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Sant Celoni aposta 
per l’educació 

L’aposta per un model educatiu que comenci als primers mesos de 
vida, que tendeixi a l’excel·lència, garanteixi la igualtat d’oportunitats  
i millori la cohesió social al municipi, continua sent l’objectiu principal 
pel qual treballa l’ajuntament en matèria d’educació. En aquest sentit, 
el curs 2009-2010 ha començat amb tres novetats importants:  

- tots els infants del municipi poden optar a una plaça d’escola bressol 
amb fi nançament municipal

- les beques per llibres han augmentat un 11% i s’inicia un projecte de 
socialització de llibres de text a tots els centres

- els centres educatius públics i privats consoliden el treball en xarxa 

L’Ajuntament garanteix que tothom pugui
accedir a una plaça d’escola bressol
En dos anys l’oferta ha passat de 0 places públiques a 300 que compten 
amb fi nançament municipal

A Sant Celoni la conjuntura econòmica ha derivat en una baixada en la demanda del 
servei d’escola bressol per part de moltes famílies que no poden fer front a les despe-
ses que suposa, un fet que es veu agreujat pel dèfi cit de places públiques. L’Ajuntament 
de Sant Celoni vol ajudar a pal·liar aquesta situació amb un ajut econòmic mensual 
de 90 euros per les famílies que portin els seus fi lls i fi lles a les llars d’infants privades 
autoritzades que hi ha al municipi: la Caseta del Bosc i l’Escola Pascual. 

L’alcalde Francesc Deulofeu considera que “és una aposta molt important des del 
punt de vista educatiu i social que ens permet passar de les 0 places públiques 
d’escola bressol a l’inici de la legislatura a oferir-ne 300 en igualtat de condicions 
per a totes les famílies del municipi. La formació i l’educació són punts estratè-
gics que estem concretant amb la construcció del nou centre formatiu a Sax Sala, 
l’aprovació del model educatiu 3-16 i ara amb la garantia que cap infant es quedi 
sense plaça d’escola bressol amb fi nançament públic”.  Segons l’alcalde, aques-
ta aportació “no seria possible sense un ajust econòmic important per part de 
l’Ajuntament amb mesures internes d’estalvi, de priorització.” 

A partir d’ara, des de l’ajuntament s’iniciarà un període de converses i negociació amb 
els dos centres privats per plantejar-ne la seva municipalització. 

Sant Celoni per una 
educació excel·lent
 

Acabat de traspassar l’equinocci de tardor, ens pre-

parem per veure escurçar el dia i tornar a l’escola. 

No és casual, doncs, que haguem escollit l’educa-

ció com a tema per encapçalar aquesta edició del 

butlletí municipal: el model educatiu que conjunta-

ment hem adoptat; l’aposta decidida per les places 

d’escola bressol; l’obsessió per fer més accessible 

el material escolar mitjançant l’augment de les 

beques i també la socialització progressiva dels 

llibres de text; la llarga i meditada llista d’activitats 

extraescolars que acompanyen l’alumne en el lleu-

re, l’autoconeixement, el coneixement de l’entorn 

i els valors... Tota la comunitat educativa de Sant 

Celoni (pares i mares, mestres, alumnes, professi-

onals i representants polítics) no podem més que 

estar orgullosos del signifi catiu pas endavant que 

hem fet plegats, alhora que esperonats per seguir 

endavant.

 

També hem volgut recollir tasques originals i 

efi caces en relació a la prevenció i tractament de 

drogodependències i conductes de risc, la conse-

cució dels 13 viatges diaris del bus a la Batllòria, 

el balanç de la iniciativa de préstec de portàtils, 

el regal que ens van fer dos poetes locals a la font 

del Pradelló a Olzinelles, les millors imatges de les 

festes que hem gaudit plegats aquest estiu i, en 

nom de la transparència i l’austeritat a la que sem-

pre ens encomanem, la publicació de les despeses 

dels càrrecs electes de l’últim mig any. 

 

Et desitjo molta força per encarar aquest nou curs!
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- Arts escèniques i visuals: tots els escolars 
des de P-3 a 4t d’ESO podran gaudir de 
dues representacions, una de teatre i l’altre 
de música. Els joves de batxillerat, cicles 
formatius i PQPI – PTT gaudiran d’una acti-
vitat de teatre en l’educació.

- Dinamització de la lectura: Els escolars 
de P-4, 1r, 5è de primària i 1r i 4t d’ESO 
gaudiran d’una activitat de dinamització de 
la lectura a labiblioteca l’Escorxador.

- Hàbits saludables: S’ofereixen activitats 
a tots els cicles educatius. Les temàtiques 
giren entorn de l’alimentació saluda-
ble, el consum responsable, la prevenció 
d’addiccions i educació sexual.

- Sostenibilitat i mobilitat: Les escoles poden 
demanar dues activitats de sostenibilitat. 
S’ofereix a tots els escolars de 5è de pri-
mària una activitat d’educació viària.

- Piscina: S’ofereix a tots els centres, curset 
gratuït de piscina pel curs que ells escullin.

- Patrimoni natural i cultural: S’ofereix 
a tots els escolars de 3r de primària una 
visita a Sant Celoni a l’època medieval i 
als escolars de 3r d’ESO una visita a la Vall 
d’Olzinelles.

- Participació i dinamització comunitària: 
S’ofereix a tots els infants de 3r de primària 
una visita per conèixer l’Ajuntament i una 

audiència amb l’alcalde. Per batxillerat, 
cicles formatius i PQPI s’ofereix un seminari 
de generació d’idees i creació d’empreses.

- Convivència: S’ofereixen als escolars de 2n 
cicle de primària i 1r i 2n cicle d’ESO un 
taller de civisme i diferents xerrades relacio-
nades amb la Setmana per la Pau.

- Orientació acadèmica: El bus de les profes-
sions vindrà al municipi durant el mes de 
maig per tal d’oferir orientació acadèmica 
als alumnes de 4t d’ESO.

L’ajuntament de Sant Celoni ha incrementat 
les ajudes per llibres escolars en pràcticament 
3.800 euros (un 11% respecte el curs ante-
rior). 336 persones han estat benefi ciàries 
d’aquestes beques que han suposat un total 
de 31.000 euros. Aquestes dades evidenci-
en un esforç important que repercuteix en 
moltes famílies celonines ja que, al 2008 en 
van ser benefi ciàries 303 persones, amb un 
import de 27.211 euros; al 2007, 275 be-
nefi ciaris per un import de 18.571 euros; i 
al 2006, 167 benefi ciaris per un import de 
12.503 euros.

Socialització de llibres de text: una mesura 
sostenible des de l’àmbit econòmic, ambi-
ental i social

Cal sumar a aquest esforç per donar suport 
a les famílies amb fi lls i fi lles en edat esco-
lar, els 20.000 euros que s’han destinat a la 
socialització de llibres de text, tal com s’havia 
anunciat al pla de legislatura, 11.700 euros 
per part de la Generalitat i 8.247 euros per 
part de l’Ajuntament de Sant Celoni. S’han 
socialitzat llibres al CEIP Josep Pallerola 

i Roca, CEIP Montnegre, Col·legi Cor de 
Maria, CEIP Soler de Vilardell, Escola l’Avet 
Roig i Escola la Tordera, en un total de 9 
línies educatives, amb la complicitat amb les 
AMPA i les direccions d’aquestes escoles que 
n’han liderat el procés. 

Les beques de llibres de text es regeixen pels 
criteris del programa Ajudes Socials aprovat 
anualment en Junta de Govern Local, on s’hi 
recullen els criteris de totes les ajudes que 
concedeix l’ajuntament. En són benefi ciaris 
tots els i les alumnes de les escoles públi-
ques –CEIP Josep Pallerola i Roca, Escola La 
Tordera, CEIP Soler de Vilardell, CEIP Montne-
gre i IES Baix Montseny-, així com alumnes 
empadronats a Sant Celoni que assisteixen 
a les escoles públiques de les rodalies i els 
infants amb Necessitats Educatives Especials 
(NEE) que assisteixen a les escoles concer-
tades –Escola Avet Roig, Col·legi La Salle i 
Col·legi Cor de Maria- derivats per inspecció 
educativa. La publicitat es realitza mitjançant 
un imprès que es lliura a tots els i les alumnes 
benefi ciaris a principis de juny i notifi cacions als 
mitjans municipals (l’Informatiu,.7 Ràdio Sant 

Celoni i la web) i el termini de sol·licitud de les 
beques s’allarga durant tot el mes de juny. 

Per l’alcalde, Francesc Deulofeu, “en aquest 
context de difi cultats econòmiques hem 
cregut imprescindible fer un esforç econò-
mic important en aquest àmbit de suport 
bàsic, que repercuteix directament en 
moltes famílies de celonins i celonines. I 
estem molt satisfets de la posada en marxa 
de la socialització de llibres de text, que és 
una mesura que reporta grans benefi cis de 
manera defi nitiva i exerceix la sostenibilitat 
des de l’àmbit econòmic, ambiental i també 
social.”

L’Ajuntament incrementa les ajudes per llibres escolars en gairebé 3.800 euros
i inicia amb èxit la socialització de llibres de text

Les escoles poden escollir diferents activitats fi nançades per l’ajuntament
L’ajuntament cada any proposa un seguit d’activitats que l’alumnat realitza dins l’horari escolar i que complementen els coneixements que reben 
des de l’escola. La selecció de les activitats s’han prioritzat en diferents reunions amb els referents dels centres educatius. Per segon any consecutiu, 
l’oferta s’ha aplegat en una guia. Les activitats que es promouen enguany són:

Enguany s’han resolt 336 sol·licituds positives per un import de 31.000 euros, xifres que suposen gairebé la triplicació 
de les ajudes en un període de 3 anys
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Activitat de govern

Amb més de 400 alumnes matriculats, el 
Centre de Formació d’Adults Baix Montseny 
ha començat el curs 2009-2010. Divendres 
passat va tenir lloc l’acte d’inauguració a la 
Sala Petita de l’Ateneu amb la presència de 
l’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de 
Comunitat, Laura Costa. Davant més d’un 
centenar de persones, l’equip docent  va 
explicar el funcionament del centre i de tots 
els ensenyaments que es porten a terme el 
professor Alfons Formariz va fer una xerrada 
molt entenedora sobre la importància de la 
formació de les persones adultes.

L’alcalde va remarcar “la importància de la 
formació per millorar la nostra societat” i 
va valorar la qualitat del centre i la seva oferta 
formativa, “que és la més gran de tot el 
Vallès Oriental”, especialment en el context 

social actual.  Francesc Deulofeu va parlar de 
les bones expectatives de futur “per l’aposta 
decidida que hem fet amb el nou edifi ci 
integral de Formació i Ocupació a Sax Sala 
per una banda, i amb la defi nició del model 
educatiu 0-16 amb la participació de tota la 
Comunitat Educativa, per l’altra.”

Com a conseqüència de la conjuntura actual 
s’ha detectat una creixent demanda de forma-
ció en la majoria d’ensenyaments programats, 
fet que ha portat a l’ampliació d’algun grup 
i matèries específi ques del curs d’accés a la 
formació professional de grau superior que ha 
estat el més sol·licitat. 

L’escola municipal d’adults de Sant Celoni, a 
la qual també hi assisteixen persones d’altres 
municipis, compta amb una àmplia oferta 

formativa i una experiència de vint-i-un anys 
de funcionament que la fa ser un referent en 
l’àmbit de l’educació permanent. 

Les classes es van iniciar el dilluns 25 de 
setembre i durant el curs s’aniran programant 
grups d’alguns ensenyaments que tenen una 
durada trimestral o quadrimestral als quals es 
podran anar incorporant les persones que hi 
estiguin interessades.

Incrementar els resultats acadèmics de 
l’alumnat i millorar la cohesió social són els 
objectius bàsics del projecte promogut pel 
Departament d’Educació per a la millora de 
la qualitat dels centres educatius públics. A 
Sant Celoni, el CEIP Josep Pallerola i l’IES Baix 
Montseny, s’hi ha apuntat. Això suposa que 
aquests centres hauran d’elaborar i aplicar, 
en el marc del seu projecte educatiu, un pla 
estratègic on defi neixin els objectius que 
volen assolir per augmentar la qualitat global 
del centre, i les estratègies i actuacions per 
aconseguir-los.

Els dos centres formalitzaran amb el Depar-
tament d’Educació un acord quadriennal 
d’aplicació del pla estratègic. Aquest acord 
recull: els objectius, les estratègies i les acti-
vitats del pla, els compromisos, els recursos 
addicionals, el grau d’autonomia de gestió, 
els mecanismes de seguiment i avaluació de 
l’aplicació del pla, i la rendició de comptes a 
l’Administració i a la comunitat educativa.

Des de fa 3 cursos, el Departament d’Educació 
i l’Ajuntament de Sant Celoni promouen, gràci-
es al Pla Educatiu d’Entorn, els tallers d’estudi 
assistit i els tallers de llengua.
Els tallers d’estudi assistits són una acció 
positiva que vol proporcionar a l’alumnat que 
hi participa unes condicions que l’ajudin al 
seguiment del currículum escolar. L’objectiu 
d’aquests tallers és promoure en l’alumnat:

- L’adquisició d’hàbits d’organització i constàn-
cia en el treball

- L’aprenentatge de tècniques d’estudi

- La millora de les habilitats i actituds associa-
des a la lectura i a l’escriptura

- La millora de les habilitats i actituds associa-
des a la resolució de problemes

- L’adquisició d’habilitats relacionades amb la 
resolució de confl ictes amb ells altres alum-
nes o amb els professors.

Els tallers d’estudi assistit que s’ofereixen 
aquest curs són: 5 tallers a l’IES Baix Montseny, 
3 tallers al CEIP Pallerola, 2 tallers al CEIP La 
Tordera i 3 tallers al CEIP Montnegre.

Els tallers de llengua són tallers adreçats a in-
fants i joves que provenen de sistemes educa-
tius d’altres països i que fa menys de 24 mesos 
que estan al sistema educatiu català. L’objectiu 
del taller és dotar als infants i joves de les habi-
litats comunicatives bàsiques per seguir, amb 
condicions adequades, les activitats a l’aula.

Els tallers de llengua que s’ofereixen aquest 
curs són: 2 tallers al Col·legi La Salle, 1 taller al 
Col·legi Cor de Maria i 2 tallers a L’Avet Roig.

Educació permanent

Més de 180 infants i joves participen als tallers d’estudi assistit i els tallers de 
llengua del Pla Educatiu d’Entorn

El CEIP Josep Pallerola i l’IES Baix Montseny s’acullen al projecte per a la millora 
de la qualitat dels centres educatius públics

S’inicia un nou curs al Centre de Formació d’Adults Baix 
Montseny amb més de 400 alumnes matriculats
L’oferta formativa del centre és la més gran de la comarca
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Alliberada una òliba 
atrapada a una fi nes-
tra al carrer Major

L’ocell el Blauet ens indica la qualitat dels 
nostres rius
L’ajuntament de Sant Celoni ha iniciat un projecte 
de recerca sobre el blauet com a indicador de 
metalls pesants als rius de Catalunya gràcies a 
un ajut concedit per l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca per a projectes de 
recerca d’abast comarcal i local. L’estudi, que 
es durà a terme durant un any, proposa posar 
a punt una metodologia de control de nivells 
de metalls pesants (Arseni, Cadmi, Plom, 
Seleni i Mercuri) als rius del país mitjançant la 
quantifi cació química de metalls al plomatge 
del blauet (Alcedo atthis) i la implicació en la 
seva coloració.

El blauet és un ocell de mida petita però molt 
vistós per la seva forma i coloració. El plomatge 
a les parts superiors és d’un blau brillant, 
sobretot al dors i al carpó, i la panxa la té de color 
castany carbassa. El bec és robust i punxegut i 
li serveix per pescar peixos petits capbussant-
se a l’aigua des d’un lloc relativament elevat, 
com ara la branca d’un arbust. Se’l considera 
un bon indicador de la salut dels rius perquè 
per viure-hi cal que hi hagi poblacions de 
peixos abundants i diverses, i l’aigua ha de ser 
neta i transparent per detectar les preses. El riu 
també ha de tenir talussos naturals terrosos on 
el blauet hi pugui excavar el niu.

L’estudi de la concentració de metalls pesants 
i coloració en plomes de blauet de mostres 
recollides a la Tordera es compararà amb 
la concentració trobada en altres mostres 
recollides en altres rius de Catalunya. Aquest 
projecte es durà a terme amb la col·laboració 
de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
L’Observatori de la Tordera, l’Institut Català 
d’Ornitologia, el Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona, la Universitat de Barcelona i 
l’Agència Catalana de l’Aigua.

Gràcies a l’avís d’un veí, la Policia local va poder 
alliberar una òliba que havia quedat atrapada 
entre el vidre i la persiana d’una fi nestra d’una 
casa del carrer Major, prop de la plaça Josep 
Maria Alfaras, el mes de juliol passat. 

L’òliba (Tyto alba), és un rapinyaire nocturn 
inconfusible pel color blanc de les seves parts 
inferiors del cos i de les ales. La cara, també 
blanca, té forma de cor amb uns ulls grans i 
negres. A Catalunya ocupa bona part del país 
exceptuant les zones de muntanya i les grans 
àrees boscoses.

L’òliba s’alimenta de petits rosegadors, per 
això necessita espais oberts on caçar i aporta 
benefi cis als pagesos i habitants dels llocs on 
viu: és un raticida natural perfecte! Els llocs 
originaris de nidifi cació són els talussos, penya-
segats o grans arbres buits, però els forats i 
llocs tranquils de construccions humanes li 
han permès expandir-se. Així doncs, és fàcil 
trobar nius en masos, magatzems agrícoles, 
campanars... on es reprodueix a qualsevol 
època de l’any si hi ha prou disponibilitat 
d’aliment.

Tant a Catalunya com a bona part dels països 
europeus s’ha constatat una disminució de 
l’espècie en els darrers anys i per això, és 
una espècie protegida per la llei. 

Així doncs, si mai trobeu un niu no les 
molesteu, i si en  trobeu alguna de ferida o 
en perill podeu avisar a l’ajuntament de Sant 
Celoni o portar-la al Centre de Recuperació de 
Fauna Salvatge de la Generalitat de Catalunya, 
a Torreferrussa.

Blauet (Alcedo atthis) de la Tordera (Pont 
Trencat). Se’l considera un bon indicador de la 
salut dels rius perquè per viure-hi cal que hi 
hagi poblacions de peixos abundants i diverses, 
i l’aigua ha de ser neta i transparent.

 L’òliba que es va quedar atrapada a la fi nestra 
del carrer Major

Poesia celonina a la 
font del Pradelló 
El darrer diumenge de setembre a la font del 
Pradelló, a Olzinelles, es va fer un recital amb 
els poetes celonins Pau Gener i Jordi Julià, dins 
el cicle “Poesia als Parcs”, programa que pre-
tén apropar la manifestació poètica als espais 
protegits i valoritzar-los com indrets idonis per 
a l’expressió literària. Una cinquantena d’as-
sistents van gaudir de les poesies de Gener i 
Julià que van actuar com a rapsodes de les se-
ves pròpies creacions, acompanyats amb el so 
de la gralla i les fl autes de Daniel Carbonell.
El cicle de Poesia als Parcs, que es fa als 
diferents espais naturals de la província de 
Barcelona, està organitzat per la Diputació de 
Barcelona i coordinat pels poetes Carles Hac 
Mor i Ester Xargay. 

Continua la promo-
ció dels grups de 
música locals
Com cada any, a principis de setembre, el grup 
guanyador del Concurs Sant Celoni Sona!, 
ha entrat a enregistrar el seu EP a l’estudi 
de gravació Kcleta Studios, com a premi del 
concurs. Aquest any han estat els Twisted 
Nails, és a dir, l’Abel, l’Albert, l’Alan i en Quim, 
que han enregistrat 5 temes i una intro al 
més pur estil Twisted, rock hardcore. Podrem 
veure’ls i escoltar-los el proper divendres, 13 
de novembre, dins la programació de Festes 
de Sant Martí, a la Sala Petita de l’Ateneu de 
Sant Celoni. I si pel que sigui no podeu assistir-
hi, en els propers dies encara hi haurà l’opció 
de poder-los veure en directe al Molí, a la Roca 
del Vallès, el dissabte 17 d’octubre. 

Pau Gener i Jordi Julià van actuar com a 
rapsodes de les seves pròpies creacions

www.myspace.com/twistednailsband

Fo
to

: E
n

ri
c 

B
ad

o
sa

Cultura



En portada

6

Biblioteca - Ofi cina de Català

La Biblioteca ofereix accés gratuït a bases de 
dades electròniques

L’Enciclopèdia Catalana, servei 
del Grup Enciclopèdia Catalana 
que permet l’accés actualitzat 
a tot el contingut de la Gran 
Enciclopèdia Catalana.

Fons local de publicacions 
periòdiques digitalitzades, 
accés al fons local de revistes 
digitalitzades dipositades a les 
biblioteques de la xarxa de la 
Diputació de Barcelona. 

Quiosc
Base de dades de revistes en 
català de l’Associació de Publi-
cacions Periòdiques en Català 
(APPEC).

Ocenet salus, base de dades 
en castellà sobre anatomia, 
medicina, infermeria i salut en 
general. De nivell divulgatiu, 
aquest recurs és d’interès tant 
per als usuaris adults com per 
als infants.
 

Ocenet saber, base de dades 
en castellà que recull informa-
ció sobre temes com història, 
literatura, geografi a o ciències 
naturals.

Enciclonet, enciclopèdia en 
castellà que conté text i imatge. 
Hi trobareu informació actualit-
zada de manera fàcil i ràpida.

 Aranzadi, base de dades de 
legislació espanyola i catalana 
amb actualització diària. 

Butlletí Ofi cial de la provín-
cia de Barcelona, accés al 
Diari Ofi cial de la província de 
Barcelona. 

Efedata, accés a la base de da-
des de notícies d’abast nacional 
i internacional de l’Agència EFE.

La Vanguardia, consulta de 
la premsa diària i de l’arxiu 
hemerogràfi c del diari. 

La biblioteca no ha tancat per vacances i les persones usuàries ho han agraït amb la seva presència: durant 
l’agost ha rebut més de 5.600 visites i gairebé 1.800 préstecs. El més sol·licitat durant aquest període ha estat 
l’apartat de cinema, seguit de les novel·les per a adults i s’ha continuat el préstec de portàtils.
Per aquest curs, la biblioteca l’Escorxador continuarà oferint tots els serveis de consulta de llibres, revistes i 
d’Internet, de préstecs diversos i també les activitats tant per adults com per a infants

Què és el Voluntariat 
per la llengua?

El Voluntariat per la llengua posa en contacte 
una persona que parla català de manera ha-
bitual amb una altra que, tot i tenir els conei-
xements bàsics per parlar-lo, encara no s’ha 
atrevit a usar el català. 

El programa va adreçat a persones majors de 
18 anys i suposa un compromís mínim de 10 
hores (una hora a la setmana durant deu set-
manes) per tal de trobar-se on vulguin i par-
lar tenint en compte que no hi ha cap tipus 

de condicionament pel que fa als temes de 
conversa. La participació al Voluntariat per la 
llengua facilita que les persones, que tenen co-
neixements de llengua catalana i encara no la 
parlen, guanyin prou fl uïdesa per incorporar-la 
de manera natural en les activitats quotidia-
nes, laborals o de relació social. I a la vegada 
fa que les persones que parlen habitualment el 
català no canviïn de llengua si s’adrecen a per-
sones desconegudes o bé es pensen que el seu 
interlocutor és originari de fora de Catalunya.

Tant si vols deixar-te anar a parlar en català
com si vols ajudar a algú a fer-ho, adreça’t 
a l’Ofi cina de Català de Sant Celoni durant el 

mes d’octubre i dóna les teves dades perso-
nals: nom, cognoms, edat, adreça completa, 
telèfon i adreça electrònica. Nosaltres ens po-
sarem en contacte amb tu.

Dedica-hi una hora a la setmana!

HORARI d’informació i inscripció: 
de dilluns a divendres de 10 a 12 h
LLOC: Parc de la Rectoria Vella, s/n
TELÈFON: 93 864 12 13
a/e: santceloni@cpnl.cat
www.cpnl.cat

Molta gent desconeix que des del catàleg de 
consulta de la biblioteca es pot accedir de 
manera gratuïta a tota una sèrie de bases 
de dades electròniques de diferents àmbits 
temàtics: enciclopèdies, fons hemerogràfi cs 
digitalitzats, jocs, legislació, butlletins ofi cials 
i premsa. Aquests recursos electrònics conte-
nen informació molt interessant, útil i pràcti-
ca, tant per a aquelles persones que han de 
fer un treball o cercar informació puntual, 
com per als que es volen presentar a unes 
oposicions i necessiten tenir-ne més informa-
ció, per exemple.
La majoria de bases de dades es poden con-
sultar lliurement; d’altres, en canvi, que són 
d’accés restringit, demanen a l’usuari que 
s’identifi qui introduint el número de carnet 
de la biblioteca. 
També s’hi pot accedir des de casa o des de 
qualsevol ordinador, però només si són de 
lliure accés, a través de l’adreça següent:  
www.diba.cat/biblioteques/
bibliotecaelectronica/

Més de 5.600 visi-
tes i 1.800 préstecs 
durant l’agost!

Onzena edició del programa VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA a Sant Celoni

Apunta’t-hi!

Per primera vegada l’equipament 
no ha tancat per vacances
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Patrimoni

Diumenge 6 de setembre es va inaugurar la 
rehabilitació de la capella de Santa Maria de 
Montnegre situada al terme municipal de Sant 
Celoni.  La recuperació de l’ermita ha estat 
impulsada pel calellenc Francesc Vivas, presi-
dent de l’Associació d’Amics de Santa Maria de 
Montnegre. La restauració es va iniciar el mes 
de maig amb la col·locació de la primera pe-
dra de la reconstrucció, i la segona quinzena 
de juny començaren les obres, que s’han po-
gut fer gràcies a les aportacions econòmiques 
desinteressades de molts veïns del Montnegre 
i gent que ha estat vinculada a l’ermita. 

La rehabilitació han consistit en consolidar les 
parts originals de la capella, que estava enru-
nada i de la qual només es conservava el mur 
de l’absis i part de les dues parets laterals. S’hi 
ha col·locat una teulada per protegir l’edi-
fi ci i s’ha aixecat un mur nou al davant, on 
s’ha posat la reixa de ferro original, datada el 
1888, i conservada a can Preses. No s’ha vol-
gut reconstruir la capella en la seva forma 
original, sinó recuperar la part conservada 
i garantir-ne la seva preservació. A l’interior 

s’hi ha entronitzat una rèplica de la imatge de 
Santa Maria de Montnegre, talla barroca que, 
segons sembla, es venerava a la capella i que 
actualment és a l’església de Sant Martí de 
Montnegre.

La capella de Santa Maria era un edifi ci molt 
senzill de planta rectangular, construït el 1888 
pels propietaris de can Preses, que és l’indret 
on es troba l’ermita. Com molts edifi cis de fi -
nals del segle XIX utilitza elements de tradició 
gòtica, que aleshores estava de moda, però 
fets amb maó. Hi ha els arcs apuntats de la 
porta i les dues fi nestres interiors, o la volta de 
maó aguantada sobre capitells ceràmics, dels 
quals es conserven algunes restes. L’ermita en-
cara estava dreta a fi nals dels anys cinquanta, 
com consta en fotografi es de l’època. Era un 
referent de la zona i un punt de destí i troba-
da de molts excursionistes, especialment pels 
procedents de la zona de marina. L’edifi ci, si-
tuat a uns quatre quilòmetres de Sant Martí de 
Montnegre, es troba davant d’un arbre monu-
mental, el roure centenari de Santa Maria i al 
costat d’una font que té el mateix nom.

La història de Sant Celoni (1880-1965) 
en fotos, ja és a les llibreries

Ja és a les llibreries, papereries i quioscos el primer lliurament del llibre L’Abans. Sant 
Celoni. Recull gràfi c 1880-1965. Aquest llibre publicat per l’Editorial Efadós amb 
la col·laboració de l’ajuntament de Sant Celoni forma part de la col·lecció que 
aquesta editorial dedica a diverses viles i ciutats dels Països Catalans. El volum 
de Sant Celoni tindrà 648 pàgines i unes 1200 fotografi es, i s’editarà amb fas-
cicles de periodicitat setmanal a un preu de 2,50 euros cada un. En total són 
54 fascicles que s’aniran publicant al llarg d’un any.

Redactat per l’historiador Josep M. Abril, el recull inclou una àmplia documen-
tació fotogràfi ca i està ordenat per temes que estudien diferents aspectes de la vida social, 

escolar, industrial, comercial, folklòrica i urbanística de la vila entre els anys 1880 i 1965. Hi ha 
capítols dedicats a entitats com el Centre Popular o l’Ateneu entre d’altres. També s’inclouen les 
corals, grups de teatre, equips de futbol o handbol, orquestres, cinemes, escoles... Pel que fa al 
món del treball, s’estudien ofi cis com el de ferrer, carreter, bosquerol... i hi ha capítols dedicats 
a les industries (tèxtils, taperes, de la llet...). Les festes i tradicions ocupen una part important 
del llibre: Sant Antoni, Carnestoltes, Ball de Gitanes, Setmana Santa, Corpus, Enramades, aplecs i 
festes majors... També hi ha capítols dedicats a carrers, barris i edifi cis, entre els quals destaquen 
els que corresponen als veïnats d’Olzinelles, Vilardell, Montnegre, Fuirosos i la Batllòria.

El llibre és fruit de més de 4 anys de recerca i ha comptat amb la col·laboració de moltes famí-
lies i persones que han cedit les seves foto-
grafi es per a la publicació o han participat 
explicant les seves experiències personals 
a les fàbriques, a les festes, als barris... Du-
rant la presentació l’alcalde va recordar i 
agraïr l’aportació del fotògraf local Josep Ma-
ria Cortina, que va morir aquest mes de se-
tembre . Molts dels temes que es tracten al 
llibre són inèdits i els diversos capítols ens 
permetran fer un recorregut per la història 
de Sant Celoni durant aquests anys, a cavall 
entre els segles XIX i XX.

A Sant Celoni ens 
estimem el patrimoni!
Un centenar de persones van participar en les 
dues visites guiades que es van fer pel Sant Ce-
loni medieval els dies 26 i 27 de setembre amb 
motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. 
El recorregut es va iniciar al Parc de la Rectoria 
Vella, on es va visitar Sant Martí de Pertegàs, 
l’antiga parròquia de la vila, i la Rectoria Vella. 
Seguidament es va anar al barri de la Força o nu-
cli fortifi cat medieval que es va formar al peu del 
camí ral i a l’entorn de la capella dedicada a Sant 
Celdoni. Pel carrer de les Valls es va accedir a la 
torre de la Força, recuperada recentment, i es va 
poder pujar a dalt de la torre, per gaudir de la vis-
ta que tenien els vigilants del recinte. L’itinerari 
va acabar a la capella romànica de Sant Ponç, 
que formava part de l’antic hospital de leprosos.

La torre de la Força, situada al carrer de les Valls,  
està oberta al públic tots els dissabtes a la tarda, 
i els diumenges i festius durant tot el dia.

Recuperació de la capella de Santa Maria de Montnegre

La reixa de ferro és l’original, data de 1888

La talla barroca és una rèplica de la imatge de 
Sant Maria de Montnegre 

Un centenar de persones van visitar el Sant 
Celoni medieval

Presentació del volum que recollirà més de 1200 
fotografi es en 54 fascicles

Patrimoni
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La colla dels Montnegres guanya el Corremonts de Festa Major
Per segon any consecutiu, els Negres van guanyar el Corremonts amb 9,5 punts davant els Senys amb  8,5. Durant els 4 dies 
de festa, el poble es va tenyir de verd i negre i hi va haver molta participació a tots els actes programats

Imatges de festa

Senys i Negres donen sang per a la Festa!! 1/2 
punt per a cada Colla... el Corremonts  va co-
mençar ajustadet.

A barraques... festa, música i bon rotllo cada 

dia al vespre i fi ns la matinada.
L’Eloi Vila enceta la Festa amb el pregó des d’un 

balcó de Can Ramis... que comenci la Festaaa!!

En Pep Callau, els Xarop de Canya i més de 
800 persones... música, festa, aigua i globus al 
Correxarrups 2009.

A la prova Senys i Negres pel món la cosa va acabar 
força igualada: 2 punts pels Senys i 1 pels Negres.

Com cada any geganters, policies locals, mossos, 
regidors i personal de l’ajuntament es van veure 
les cares al tradicional partit de futbol. Els guanya-
dors, els regidors i treballadors municipals.

Els carrers i les places es van omplir de gom 
a gom amb el cercavila de gegants vinguts 
d’arreu... fi ns i tot de França.

La gent de l’AE Erol van fer moure grans i pe-
tits pels carrers de la vila amb el Correxutxes. 
El punt? Pels Senys més petits. 

Èxit d’intercanvi de jocs i llibres a la plaça de 
la Vila.

Una plaça de la Vila ben plena de gent, va ser 
l’escenari on la Colla dels Senys es va endur el 
punt del Trepitja la pista.

A la sardana puntuable, els Negres es van 
endur el punt.

12 curses de rucs, cada 4 curses val un punt... 
... Negres 2 – Senys 1!

1200 persones es van llepar els dits al sopar 
popular amb el xai amb pa amb tomàquet 
que van preparar la Colla Gegantera.

A l’Ateneu, concert i ball de Festa Major amb 
l’Orquestra Volcán

La colla de diables de Sant Celoni va cremar 
per tot el poble.



9

I a l’escenari de barraques... els Always 
Drinking Marching Band van tancar les nits 
de festa. L’any vinent... més!

L’últim dia de festa... a la plaça de la Biblioteca 
els més petitons van ballar i saltar amb La Com-
panyia.

Al parc de la Rectoria Vella... arròs per a tothom! 
Es van servir més de 800 plats d’arròs!

Els petitons i les dones de la Colla dels Negres 
es van endur el punt de l’estirada de corda. 
Els homes Senys la van estirar més fort!!

11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya

Festa Major la Batllòria
La Batllòria va viure els dies 21, 22 i 23 d’agost la seva Festa Major d’estiu amb una gran participació ciutadana 
a tots els actes programats

Divendres a la tarda les sirenes no van deixar de 
sonar! Eren els nens i nenes de la vila que gaudi-
en dalt dels vehicles de servei.

Gran èxit de participació i d’assistència a la inau-
guració de l’exposició, on els diferents artistes de 
la Batllòria han exposat els seus treballs.

Els carrers de la vila han vist com el jovent  feia 
suar de valent als Diables de Sant Celoni. Gran 
ambient de correfoc !

El dia va acompanyar als participants de la Bici-
cletada, grans i petits tos van pedalar pels car-
rers de la Batllòria.

I després de la Bicicletada  a ballar i xalar amb la 
festa de l’escuma. 

La plaça de l’església es va anar omplint en mica 
en mica. Tots a veure els de Trup de Nassos que 
tornaven del Líban!

Després de l’èxit del sopar popular, tots a ballar 
a l’envelat, al ritme dels hits dels 80 i els 90... Ple 
fi ns la bandera. 

Un altre cop els veïns i veines de la Batllòria van 
donar la benvinguda als gegants vinguts d’arreu.

L’orquestra Volcan va tornar a lluir, concert i ball 
seguit. Vilatans i foranis es troben i gaudeixen 
dels clàssics  dels balls de saló.   

El passeig de l’Onze de setembre va acollir un any més l’acte institucional amb motiu de la Diada. Es 
va llegir un manifest unitari, diverses entitats van fer ofrenes fl orals i acompanyats per la Coral Briançó 
i la Cobla Tres Vents es va cantar el Cant dels Segadors.  La senyera oneja de manera fi xa al costat del 
monument des de l’11 de setembre d’enguany.
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Comunitat

2a campanya de reducció 
de consums abusius i 
comportaments de risc 
durant la Festa Major
Amb l’objectiu d’evitar els consums abusius d’al-
cohol relacionats amb la conducció i els compor-
taments sexuals de risc, per segon any consecu-
tiu l’ajuntament de Sant Celoni en col·laboració 
amb l’Associació Dansa del Ventre ha estat pre-
sent a l’espai barraques de Festa Major repartint 
etilòmetres, preservatius i donant informació 
dins la campanya + Festa – Ressaca. Cuida’t!. 
Durant les tres nits de concerts es van donar més 
de 300 etilòmetres, bàsicament entre persones 
de 19 a 30 anys que volien comprovar el seu ni-
vell d’alcohol abans d’agafar el vehicle. 

Aquest any s’ha volgut estendre l’experiència a 
d’altres poblacions que també formen part del 
Pla integral sobre consums problemàtics de dro-
gues i altres comportaments de risc, el Tritó del 
Baix Montseny com ara 
Llinars del Vallès i Santa 
Maria de Palautordera.

Creació d’un grup de suport 
per a persones amb addiccions 
al Baix Montseny

Informació adreçada a famílies amb fi lls/es adolescents i a la comunitat en general

Material per a la prevenció d’abusos de drogues 
i altres comportaments de risc

FITXA
1  2  3  4  
5  6  7  8 

L’ajuntament de Sant Celoni, a través del Tritó 
del Baix Montseny (Pla Integral sobre consums 
problemàtics de drogues i altres comporta-
ments de risc) ofereix un servei d’assesso-
rament sobre drogues que avarca a joves, 
familiars i professionals. 
El Tritó està situat al carrer Santa Fe, 52 de Sant 
Celoni (Tel. 93 864 12 23, eltrito@santceloni.cat). 

QUÈ ÉS UNA DROGA?
És una substància natural o sintètica capaç de 
modifi car l’humor, la percepció i l’activitat de la 
persona. Són substàncies amb capacitats de cre-
ar dependència, provocar canvis en la conducta i 
produir efectes perniciosos per a la salut.

CLASSIFICACIÓ DE LES DROGUES
Les drogues segons la seva manera d’actuar 
en el nostre sistema nerviós central es poden 
classifi car en:

Depressores: opiacis (heroïna, metadona, code-
ïna, etc), barbitúrics, tranquil·litzants, alcohol, 
inhalants (coles d’enganxar, dissolvents...)

Estimulants: tabac, cocaïna, èxtasi, cafeïna (cafè, 
te, begudes de cola)

Al·lucinògenes: cànem i derivats, compostos 
sintètics...

QUÈ ÉS ÚS?
És la manera de consumir drogues sense que 
produeixi conseqüències negatives per al subjec-
te, sigui perquè no les consumeix freqüentment 
o perquè les quantitats ingerides són mínimes.

QUÈ ÉS ABÚS?
Qualsevol ús d’una substància que comporti per 
a l’individu un risc superior al de qualsevol pos-
sible benefi ci, sigui per la quantitat consumida, 
sigui per les circumstàncies o la fi nalitat d’aquest 
consum. Abús pot identifi car-se, doncs, amb un 
consum abusiu, inadequat o perjudicial.

QUÈ ÉS LA DEPENDÈNCIA?
La dependència és la pèrdua de la llibertat de 
decisió per prendre una droga o realitzar cert 
comportament.

El tabac i l’alcohol són les drogues més consumi-
des per adults i per adolescents.

PER QUÈ DIEUN QUE LES PRENEN?
Perquè diuen que els ajuden a:
- Aguantar la festa
- Ballar tota la nit
- Lligar més 
- Tenir bon rotllo amb la penya
- Comunicar-se millor
- Sentir-se millor
- Passar-s’ho bé
- Ser feliç

- Sentir-se fort
- Ser tope amics
- Al·lucinar
- Passar de tot (família, estudis, feina, societat)

Però:
- Poden augmentar l’activitat física perquè do-
nen una falsa sensació de força

- Poden afavorir la sensibilitat, però no la sexualitat
- Poden afavorir la desinhibició, però no la 
comunicació

- En augmentar la sensibilitat poden donar un 
bon o un mal rotllo

- Ajuden a passar de tot durant el “subidón” 
però després del “baixón”  tot continua igual 
o pitjor

LES DROGUES

L’ajuntament de Sant Celoni i la resta d’ajuntament del Baix Montseny posen en marxa un 
grup de suport per a persones amb addiccions a substàncies o a comportaments de risc 
(ludopatia, transtorns alimentaris, compres compulsives, addicció al treball...). Es tracta 
d’un grup de creixement mitjançant les aportacions dels i les integrants dinamitzat per 
educadores socials i terapeutes. Per formar part del grup cal ser major de 18 anys, tenir 
consciència de la seva addicció i estar voluntàriament en fase de recuperació personal. 

Tot i que el treball en drogodependències i conductes de risc inclou tres eixos bàsics: la 
prevenció, el tractament i la inserció,  l’administració local només té competència en 
prevenció. En aquest sentit, des de l’ajuntament de Sant Celoni s’hi dediquem molts es-
forços: activitats amb les escoles, amb les AMPA, presència als actes festius per informar 
del servei i del risc que suposen les addiccions..., però, tal i com indica la regidora de 
Comunitat, Laura Costa, la “cadena es trenca quan una persona en fase de tractament 
fracassa a causa de la llunyania dels mitjans i els centres de tractament”. Per això la 
voluntat política és de “posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes eines que puguin 
ajudar-los a reeixir en aquesta fase del tractament i els serveixi d’acompanyament. 
És un projecte pilot que signifi ca un important pas endavant en la lluita contra les 
addiccions i la llibertat de la persona.”

Les persones interessades cal que es posin en contacte amb l’Àrea de Comunitat de 
l’Ajuntament de Sant Celoni (tel. 93 864 12 12, eltrito@santceloni.cat).
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REGIDOR/A TELÈFON DIETES
ASSISTÈNCIA A 

ÒRGANS DE GOVERN 
FRANCESC DEULOFEU 524,75  520,69 0,00

DOLORS LECHUGA 389,72 48,94 0,00

LAURA COSTA 478,21 0,00 0,00

CARLES MAS 221,77 0,00 0,00

MIQUEL NEGRE 305,74 0,00 0,00

MARIÀ PERAPOCH 312,42 386,63 3647,00

JORDI CUMINAL 89,42 0,00 1062,84

MONTSERRAT VINYETS 0,00 1198,30

ALBERT VENTURA 0,00 1802,66

MAGALÍ MIRACLE 0,00 989,90

JOAN CASTAÑO 0,00 1958,96

MIQUEL VEGA 0,00 937,80

JOSEP MANUEL BUENO 132,02 1146,20

JOSEP CAPOTE 65,26 1385,86

RAUL CASADO 0,00 750,24

JULIA DE LA ENCARNACIÓN 0,00 989,90

JORDI ARENAS 0,00 989,90

Activitat de govern

Amb l’objectiu de dotar 
de més transparència les 
fi nances del consistori, 
i tal i com es va acordar 
per unanimitat al Ple 
de 22 de novembre de 
2007, semestralment es 
publiquen les despeses 
de tots els regidors i 
regidores pel que fa a 
dietes, telèfons mòbils, 
locomoció i tasques de 
representació.  

Despeses dels 
càrrecs electes 
de gener a juny 
del 2009

Despeses dels representants polítics de gener a juny de 2009 (6 mesos)
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Espai públic

Equipaments munici-
pals sostenibles
En la línia d’avançar en l’estalvi i l’efi ciència 
energètica dels equipaments municipals s’es-
tan substituïnt els balasts convencionals dels 
fl uorescents del CEIP Pallerola i l’Ateneu-Cen-
tre Municipal d’Expressió per balasts electrò-
nics. Això permetrà reduir un 25 % el consum 
d’energia i evitar també moltes reparacions. A 
més s’estan instal·lant vàlvules termostàtiques 
als radiadors dels dos equipaments de manera 
que cada estança es pugui regular la tempe-
ratura i aprofi tar així els aportaments gratuïts 
d’energia (raigs de sol a través de les fi nestres, 
presència de moltes persones, funcionament 
d’aparells elèctrics...) Aquesta actuació pot su-
posar un estalvi d’energia d’un 20%. Aquestes 
actuacions es fan amb el suport de l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN).

Actuació davant un 
abocament incontro-
lat de deixalles 
L’ajuntament ha hagut d’intervenir en la 
neteja d’un punt d’abocaments incontrolats 
de deixalles, generat a la mota de la riera del 
Pertegàs, en ple Polígon Industrial Molí de 
les Planes. Darrerament s’ha detectat una 
major freqüència d’aquest tipus d’activitat 
incíviques, a diversos indrets del municipi. 
La col·laboració ciutadana és fonamental per 
esbrinar qui són les persones responsables i 
poder actuar per evitar-ne la proliferació.

Més expedicions de bus per a la Batllòria 
El servei s’amplia de 8 a 13 viatges d’anada i 13 de 
tornada de dilluns a divendres

Des de fa unes setmanes, la comunicació en bus entre Sant Celoni i la Batllòria ha millorat de for-
ma important passant a tenir 13 expedicions d’anada i 13 de tornada de dilluns a divendres (els 
dimecres cal afegir una expedició més). 

L’Ajuntament ha aconseguit aquesta ampliació després d’una llarga negociació amb la Generalitat 
que ha fet possible que les 5 noves expedicions diàries a les urbanitzacions de Riells i Viabrea, 
tinguin també parada a la Batllòria.
 
Els caps de setmana i festius, es mantenen les 4 expedicions d’anada i 4 de tornada que van començar 
a funcionar el mes de maig dins el programa de millores en el transport públic del Baix Montseny. 

Més treballs d’accessibilitat als carrers
Durant el mes de setembre s’han reprès els treballs de millora de l’accessibilitat. En concret, s’està 
actuant a diversos punts de la Batllòria: carrer Major amb carrer Breda, carrer Major amb Carretera 
Vella i carrer Riells amb carretera Vella. Pel que fa a Sant Celoni, s’ha començat a diverses cruïlles 
del carrer de Diputació i es continuarà amb la vorera –molt malmesa- d’aquest mateix carrer, entre 
Ramon y Cajal i avinguda de la Pau. Per l’octubre serà el torn del carrer d’Alguersuari, entre Carre-
tera Vella i plaça de l’Estació, un àmbit especialment interessant per l’elevat nombre de persones 
que hi circulen.

Transport públic gra-
tuït pels nens i nenes 
de 4 a 12 anys
La Generalitat de Catalunya i l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM), han posat en 
funcionament recentment l’anomenada tar-
geta T-12, amb l’objecte de facilitar l’ús del 
transport públic als nenes i les nenes d’edats 
compreses entre els 4 i els 12 anys (pels in-
fants menors de 4 anys és gratuït des de fa 
anys). La T-12 permet moure’s gratuïtament 
en la zona tarifària on s’estigui empadronat/
da. En el cas del Baix Montseny, es poden 
utilitzar tots els trens i busos públics, dins 
la zona que abasta Sant Celoni, Sant Este-
ve i Santa Maria de Palautordera, Montseny, 
Sant Pere de Vilamajor, Breda, Campins, Fo-
gars de Montclús, Gualba, Riells i Viabrea, 
Vallgorguina i Vilalba Sasserra. 

Es pot tramitar als estancs, per Internet 
www.amtu.cat, per Servicaixa o en un centre 
d’atenció al client de la xarxa de transport públic. 

Passatge Lleida abans de l’actuació de millora 
que es va consensuar amb els veïns i veïnes. 

Aspecte actual del carrer amb dos passos de via-
nants als extrems, prohibició d’estacionament a les 
dues bandes i limitació de la velocitat a 30 km/h
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Seguretat Ciutadana

Comerç

El mercat municipal 
s’afegeix a la Festa 
Major
Els paradistes del mercat municipal de Sant 
Celoni es van afegir a la Festa Major ambien-
tant-se amb la col·locació d’un davantal ela-
borat amb les banderoles reciclades del cartell 
de l’any anterior.

L’Ajuntament i Sant Celoni Comerç inicien 
aquesta tardor una campanya per promoure 
la recollida d’oli vegetal usat a totes les llars 
del municipi. Per això es repartiran oliklaks, 
uns recipients especials que permeten reco-
llir fàcilment l’oli vegetal domèstic (oli usat de 
la paella, la fregidora, les llaunes...) i un cop 
plens, buidar-los en un dels dos punts on s’han 
instal·lat contenidors adaptats (a l’avinguda de 
la Pau i a la cantonada del carrer Ramis amb el 
carrer Campins) o a la deixalleria.

Oli vegetal usat?
Cada vegada que fregim algun aliment a la 
paella o obrim una llauna de conserva, estem 
generant un residu: l’oli vegetal usat. Llen-
çar-lo a l’aigüera suposa contaminar el medi 
ambient i desaprofi tar un recurs. 
La mitjana catalana de producció d’oli usat 
domèstic se situa al voltant dels 4 litres per 

persona i any: això vol dir que a Sant Celoni 
generem cada any uns 66.000 litres d’oli ve-
getal usat. La deixalleria només en recull uns 
2.700 litres, per tant, només reciclem un 4% 
del total. 

Què hi guanyem reciclant?
Llançar l’oli a l’aigüera fa que la depuració de 
les aigües sigui molt costosa. A més, si no es 
fa una depuració total de l’oli, al tornar al medi 
ambient, aquest contamina els rius, el mar i els 
aqüífers, interferint en la vida natural i degra-
dant l’entorn. L’oli provoca també problemes 
en les canonades de desaigua obstruint-les i 
generant males olors.

L’oli recuperat es destinarà a una planta de trac-
tament, per a la seva transformació en biodiè-
sel, i en un futur proper i amb la col·laboració 
de tothom, podria ser utilitzat com a combusti-
ble de la fl ota de vehicles municipals.

Què haig de fer per aconse-
guir un oliklak?
Recolliu el díptic informatiu en fer una com-
pra a les botigues adherides a Sant Celoni 
Comerç i bescanvieu-lo per un Oliklak. 

També podreu aconseguir-lo a la carpa que 
s’instal·larà el proper dissabte 31 d’octubre a 
la plaça de la Vila. A les 17 h s’ha programat un 
taller per fer sabó a partir d’oli vegetal usat. 

Prevenció d’incendis forestals 
Un any més, l’Ajuntament de Sant Celoni ha posat tots els seus esforços per prevenir els incendis forestals. En aquest 
sentit, s’inscriu el conveni signat amb l’ADF Forèstec que ha permès fi nançar les despeses derivades del desplega-
ment de la campanya, concretament la contractació de personal per a dur a terme tasques d’informació als visitants 
sobre prevenció d’incendis i control de pas als accessos del Parc Natural del Montnegre durant els caps de setmana i fes-
tius dels mesos d’estiu i tasques d’avís a la Polia local, a l’ADF i a bombers qualsevol possible inici d’incendi o qualsevol 
activitat que pugui ser generadora de risc. Aquestes persones segueixen les indicacions concretes i supervisió de l’ADF.

El dissabte 26 de setembre la Unió de Boti-
guers i la Caixa, coincidint amb la celebració 
del sorteig de la campanya Torna a l’Esco-
la, van lliurar les primeres targetes de Sant 
Celoni Comerç a l’alcalde Francesc Deulofeu 
i al regidor de Desenvolupament Marià Pe-
rapoch. Fins al moment s’han rebut més de 
500 sol·licituds de persones que volen dis-
posar d’aquesta nova targeta de fi delització 
que es pot servir com a mitjà de pagament 
a més de 50 establiments adherits a la UBIC. 
La targeta serveix també per a participar en 
campanyes i promocions i permet gaudir de 
descomptes en determinats serveis, com per 
exemple benzineres.

Campanya per promoure la 
recollida d’oli de cuina domèstic

Lliurament de les primeres targetes 
de Sant Celoni Comerç 

La UBIC i La Caixa van lliurar les primeres targetes 
a l’alcalde i al regidor de Desenvolupament

L’oli recuperat es transformarà en biodièsel i més endavant podria ser utilitzat com a combustible 
d’alguns vehicles municipals
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Cultura

Energies renovables 3

Sostenibilitat

Des del passat 1 de setembre, s’han deixat de fabricar i distribuir a la UE 
les bombetes incandescents de 100 vats.

S’aplica així una Directiva de la Comissió Europea que aposta per retirar 
del mercat aparells d’alt consum i escassa efi ciència energètica. Darrera 
de les bombetes de 100W seguirà la resta. Les més utilitzades, les de 60 
W, es fabricaran fi ns a setembre de 2011 i les de menys potència (40 W 
i 125 W) fi ns a setembre de 2012.

Com alternativa, actualment disposem de tres opcions: les làmpades 
de baix consum, les halògenes i els LED, totes elles més econòmiques a 
la llarga  perquè consumeixen menys i duren més, però el seu preu de 
compra és superior. 

Aprofi ta’t del Pla Renove d’electrodomèstics, calderes i 
aparells d’aire condicionat

Bombetes 
incandescents

Bombetes baix 
consum

Estalvi

Cost inicial 0,60 euros 8,5 euros - 7,9 euros

Potència (W) 100 W 20 W 80 W (80%)

Hores anuals d’ús 3 h/dia – 1.095 h/any 3 h/dia - 1.095 h/any

Consum anual (kWh) 109,5 kWh 21,96 kWh

Vida útil de les bombetes 1.000 hores 10.000 hores

Cost reposició 0,66 euros/any 0,93 euros/any - 0,27 euros

Preu energia 0,1 euros kWh 0,1 euros kWh

Cost energètic anual 10,95 euros 2,19 euros 8,76 euros

Cost econòmic anual 11,61 euros 3,12 euros 8,49 euros

La biomassa
La biomassa és la quantitat de matèria orgànica total existent en un lloc determinat.  
La biomassa com a recurs energètic es divideix en tres tipus:

- La biomassa natural: produïda a la natura sense intervenció humana, com la llenya dels boscos, arbusts, etc.
- La biomassa residual: generada per qualsevol tipus d’activitat humana, principalment l’agricultura i la ramaderia tot i que s’inclouen també 

els residus.
- Els cultius energètics: cultius conreats específi cament per produir combustible i no per al seu ús tradicional. La seva fi nalitat és produir bio-

massa amb les millors característiques possibles per la producció energètica, és a dir, se seleccionen els cultius que proporcionen més energia 
en menys temps. 

Com s’aprofi ta energèticament?
Es pot obtenir energia de la biomassa per combustió directa, però a més a més es pot fer servir indirectament, mitjançant la seva transformació en 
productes assimilables als combustibles derivats del carbó i del petroli.

Primer pas per a la 
desaparició de les 
bombetes incandescents

El Pla Renove 2009 promou la introducció 
d’equips efi cients en el sector domèstic mit-
jançant l’atorgament d’ajudes als titulars que 
canviïn un electrodomèstic per un altre de 
classe A o superior que fi guri en la classifi cació 
establerta per l’IDAE, una caldera per una de 
condensació, o bé el seu aparell d’aire condi-
cionat actual per un altre amb una qualifi cació 
energètica classe A. En el cas de les rentadores 
i rentavaixelles hauran de tenir, a més, catego-
ria d’efi càcia de rentat A.

El període de sol·licitud va començar l’1 de 
setembre i s’allargarà fi ns al 15 de novembre 
de 2009, o fi ns a l’exhauriment del pressupost 
disponible. 

Pots consultar les condicions dels ajuts, 
les quanties màximes segons tipus d’elec-
trodomèstic, els tràmits i més al web 
http://www.plarenove2009.cat/ o al telè-
fon 900 81 47 90

Processos de conversió de la biomassa

Veiem un exemple: Si una bombeta incandescent de 100W costava uns 60 
cèntims d’euro, els models de bombetes de baix consum costen entre 8 i 
9 euros, el que representa un 7,9 euros més. Amb la bombeta tradicional 
de 100 W i per un consum d’unes 3 hores diàries, el cost econòmic anual 
(cost de l’energia + el cost de reposició de la bombeta) és de 11,61 euros, 
mentre que amb la bombeta de baix consum el cost seria de 8,49 euros.
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Esports

L’equip femení d’arc 
compost, sotscampió 
d’Espanya de clubs
Les arqueres celonines Carme Atienza,  Elena 
García,  Enia García,  Manuela Martinez i Charo 
Reyes, han aconseguit la medalla d’argent al 
campionat d’Espanya de Clubs disputat el 20 
de setembre a Madrid. Tot i arribar a la fi nal 
en la quarta posició del ranking classifi catori, 
les celonines van aconseguir el sotscampionat 
i el record d’Espanya en la puntuació de les 24 
fl etxes en un encontre.

Millores als vestidors del 
Camp de Futbol de la 
Batllòria
Durant el mes de setembre s’ha renovat el sis-
tema de producció d’aigua caleta sanitària a 
les instal·lacions del Camp de Futbol de la Ba-
tllòria. Els nous equips de producció i acumu-
lació permeten un ús més efi cient de l’energia 
i garanteixen una millor qualitat del servei i un 
millor control sanitari.

Després de superar l’Auditoria de Certifi cació, el  Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes ha 
estat acreditat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb la 
certifi cació mediambiental EMAS. Es tracta del primer centre esportiu català que assoleix aquesta 
certifi cació. El Sot de les Granotes està gestionat per UFEC Gestió i Serveis SL.

Amb aquesta nou pas es dóna continuïtat a la política de l’ajuntament de Sant Celoni d’incorporació 
de criteris de sostenibilitat a la gestió municipal així com en la de les principals empreses que ges-
tionen serveis municipals. Ara fa un any, dos altres equipaments municipals, el Safareig i  l’Ateneu- 
Centre Municipal d’Expressió, ja van aconseguir implantar un sistema de gestió ambiental d’acord 
amb la Norma ISO 14.001 i el Reglament europeu EMAS.

El Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS) és un sistema voluntari de gestió am-
biental que permet a les organitzacions, tant públiques com privades, avaluar i millorar el seu com-
portament ambiental amb la integració de criteris ambientals en la seva política i la seva gestió.

Recepció institucional 
als expedicionaris del 
CESC al Tocllaraju
L’ajuntament de Sant Celoni va organitzar el 
passat 18 de setembre un acte de recepció als 
expedicionaris del CESC que aquest estiu van 
fer el cim del Tocllaraju, al Perú. Durant la tro-
bada l’alcalde Francesc Deulofeu va felicitar no-
vament als excursionistes per la nova gesta as-
solida i va reiterar “l’enhorabona i l’agraïment 
a l’entitat per la tasca social i esportiva que 
ofereixen al municipi des de fa 25 anys”.

Esportistes federats i 
afi cionats participen al X 
Torneig tennis taula 
80 esportistes, 50 federats i 30 afi cionats, di-
vidits en 5 categories diferents, van participar 
el passat 13 de setembre al Pavelló d’esports 
al X Torneig tennis taula, organitzat pel Club 
Amics Tennis Taula Sant Celoni. El Club ja ha 
començat els entrenaments: l’escola de nens 
i nenes els dimarts i dijous de 18.30 a 20 h 
i els federats, els dilluns i dimecres de 19 a 
20.30 h. Les persones interessades es poden 
dirigir al Pavelló d’Esports o enviar un correu a 
cattsantceloni@gmail.com

L’hoquei patins estrena 
temporada amb la pre-
sència de la Selecció ca-
talana 
El tradicional torneig d’inici de temporada or-
ganitzat per la secció d’hoquei del Club Patí 
Sant Celoni va comptar el darrer cap de set-
mana d’agost amb la presència de la Selecció 
catalana absoluta que es va imposar davant el 
primer equip celoní i el GEiEG de Girona. Les 
categories de prebenjamí, benjamí, aleví i in-
fantil del CP Sant Celoni van competir contra el 
CP Breda, CP Maristes Sant Joan i CP Congrés.

28 equips participen a 
les 24 Hores d’slot
El Pavelló Municipal d’Esports va acollir el da-
rrer cap de setmana d’agost les 24  hores d’slot 
organitzades pel Club Minibòlids Sant Celoni 
amb una participació de 28 equips.
Amb un total de 4.434 voltes, l’equip Aloy-
Shop va guanyar la competició, seguit de Mas 
Slot amb 4392 voltes i de l’equip Slotmania 
amb 4369.

230 ciclistes a la X Puja-
da al Turó de l’Home 
Diumenge 6 de setembre, en el marc de la 
festa major, 230 ciclistes van participar a la 
desena pujada al Turó de l’Home organitzada 
pel Club Ciclista Sant Celoni. 195 persones 
van completar el recorregut de gairebé 26 km. 
amb un desnivell de 1400 metres i amb trams 
d’11% de desnivell i alguna rampa del 14%.

L’expedició d’Alta Muntanya, que estava forma-
da per 13 persones del Baix Montseny i l’Alt Ma-
resme d’entre 28 i 50 anys

El Sot de les Granotes, el primer cen-
tre esportiu català que aconsegueix 
la certifi cació ambiental EMAS

El club ja ha començat els entrenaments de 
l’escola de nens i nenes i dels federats

Per categories els primers van ser: Josep Patiño 
(1 h 13’ 58’’) i Isabel Eizmendi (1h 32’ 35’’)

La Selecció catalana es va imposar davant el 
primer equip celoní i al GEiEG
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Habitatge

HORARI d’atenció presencial al Safareig 
dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h, dimarts i dijous de 17 a 19 h

habitatge@santceloni.cat

Més informació a l’Ofi cina Local d’Habitatge al web 
www.santceloni.cat/habitatge

L’Ofi cina d’Habitatge del Baix Montseny ha incrementat 
en un 73% la tramitació d’ajuts al lloguer 

Grup C: totes les unitats familiars que tenen un contracte de lloguer que 
suposa més del 30% dels seus ingressos, sent els ingressos de la unitat de 
convivència de la que en formen part, inferiors a dues vegades i mitja el 
salari mínim (2,5 IPREM) que ve a ser uns 22.000 euros anuals depenent del 
nombre de membres de la unitat de convivència. 

Grup D: joves de fi ns a 35 anys d’edat que no compleixen els requisits per 
poder sol·licitar la prestació de la Renda Bàsica d’Emancipació del Ministerio 
de Vivienda

Què és? 
És l’identifi cador ofi cial i obligatori dels 
béns immobles, format per un codi alfanu-
mèric de vint caràcters, que en permet llur 
localització.

És obligatori? 
Sí, està regulat per Real Decret 1/2004de 5 
de març pel que s’aprova el Text refós de la 
llei del Cadastre Immobiliari.

On és obligatori? 
- Instruments Públics, manaments i resolu-

cions judicials.

- Expedients i resolucions administratives.

- Documents on constin els fets, actes o 
negocis de transcendència real relatius al 
domini i altres drets reals.

- Contractes de lloguer de béns immobles 
o de cessió per qualsevol títol de l’ús del 
immoble.

- Contractes de subministrament d’energia 
elèctrica.

- Documents que posin de manifest 
qualsevol alteració d’ordre físic, jurídic o 
econòmic dels béns immobles (declaraci-
ons tributàries, projectes tècnics, certifi ca-
cions de fi nalització d’obra, etc.).

- Documents privats que tinguin per objec-
te els béns immobles.

La referència cadastral ha de fer-se constar 
també al Registre de la Propietat.

El incompliment  de l’obligació d’aportar 
la referència cadastral es qualifi ca com 
infracció tributària simple i podrà ser sanci-
onada, prèvia tramitació del corresponent 
expedient sancionador, amb multa que pot 
oscil·lar entre 60 i 6000 euros.

La referència cadastral

L’Ofi cina d’Habitatge del Baix Montseny ha tramitat 283 ajuts al lloguer per a persones amb risc d’exclusió social de la Generalitat corresponent a l’any 
2009, una xifra que representa un 73% més que l’any anterior. La majoria de les persones sol·licitants són ciutadanes de Sant Celoni (61%), Santa 
Maria de Palautordera (17%) i Llinars del Vallès (11%). Aquest increment s’explica per la transformació de l’Ofi cina Local d’Habitatge de Sant Celoni en 
l’Ofi cina Habitatge del Baix Montseny, amb punts d’informació i recepció de documentació també a Llinars del Vallès i a Santa Maria de Palautordera.

Segons dades de la mitjana de les rendes de lloguer s’ha constatat una disminució dels preus de lloguer que han passat de 539 euros l’any 2008 a 
483 euros enguany situant el preu mitjà a nivells de l’any 2005-2006.
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Subvencions

Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Tramitació

Ajut mensual de 90 euros per els alumnes 
de les escoles bressol privades del municipi

curs 
2009 - 2010

Families amb fi lls/es de 0-3 anys matriculats a 
les escoles bressol La Caseta del Bosc i Escola 

Pascual
OAC

Pla Renove d’electrodomèstics, calderes i 
aparells d’aire condicionat

fi ns al 15 de 
novembre de 
2009 o fi ns a 

l’exhauriment 
del 

pressupost 
disponible 

titulars que canviïn un electrodomèstic per 
un altre de classe A o superior que fi guri en la 

classifi cació establerta per l’IDAE

http://www.plarenove2009.cat/ 

o al telèfon 900 81 47 90

Transport públic gratuït per a nens i nenes 
de 4 a 12 anys Indefi nit

Infants de 4 a 12 anys

www.t-12.cat
Servicaixa

Estanc 
Centre d’atenció al client de la xarxa 

de transport públic

Sol·licitud del títol de família nombrosa Indefi nit
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 ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Sol·licitud i Revisió de grau de disminució Indefi nit Totes les persones en necessitat de reconèixer 
el seu grau de disminució

Àrea de Comunitat
OAC

Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 
Ciutadania

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

prestacions vinculades
Indefi nit

Persones amb problemes de dependència 
vinculats a la mobilitat

Àrea de Comunitat
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Programa “Noces d’Or” Indefi nit Matrimonis que celebren els 50è aniversari de 
casament

OAC
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Descodifi cadors TDT Indefi nit

Persones que resideixin en un municipi afectat 
per l’apagada de Fase I, com Sant Celoni, 
no disposar de sintonitzador TDT a casa, i 

pertànyer a un dels col·lectius de risc d’exclusió 
(veure www.infoayudastdt.red.es) 

Àrea de Comunitat

Renda bàsica emancipació Tot l’any Joves d’entre 22 i 30 anys per pagar el lloguer Ofi cina 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
Ofi cina Local d’Habitatge

iii
Temporal

Propietaris individuals que volen fer obres de 
rehabilitació al seu habitatge

Ofi cina Local d’Habitatge
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Préstec de portàtils, un servei municipal amb una gran acollida

Tecnologies de la informació

Fa un any que l’ajuntament de Sant Celoni 
va posar en marxa el préstec d’ordinadors 
portàtils a la biblioteca l’Escorxador i està 
sent tot un èxit. A més a més, des del mes 
de juny s’ha ampliat a la Rentadora. Entre 
aquest dos equipaments s’han posat a l’abast 
de la ciutadania un total de 6 ordinadors por-
tàtils.  Precisament durant els mesos de juliol 
i agost aquest servei ha continuat funcionant 
al 100% a la biblioteca l’Escorxador. Al juliol 
es van fer 200 préstecs i a l’agost 106.

Per poder demanar un ordinador, només cal 
anar a la Biblioteca o a la Rentadora dins el 

seu horari i formalitzar un registre previ si és 
la primera vegada que s’accedeix al servei. 
També cal tenir més de 18 anys i s’ha de 
presentar el carnet de la Biblioteca o el DNI. 
El període de préstec pot oscil·lar entre 30 
minuts fi ns a dues hores, depenent de la llista 
d’espera.

Aquest préstec permet als usuaris accedir a 
la informació a través de la xarxa sense fi ls, 
així com poder treballar amb totes les eines 
ofi màtiques. L’usuari és el responsable de 
l’ordinador durant les hores del préstec, per 
tant, no el pot deixar a altres persones. 

Aquest estiu s’ha ampliat el servei en 
col·laboració amb diversos establiments 
oberts al públic, que tenen ordinadors por-
tàtils a disposició dels seus clients.
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Habitatge

OAC

Espai obert

Amb dos anys de funcionament, l’Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana de la Batllòria, situada a les Casetes (c/ 
Miquel Mateu, 6), ha anat ampliant les seves presta-
cions. Entre les darreres novetats hi ha 2 ordinadors 
a disposició de la ciutadania amb connexió a Internet 
que els batlloriencs i batllorienques utilitzen bàsica-
ment per a la recerca de feina, el segellat periòdic de 
les prestacions per atur i la sol·licitud de l’Informe de 
Vida Laboral. L’OAC també disposa de connexió Wi-fi  
que permet a les persones que tinguin portàtil, con-
nectar-se a Internet de forma gratuïta. Els ordinadors 
estan disponibles de dilluns a divendres de 9.30 a 
13.30 h. i a la tarda, de 16 a 20 h.

A l’OAC de la Batllòria s’hi poden realitzar 
diferents tràmits com ara: 

- Altes en el padró d’habitants
- Canvi de domicili o dades
- Sol·licitud de volants / certifi cats d’empadronament
- Subvenció / fraccionament IBI
- Bonifi cació taxa escombraries
- Responsabilitat patrimonial
- Inscripció en el Cens d’animals de companyia
- Presentació de queixes i suggeriments
- Lliurament de la targeta de bus urbà per a la gent gran
- Qualsevol tipus d’informació que tingui a l’abast 

l’Ajuntament

Horari: 
De dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h

C/ Miquel Mateu, 6 (Les Casetes)
08476 La Batllòria
Tel. 93 847 01 59
labatlloria@santceloni.cat

15 anys de Trup de Nassos!
Gràcies pel vostre treball!
Trup de nassos és un grup d’animació format per persones vinculades a diferents 
camps de l’espectacle al carrer. Es van constituir a partir del viatge que els gegants 
de Sant Celoni van fer a Mostar (BiH), l’agost del 94. Després d’aquesta experièn-
cia, van constatar la necessitat de repetir el viatge tantes vegades com fós possible 
per portar un somriure allà on hi hagi un nen que encara no el tingui.
Perquè segons Trup de Nassos “no hi ha res millor al món que una rialla a la boca 

d’un nen, i perquè allà on més falten és on més costa d’aconseguir-la”. 

L’Esplai reprèn l’activitat 
L’Esplai ha començat altra vegada activitats. Després d’un estiu que per nosal-
tres se’ns ha fet curt, hem començat la temporada 2009- 2010. Aquestes són 
algunes de les nostres activitats: Ioga i tai-txi funcionen des dels dies 14 i 15 
de setembre, respectivament; català comença dilluns 5 d’octubre i dimarts 6;  
anglès el dia 8 d’octubre; ball de saló i country a partir dels dies 5 i 9 d’octubre. 
Queden algunes activitats com la coral, sardanes i piano que encara estan per 
acabar de concretar el seu dia i hora d’iniciació. Les persones interessades podeu 
passar per l’ofi cina on us donarem informació detallada de totes les activitats 
que es fan. Que tinguem tots un bon curs!  

La Junta de l’Esplai 

Feliços 102 anys!
La celonina Sabina Tarragon Salvador va complir 102 anys el passat 14 de set-
embre. En nom de l’ajuntament, l’alcalde Francesc Deulofeu i el regidor d’Entorn 
Marià Perapoch li van portar un ram de fl ors. Que per molts anys Sabina!

Curs de danses del món
Vine a ballar, prova-ho sense compromís durant l’octubre!

Curs d’iniciació a Sant Celoni: del 5 d’octubre de 2009 al 25 de gener de 2010
Horari: tots els dilluns, de 21.30 a 22.30 h 
Lloc: Sala petita de l’Ateneu 
Preu: 45 euros (inclou tots els dilluns d’octubre a gener)
Inscripcions: octubre i novembre  
Associació PASSALTPAS, Danses del Món
Telèfon grup Sant Celoni: 93 867 69 43, 654 448 416

L’Ofi cina d’Atenció Ciutadana de la Batllòria 
millora les seves prestacions

Segons l’Observatori Català de la Inclusió Social, al 2006 un 7% de les famílies 
catalanes percebien menys de 460 euros al mes, constituint el grup de pobresa 
alta. Amb la crisi econòmica aquesta situació s’ha agreujat i fa augmentar el 
nombre de persones necessitades que requereixen de la nostra solidaritat.

Amb motiu del Dia internacional de l’alimentació (16 d’octubre) i del Dia inter-
nacional d’eradicació de la pobresa (17 d’octubre) s’ha iniciat una campanya 
nacional de recollida d’aliments i de sensibilització.

A Sant Celoni fa anys que Càrites parroquial, Creu Roja i l’Ajuntament ges-
tionem projectes permanents dedicats a garantir els aliments bàsics a tota la 
població. Amb motiu d’aquesta campanya et demanem la teva col·laboració i 
complicitat.

Aliments bàsics necessaris: 
Arròs, sucre, llegums, oli, pasta, galetes, farina, conserves en llauna 
(sardines, tonyina, tomàquet) i llet.

Punts de recollida: 
- A Càrites (a la parròquia, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h).
- A Creu Roja (ctra. Vella, de 9 a 13 h i de 15.30 a 17.30 h).
- A les escoles.

Del 13 al 17 d’octubre de 2009
Gran recapte d’aliments a Sant Celoni
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Sant Celoni i la Batllòria volen decidir!

Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Celoni i la Batllòria va presentar el dia 9 
de setembre del 2009 una moció perquè en el proper ple de l’ajuntament s’aprovi 
la creació d’una Comissió Organitzadora de la Consulta per la Independència de 
Catalunya que, de forma unitària i en pla d’igualtat, estigui formada per les forces 
polítiques presents a la vila, i per les entitats i persones que voluntàriament s’hi 
vulguin adherir. Tothom que vulgui ha de poder participar en aquesta Comissió a 
fi  que la Consulta compti amb el suport més gran possible (a Arenys de Munt votà 
el 41% de la població major de 16 anys resident a la vila). Per part nostra, hem 
fet arribar la moció a totes les forces polítiques representades a l’Ajuntament amb 
l’objectiu de consensuar-ne la redacció i aconseguir la celebració de la consulta 
abans de Nadal. 
Sant Celoni i la Batllòria tenen dret de decidir quin futur volen –com ja es va fer 
amb l’ARE-, perquè, en democràcia, l’electorat sempre ha de poder expressar la 
seva opinió. Els catalans tenim èticament la força de la raó, enfrontada a la raó 
de la força de l’Estat espanyol. Sant Celoni i la Batllòria no han de deixar passar 
aquesta oportunitat i cal que se sumin a les moltes viles i ciutats de Catalunya que 
també organitzen consultes. Tan sols des de la unitat de les forces polítiques i de 
la societat civil es podrà aconseguir la fi ta de la independència de Catalunya. Entre 
tots podem aconseguir que la ciutadania de la nostra vila se senti encara més 
orgullosa de viure-hi! Felicitem els arenyencs per haver-se manifestat partidaris de 
l’emancipació nacional en una forma tan democràtica i inqüestionable i desitgem 
que aviat els habitants de Sant Celoni i la Batllòria ens expressem, al nostre torn, 
amb la mateixa claredat. L’onada d’il·lusió i compromís que ha de desvetllar aquest 
projecte ha d’escombrar la rèmora d’un estat que no és el nostre, al qual hem vist 
actuar impunement contra els interessos del poble català.

Secció local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria
santceloni@esquerra.org

Millor tard que mai

El nostre grup, conscient de la importància de l’educació també en la franja d’edat de 0 a 3 
anys, va projectar la primera escola bressol al nostre municipi: El Blauet. A més, en el nostre 
programa electoral, ja proposavem la creació de dues escoles bressol més, una d’elles a la 
Batllòria. Aquesta proposta la fèiem perquè ja prevèiem un augment de la demanda de 
places de 0 a 3 anys.

Aquest mes de juny de 2009 ens vam trobar amb la següent situació: unes 60 famílies no 
van poder matricular els seus fi lls/lles a l’Escola Bressol Municipal mentre escoles privades 
bressol de Sant Celoni tenien places lliures. L’actual equip de govern de CiU que, segons 
sembla, no havia fet cap previsió ni cap seguiment d’aquesta situació, no va prendre cap 
mesura per mirar de solucionar d’una banda el problema de les famílies que no tenien 
places i d’altra el problema  de les escoles del municipi que en tenien de lliures i que veien 
el començament de curs amb preocupació per la seva pròpia supervivència.

Davant d’aquest “no fer res”, tan habitual de l’actual equip de govern, en el ple del mes 
de juny, el nostre grup va preguntar directament al Sr. Deulofeu quin seguiment pensava 
fer d’aquestes famílies que no havien pogut matricular els seus fi lls. La seva resposta va ser 
que no s’estava fent cap seguiment. Nosaltres sí que ho vam fer i ens vam reunir amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat i a petició seva, amb una de les escoles bressol 
privades del municipi. Els Serveis Territorials d’Educació es van mostrar oberts a qualsevol 
iniciativa en el moment en què l’Ajuntament es posés en contacte amb ells per enfocar el 
problema i aportar-hi solucions. 

En el ple del mes de Juliol vam tornar a insistir en aquest tema i vam instar al govern 
municipal a posar-se en contacte amb Serveis Territorials d’Educació davant la predisposició 
d’aquest Departament per a trobar una solució adient a aquesta problemàtica.

Ens felicitem que, encara que sigui tard, el govern local hagi refl exionat, ens hagi escoltat i 
s’hagi decidit a donar ajudes a les famílies i així indirectament també a les escoles. Nosaltres, 
per la nostra banda, continuarem treballant com fi ns ara, fent una oposició constructiva, 
prenent la iniciativa i proposant solucions concretes als problemes de la nostra ciutadania.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

Places públiques d’Escola Bressol amb fi nançament de 
l’Ajuntament: Socialistes, en 18 anys, cap. Ciu, en dos 
anys, 300

Més coses noves fetes per CiU en 2 anys: Zones wifi , escola de teatre, skate park, 
circuit de salts per bicicletes, model participatiu de festa major, consultes populars, 
guia d’entitats, mostra d’entitats, nou tanatori, transport del Baix Montseny, 
manifest d’alcaldes pel Baix Montseny, recuperació de la Festa Major d’Olzinelles, 
senyera a la Plaça de la Vila, ofi cina d’habitatge, urbanització del Turó, model 
educatiu del municipi, Torre de la muralla, díptics del patrimoni, arranjament de 
l’entrada de l’Institut, voreres accessibles, jocs infantils a parcs i places, ordenança 
del civisme, diagnosi de la realitat juvenil, programació cultural anual inclòs el mes 
d’agost, ball mensual a l’Ateneu, triplicar els aparells de teleasistència, triplicar 
les hores de xec servei per l’assistència a domicili, triplicar les beques per llibres 
escolars, a més de la socialització de llibres, cursos per emprenedors, etc.

Aquesta mostra de coses noves que s’han fet en dos anys a Sant Celoni representa 
l’activitat i l’empenta del govern municipal. Però sobretot representa una nova 
manera de fer política al nostre municipi, de la qual ens en sentim orgullosos. 
Perquè ni la crisi econòmica, ni governar en minoria, ni l’actitud negativa del 
senyor Castaño -que no col·labora en res encara que sigui necessari per al 
municipi- ens han distret de la feina que havíem de fer i estem fent.

Queda l’altre meitat de legislatura. Seguirem treballant amb una actitud humil, 
que busca el consens i el diàleg, que no li sap greu preguntar al poble i rectifi car i 
que, lluny d’anar als llocs a fi gurar, va per feina. Així tindrem un nou centre de dia, 
un nou aparcament, una nova entrada al poble, una nova ràdio, un nou pavelló, 
un nou centre de formació a Sax-Sala, un nou pla local de joventut, una nova 
zona d’estudi a la Biblioteca i de nou, un altre llarg etcètera. Per Sant Celoni.

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

Tres mocions per Sant Celoni

Al passat Ple del 9 d’octubre es van aprovar tres mocions amb la fi nalitat, no 
de quedar en medalles per penjar-se a la solapa, sinó d’incidir activament en la 
realitat més immediata del nostre municipi.
 
La primera, presentada per la CUP i relativa a la dignifi cació del treball de les 
dones que realitzen els serveis de neteja a l’Ajuntament, es va poder aprovar amb 
el suport del PSC-PSOE. D’aquesta manera, es vol acabar amb la discriminació, 
en especial pel que fa al sou, que pateixen aquestes treballadores. 
 
La segona, també presentada per la CUP, denunciava precària situació de l’ús 
del català al Jutjat de Pau de Sant Celoni i va ser aprovada per unanimitat. 
Amb aquesta moció, els veïns i veïnes de la nostra vila podran utilitzar de forma 
plena el català per relacionar-se amb l’Administració de Justícia, cosa que fi ns 
ara no passava, tal i com va reconèixer l’alcalde, per la utilització de programes 
d’ordinador encara en castellà.
 
La tercera, presentada conjuntament per CiU, ERC i CUP donava suport a la 
Plataforma organitzadora de la consulta popular sobre la independència dels 
Països Catalans a Sant Celoni i la Batllòria, que aprofi tem per dir-ho, es reuneix 
cada dimecres, a 1/4 de 9, a l’escola de música. I l’Ajuntament no només li dóna 
suport, sinó que també li ofereix la infraestructura necessària.
 
Per lluitar per la llibertat, està molt bé que es faci referèndums, però el que 
és imrpescindible és el treball constant, el treball de dia rera dia, treballant 
pels col·lectius més desafavorits, treballant per l’ús del català en la nostra 
quotidianitat.

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

Partits polítics
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

AGENDA

RECTORIA VELLA
10 d’octubre – 9 de novembre

Flors de l’alta vall del Ter
Fotografi es de Pere Barnola

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
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L’Entrefestes programa les seves activitats entre la Festa Major i Nadal, i completa d’aquesta manera l’oferta cultural de tot l’any.

L’entrefestes 
Programació musical de tardor

Dissabte, 31 d’octubre, a les 10 de la nit
Veniu, a Venècia s’hi fan concerts
Quintet de solistes de l’Orquestra Camareta XXI

Dissabte, 14 de novembre, a les 10 de la nit
Caminos cruzados
Horacio Fumero & Albert Bover Duo

Dissabte, 28 de novembre, a les 10 de la nit
20 anys!
Spanish Brass Luur Metalls

Dissabte, 12 de desembre, a les 10 de la nit
Un tast de cordes
Orquestra de Cambra de Terrassa 48

Preus entrades

- Públic general     10 euros
- Menors de 14 anys o majors de 65   5 euros
- Joves entre 14 i 29 anys amb Carnet Jove 5 euros 
- Menors de 2 anys    gratuït

Venda d’entrades

- A partir de dilluns, 26 d’octubre, al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 10 a 13 h 
i de 17 a 20 h,  a través de targeta de crèdit o efectiu.

- Mitja hora abans de cada espectacle, a les taquilles del Teatre 
Municipal Ateneu.

CAN RAMIS
15 d’octubre – 1 de novembre

Inauguració dijous 15 d’octubre 

a les 8 del vespre

25 anys del CESC i 
Perú 2009
Fotografi es del CESC

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

Dissabte, 10 d’octubre

Inauguració exposició: 
Flors de l’alta vall del Ter
Fotografies de Pere Barnola

 A les 7 de la tarda  A la Rectoria Vella
Organitza: Ajuntament de Sant Celoni i 
Ripollès desenvolupament

Diumenge, 11 d’octubre

Bellver de Cerdanya – Bagà
Excursió pel GR 107 (Camí dels Bons 
Homes)

 A les 7 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC
Preu: Socis 15 euros, No socis 20 euros

Concert i ball, amb l’Orquestra Setson
 A les 6 de la tarda
 A la Sala gran de l’Ateneu

Preu: 7 euros

Dijous, 15 d’octubre

Inauguració exposició: Els 25 anys del 
CESC i Perú 2009
Fotografies del CESC

 A les 8 del vespre
 A Can Ramis

Divendres, 16 d’octubre

Hora del Conte a la Batllòria
Vols ser amic meu?, 
a càrrec de Vadecontes

 A 2/4 de 7 del vespre
 A la Biblioteca de la Batllòria

Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Xerrada i taller: tast de xocolates
A càrrec de Joan Muntada.

 A les 7 del vespre
 A la Biblioteca l’Escorxador

Presentació del llibre Entre reixes. 
Records de la presó model (1939...) 
de Fra Ricard d’Olot

 A 2/4 de 8 del vespre
 A la Sala petita de l’Ateneu

Organitza: Associació Cedre, Càritas 
Parroquial i Llibreria l’Alguer

Nit de lletres
El barco de la muerte de B. Traven

 A les 9 del vespre
 A l’Hotel Suís

Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Dissabte, 17 d’octubre

Dia Internacional del càncer de mama
Actes de celebració

 A partir de les 10 del matí
 A la plaça de la Vila

Organitza: Catalunya contra el Càncer

Ballibierna (3.056 m) i 
Culebres (3.051 m)
Sortida d’alta muntanya

 A les 3 de la tarda
 A la plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC

Diumenge, 18 d’octubre

Sta. Victòria de Sauleda i St. Miquel de 
Cladells
Sortida de natura per la ruta de les 10 
ermites

 A les 8 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC

Gala lírica
Concert a l’Ateneu

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

Organitza: Societat Ateneu

Dilluns, 19 d’octubre

Jornada de Networking
Per a les empreses del Baix Montseny

 A les 7 de la tarda
 A la Rectoria Vella

Organitza: Marketing On Line

Dissabte, 24 d’octubre

Monestir de Sant Benet del Bages
Sortides culturals 2009

 A les 8 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Castanyada i Diada del Soci
Festa social del CESC

 A les 7 de la tarda
 A la plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC

Concert de cant coral
Amb el Cor Llevant

 A les 9 del vespre
 A la Sala Gran de l’Ateneu

Organitza: As. Neurològica Amics Baix 
Montseny

Diumenge, 25 d’octubre

Tarda de Dansa
A benefici de Catalunya contra el Càncer

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

Organitza: Catalunya contra el Càncer

Dimarts, 27 d’octubre

Audició
Alumnes de l’Escola de Música

 A les 8 del vespre
 A la Sala Petita de l’Ateneu

Dimecres, 28 d’octubre

Audició. Alumnes de l’Escola de Música
 A les 8 del vespre
 A la Sala Petita de l’Ateneu

Dijous, 29 d’octubre

L’Impost de Successions. 
Què sap sobre les herències?

 A les 8 del vespre
 A la Sala Petita de l’Ateneu

Organitza: Associació per a la Reforma de 
l’Impost de Successions a Catalunya

Dissabte, 31 d’octubre

Petita hora del conte
Contes de tardor amb en Cigró, 
a càrrec de Txo Titelles.

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

Taller per fer sabó a prtir d’oli vegetal
 A les 5 de la tarda
 A la plaça de la Vila

Inscripcions XXXII Marxa pel Montseny
 De 6 a 9 de la tarda
 A la plaça de la Vila

Sardanes. Cobla Ciutat de Terrassa
 A les 7 de la tarda
 A la plaça de la Vila

Programa Entrefestes
Música barroca: Veniu, a Venècia s’hi 
fan concerts

 A les 10 del vespre
 A la Sala Petita de l’Ateneu

Diumenge, 1 de novembre

XXXII Marxa pel Montseny
Nova edició de la tradicional caminada 
de muntanya

 A 2/4 de 8 del matí
 Al Pavelló Municipal d’Esports

Organitza: CESC i SOM Sant Celoni

Cinema a l’Ateneu
Banderas de nuestros padres, 
de Clint Eastwood

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

6, 7, 8 i 9 de novembre

Festes de Sant Martí
El programa de festes es repartirà 
a totes les cases. 
www.santceloni.cat/festesdesantmarti

Divendres, 13 de novembre
Programa Música Comentada
Richard Wagner, l’òpera com a obra 
d’art total

 A les 9 del vespre
 A la Sala Petita de l’Ateneu

 L1 -  L. Moreno  629 87 80 70
L2 -  J. Codina  617 55 42 66
L3 -  J. Muñozo  659 49 44 11
L4 -  J. Arias  686 89 41 33
L5 -  J.C.Rossa  649 44 77 52
L6 -  G. Alvarez  670 27 90 90 
L7 - S. villaescusa  608 13 09 12

TAXI - SERVEI DE GUÀRDIA
de 20 a 8 h

OCTUBRE Taxi 
guàrdia 

Taxi 
retén 

1-3 L4 L5

4-10 L5 L6

11-17 L6 L7

18-24 L7 L1

25-31 L1 L2


