disposaran d’aquest element informatiu.

4

Consulteu tots els horaris a: www.santceloni.cat/transports
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Activitat de govern
PLE MUNICIPAL
Ple extraordinari
30 d’abril de 2009
• Acceptació ajudes i normativa del PUOSC per
a l’actuació anomenada “Pavelló poliesportiu
del Sot de les granotes”.
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
• Modificació de l’apartat 4 del pacte 12è
del conveni regulador de la “Comunitat de
municipis de la Conca de la Tordera”.
Sí: 7 CiU + 8 PSC Abstenció: 2 CUP
• Modificació de l’Ordenança fiscal número
16, reguladora de la taxa per la retirada i
immobilització de vehicles.
Sí: 7 CiU + 8 PSC Abstenció: 2 CUP

• Modificació de l’Ordenança fiscal número 24,
reguladora de la taxa per la prestació dels
serveis i d’activitats d’ensenyament del Centre
municipal d’expressió.
Sí: 7 CiU Abstenció: 8 PSC + 2 CUP

Selecció de personal

• Modificació de crèdit del pressupost prorrogat
per a l’exercici de 2009.
Sí: 7 CiU No: 8 PSC Abstenció: 2 CUP

• Àrea de destinació: Comunitat

• Aprovació inicial del pressupost municipal per
a l’exercici de 2009.
Sí: 7 CiU No: 8 PSC Abstenció: 2 CUP
• Acord per a la separació del Consorci per a la
gestió de la televisió digital local pública de la
demarcació de Granollers.
Sí: 7 CiU + 2 CUP No: 8 PSC

Contractació d’un/a educador/a
social i creació d’una borsa de
treball

• Contracte: interinitat per substitució
de baixa maternal i permisos de
conciliació corresponents
• Publicació de l’oferta, sol·licituds i
selecció: Servei d’Orientació Laboral
de l’ajuntament (c/ Campins, 24).
• Terminis de sol·licitud: consultar al
Servei d’Orientació Laboral.

Coneix el nostre ajuntament!
30 anys d’ajuntaments democràtics a Catalunya
Visites guiades a l’Ajuntament. La seva història i el seu
funcionament amb l’alcalde i altres membres del consistori

dissabtes 20 i 27 de juny a les 11 h i a les 18 h
Durada: 1 hora
Com que les places són limitades cal inscriure’s a
l’ Oficina d’Atenció Ciutadana (93 864 12 00)

Educació
Suport als pares i mares del
CEIP Montnegre
Les famílies del CEIP Montnegre de la Batllòria han disposat de tres sessions de formació per a pares i mares durant el mes de maig conduïdes
per la psicòloga M. Pau González. Aquesta activitat s’inscriu en el Projecte d’espais de trobada i convivència de famílies dins el Pla Educatiu
d’Entorn i s’ha organitzat conjuntament amb
la direcció i l’AMPA del
centre. Durant les tres
sessions, realitzades els
dies 7, 13 i 26 de maig,
van tractar diversos temes com la tasca engrescadora d’educar en
el segle XXI, recursos
i habilitats per educar i
la gestió de les dificul- En un ambient càlid i distès els pares i mares van compartir experiències i coneixements que els poden ajutats i els conflictes.
dar en la tasca diària d’educar als fills i filles
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Prop d’un miler d’infants
han passat per la mediateca
de la Tordera i el Pallerola
Durant aquest curs, les mediateques de l’escola la Tordera i del Pallerola
han tingut una gran afluència d’infants a les seves activitats: més de 950
alumnes han participat a les diferents activitats organitzades, des de
roda de contes a tallers plàstics i de teatre.
Les mediateques estan obertes a la tarda,
fora de l’horari escolar
i hi pot anar qualsevol
alumne del municipi i/
o persona interessada
(els infants de menys
de 8 anys cal que hi vagin acompanyats d’un
adult).
La roda de contes és una de les activitats habituals

Educació permanent
Preinscriu-te a
l’Escola d’Adults
abans del 10 de juliol
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
FORMACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS:
- Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà
- Prova d’accés als cicles formatius de grau superior
- Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

XERRADES INFORMATIVES: Dilluns 29 de juny
19 h: Prova d’accés a CF grau mitjà
20 h: Prova d’accés a CF grau superior
21 h: Prova d’accés a la universitat

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ:
De l’1 al 10 de juliol
Horari atenció al públic: de 15 a 20 h

Nous tallers

27 joves més a prop
del món laboral
Aquest mes de juny, 27 joves d’entre 16 i 20
anys acabaran el tretzè curs del Pla de transició al treball de Sant Celoni, els Programes de
Qualificació Professional Inicial que duen a terme conjuntament la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Sant Celoni. Una vintena
d’aquests joves han cursat un doble itinerari:
s’han preparat pel món laboral i per continuar estudiant un Cicle de Formació de Grau
Mitjà. De fet, molts d’ells ja s’han preinscrit
a diferents centres per a continuar estudis en
formació professional en els perfils de gestió
administrativa, cures auxiliars d’infermeria,
emergències sanitàries, estètica personal decorativa, electromecànica de vehicles i muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred,
climatització i producció de calor.
Aquest curs, ha comptat amb la col·laboració
de 20 empreses de Sant Celoni i el Baix
Montseny on els alumnes han fet pràctiques i
han millorat la seva formació de cara incorporar-se al món laboral.

Presentació dels
cicles formatius de
l’IES Baix Montseny
a l’Escola d’Adults
El 28 d’abril es va realitzar una xerrada informativa, organitzada per l’IES Baix Montseny,
adreçada a l’alumnat que es prepara per a
la prova d’accés a cicles formatius de grau
mitjà del Centre de Formació d’Adults Baix
Montseny. El professorat de l’IES va fer una
introducció sobre els estudis de formació professional i seguidament va informar sobre la
durada, els objectius i el perfil professional
dels dos cicles formatius de grau mitjà que
ofereix l’institut: gestió administrativa i installació i manteniment. Durant aquest curs, l’Escola d’adults ha preparat un total de 94 persones per accedir a la formació professional, 38
per a cicles formatius de grau mitjà i 56 per a
cicles formatius de grau superior.

Juny:
- Xerrada: la responsabilitat social de l’educació
(11 de juny) – Biblioteca l’Escorxador

Preinscripcions
curs 2009-2010

- Iniciació a l’elaboració artesanal de ratafia
(13 i 20 de juny) – la Rentadora
Juliol:

Divendres 3 de juliol a les 12 h, xerrada informativa a la Sala Petita de l’Ateneu a les 12 del migdia
i recollida de sol·licituds

- Ceràmica – Centre Municipal d’Expressió
- Dibuix – Centre Municipal d’Expressió.

Més informació www.santceloni.cat/ptt

Els professors de l’IES van presentar els cicles
de gestió administrativa i instal·lació i manteniment als alumnes de l’Escola d’Adults

Més de 350 persones nouvingudes
aprenen català aquest any a Sant Celoni
Es consolida l’oferta de cursos d’acolliment lingüístic
L’Escola d’Adults i l’Oficina de Català treballen
de forma coordinada perquè quan una persona
es dirigeix a l’Ajuntament per aprendre català
trobi el curs més adequat a la seves necessitats. Des del curs 2007-08, es treballa amb una
fitxa d’inscripció única on es reflecteix el nivell
d’aprenentatge de l’alumne en altres llengües
i se’l deriva cap al servei més adequat: l’Escola assumeix l’alumnat que respon al perfil
de persones no alfabetitzades en alfabet llatí i
l’Oficina de Català la resta. Durant aquest curs
s’han organitzat en total 17 cursos d’acollida
de català per a adults, majoritàriament de durada quadrimestral.
Des de l’Escola d’Adults s’han ofert els cursos de Català oral del vespre, de dos nivells
diferents, també el Curs d’acollida adreçat
a dones nouvingudes, a la tarda en horari
escolar, i a més, per primera vegada, s’ha ini-

ciat un Curs d’acollida adreçat a joves nouvinguts/des entre 16 i 19 anys, en horari de
matí. Un cop aconseguit un nivell oral bàsic,
els alumnes tenen la possibilitat de fer un procés de millora de lectoescriptura. El Centre de
Formació d’Adults disposa, a més, d’una aula
d’acollida. És un espai d’atenció i orientació
als nouvinguts pel qual han passat 208 persones, de les quals 103 han estat adreçades
als cursos del propi centre i 105 als cursos de
l’Oficina de Català del Consorci.

sos que s’han impartit en diversos horaris són
finançats, en gran part, per la Secretaria per a
Immigració de la Generalitat i la Diputació de
Barcelona.
El pla d’acolliment lingüístic preveu que, per
al curs 2009-2010, comencin nous cursos que
s’ajustin a les diverses necessitats dels alumnes.

L’Oficina de Català ha ofert, entre el setembre
de 2008 i el juny de 2009, 11 cursos de català per a adults dels nivells inicial i bàsic.
En aquests cursos s’hi han inscrit 250 alumnes
que han après a dominar algunes estructures
per interactuar mínimament en català o bé
s’han iniciat en l’expressió oral i han consolidat la comprensió de la llengua. Aquests cur-
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Biblioteca - Oficina
de Català
En portada
Lectura de
revistes, un bon
recurs estiuenc
La biblioteca disposa
de més de 150 capçaleres
diferents
Hi ha moltes maneres d’aprofitar el temps.
Ara bé, què podem fer si estem cansats del
ritme diari de la feina, del tràfec de l’anar i
venir, dels exàmens..., de tantes i tantes coses que no ens deixen espai per a nosaltres
mateixos?
Una bona proposta, ara que s’acosten les
vacances i potser tenim més estones per a
l’oci i el descans, és llegir coses que no ens
atabalin, que ens relaxin i que ens proposin
activitats que no estiguin relacionades ni
amb la feina ni amb els estudis. Tot això ho
podem trobar a les revistes. A la Biblioteca
l’Escorxador n’hi ha una bona mostra, més
de 150 capçaleres diferents!

PROPOSTES
Si us agrada...

podeu llegir...

el jardí i el voleu
tenir ben florit:

Casa y Jardín
Mi Jardín

les labors:

tastar receptes noves:

aprendre idiomes:

Crea con abalorios
Las Labores de Ana
Patchwork secrets
Descobrir Cuina
Comer y Beber
Speak Up

el món de la bicicleta:

Bike a Fondo
Ciclismo a Fondo

estar al dia pel que fa
a la moda i a les
tafaneries:

Lecturas, Clara,
Cosmopolitan,
In Style,
Marie Claire

el cinema:

Cinemanía
Cahiers du Cinema

la música:

Mondo Sonoro
Jaç
Enderrock

Recordeu que amb el carnet de la biblioteca
us podeu endur fins a 6 revistes durant 1 setmana.
Si voleu, podeu proposar a la biblioteca la
subscripció a una revista que cregueu interessant. Només cal que empleneu el Full de
proposta de compra que trobareu als taulells
de la biblioteca o que envieu un correu electrònic a biblioteca@santceloni.cat amb les
dades de la revista que voleu. Teniu temps
de fer-ho fins a la primera setmana de setembre.

HORARI D’ESTIU
Aquest estiu la biblioteca
no farà vacances.
Només tancarà els dissabtes del 20
de juny al 12 de setembre, ambdós
inclosos. Durant la resta de la setmana, seguirà fent el mateix horari.

L’Oficina de Català acaba
el curs amb bona nota
470 persones han
fet cursos de Català
L’Oficina de Català del Consorci per a la Normalització Lingüística ha organitzat, des del
setembre del 2008 i fins al juny de 2009, 20
cursos presencials de català per a adults. La
meitat d’aquests cursos, en què s’han inscrit
250 alumnes, s’emmarquen en el pla d’acolliment lingüístic. L’altra meitat són cursos de
nivell elemental, intermedi i de suficiència. En
el nivell elemental, l’alumne consolida l’autonomia lingüística de la llengua oral; en l’intermedi s’inicia en el domini de la llengua escrita, i en el de suficiència adquireix el domini
efectiu. En aquests nivells s’hi han inscrit 220
persones.
Paral·lelament als cursos presencials també
s’han organitzat cursos a distància i, conjuntament amb la biblioteca l’Escorxador, L’hora
del cafè. Les tertúlies. Aquesta activitat va dirigida a persones que ja saben parlar en català
i volen millorar la seva fluïdesa i adquirir més
vocabulari.
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Tot l’alumnat ha pogut gaudir de les activitats
socioculturals ben diverses que s’han dut a terme com ara una ruta de llegendes a Girona,
una cantada de caramelles per Setmana Santa, l’anada al teatre a veure Itinerari de paraules
amb Montserrat Carulla, una ballada de sardanes per Sant Jordi, l’elaboració i la presentació
del Quadern, la representació de Contes de la
Rodoreda de Pepa Lavilla, la visita a l’exposició
Mercè Rodoreda i la festa comarcal de cloenda
dels cursos de català per a adults a Canovelles.

Presentació del Quadern realitzat pels alumnes de
català centrat en l’escriptora Mercè Rodoreda

55 parelles
voluntàries
per la llengua
L’alumnat i la població en general ha pogut participar al programa Voluntariat per la llengua,
que promou el voluntariat lingüístic, de manera que persones que parlen habitualment català destinen una part del seu temps a conversar
amb persones interessades a agafar fluïdesa,
perdre la vergonya, poder-lo parlar d’una manera natural i conèixer millor el nostre municipi. Aquest hivern, se n’ha organitzat dues edicions, una al novembre i una altra al març. Entre
totes dues edicions s’han realitzat 55 parelles.
El Consorci per a la Normalització Lingüística és
un ens creat a partir de la voluntat comuna de
la Generalitat i de nombrosos ajuntaments (entre els quals hi ha el de Sant Celoni), consells comarcals i diputacions amb l’objectiu de facilitar
el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua
pròpia de Catalunya en tots els àmbits.
Més informació: 93 864 12 13

Cultura
Vine a conèixer les
entitats del municipi!

Préstec de portàtils i
punt Wifi a la Rentadora

Dissabte, 27 de juny, de les 10 del matí a
les 8 del vespre, la plaça de la Vila aplegarà
totes les entitats de Sant Celoni i la Batllòria
en una Mostra d’entitats.

A partir de l’1 de juny, l’equipament La Rentadora (espai de lleure i cultura) ubicat a la primera planta del Safareig comptarà amb el servei de
préstec de quatre ordinadors portàtils i un punt
de connexió Wifi com ampliació del servei que
ja ofereix la Biblioteca l’Escorxador. En horari
de dilluns a divendres de 17 a 20 h es podrà
accedir a un PC portàtil amb connexió gratuïta a
Internet. El préstec és d’entre 30 minuts i 2 hores per dia i es podrà renovar si no hi ha usuaris
en llista d’espera. Es podran utilitzar a la sala
d’entitats i l’espai obert de la Rentadora.

La Mostra d’entitats té un doble objectiu: augmentar el grau de coneixement que la ciutadania té del teixit associatiu i, alhora, la seva
implicació. Durant un dia sencer, el dia 27 de
juny, de 10 del matí a 8 del vespre, totes les
entitats podran explicar a la ciutadania qui
són, què fan i com s’organitzen. La Mostra
s’acompanyarà d’un programa d’activitats
complementàries.
Sant Celoni i la Batllòria disposen d’un nombre
extens i divers d’entitats: des d’associacions
que tot just inicien la seva activitat fins a entitats que ja fa molts anys que funcionen i
estan del tot consolidades, amb un calendari
molt clar d’activitats i unes pautes molt clares
d’actuació.
De forma complementària a la Mostra,
l’ajuntament editarà una Guia d’entitats, un
document d’ampli espectre que recollirà la informació i les dades de contacte de totes les
entitats i associacions del municipi. Aquest
document s’editarà en format paper i es realitzarà una edició digital pel web municipal.

Escacs a la Batllòria
La biblioteca de la Batllòria ha organitzat per
segon any un curs d’escacs adreçat a nens i
nenes de 6 a 12 anys conduït pel Club Escacs
Llinars. Es tracta d’una activitat important pel
desenvolupament mental dels infants, ajuda a
la concentració i aconsegueix que nens i nens
molt inquiets i actius estiguin asseguts i concentrats en el tauler d’escacs. El mes de setembre es tornarà a fer el campionat que acabarà al mes de desembre, per la Festa Major
d’hivern.

Bon nivell de preinscripció a les Escoles
municipals de Música i de Teatre
En acabar el període de preinscripció de
l’alumnat nou i matriculació de l’alumnat actual el nombre d’alumnes per al curs 2009
– 2010 és el següent:
Escola Municipal de Música:
53 alumnes nous + 210 antics
Escola Municipal de Teatre:
12 alumnes nous + 15 antics

Presentació pública
“Diagnosi de la
realitat juvenil de
Sant Celoni”
Dissabte 13 de juny a les 11 del matí a la sala
petita de l’Ateneu tindrà lloc la presentació als
joves, centres educatius, entitats i persones interessades del treball “Diagnosi de la realitat
juvenil de Sant Celoni”. L’Ajuntament de Sant
Celoni ha promogut durant aquests primers
mesos de l’any l’elaboració d’una diagnosi de
la realitzat juvenil de Sant Celoni amb el propòsit de dissenyar, properament, el Pla Local de
Joventut 2009 – 2013.
Per elaborar aquesta diagnosi s’han realitzat diferents sessions de treball amb la participació
d’entitats, col·lectius diversos, responsables
polítics, tècnics i tècniques municipals i altres
agents i persones del municipi. Paral·lelament
s’han fet una anàlisi estadística, així com també s’han recollit els principals programes i serveis del municipi que tenen influència directa
en la població jove.

Un nombrós grup de nens i nenes de 6 a 12 anys
han après a jugar o han millorat el seu joc davant
el tauler d’escacs

Sant Celoni té un
gran futur literari.
Felicitats!
Divendres 22 de maig a la Sala petita de l’Ateneu es va fer el lliurament de premis del Certamen literari juvenil organitzat per l’Ajuntament
de Sant Celoni. En total es van presentar 28
treballs. L’acte va comptar amb l’actuació del
la formació The combo experience.

Els guanyadors van ser:
NARRATIVA
-“Diari d’una crispeta” de Sandra Maresma
Espejo, 2n ESO Col·legi Cor de Maria.
“Retrobar-te” de Júlia Ojeda, 3r ESO Col·legi
Cor de Maria.
“Memòries d’una vida perduda” de Joan Alfaras Espinàs, 2n batxillerat IES Baix Montseny.
POESIA
“Les Mosques” de Clara Garcia Vallicrosa, 2n
ESO Col·legi Cor de Maria.
“Fantasies” de Laia Cuní Mateo, 3r ESO Collegi La Salle.
“Viu la vida” de Laura Llovera Roura, 2n batxillerat IES Baix Montseny
“Respira” de l’Ariadna Triadó Lado, 1r batxillerat IES Baix Montseny.
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En
portada
Patrimoni
Passegem pel...

Turó de la Mare de Déu del Puig
barem a la carena, davant mateix del gran dipòsit d’aigua d’abastament sobre el qual hi ha
una zona esportiva, i girem a l’esquerra fins
arribar dalt del turó.
L’accés a l’esplanada del turó compta amb
uns quants exemplars de prunera de fulla vermella. Una mena d’era rodona envoltada de
bancs amaga l’antic dipòsit d’aigua del poble,
al costat del qual hi ha la petita ermita amb
el seu campanar en forma d’estel. La gent del
poble l’anomena, també, l’obelisc.
La panoràmica des del turó de la Verge del
Puig, conegut també com el Turó de Bellver,
només queda trencada pels cedres que envolten l’espai, entre els quals s’entreveu el relleu i
la petja humana.

L’ermita i l’obelisc del Turó del Puig o de Bellver
Expliquen les edificacions més antigues que el
poble de Sant Celoni va créixer a la vora de
l’ermita de Sant Martí de Pertegàs, on la proximitat a la riera, a l’aigua (font de vida) i als
sòls fèrtils de les terrasses al·luvials facilitaven
l’esperit humà el recer amb la Mare Terra. Tanmateix, els punts elevats del terreny també són
punts de referència en el coneixement del nostre entorn i en el creixement del nostre esperit,
i per això és fàcil imaginar com d’important
podia haver estat el Turó de la Mare de Déu
del Puig per als primers pobladors de Sant
Celoni: zona de guaita als quatre vents, lloc
estratègic per divisar amics i enemics i lloc privilegiat per reconèixer el relleu de l’entorn i les
forces de la natura.
Per pujar-hi cal prendre el camí de l’avinguda
Verge del Puig i anar tirant, poc a poc per
gaudir dels jardins que treuen el cap darrere
les tanques baixes de les cases. A més de les
plantes de jardí (rosers, roures americans, cícades, grèvols, cedres, àlbers, til·lers, troanes,
baladres...) també podem observar arbres de
les antigues feixes i boscos: figueres, saüquers,
caquis, oliveres, alzines, pins, avellaners... Arri-

Ara mirem cap al sud, al forat que ens deixen
els arbres davant mateix de l’ermita. El soroll
es fa palès, s’escolten les activitats humanes,
el transport i les pedreres. Veiem el barri de
l’avinguda de la Pau, el pont del tren sobre la
Tordera i més enllà el barri de Moixerigues.
L’horitzó és la muntanya del Corredor, una orografia més suau que ens apropa a la vida de la
costa, al mediterrani.
Girem una mica més, de cara al sud-oest, i
veurem com s’obre la plana del Vallès, un paisatge amansit, amb un horitzó pràcticament
planer que fa de partió de conques, la de la Tordera on som ara, i la del Mogent, que s’emporta
les aigües cap al Besòs fins a Barcelona.

Comencem a mirar cap al Montseny: la gran
presència, mont-senyal, guia i font de biodiversitat. Els diversos colors del paisatge ens permeten identificar prats de pastura i conreus,
boscos d’alzina i rouredes, i fins i tot la fageda ben a prop del cim i al Turó de Morou. Els
poblets de Mosqueroles i Campins es poden
reconèixer al peu de la muntanya.
Girem en el sentit de les agulles del rellotge,
cap al nord-est: veiem l’obertura de la conca de la Tordera, el pas del riu (i d’una gran
quantitat d’infraestructures de comunicació i
de serveis) entre les muntanyes del Montseny i
del Montnegre. L’horitzó és dominat pel castell
de Montsoriu, a l’esquerra, i la llunyana plana
de la Selva, on podem imaginar el gir de la
Tordera cap al mar. Més a la vora veiem Sant
Celoni, el Sant Celoni que ha crescut al marge
dret de la riera de Pertegàs.
Girem una mica més, i entre els cedres podrem distingir l’església de Sant Martí, envoltada de cases amb teulades enganxades. El
Montnegre, la Muntanya de Baix, fosca i feréstega, bosc continu de baix fins dalt de tot, ben
a prop nostre, s’enganxa al poble gairebé com
si li anés a caure sobre.

El nucli urbà de Sant Celoni amb el sot de Bocs i
el Montnegre al fons
I si acabem de fer el gir veurem com la muntanya s’enfila cap al massís de la Calma, amb
el Turó de Sant Elies en primer terme i el Turó
del Samon més amunt. Tancarem el cercle després de perfilar amb els ulls el Puig Drau, el cim
més elevat de la Calma (1.339 m) i observar els
pendents del Coll Formic, que separa aquesta
muntanya del massís de Matagalls, més al fons
que cap altra de les muntanyes del Montseny.
Des de dalt del Turó del Puig podrem escoltar
ocells defensar el seu niu, com ara rossinyols o merles, podrem veure la papallona
reina barallar-se amb altres de la seva espècie
per marcar territori on aparellar-se, o podrem
fixar-nos en les petites i oloroses flors d’un
trèvol que omple els marges del dipòsit.

Sortida cultural al Jardí Botànic de Blanes
Una vintena de celonins i celonines van participar dissabte 16 de maig a la Sortida cultural organitzada per l’ajuntament al Jardí Botànic Marimurtra de Blanes. El jardí botànic va ser fundat fa
més de vuitanta anys per l’alemany Carl Faust i és un dels més notables d’Europa. Està dividit
en tres zones (subtropical, temperada i mediterrània) que reprodueixen comunitats vegetals dels
cinc continents i compta amb unes 3.000 espècies. El trajecte, a més, passa per uns penya-segats
que voregen el mar i ofereixen belles panoràmiques de la Costa Brava.
En la propera sortida es farà una visita teatralitzada al jaciment grec i romà d’Empúries al matí,
i un passeig pel nucli medieval de Castelló d’Empúries a la tarda. Serà el dissabte 13 de juny i és
una sortida de tot el dia. Si hi esteu interessats, poseu-vos en contacte amb l’Àrea de Cultura al
telèfon 93 864 12 13.
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Cultura
22 de juny

L’Escola Municipal
de Teatre presenta
la feina feta durant
el primer any
L’Escola Municipal de Teatre acaba el seu primer curs oferint una mostra per a tot el públic
en general, on els joves actors i actrius presentaran la feina feta durant aquest primer
any. La mostra es farà el dilluns 22 de juny a
les 7 de la tarda a la sala petita de l’Ateneu i
constarà de 4 representacions: El grup bàsic A
presentarà El Rei Midas; el grup bàsic B, Del
sac de mentides; el grup jove Històries quotidianes i el grup adults, Tres dones.

23 de juny

Vine a rebre la Flama
del Canigó a la plaça
de la Vila
Dimarts, 23 de juny, a la tarda arribarà la Flama
del Canigó a la plaça de la Vila. L’Agrupament
Escolta Erol, acompanyat pels gegants i per la
Colla Gegantera de Sant Celoni, portarà la flama en cercavila des de l’entrada de Ponent,
per carrer Doctor Trueta, el carrer Major fins
la plaça de la Vila. Un cop allà, al voltant de les
XX de la tarda, es llegirà el manifest i es ballarà la sardana La Flama de la Sardana amb la
col·laboració de l’Agrupació Sardanista Baix
Montseny.

26 de juny

Tercera edició dels
Tastets d’estiu
Ja es poden comprar els tiquets!
L’Ajuntament i l‘Associació d’Empresaris Turístics del Montseny organitzen pel proper divendres 26 de juny, la tercera edició de la Mostra
de cuina del Baix Montseny, Tastets d’estiu. En
l’edició d’enguany, a més de degustar les creacions dels 15 restaurants i pastisseries participants, es podrà veure una mostra d’art d’en
Joan Masnou, pintor de la zona, sota el lema el
paisatge del Montseny i la seva cuina.
Els restaurants i pastisseries del territori oferiran les seves creacions que podreu apreciar el
divendres 26 de juny, a partir de les 9 del vespre, a la plaça de la Vila. El preu del tiquet, que
es pot adquirir a diversos establiments de Sant
Celoni, és de 13 euros i inclou tres plats, unes
postres, beguda i cafè.

4 de juliol

Segon Festival de
les Veus, a la Rectoria Vella
“El cant, l’art de la comunicació i la bellesa...”
serà el protagonista del 2n Festival de les Veus
que enguany tindrà lloc als jardins de la Rectoria Vella, dissabte 4 de juliol organitzat per
l’equip d’Intuït – Centre Artístic de la Veu. Es
proposen tres actuacions de tres artistes amb
qualitats sonores i estils de música molt diferents: Albert Vidal, Packa Rodrigo i Big Mama.

Tot l’estiu
Dijous a la fresca

a les 10 del vespre
Dijous, 2 de juliol, a la plaça de la Biblioteca
Circ: DÉU N’HI DO
Àticus amb la Fira de circ – Trapezi de Reus
Dijous, 9 de juliol, a la plaça d’en Nicola
Documental històric
L’ALTRA CARA DE LA FORCA
Direcció: Oriol Garcia, 2008
Dijous, 16 de juliol, al Parc de la Rectoria Vella
CONCERT: Las Migas
Dijous, 23 de juliol, a la plaça de la Biblioteca
Teatre local - LA MEVA ISMÈNIA - Rebrot Teatre
Dijous, 30 de juliol, a la plaça de la Biblioteca
Titelles - JAUME I ELS SEUS FEITS - Pa Sucat
Dijous, 6 d’agost, a la plaça d’en Nicola
Cinema a la fresca - WALL.E
Director: Andrew Stanton, 2008

La plaça de la Vila serà l’escenari de la 3a Mostra
de Cuina del Baix Montseny

Dijous, 13 d’agost, a la plaça de la Biblioteca
Circ - ENTRE PINCES - Solfasirc
Dijous, 20 d’agost, al Parc de la Rectoria Vella
Música + projeccions
AQUEST LLUM PER QUI CREMA?
Qui hi ha? + The Poca Monta Company
Dijous, 27 d’agost, al Parc de la Rectoria Vella
Dansa - KEXEVKEZEV - Tapeplas

Una veïna troba un gamarús al seu jardí
El passat 7 de maig, una veïna de Sant Celoni va trobar al jardí de casa seva, al peu del Turó de la
Verge del Puig, un poll de gamarús (Strix aluco). Com que el gos li podria haver fet mal, el va agafar
i el va portar a la Rectoria Vella, on els tècnics de l’àmbit de patrimoni natural van recollir-lo i en
van gestionar el seu transport al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge Torreferrussa, de Santa
Perpètua de Mogoda. En aquest centre de la Generalitat de Catalunya criaran l’ocell en unes condicions òptimes per al seu alliberament posterior a la natura.
El gamarús és un ocell rapinyaire nocturn propi dels ambients forestals, però utilitza amb facilitat
paisatges en mosaic, amb conreus, prats, matollars i boscos on troba una gran quantitat de preses
(ratolins, rates, llorigons, talpons i fins i tot papallones nocturnes). Són molt territorials i defensen
el seu territori amb un cant que s’escolta durant tot l’any (una sèrie inconfusible de “uuuuuuu.......
uuu........uuuuuu”) . Dies més tard es va saber que els seus germans es troben sans i estalvis a les
capçades dels pins d’aquest jardí, on els seus pares continuen tenint-ne cura.
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Comunitat
En
portada
Ocupació i desenvolupament
econòmic: prioritat al Baix
Montseny
El dimarts 26 de maig va tenir lloc a Sant
Celoni la segona trobada d’Ocupació dels municipis del Baix Montseny. A més de regidors i
regidores d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic del territori hi van assistir les professionals tècniques d’aquest àmbit de Sant Celoni,
que van aportar les experiències pràctiques
dels serveis que desenvolupen i les dades de
primera mà. Es va parlar de la transferència
dels recursos de les altres administracions, van
posar en comú els serveis i recursos que disposa cada municipi en aquest àmbit i la fotografia de la situació actual.
La regidora de Comunitat, Laura Costa, va
valorar la trobada com una oportunitat “per
mantenir el termòmetre del territori al dia
en aquestes matèries que són tan decisives
en el context actual. Just amb la segona trobada comencem a tenir dades molt útils i

ens plantegem assumir programes conjunts,
alhora que ens mostrem units en la superació de les debilitats o l’avenç, ja siguin d’un
altre municipi o de tots col·lectivament. Seguirem treballant en aquesta línia.”
Les trobades de regidors i regidores del Baix
Montseny se succeeixen en diverses temàtiques (ocupació, cultura, habitatge, salut, etc.)
sobretot a partir de la 1a Trobada d’alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores del Baix
Montseny del passat 22 de novembre que es
va cloure amb la signatura del 1r Manifest municipalista. L’objectiu és optimitzar recursos i
rendibilitzar les polítiques que es desenvolupen al Baix Montseny, un territori de més de
30.000 habitants amb necessitats i realitats
molt similars i la voluntat política unitària i ferma de treballar per la qualitat de vida de les
persones que hi viuen.

Pren el control
de la teva economia
L’Oficina Municipal d’Informació a les persones consumidores recomana una eina per
gestionar el pressupost familiar. Es tracta
d’un programa informàtic gratuït que posa a
l’abast l’Agència Catalana del Consum sota el
nom de “Pren el control de la teva economia”.
El programa permet elaborar el pressupost familiar i visualitzar-ne ambdós vessants:
- La previsió (allò que pensem que podem ingressar i gastar).
- La despesa real (allò que veritablement hem
ingressat o gastat).
No es tracta d’un programa de comptabilitat,
és una eina per gestionar el pressupost familiar i per anar adquirint una cultura de gestió
i control de les nostres despeses, per això és
necessari omplir sempre la previsió dels ingressos i de les despeses.
Un bon control del nostre pressupost ens pot
ajudar a millorar l’economia familiar.
Us podeu descarregar el programa a:
www.santceloni.cat/pressupostfamiliar

Alumnes d’ESO dibuixen contra el tabac

Per molts any
Montserrat!

Els alumnes de segon d’ESO de tots els centres educatius de Sant Celoni van participar al
concurs de dibuix organitzat per l’Ajuntament,
l’Hospital i el CAP per commemorar el Dia
Mundial sense fum. El dia 28 de maig, les
membres del jurat, Gemma Martí (infermera
del CAP) i Anna Urrutia (tècnica del Tritó del
Baix Montseny) van acompanyar a l’alcalde
Francesc Deulofeu a les diferents escoles per
lliurar els premis. Durant la visita es va parlar
també sobre la prevenció dels abusos del tabac
i el cànnabis.

Dijous 21 de maig, la celonina Montserrat Casadevall Domènech va complir 100 anys de
vida. Com és habitual amb les persones que
compleixen un segle, l’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat Laura Costa van
anar a felicitar-la al seu domicili. Montserrat
Casadevall viu a Sant Celoni amb el seu fill i
la seva jove, gaudeix de molt bona salut i molt
bona companyia.

Dibuixos premiats. Enhorabona!
El més original: Júlia Gómez de l’Avet Roig - El
més elaborat: Òscar Mañas de la Salle - El més
artístic: Sandra Maresma del Cor de Maria El més directe: Sònia Boutlalek de l’IES Baix
Montseny
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L’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat Laura Costa van anar a felicitar-la al seu
domicili

Visita al Parlament
L’Esplai de Gent gran de Sant Celoni van visitar
el 29 d’abril el Parlament de Catalunya en el
marc de les activitats que es recullen en el conveni signat entre l’Ajuntament i l’Associació de
Gent Gran de Sant Celoni “L’Esplai”. Durant la
visita els van acompanyar l’alcalde, la regidora
de Comunitat, Laura Costa i el regidor de Cultura i també diputat al Parlament, Jordi Cuminal. A la tornada, el grup va visitar l’exposició
“El treball. Sant Celoni anys 1950-1970” a la
Rectoria Vella.

La visita s’inscriu en el conveni signat entre
l’Ajuntament i l’Esplai

L’Ajuntament i les entitats socials:
front comú per un municip més pròsper
Creu Roja, Caritas, l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny i Catalunya contra el Càncer van signar el passat 1 de
juny un conveni de col·laboració amb l’ajuntament per un valor de 46.000 euros
En un acte de signatura per primera vegada
conjunt, l’ajuntament va voler evidenciar, en el
context econòmic actual, el suport incondicional del municipi a les entitats solidàries que
treballen per les persones.
L’alcalde Francesc Deulofeu fa agraïr el treball que fan aquestes entitats i va afirmar que
“en una societat on la majoria treballa per si
mateix, aquestes entitats, i altres que avui no
són aquí però també treballen amb finalitats
similars, són les que fan la diferència, ja que
aporten el valor afegit a les persones que ho
necessiten”.

1. CREU ROJA
Aportació de 31.543 euros per tirar endavant
accions en els àmbits de serveis socials, salut i
medi ambient:
Serveis socials: servei de teleassistències; coordinació i repartiment dels aliments aportats
per la Creu Roja del Banc d’Aliments; campanya de recollida de joguines per Nadal;
col·laboració en el programa El Tritó del Baix
Montseny
Salut: campanyes de prevenció sanitària (xerrades, sensibilització, etc.); activitats d’emergència sanitària i protecció civil; serveis preventius en actes i activitats d’interès públic;
suport a les campanyes de donació desinteressada de sang; acompanyament sanitari a
les persones usuàries de l’Hospital i del Centre de Dia)
Medi ambient: recollida de fluorescents i piles

La Comissió de prevenció de violència
de gènere incorpora
els professionals de
l’educació
L’Ajuntament de Sant Celoni va convocar el 26
de maig la Comissió Municipal de seguiment
del protocol de prevenció i atenció a les dones
en situació de violència de gènere en l’àmbit
familiar que per primera vegada va incorporar la presència de professionals de l’àmbit de
l’educació. L’aportació dels representants de
tots els centres educatius del municipi es va
valorar com a molt necessària per abordar de
manera integral la prevenció d’aquests conflictes. La Comissió va reunir 21 professionals
d’àmbits com la salut, l’educació, la justícia,
els cossos de seguretat i serveis socials.

2. ASSOCIACIÓ NEUROLÒGICA
AMICS BAIX MONTSENY
Aportació econòmica de 4.000 euros per fer
front a les activitats d’ajuda als malalts neurològics i les seves famílies; organitzar 2 tallers
d’entrenament de la memòria per als socis a la
seu de l’entitat i suport en la difusió de la pròpia associació i de les activitats que realitza.

3. CARITAS
Aportació econòmica de 9.500 euros a la Parròquia de Sant Martí de Sant Celoni per fer
front a les despeses de Càrites parroquial per
tal d’ajudar a famílies i persones necessitades
del municipi de Sant Celoni, bàsicament en
concepte d’aliments bàsics.

4. CATALUNYA CONTRA EL CANCER
Aportació econòmica de 1.000 euros per a
l’organització de la gala lírica; la col·laboració
amb la campanya d’informació del càncer de
mama i la difusió de xerrades informatives a
la població.

L’ajuntament es forma sobre la perspectiva de
gènere en l’urbanisme i l’espai públic
Professionals de les àrees d’Entorn, Espai públic, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana de
l’ajuntament de Sant Celoni van participar a una
sessió formativa sobre urbanisme i gènere en el
marc de les accions derivades del Pla municipal
per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones
de Sant Celoni. A la sessió, conduïda per Zaida
Muxí, arquitecte especialista en el tema, també hi
van participar els regidors i regidores de les àrees
implicades. Es va tractar la visió de gènere a
l’urbanisme, amb exemples reals de projectes urbans amb perspectiva de gènere, rols i espais culturalment assignats, pla de barris, etc.
A la presentació de la jornada, la regidora de Comunitat, Laura Costa, va destacar “la importància
de reflexionar i tenir en compte els aspectes d’igualtat –de gènere i d’oportunitats en general- en
la projecció dels edificis i la distribució de la via pública per la vida de les persones.”

Taller sobre salut de les dones

APUNTA-T’HI !

Amb motiu del Dia internacional de la salut de les dones, l’Ajuntament organitza un taller de cara a
donar eines d’autoconeixement, informació i participació a les dones en relació a la seva salut des
d’una mirada integral. El taller, a càrrec de Margarita López, creadora i responsable del Centre de
Recursos de Dona i Salut de l’associació CAPS, es farà dijous 18 de juny de les 18.30 h a les 20.30 h
a la Biblioteca i cal inscriure’s abans del 15 de juny (tel. 93 864 12 12). L’activitat és gratuïta i està
oberta a totes les dones del municipi.
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Entorn
En portada
Entitats, responsables polítics i ciutadans elaboren el
projecte per millorar el nucli històric de Sant Celoni
Intervencions
Dissabte 30 de maig es va fer la presentació
pública del projecte d’intervenció integral al
nucli històric de Sant Celoni que l’ajuntament
ha presentat per acollir-se a les subvencions
que preveu la Generalitat dins l’anomenada
Llei de Barris o Pla de Barris. Aquest projecte recull les aportacions que s’han fet des de
diferents sessions tècniques, polítiques i ciutadanes.
Sant Celoni ha presentat un projecte que avarca el centre de la vila, entre la via del ferrocarril i els carrers Doctor Trueta, Major, Santa Fe,
Les Valls, Major i Plaça Sant Ponç. En aquesta
àrea s’han previst un seguit d’intervencions
de caire social, i urbanístic amb una inversió
total de 9.315.800 euros. L’aplicació del Pla de
Barris es fa en cinc anys i la Generalitat aporta
el 50%.

Comencen les
obres del pavelló
del Sot de les
Granotes
El dia 25 de maig es van iniciar les obres de
construcció del nou pavelló poliesportiu del Sot
de les Granotes a càrrec de l’UTE formada per
Construccions Deumal SA i TAU Icesa. D’aquesta manera s’ampliarà l’actual edifici del Centre
Municipal d’Esports afegint un cos al seu costat amb una pista poliesportiva, un rocòdrom,
un aparcament soterrat per a 82 cotxes, vestidors, magatzems, serveis auxiliars i grades. Les
obres tindran una durada de dotze mesos i un
pressupost d’uns 2.600.000 euros

El centre es completarà amb una pista poliesportiva, un rocòdrom, un aparcament soterrat per a
82 cotxes, vestidors, magatzems, serveis auxiliars
i grades
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1. Millora de l’espai públic i dotació d’espais
verds. Inclou la vianalització dels carrers
del centre de la vila i l’arranjament d’alguns
altres espais urbans actualment en mal estat o amb poques possibilitats d’ús com pot
ser la plaça Alfaras o el carrer Pau Casals.
3.221.900 euros
2. Rehabilitació i equipament dels elements
col·lectius dels edificis. Programa d’ajuts
a la rehabilitació i millora de l’accessibilitat
als edificis privats. 625.000 euros
3. Equipaments per a l’ús col·lectiu que inclouen actuacions a l’edifici de Can Ramis,
al Casal d’Avis i d’altres equipaments públics situats a la zona. 2.886.000 euros

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà. Inclusió d’energies renovables en els equipaments i a la millora dels
sistemes de recollida de residus urbans.
554.000,00 euros
6. Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i
dels equipaments. Creació d’un centre de
recursos per a les dones i a politiques de
gènere en l’urbanisme. 100.100 euros
7. Programes que comporten la millora, social,
urbanística i econòmica. Plans de dinamització del nucli, senyalització, dinamització
comercial, inserció laboral i formació entre
d’altres. 805.300,00 euros

4. Incorporació de tecnologies de la informació en els edificis. Ampliació de la xarxa
Wifi als edificis municipals i la creació d’un
punt d’informació digital. 58.500 euros

8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Millora i adequació dels vials
per a la seva utilització per a persones amb
mobilitat reduïda i a la creació d’itineraris i
zones per a vianants. 1.055.000 euros

Inici d’obres al
nou centre de
formació

Nova normativa
sobre el soroll en
l’edificació

El passat dia 7 de maig van començar de forma oficial les obres de construcció del Centre
de Formació Sax Sala amb l’enderroc de l’antic edifici. El nou equipament, amb més de
2000m2 construïts, albergarà tots els centres
i serveis de formació continuada que actualment es troben repartits per diferents locals
municipals. L’accés al nou edifici, de 4 plantes, una d’elles soterrada, serà pel carrer de
Montserrat.

Amb l’objectiu de reduir el risc de molèsties
o malalties produïdes pel soroll s’ha aprovat
una nova normativa que, entre altres coses,
introdueix elements nous sobre materials
i tècniques de construcció per aconseguir
edificis més lliures de contaminació acústica.
Aquesta normativa serà aplicable a qualsevol
projecte d’obra nova pel qual s’hagi demanat
llicència d’obres amb data posterior al 24
d’abril de 2009, i més de les parets, afectarà,
per exemple, el nivell d’exigència de tots els
elements constructius que constitueixen un
recinte (terra, sostre i instal·lacions). També
millora els nivells d’aïllament entre recintes
i per això s’incrementa l’exigència per soroll
aeri (música, crits,..) i d’impacte (cops,...) que
passa de 45 decibels en laboratori a 50 decibels
efectius. Aquesta mesura invalidarà la paret de
separació entre habitatges que es construïa
fins ara amb gero enguixat a banda i banda.

Estat del terreny després de l’enderroc
de l’edifici de Sax Sala

Espai públic
Mantenir els edificis en bon
estat: una obligació de la
propietat
La manca de manteniment de les edificacions i de tot tipus de construccions pot derivar en problemes de conservació i fins i tot en situacions
de perill pels vianants i pel mateix propietari/ària de l’edifici. Les ordenances municipals indiquen que la propietat de tot tipus de terrenys i
construccions ha de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat
i ornat públic.
Una actitud conscienciada respecte del manteniment dels edificis amb
actuacions periòdiques de neteja i manteniment (arranjar arrebossats,
balcons, teulades,...) es tradueix en un estalvi econòmic a la llarga.

Més treballs per facilitar els
desplaçaments a peu
Per millorar la mobilitat a peu pels carrers de la vila, fa uns dies s’ha
renovat la vorera del carrer de Palautordera, entre els carrers Vallès i
Doctor Barri, i s’ha millorat la cruïlla del carrer de Ramis amb Passeig
dels Esports. Dins la campanya de millores continuades durant el 2009,
properament s’intervindrà la vorera del carrer de Diputació (entre Avinguda de la Pau i Ramon y Cajal) i la vorera del carrer de Germà Emilià
(entre Campins i Major).

Cruïlla del carrer de Ramis amb Passeig dels Esports

La carretera Vella, reasfaltada

La Plaça Colònia Pla de Palau
estrena enjardinament

A finals de maig s’ha dut a terme el reasfaltat de la carretera Vella en el
tram comprès entre el carrer Major i Anselm Clavé. Per estalviar desgavells en el trànsit les obres es van escurçar al màxim i van començar
dimecres 20 a la tarda i van acabar dissabte al migdia, una dia abans
del previst inicialment gràcies a l’esforç de l’empresa contractada i al
civisme de la ciutadania.

La plaça Colònia Pla de Palau ha estrenat nou enjardinament, vorals i
arbrat, dins les actuacions subvencionades pel Fons Estatal d’Inversió
Local. D’aquí a uns dies s’hi instal·laran els jocs infantils que s’han
retirat de la plaça Baix Montseny, arran de la construcció del nou centre
de formació permanent.

S’ha reasfaltat el tram de la carretera Vella que va del carrer Major fins
Anselm Clavé

D’aquí a uns dies s’instal·laran els jocs infantils i que s’han retirat de la
plaça Baix Montsney

Recordeu! Els solars sense edificar han d’estar nets!
L’ordenança municipal marca que “Els solars sense edificar han d’estar obligatòriament tancats, nets i amb la vegetació correctament
cuidada.” Si no es manté l’espai en les condicions esmentades, l’Ajuntament pot realitzar les actuacions, exigir a les persones propietàries
la despesa, i aplicar les sancions que s’escaiguin.
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En portada
Espai
públic
Gossos i gats esperen
ser adoptats!
L’Ajuntament de Sant Celoni té la obligació per Llei de recollir els gats i gossos que es troben abandonats. De gener a maig de 2009 s’han recollit 19 gossos i 20 gats que s’han traslladat a un centre
d’acollida. No obstant, el millor per ells és trobar persones que els vulguin adoptar. Si hi teniu interès adreceu-vos a l’Ajuntament: Àrea d’Espai públic. Telèfon 93 864 12 16. Carrer Bruc,26, de 8
a 15 h). Recordeu que si adopteu a un gos o un gat trobat a Sant Celoni, l’Ajuntament es farà càrrec
de les despeses associades (col·locació de xip, vacunacions, esterilització...)

Si teniu gats i
gossos...
cal tenir molt
present:
• És obligatori censar l’animal
Podeu fer, adreçant la sol·licitud a l’Ajuntament –Oficina d’Atenció Ciutadana

Animals abandonats a Sant Celoni durant els darrers mesos

*A Sant Celoni: carrer Campins, 26
- Edifici Safareig – 93 864 12 00
*A la Batllòria: carrer de Miquel Mateu,
- Edifici les Casetes – 93 847 01 59
També trobareu a documentació al web
municipal: www.santceloni.cat
• És obligatòria la implantació d’un microxip
amb les dades de la persona propietària. Ho
fan a les clíniques veterinàries.
• És obligatori evitar deixar deposicions al
carrer. Penseu a sortir a passeig amb un
parell de bosses per recollir-les. Les podeu
dipositar tant a les papereres com als contenidors d’orgànica o rebuig.

Comerç
El mercat municipal allarga la
campanya Supercompra

Sant Celoni Comerç
regala targetes d’autobús

La campanya Supercompra, que el mercat municipal va posar en marxa
el mes d’abril, s’allargarà durant els mesos de juny i juliol atès l’èxit i la
bona acollida que ha tingut entre la clientela. Cada dijous els clients i clientes del mercat municipal participen en el sorteig d’una supercompra,
que consisteix en un val de compra per a cadascuna de les 22 parades
del mercat.

Aquest mes de juny, Sant Celoni Comerç en col·laboració
amb l’Ajuntament, posa en marxa una campanya de
promoció del transport públic. Les botigues associades
repartiran gratuïtament a la seva clientela targetes T-2
Comerç amb dos viatges per fer servir a l’autobús
urbà de Sant Celoni i en els autobusos interurbans
que comuniquen el municipi amb els pobles del
Baix Montseny.

Cada dijous els clients
i clientes participen
en el sorteig d’un val
de compra per a les
22 parades del mercat
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Tecnologies de la informació
El dia 30 de juny Sant Celoni deixarà
de veure la televisió analògica
L’ajuntament demana a la Generalitat que garanteixi
la cobertura a tot el municipi
Dimarts 30 de juny, Sant Celoni i els pobles vallesans del Baix Montseny deixaran de rebre el senyal analògic de televisió. Això vol dir que qui no hagi
fet la transició a la TDT deixarà de veure la televisió.
L’ajuntament de Sant Celoni va rebre aquest anunci en el marc d’una jornada sobre la transició a la TDT organitzada pel Ministeri d’Indústria, Turisme
i Comerç el 19 de maig a Barcelona i va mostrar ràpidament el seu desacord. L’alcalde Francesc Deulofeu va lamentar “que se’ns hagi confirmat amb
tan pocs dies que Sant Celoni deixarà de rebre el senyal analògic de televisió i més quan encara no tenim garantida la recepció del senyal de TDT a
tot el municipi”.
En aquest sentit, des de l’ajuntament de forma coordinada amb la resta de pobles del Baix Montseny afectats per l’avançament de l’apagada, ha fet
gestions de cara demanar a la Generalitat, responsables de l’encesa digital, que garanteixi la cobertura de TDT al territori. A Sant Celoni, concretament,
alguns carrers del Turó de la Mare de Déu i algunes cases del carrer Esteve Brunell no poden captar tècnicament el senyal de TDT que arriba del repetidor de Santa Helena, al Montseny.

Reunió amb els
instal·ladors i venedors
La regidora de Comunicació, Laura Costa, es va reunir amb els instal·ladors
i venedors del sector de cara a coordinar millor el procés de l’apagada
analògica al municipi. En aquest sentit els va informar de les gestions
fetes davant la Generalitat per demanar una total cobertura digital del
territori i de les accions comunicatives destinades a la ciutadania (falques
a la ràdio municipal, espai al web ..)

Informació a la gent gran
que viu sola
Per garantir que la informació arriba a les persones que viuen soles, que
sovint són grans consumidors de televisió, des de l’àrea de Comunitat
de l’ajuntament s’ha coordinat una campanya concreta de la mà dels
diferents agents socials que tenen contacte amb aquests col·lectius. Treballadores familiars, assistents socials, personal del Xec Servei... informaran sobre la transició a la TDT.

L’ajuntament recull les
dades dels domicilis sense
cobertura digital
Tots els domicilis on un instal·lador de TDT confirma que no es disposa
de cobertura digital haurien de comunicar les seves dades a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (93 864 12 00). D’aquesta manera, l’ajuntament
podrà traslladar amb més concreció les deficiències de cobertura als responsables de la Generalitat.
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En portada
Sostenibilitat
Cultura
Prepara’t per l’estiu
No passis fred!
La climatització suposa entre el 30 i el 40 % del consum energètic. Aquest consum es pot reduir amb un
seguit de mesures d’eficiència energètica que permeten estalviar econòmicament i ambientalment sense
necessitat de reduir el confort.
La temperatura i la humitat amb què ens sentim còmodes varia segons la nostra constitució física, l’edat
o fins i tot determinats factors psicològics, però una
temperatura interior de 25ºC és suficient per tenir un
ambient de benestar a l’estiu. En qualsevol cas, una
diferència de temperatura amb l’exterior superior a
12ºC no resulta ni saludable ni energèticament aconsellable.

La disminució de la temperatura ambient interior en
un grau genera un augment de consum del sistema de
climatització d’entorn el 8%.
Les bombetes halògenes, els tubs fluorescents i les bombetes de baix
consum, a més de ser energèticament més eficients,
desprenen menys calor i escalfen menys l’ambient
que les tradicionals bombetes incandescents.
L’ús de tendals, cortines, persianes i voladissos exteriors redueix l’entrada de calor durant el dia i, per tant,
la necessitat d’equips de refrigeració. Es poden assolir
estalvis energètics d’entre un 30 i un 50%. Recordeu
que els colors clars eviten més l’escalfament que els
foscos. Així, mentre una cortina de color clar evita
l’entrada de calor en un 40%, una de color fosc l’evita
en un 25%.

Vols compartir cotxe?
Recorda que tens disponible des del web municipal el servei “compartir
cotxe”. Aquest servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir el vehicle privat a l’hora d’anar a treballar,
a estudiar o fer un viatge puntual.
“Comparteix cotxe” funciona mitjançant una plataforma on es pot consultar les diferents opcions disponibles per fer un viatge semblant al
vostre. A través del correu electrònic us podreu posar en contacte amb
persones interessades, podreu veure quines són les seves preferències,
si disposen o no de cotxe, el motiu del viatge, i tot un seguit de dades
per fer més fàcil la trobada de companys i companyes. Podreu deixar un
missatge electrònic a aquelles persones que considereu que són adients
per compartir un mateix viatge. Tot de manera immediata, gratuïta i
sense intermediaris.
Resultats 2008:
- 207 registrats/des a Sant Celoni
- 43 persones han compartit el seu cotxe cada dia
(10 més que l’any anterior)
- 41 cotxes han deixat de circular per Sant Celoni cada dia
(l’any 2007 eren 19)
- 112.24 han estat les tones de CO2 que s’han deixat d’emetre
Anima’t i comparteix cotxe. Fem un ús més racional del vehicle privat!!
www.santceloni.compartir.org
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Més estalvi i
menys contaminació
lumínica
Des de fa unes setmanes les
velles lluminàries del pas de
vianants sota el ferrocarril, entre els carrers d’Esteve Mogas
i d’Indústria, s’han substituït
per unes noves pantalles que
s’adeqüen a la normativa més
exigent en matèria d’estalvi
energètic i prevenció de la contaminació lluminosa. Aquesta
actuació s’inscriu en la línia
de treball de l’ajuntament de
cara a optimitzar el sistema
d’enllumenat públic.

Presentació del llibre Els
sistemes socioecològics de
la conca de la Tordera
Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny, es presenta a
Sant Celoni el llibre Els sistemes socioecològics de la conca de la Tordera.
Es tracta d’una obra editada per la Institució Catalana d’Història Natural
i elaborada per diferents autors, la major part dels quals formen part del
projecte de l’Observatori de la Tordera. Aquest és un projecte de seguiment d’indicadors de l’estat del medi natural i social de la conca de la
Tordera, les dades del qual permeten fer una anàlisi periòdica de sostenibilitat així com donar informació ambiental per a la gestió i planificació
dels recursos hídrics a nivell de conca.
El llibre és una obra pionera quant a l’estudi científic i de monitoreig d’una conca hidrogràfica catalana. El treball té tres grans
capítols. En el primer es fa una descripció de l’entorn natural
de la conca, tant en l’aspecte físic com biològic. En el segon
es duu a terme una anàlisi socioecològica, on es descriuen
les unitats del paisatge, els espais naturals protegits, els
valors de la Tordera com a connector biològic, el marc
socioeconòmic, etc. També es fa una aproximació al
canvi ambiental global a partir de la recerca a nivell local. Finalment, el llibre recull la crònica del projecte de l’Observatori de la Tordera, i presenta les
metodologies i resultats de cadascuna de les línies
d’estudi: hidrologia, algues diatomees, macroinvertebtrats, peixos, vegetació de ribera, amfibis, ocells, mamífers i ús
i percepció dels recursos hídrics.

Esports
Recepció a l’equip
campió d’Europa
El 26 de maig, l’Ajuntament de Sant Celoni
va oferir una senzilla recepció a les patinadores, entrenedor i junta del Club Patí després
d’aconseguir el Campionat d’Europa en la modalitat de show conjunt disputat a la localitat
italiana de Reggioemilia. L’equip campió està
format per les patinadores Gemma Margarit,
Andrea López, Emma Enríquez, Magalí Fortón, Laura Vila, Agnès Auledas, Fàtima Bouamri, Ariadna Pascual, dirigides pel patinador,
coreògraf i entrenador Jaume Pons. Vanesa
Martín és ajudant de coreografia.

La celonina Paqui Lombardo campiona d’Espanya veterana w40
L’atleta del Club Atletisme Sant Celoni, Paqui Lombardo, s’ha proclamat Campiona
d’Espanya, en la categoria W40 (dones majors
de 40 anys), a la Marató Internacional “Martín Fiz” – Campionat d’Espanya de Veterans
disputat el 10 de maig. La celonina va fer una
excel·lent marca personal de 3 hores 1minut
i 28 segons i va aconseguir a més la segona
posició de la general.

Dos celonins pugen
al podi a la Lliga
catalana de trineu
amb gossos
Louise Brown i Òscar Guallar de Sant Celoni
han pujat al podi a la Lliga Catalana de Trineu amb Gossos 2008-2009. La Lliga Catalana de Trineu amb Gossos, depèn directament
de la Federació Catalana d’Esports d’hivern, i
aquest any l’han formada un total de sis proves pels diferents llocs de la geografia catalana: Tres en terra i les altres tres en neu.
Louise Brown ha competit en la categoria
d’Skijoring amb un gos (també hi ha la categoria de dos gossos), puntuant en les tres proves de neu, que formaven la Lliga Catalana,
acabant com a primera dona, i tercera de la
general, tal i com va fer al Campionat de Catalunya en neu, el darrer gener.
Òscar Guallar ha competit en les categories de
Bikejoring, Scooter (patí) i Skijoring, amb un o
dos gossos i s’ha proclamat segon a la Lliga Catalana, puntuant en quatre de les sis proves.

Tots els membres de l’equip van compartir un
pastís commemoratiu

Creació de l’escola de
futbol sala
El Club Futbol Sala Sant Celoni té la intenció
de crear una escola de futbol sala per la temporada vinent en les categories benjamí, aleví,
cadet i juvenil. L’escola estarà dirigida per Javier Ruiz, tècnic esportiu superior i entrenador
nacional de futbol sala
Per a més informació:
al Pavelló Municipal d’Esports
de dilluns a dijous de 19.30 a 20.30 h
o el telèfon 651 840 805

Paqui Lombardo va fer una excel·lent marca
personal de 3 hores 1minut i 28 segons

Bona temporada del
Club Futbol Sala
El Club Futbol Sala Sant Celoni ha acabat la
temporada a la categoria de Preferent, assolida l’any passat, amb una meritòria segona
posició. Aquest lloc a la classificació li dóna
moltes possibilitats d’ascendir a la màxima categoria, Territorial Catalana, a finals d’aquest
mes de juny. Després dels diversos ascensos
i descensos compensats de les altres divisions
es podrà confirmar aquest nou èxit del futbol
sala celoní.
Per altra banda, l’equip ha aconseguit arribar
fins a quarts de final de la Copa Catalunya, on
va caure davant del Fusal Mataró. En aquesta
competició hi juguen equips de la màxima categoria catalana, com ara el FC Barcelona.

Noves promocions
Apunta-t’hi!
El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes ha començat una nova promoció. Les
persones que en algun moment hagin estat
abonades a la instal·lació es podran inscriure
gratuïtament i les que es vulguin apuntar per
primera vegada tindran un 50% de rebaixa.
En els dos casos, els interessats també tindran
una bossa d’esport gratuïta i una revisió mèdica.
Aquesta promoció s’allargarà fins el 15 de juny.

Òscar Guallar ha pujat al podi a la Lliga Catalana
de Trineu amb Gossos assolint la segona posició

El 15 de juny, torna la
tradicional Copa futbol sala Sant Celoni
La 28ena edició de la Copa futbol sala Sant Celoni, organitzada per l’Ajuntament de Sant Celoni, se celebrarà del 15 de juny al 15 de juliol. El
torneig es jugarà a les 3 pistes poliesportives del
Camp Municipal d’Esports i al Pavelló, de dilluns
a dijous entre les 8 del vespre i les 12 de la nit.
El torneig té 2 fases:
Del 15 de juny al 10 de juliol els equips jugaran
amb el sistema de lligueta.
El 13, 14 i 15 de juliol, els 16 millors equips
de la primera fase competiran amb el sistema
d’eliminatòria.

L’equip ha acabat la temporada a la categoria de
Preferent, assolida l’any passat, amb una meritòria segona posició

La novetat destacada d’aquest any és
l’organització de la I Copa futbol sala Sant Celoni per a les categories infantil i cadet (nois i
noies de 12 a 16 anys). El sistema de competició i horaris estarà lligat al nombre d’equips
inscrits en cada categoria.
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Subvencions

Família

Ajuts

Gent
gran

Autonomia
personal
i atenció a la
dependència

Sol·licitud del títol de família nombrosa

Habitatge

Qui ho pot demanar

Tramitació

Indefinit

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

OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

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

Indefinit

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

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

Indefinit

Persones amb problemes de dependència
vinculats a la mobilitat

Àrea de Comunitat
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Programa “Noces d’Or”

Indefinit

Matrimonis que celebren els 50è aniversari de
casament

OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Renda bàsica emancipació

Tot l’any

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

Oficina Local d’Habitatge

Ajuts personalitzats a l’allotjament

Temporal

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

Àrea de Comunitat - Serveis Socials
Oficina Local d’Habitatge

30 setembre

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

Temporal

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

Oficina Local d’Habitatge

30 de juny

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

Oficina Local d’Habitatge

Sol·licitud i Revisió de grau de disminució

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

TEDI/iii

Ajut al lloguer – Lloguer Just
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Terminis

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

Beques de llibres i
menjador

Modificació de les
dades del padró

L’1 de juliol és la data màxima per sol·licitar les beques de llibres escolars i els ajuts individuals de menjador. Per tenir-hi accés és imprescindible estar empadronat al municipi i no superar la renda establerta dins de cada convocatòria. L’horari de recollida i lliurament de les
sol·licituds és de dilluns a divendres de 10 a 13 h a l’àrea de Comunitat
(c/ Santa Fe, 52, 1r).

Aquestes darreres setmanes, l’ajuntament ha enviat cartes personalitzades als ciutadans i ciutadanes per informar-los de l’actualització d’ofici
de les seves dades personals al padró municipal d’habitants, principalment el nivell d’estudis. Els receptors només han de comprovar les seves
dades i en cas de detectar algun error han de posar-se en contacte amb
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni (C/ Campins 24, de dilluns
a divendres de 8.30 a 14.30 o de dilluns a dijous de 17 a 20 h) o amb
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Batllòria (C/ Miquel Mateu, 6 de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h).

Habitatge
150 persones
s’informen sobre els
ajuts al pagament
del lloguer
La primera activitat que organitza l’Oficina
d’Habitatge del Baix Montseny ha estat un
seguit de tres sessions informatives sobre
els ajuts per al pagament del lloguer per a
col·lectius amb risc d’exclusió social, joves
menors de 35 anys, majors de 65 anys amb
contractes de pròrroga forçosa i llogaters del
parc públic d’habitatges que destinen més del
30% dels seus ingressos al pagament del lloguer i que les unitats de convivència a les que
pertanyen tenen uns ingressos ponderats inferiors a 2,5 IPREM. Les sessions van tenir lloc
a Sant Celoni, Llinars del Vallès i Santa Maria
de Palautordera els dies 7, 11 i 14 de maig respectivament.

Signatura de constitució de l’Oficina
d’Habitatge del Baix Montseny
Els ajuntaments de Sant Celoni, Llinars del Vallès i Santa Maria de Palautordera van signar dimarts
26 de maig un conveni de col·laboració que ha fet possible la creació de l’Oficina d’Habitatge del
Baix Montseny per donar resposta al gran nombre de peticions de la ciutadania de la zona que
fins ara es dirigien a Sant Celoni. De fet, un de cada quatre ciutadans atesos durant l’any 2008 a
l’Oficina Local d’Habitatge provenia d’un altre municipi del Baix Montseny.
L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny ofereix a la ciutadania serveis d’informació i assessorament general sobre habitatge, assessorament i gestió en matèria de borsa d’habitatges de lloguer
social i jove i tramitació dels ajuts al pagament del
lloguer, a la rehabilitació d’habitatges i edificis i al
control de l’habitabilitat.
La seu central és l’Oficina Local d’Habitatge situada al Safareig i es creen 2 nous punts d’informació
als municipis amb més població del territori: Santa
Maria de Palautordera i Llinars del Vallès, que han
de permetre un major nombre d’atencions i menys
esperes durant els períodes de convocatòries.

La signatura va tenir lloc a la Sala de Plens de l’ajuntament de
Sant Celoni en presència dels tres alcaldes

La Generalitat organitza una sessió formativa amb totes les oficines d’habitatge de la
comarca a Sant Celoni
El Safareig va acollir el passat dia 5 de maig una
sessió formativa organitzada per la Generalitat
de Catalunya destinat al personal tècnic i administratiu de les diferents oficines d’habitatge de
la comarca del Vallès Oriental (Granollers, Parets, Montmeló, Montornès, Sant Celoni i del
Consell Comarcal). La sessió la va impartir Servei de Cèdules d’Habitabilitat del Departament
de Medi Ambient i Habitatge i es va centrar en
el nou decret d’habitabilitat.

Sant Celoni

Entre les novetats destaca una nova aplicació
informàtica i la seva base de dades que permetrà tenir en temps real tota la informació a la
vegada que donarà una major agilitat a les inspeccions dels habitatges abans de concedir-los
la cèdula.

Llinars del Vallès

La cèdula d’habitabilitat serà l’instrument de
garantia i control del compliment dels requisits d’habitabilitat, fixarà el llindar màxim
d’ocupació i caducarà als 15 anys de la seva
emissió.

Sant Maria de Palautordera

Es reafirma l’obligatorietat de la cèdula en tots
els habitatges nous, els que hagin sofert una
modificació en la superfície o s’alterin les condicions d’habitabilitat i en els habitatges usats
que es vulguin transmetre.

Principals consideracions tècniques del nou
decret d’habitabilitat
- A partir de 8 habitatges, obligatorietat d’un
espai per a ús de la comunitat de veïns
- Alçada mínima entre forjats de 2,70 m, i
alçada mínima útil de 2,50 m
- La superfície mínima útil interior ha de ser
de 40 m2
- Obligatorietat d’ascensor tret en planta baixa
+ 1 que s’accepta plataforma elevadora
- Diàmetre de 1,20 m lliures a distribuïdors,
cambres humides i cuines
- Ventilació natural creuada
- Obligatorietat de disposar d’espais
d’emmagatzematge personal (armaris empotrats) i general (trasters) amb un mínim
de 1,70 m2
- La dotació higiènica es fixa en funció del
nombre d’habitacions
- Superfície mínima de les habitacions 10 m2
les principals i 8 m2 qualsevol altre
- Obligatorietat d’un espai fix per rentar roba
i un altre per a l’assecat natural, protegit de
vistes.

Oberta Convocatòria 2009 d’ajuts per a pagar el lloguer
Termini: 27 de maig - 30 juny
Més informació: www.santceloni.cat/habitatge
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Espai
obert
Habitatge
En
portada

Per molts anys!
15è aniversari de
Passaltpas

25è aniversari de la
Coral Briançó

Passaltpas celebrarà el seu 15è aniversari el 13 de
juny. Per a l’ocasió han preparat una ballada amb
el grup Mirabèl que començarà a 2/4 d’11 de la
nit a la plaça de la Biblioteca l’Escorxador oberta
tothom que vulgui aprendre o simplement seguir
el ritme de diverses danses d’arreu del món.
Passaltpas es va crear el 1994 i des d’aleshores
no han parat de créixer. El seu objectiu és passars’ho bé ballant danses tradicionals que encara
estan vives. El seu nom prové del pas de ball passalt-pas.
Actualment aquesta associació té tres seus:
Granollers, la Garriga i Sant Celoni i cada setmana
organitzen una ballada a cada població. A Sant
Celoni és els dilluns a la Sala Petita de l’Ateneu, de
quarts de 10 a quarts de 12 de la nit.

El 13 de juny, la Coral Briançó celebrarà el seu
25è aniversari amb un concert a l’Ateneu a les 8
del vespre amb la col·laboració de l’Associació
Coral cardedeunca. En total pujaran a l’escenari
una seixantena de persones dirigides per
Emilio de la Linde. El repertori que oferiran
començarà amb la Missa a Buenos Aires
seguida de set cançons catalanes (Muntanyes
regalades, El bon caçador, El mariner, La gata
i el belitre, La cançó de bressol, La cançó del
lladre i Els fadrins de Sant Boi) per acabar amb
la sardana l’Oreneta de Queralt.

25è aniversari del
Centre Excursionista
Sant Celoni
El Centre Excursionista Sant Celoni compleix 25
anys d’història. Per celebrar-ho durant aquestes
darreres setmanes de maig han fet tres sortides
especials: 25 turons pel Montseny, 25 cims per
Montroig i Núria i 25 pics de la Vall de Remuñé i
la zona del Perdiguero. El 5 de juny, el sopar amb
la presentació del llibre commemoratiu, i per la
resta de l’any han programat diverses activitats
de natura i muntanya.
Totes les activitats que organitza el Centre
estan obertes a tothom. Per a més informació,
consulteu el web elcesc.org

Actualment la Coral Briançó compta amb uns
25 cantaires que assagen tots els dimecres al
vespre.

Gràcies Sant Celoni!

El Barça omple la plaça de la Vila

El passat dia 9 de maig vam
portar a terme a la nostra
població la recapta anual de
l’Associació Catalunya Contra
el Càncer. L’import recaptat va
ser de 7.109 euros. Volem donar les gràcies a totes les persones que varen col·laborar
em nosaltres i en especial a
totes les voluntàries que varen dedicar el seu temps a aquesta tasca. Malgrat les circumstancies actuals,
Sant Celoni continua sent una població sensible i solidària. La junta també vol
agrair a totes les persones que varen assistir a la conferència informativa el dia
5 de maig sobre el càncer de còlon i les noves perspectives amb la colonoscòpia
virtual.

Els dimecres 13 i 27 de maig, els colors blaugrana van omplir la plaça de la
Vila. Diversos establiments comercials, amb la col·laboració de l’ajuntament,
van organitzar el seguiment televisiu de les finals de la Copa de Rei i de la
lliga de Campions amb una pantalla gegant. L’ambient festiu va dominar
les dues trobades.

Junta local Associació Catalunya contra el Càncer
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Partits polítics

Il·lusió en el que fem, esperança pel que aconseguirem

La CUP s’absté en la votació del pressupost per
mancances socials

Aviat farà 2 anys que es va produir el canvi polític a Sant Celoni. Veient les
actituds, els articles i la manera de fer dels membres més actius dels socialistes
creiem que queda clar que feia molta falta que a Sant Celoni es fessin les
coses d’una manera diferent.

Com a CUP ens vam abstenir en la votació de la proposta de pressupost presentada per CiU en el
Ple municipal del 30 d’abril al considerar que no incorpora les mesures necessàries per encarar amb
fermesa la crisi ni tampoc les polítiques públiques necessàries per ajudar els qui menys tenen:

Els homes i dones de Convergència i Unió volem pensar en gran i actuar
en positiu, entre d’altres motius, perquè aquest és el record que queda dels
anys que et vas dedicar a servir el teu poble des de l’Ajuntament. Per sempre
més quedarà la penosa intervenció d’en Manuel Bueno, en Joan Castaño i
la Júlia de la Encarnación en el moment de votar en contra del pressupost
municipal amb més contingut social que s’ha fet mai, enmig d’ una de les
crisis econòmiques més fortes que hem patit, dient que volen més policia.
És veritat que amb la crisi costa més governar. També és veritat que ens hem
d’esforçar per trobar majories. Però això no ens atura. Pensem en gran i
actuem en positiu, aquesta és la nostra força. Quan sigui l’hora de fer balanç
explicarem tot el que hem fet, ara no ens cal. Donaria tanta credibilitat a algú
que des de l’oposició pogués reconèixer que l’equip de govern no para de
fer coses!
En gran i en positiu, per exemple, pensem la nostra comarca i com ajudar la
gent a combatre la crisi: ampliació de la xarxa de bus del Baix Montseny, treball
conjunt amb altres ajuntaments per l’ocupació, coordinació de la programació
cultural, treball conjunt en la TDT, creació de l’Oficina d’habitatge del Baix
Montseny; amb generositat i ambició alhora. Plens d’il·lusió en el que fem i
plens d’esperança amb el que aconseguirem. En això consistia el canvi: una
altra manera de ser i una altra manera de fer.

-Garantir l’accés als serveis educatius (estiu jove, beques)
-Garantir l’accés a l’habitatge
-Acabar amb la política d’externalització de serveis, que suposa precaritzar les condicions laborals
-Fomentar les polítiques d’ajut a l’ocupació
-Promoure un model de desenvolupament urbanístic sostenible
Som conscients de la dificultat que suposa incrementar partides o fer noves polítiques que
exigirien més recursos econòmics, i per això en el Ple sobre les ordenances fiscals des de la CUP
vam apostar per augmentar els impostos de les persones i empreses més adinerades
amb l’objectiu de redistribuir més equitativament la riquesa.
La decisió d’abstenir-nos en la votació del pressupost anava lligada a la idea d’introduir, en
la fase d’al·legacions posterior, les modificacions necessàries per fer front a les mancances
detectades. Però això no serà possible perquè el PSOE-PSC va votar en contra de la proposta
amb l’argument estrella que a Sant Celoni i la Batllòria hi ha molta inseguretat ciutadana i cal
contractar urgentment tres policies més. Una mesura que ens recorda les tesis més reaccionàries
del PP i evidencia que respon exclusivament a una estratègia partidista de baixa volada.
Amb tot, però, no podem oblidar que vivim una situació de desconfiança envers CiU a causa
de la seva irresponsabilitat al no complir molts dels compromisos que hi havíem subscrit
anteriorment, cosa que fa que ens costi molt tornar-hi a confiar de cara a compromisos futurs.
Prou de política partidista i de despatxos. Ara més que mai toca treballar pel poble. Per això
presentarem les propostes que hem treballat perquè s’incorporin al pressupost d’enguany.

CUP Sant Celoni
Grup Municipal de CiU

www.santceloni.cup.cat

www.ciu.cat/santceloni

santceloni@cup.cat

santceloni@ciu.info

Seguirem essent crítics
L’administració municipal és la més pròxima al ciutadà. Aquest nivell és el que
permet una actuació més directa per assegurar l’exercici dels drets i per donar
compliment a les inquietuds de la població. Aquí, per tant, és on més cal que
es deixin sentir les veus crítiques proposant solucions o discrepant de l’actuació
de l’equip de govern a l’ajuntament, segons escaigui. La crítica honesta i
benintencionada pretén reflectir l’interès general i corregir els excessos o les
mancances dels gestors públics. Així, el nostre grup polític s’ha manifestat contrari
a l’aprovació de l’ARE a Can Riera de l’Aigua, ha reclamat la millora de l’atenció a
la gent gran i a les dones o s’ha fet ressò del malestar per la lamentable situació
en què es troba la calçada d’algunes vies urbanes.
Ara bé, també forma part del punt de vista crític reconèixer els encerts, les
rectificacions o les millores quan es produeixen. El contrari seria obstinar-se contra
les evidències i afavorir la impostura. L’actual equip de govern municipal ens
ha sorprès darrerament amb tres iniciatives que, a primer cop d’ull, mereixen el
nostre aplaudiment. La primera deu ser segurament tant un mèrit de l’entitat que
ha efectuat la donació com dels actuals gestors municipals. Ens referim a la futura
creació de l’hotel d’entitats en la finca que ocupava el Centre Popular. Amb tot,
sembla anar per llarg. La segona, és l’oferta de l’accés a internet a través d’una
xarxa preWimax instal·lada per l’empresa celRas. Per si de cas, ens n’informarem
en detall. Finalment, l’anunci en el darrer número de l’Informatiu que es duria
a terme el reasfaltat de la carretera Vella entre els dies 20 i 24 de maig. Encara
és més digne de reconeixement perquè no s’ha esperat a començar a reparar el
paviment just el mes abans de les properes eleccions municipals.
Secció local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria
santceloni@esquerra.org

Parlem de responsabilitat
Darrerament quan parlem de la governabilitat a Sant Celoni i ho relacionem amb l’actual
crisi econòmica hi ha una paraula que plana per sobre de tot: Responsabilitat.
Tots hem d’actuar amb responsabilitat i hem de ser capaços de ser conseqüents. Ara bé,
qui té la màxima autoritat, qui ostenta el govern, té la màxima responsabilitat.
L’actual alcalde, en Francesc Deulofeu, ha de ser conscient que en els darrers mesos ha
viscut els fracassos més estrepitosos que un governant pot imaginar: La CUP el va fer alcalde
i en menys d’un any li va retirar el seu suport; o almenys és això el que han manifestat. la
seva proposta estrella, l’ARE a Can Riera de l’Aigüa, va patir el rebuig clar i contundent d’un
70% del poble i ara el govern de CiU tampoc ha pogut aprovar els pressupostos d’aquest
any. Tot plegat no és una balanç molt positiu de dos anys de govern
Diuen que no han parat de negociar i que la resta de grups municipals, per pur partidisme,
no els hem fet cas. però parlem amb propietat: qui va promoure un ple extraordinari
per acordar mesures extraordinàries per a fer-hi front a la crisi vam ser nosaltres i qui va
promoure un acord amb l’actual govern de CiU per acordar-ne les mesures concretes també
vam ser nosaltres i eren aquestes mesures les que s’havien d’incorporar en els pressupostos
del 2009. De qui era responsabilitat fer-ho? del Sr. Alcalde i el seu govern. Ara bé, què hi
ha del resultat? Doncs... gairebé res.
Però posarem més exemples de com aquest govern entén la responsabilitat: Qui ha dit
que no a la Generalitat –quan ja hi havia acord- per fer la rotonda de les Torres? Qui va fer
revisar el projecte del túnel d’entrada del Dr. Trueta i va provocar que l’obra s’endarrerís?
Qui no ha informat del per què de l’aturada de les obres del pas soterrat de la Renfe?
Qui no ha informat que en el que portem d’any s’han retirat permisos d’obres per un
valor que s’apropa als tres-cents mil euros? Qui no ha informat que, per contra, les arques
municipals han tingut un ingrés extraordinari important procedent d’impostos endarrerits
d’autopistes? I què passa amb els terrenys de l’Hospital? Algun dia el sr. Alcalde explicarà
per què es va preocupar tant de l’ARE (i ara de la Llei de Barris) i tant poc de l’Hospital?
Té algun problema el sr. Alcalde en plantejar al departament de Salut de la Generalitat els
terrenys de Can Giralt quan li consta que la propietat està disposada a parlar-ne?
Després de dos anys d’una gestió de govern poc comprensible potser seria el moment
que tots els grups féssim una profunda reflexió interna, començant pel cap del govern
municipal que tot i continuar d’alcalde no pot demostrar que té la confiança del ple.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat
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AGENDA

Exposicions

Divendres, 12 de juny
Hora del conte a la biblioteca de la Batllòria
Taller de titelles reciclades, amb Sara Tornos
A les 6 de la tarda
A la biblioteca dela Batllòria
Organitza: biblioteca l’Escorxador

RECTORIA VELLA
Del 9 de maig al 14 de juny

Josep Clopés
Tardor i el mar

Conferència: L’Antàrtida, Turisme i Biodiversitat
A càrrec de Martí Boada
A les 8 del vespre
A la biblioteca l’Escorxador
Organitza: Cercle Econòmic i Social Baix Montseny

Del 20 de juny al 26 de juliol

Àlex Alonso
Natures: Montseny i
Montnegre. Fotografia

Programació “...a l’olivera”
Audicions a càrrec els alumnes de l’Escola Municipal de Música
A les 9 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

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

Dissabte, 13 de juny
Sortides culturals 2009
Jaciment grec i romà d’Empúries i Castelló
d’Empúries
A les 8 del matí, fins a 2/4 de 8 del vespre
A la plaça Comte del Montseny
Preu: 20 euros
Slide Day
Classificatòries i final menors 15 anys
A partir de les 11 del matí
Al parc d’esports del Pertegàs
Petita hora del conte: contes per a menuts
En Pep Puça, amb la Cia. L’Espina de la sardina
A 2/4 de 12 del migdia
A la biblioteca l’Escorxador
Organitza: biblioteca l’Escorxador

CAN RAMIS
Del 20 de juny al 5 de juliol

Obres dels alumnes de
dibuix i pintura.
Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

25 anys de la Coral Briançó
A les 8 del vespre
A la sala gran de l’Ateneu
Celebració del 15è aniversari de Passaltpas
A 2/4 d’11 de la nit
A la plaça de la biblioteca

De l’11 al 26 de juliol

Diumenge, 14 de juny

Horari:
De dijous a dissabte, de 6 a 8 del
vespre. Diumenges i festius, de 12
a 2/4 de 2 del migdia i de 6 a 8 del
vespre

Sortida de muntanya
Camí dels Bons Homes GR 107: Comús - Orgeis
A les 6 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC
Slide Day
Semifinals i final majors 15 anys
A partir de les 11 del matí
Al parc d’esports del Pertegàs
Concert i ball a l’Ateneu
Concert i ball, amb l’orquestra Selvatana
A les 6 de la tarda
A la sala gran de l’Ateneu
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Visita guiada a l’Ajuntament
amb motiu del 30 aniversari de la recuperació
dels ajuntaments democràtics
A les 11 i a les 18 h
Ajuntament de Sant Celoni
Sortida de muntanya: Dones, homes, o... llacs
Els Pessons (2.864 m.)
A les 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Durada: cap de setmana
Organitza: CESC
Exposició de fotograﬁa
Inauguració de l’exposició Natures: Montseny i
Montnegre, d’Àlex Alonso
A les 7 de la tarda
A la Rectoria Vella

Diumenge, 21 de juny
Sortida del CESC al Castell de Montsoriu
A 2/4 de 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Acte de reconeixement dels èxits esportius
celonins
A les 7 de la tarda
Als jardins de la Rectoria Vella
Inauguració de l’exposició d’obres dels alumnes de
dibuix pintura de l’Escola d’Adults
A les 8 del vespre
A Can Ramis
A l’Olivera
4 cicle de concerts de joves músics
A les 9 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu
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CASAS - 93 867 57 58
CHANUT - 93 867 18 03
DRAPER - 93 867 03 74
MAS - 93 848 40 76
SANCHO - 93 867 01 67
VIGAS-CARDONA - 93 867 06 48

Dissabte, 27 de juny
Mostra d’entitats
De les 10 a les 2 i de 5 a 8 del vespre
A la plaça de la Vila i tot el carrer Major
Visita guiada a l’Ajuntament
amb motiu del 30 aniversari de la recuperació
dels ajuntaments democràtics
A les 11 i a les 18 h
Ajuntament de Sant Celoni
Sant Celoni Sona! Concurs 2009
A les 10 de la nit
al pàrquing del Pavelló Municipal d’Esports

Dijous, 2 de juliol
Dijous a la fresca
Déu n’hi do d’Àticus amb la Fira de circ –
Trapezi de Reus
A les 10 de la nit
A la plaça de la Biblioteca

Divendres, 3 de juliol
Sortida de muntanya: recordant els nostres
muntanyencs. Vall d’Estaragne
A les 8 del matí
Al Pla d’Estaragne,
prop del llac de cap de Long
Durada: cap de setmana
Organitza: CESC

Passejada guiada a la riera de Montnegre
A les 9 del matí
A l’estació RENFE
Organitza: Parc del Montnegre i el Corredor i
Ajuntament de Sant Celoni

Pla de Transició al Treball PQPI-PTT
Xerrada informativa i inscripció al curs
2009-2010
A les 12 del migdia
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: PQPI-PTT

Cinema a l’Ateneu
Una canción del pasado, de Shainee Gabel
A les 6 de la tarda
A la Sala Petita de l’Ateneu

Dissabte 4 de juliol

Mostra dels alumnes de l’Escola Municipal
de Teatre
A les 7 de la tarda
A la Sala Petita de l’Ateneu

Dimarts, 23 de juny
Sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa
Arribada de la Flama del Canigó i lectura del
manifest
A les 7 de la tarda
A la plaça de la Vila
Organitza: Agrupació Sardanista Baix Montseny
i Agrupament Escolta Erol

Divendres, 26 de juny
Divendres, 19 de juny

Juliol
DLL DM

Dissabte, 20 de juny

Dilluns, 22 de juny

Casas Portella. Olis
Anna Rafart. Pintures

DLL DM

Tertúlia literària: El siglo de las luces, d’Alejo
Carpentier
Nit de lletres, conduïda per Jesús Pacheco
A les 9 del vespre
A l’Hotel Suís
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Presentació del llibre L’origen de les espècies, de
Charles Darwin Versió il·lustrada en català
A 2/4 de 8 del vespre
A la Sala Petita de l’Ateneu
Organitza: Llibreria Alguer 7 i Universitat de
València
Cinema comentat:
El testament del Dr. Mabuse, de Fritz Lang
A les 9 del vespre
A la Sala Petita de l’Ateneu

II Festival de les veus
Espectacle amb tres actuacions vocals
A les 10 del vespre
A la Rectoria Vella
Organitza: Intuït, Centre Artístic de la Veu

Dijous, 9 de juliol
Dijous a la fresca
Altra cara de la forca, documental històric
A les 10 de la nit
A la plaça d’en Nicola

Divendres, 10 de juliol
Hora del conte a la biblioteca l’Escorxador
Música encantada, amb Lluís Bosch
A les 6 de la tarda
A la bilbioteca l’Escorxador
Organitza: biblioteca l’Escorxador

Dissabte, 11 de juliol
Visita comentada per l’autor de
l’exposició de fotograﬁa
Àlex Alonso. Natures: Montseny i Montnegre
A les 7 de la tarda
A la Rectoria Vella
Ball amb el conjunt Què Tal
A les 10 de la nit
A la plaça de la Vila

Tastets d’estiu
3a mostra de cuina del Baix Montseny
A les 9 del vespre
Plaça de la Vila
Cap de setmana del CESC als Alps
Sortida a les 9 del vespre
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

19 de juny
Acte de reconeixement als èxits esportius celonins
L’Ajuntament de Sant Celoni ha proposat a les entitats esportives, la celebració d’un esdeveniment de reconeixement dels èxits esportius
assolits durant la temporada 2008-2009. L’acte, anomenat PODIUM 2009, tindrà lloc als jardins de la Rectoria Vella, el dia 19 de juny
a les 7 tarda, i posarà de relleu els equips que hagin assolit ascens de categoria i/o campionat, així com els campionats individuals de les
diverses modalitats.
Totes les entitats han rebut una convocatòria per tal que presentin la seva gent, per bé que també es vol considerar les persones de Sant
Celoni i la Batllòria que practiquen modalitats esportives no representades al món associatiu local i que, tanmateix, han assolit èxits com
els indicats. En aquest sentit, es fa un crida per tal que presentin la seva opció, no més tard del dia 12 de juny, l a l’Àmbit d’Esports de
l’Ajuntament de Sant Celoni (Parc de la Rectoria Vella), o bé per correu electrònic, a l’adreça esports@santceloni.cat
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