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El Baix Montseny:
junts anem a més!
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El Baix Montseny:
junts anem a més!
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Privilegi
Començar el mes amb les festes de Sant
Martí em fa sentir privilegiat: art, cultura,
fires i esport amb la gent de casa i fins un
homenatge a un il·lustre conciutadà ens
introduiran agradablement a la cova del
fred que ja triga massa a arribar.
I és en aquesta època que recordem que fa
un any signàvem el 1r Manifest d’alcaldes i
alcaldesses del Baix Montseny i encetàvem
una nova manera de fer les coses, una visió
més àmplia que ens permetés guanyar
eficàcia i optimitzar els recursos en la prestació de serveis a la ciutadania. En aquestes pàgines hi trobaràs un resum de les
principals iniciatives endegades i també hi
trobaràs el compromís de seguir avançant
en aquest camí que ens fa col·lectivament
més forts.
Finalment, i entremig de moltes altres bones notícies, temps d’alegria per l’atenció,
la prevenció i el tractament de la dependència: comencem a caminar amb fermesa
cap al nou hospital i també cap al primer
centre de dia de Sant Celoni.
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Ara fa un any del 1r Manifest municipalista del Baix Montseny on per primer cop,
una quinzena d’ajuntaments reconeixien l’existència de la comarca i la seva vitalitat i es comprometien a intensificar el treball conjunt per millorar i incrementar
la prestació de serveis a la ciutadania.
El 24 d’octubre passat, l’Institut d’Estudis Catalans per mitjà de la Societat Catalana de Geografia, va escollir el Baix Montseny com una de les comarques -no
reconegudes a nivell administratiu- a estudiar. Una cinquantena de geògrafs es
van reunir a la Rectoria Vella amb diferents representants polítics i tècnics per
conèixer millor la realitat del Baix Montseny.
A continuació trobareu totes les activitats i iniciatives conjuntes endegades des
d’aquell 22 de novembre de 2008 i també algunes que ja vénen de lluny, sempre amb l’objectiu d’optimitzar recursos i millorar les prestacions que oferim als
nostres pobles.

Junts per l’habitatge
L’Ajuntament de Sant Celoni va posar en servei la Borsa Local d’Habitatge l’abril del
2007 mitjançant l’externalització del servei. Un pas important va ser el maig del 2008
quan l’ajuntament va prendre la gestió directe de l’Oficina Local d’Habitatge, fruit de
la signatura del conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Davant l’important nombre d’atencions i tramitacions que l’Oficina realitzava a ciutadans d’altres municipis del Baix Montseny es va decidir crear l’Oficina d’Habitatge
Baix Montseny. El 26 de maig de 2009 es va signar el conveni de col·laboració de
l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny entre els municipis de Sant Celoni, Santa
Maria de Palautordera i Llinars del Vallès, i la resta de municipis s’hi estan adherint
actualment.
La seu central és l’Oficina Local d’Habitatge situada al Safareig i s’han creat 2 nous
punts d’informació als municipis amb més població del territori: Santa Maria de Palautordera i Llinars del Vallès. Aquest any 2009 s’han tramitat 283 sol·licituds per les
ajudes econòmiques pel pagament del lloguer de la Generalitat, el 63% de les quals de
ciutadans de Sant Celoni i la resta, el 37% d’altres municipis del Baix Montseny.
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Reunió d’alcaldes i regidors d’Habitatge del Baix Montseny per treballar el convei d’ampliació de la Oficina
d’Habitatge del Baix Montseny, el passat 25 de juny a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Celoni
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Junts amb els serveis a les persones
El mes de juny de 2008, 12 municipis del
Baix Montseny (els que pertanyen al Vallès
Oriental) i la Generalitat van formalitzar la
constitució del Govern Territorial de Salut
d’aquesta zona amb una població d’influència
de gairebé 50 mil habitants. Aquest organisme preveu que els ajuntaments puguin
participar en la planificació, la direcció i la
gestió del sistema sanitari del seu territori
per garantir una millor prestació dels serveis
amb competències sobre l’atenció primària,
hospitalària i sociosanitària.
En l’àmbit sanitari, tradicionalment, la gent
de Breda, Riells Viabrea i Hostalric han
tingut Sant Celoni com a referència. Per
aquest motiu, es va demanar a la Generalitat
l’ampliació del Govern Territorial de Salut a
aquests municipis de la Selva. La consellera
de Salut, Marina Geli, s’ha pronunciat a favor
d’aquestes incorporacions.
El Tritó del Baix Montseny, és el Pla Integral
sobre consums problemàtics de drogues i altres comportaments de risc que es desenvolupa a 13 municipis: Campins, Cànoves, Fogars

de Montclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni,
Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de
Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina i Vilalba Sasserra. Des del Tritó es
fan activitats preventives, s’afavoreix l’accés
al tractament i s’activen recursos d’inserció.
Entre altres activitats, actualment està impulsant la creació d’un grup de suport a persones
amb addiccions del Baix Montseny.

El Servei a la Dona atén a persones que es
troben en una situació de conflicte en la seva
relació de parella i/o pateixen maltractaments
físics i/o psíquics i necessiten orientació i
assessorament jurídic, psicològic i/o social. El
psicòleg fa la primera acollida i si la persona
necessita ser atesa a l’assessoria jurídica o
als serveis socials del municipi la deriva a
aquests serveis. Des de 1998 es dóna servei a
tot el Baix Montseny.

El Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç, CDIAP Baix Montseny, que
pertany a la xarxa pública de serveis especialitzats, és un servei adreçat a les famílies amb
infants de 0 a 6 anys amb dificultats en el
desenvolupament o risc de patir-los. Està integrat per un equip interdisciplinari, format per
una neuropediatre, dues fisioterapeutes, tres
psicòlogues i una treballadora social. Dóna
servei a les famílies de Sant Celoni, Vilalba
Sasserra, Llinars del Vallès, Sant Pere i Sant
Antoni de Vilamajor. Està situat al Centre
per a la Petita Infància i Família, a sobre de
l’Escola bressol municipal El Blauet.

Convocats per l’Institut d’Estudis Catalans, una cinquantena
de geògrafs es van reunir el passat 24 d’octubre a la Rectoria
Vella amb diferents representants polítics i tècnics per
conèixer millor la realitat del Baix Montseny

Junts promovem la cultura
Els regidors i regidores de cultura de la comarca van iniciar el maig de 2009 una via de
treball conjunta amb la voluntat de compartir
iniciatives de l’àmbit cultural que enforteixin
i millorin la relació entre els diferents municipis de la comarca. D’aquest treball conjunt
n’han sortit diferents iniciatives:
El Concurs Sant Celoni Sona s’ha ampliat a
grups de música amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny. Així mateix, es va proposar que els grups de música amateurs dels
Baix Montseny puguin itinerar en els diferents
municipis, participant en concerts i festes.
Premi literari del Baix Montseny. Aquest
certamen literari pretén situar el nom de Baix
Montseny en el món de la cultura, augmentant-ne l’aportació econòmica dels premis, la
retribució als jurats i creant un circuit perquè
la cerimònia d’entrega de premis i la presen-

tació de les obres sigui itinerant per la comarca. Els diferents ajuntaments han d’acabar de
valorar la iniciativa.
A la propera reunió prevista per finals de novembre, es valoraran també altres propostes
de treball com un calendari conjunt de festes
i esdeveniments culturals, mirar de compartir
materials, i estudiar la possibilitat de gestionar conjuntament algunes contractacions per
tal d’abaratir costos.

Junts millorem el
transport públic
El Pla de Transports de Viatgers de Catalunya,
aprovat per la Generalitat a principis d’aquest
any, ha inclòs una actuació de millora dels
serveis al Baix Montseny per adequar l’oferta
a les necessitats dels usuaris d’aquests municipis. Des de fa uns mesos funciona el bus
interurbà del Baix Montseny amb Sant Celoni
com a punt d’interconnexió.
En aquests moments els ajuntaments també
estan treballant amb un projecte de millora
del transport escolar.

El Centre Municipal d’Expressió acull
alumnes i entitats dels pobles de l’entorn.
En aquest sentit, hi ha subscrits convenis
de col·laboració amb diferens municipis del
Baix Montseny per al finançament de l’Escola
Municipal de Música i de Teatre i propostes
de dinamització cultural.

Viatge inaugural de la nova xarxa de bus interurbà
del Baix Montseny

1r Manifest municipalista del Baix Montseny
La comarca natural del Baix Montseny, és una realitat humana, social,
econòmica, natural i cultural, documentada ja des del segle IX, que continua
vigent i que, atesa la direcció cap on la globalització empeny el món, gaudeix
d’una actualitat absoluta i d’una nova oportunitat per guanyar el seu futur.
Avui, 22 de novembre de 2008, els alcaldes i alcaldesses del Baix Montseny que
ens hem reunit per fer comarca, és a dir, per compartir experiències, necessitats
i estratègies per enfortir la relació dels nostres municipis, signem el següent
manifest:

1. Que la comarca existeix i està viva
2. Que seguirem intensificant la relació entre tots els municipis del Baix
Montseny per millorar i incrementar la prestació de serveis a la ciutadania
perquè puguem gaudir d’una bona qualitat de vida.
3.Que emplacem a tots els grups parlamentaris del nostre país a demanar la
comarca del Baix Montseny a la propera llei d’ordenació territorial.
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Activitat de govern
Junts lluitem per l’ocupació
El mes de març passat es van reunir a Sant
Celoni regidors i regidores d’Ocupació del Baix
Montseny per posar en comú i coordinar diferents temes relacionats amb aquest àmbit. Els
participants es van plantejar diferents accions a
curt termini de cara a millorar la situació actual,
optimitzar la feina que es fa des de cada ajuntament i fer front comú. En aquest sentit van decidir fer un anàlisi de cada municipi sobre els recursos que es tenen i els serveis que s’ofereixen;
el perfil de les persones aturades i l’estructura del
mercat productiu. A més, es van plantejar diferents reflexions a llarg termini com el futur de la
comarca del Baix Montseny en temes d’ocupa-

ció, els parcs logístics, la indústria ecològica, de la
fusta, el turisme rural, l’atenció a la dependència i
com preparar-se pel futur.
En una trobada posterior es va tractar la presència d’aquests municipis a l’Acord per al Desenvolupament local i l’ocupació al Vallès Oriental, on
hi ha tots els agents productius (sindicats, patronals i administració). El Baix Montseny va aconseguir que s’acceptés la presència de dos representants d’aquest territori si bé fins aleshores només
hi havia representació dels municipis majors de
20.000 habitants, és a dir, Mollet i Granollers.

Un exemple de bona col·laboració entre municipis és la Fundació Acció Baix Montseny creada el setembre de 1998 per afavorir la millora
de la qualitat de vida, la igualtats d’oportunitats i
la inserció laboral i social de la població del Baix
Montseny que pateix algun tipus de disminució.
Ofereixen serveis de neteja, jardineria, pintura i
senyalització viària. El seu patronat, integrat inicialment per Sant Celoni, Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina, Montseny,
Fogars, Campins i Gualba, s’ha ampliat aquests
darrers dies amb 7 nous municipis: Llinars del
Vallès, Cànoves, Vilalba Sasserra, Sant Pere de
Vilamajor, Breda, Riells Viabrea i Hostalric.

Des de l’Ajuntame de Sant Celoni es vol seguir avançant en aquesta línia per aconseguir nous reptes pel Baix Montseny que, de ben segur, es tornaran a
posar en comú a la segona trobada d’alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores que tindrà lloc properament a Llinars del Vallès.

Activitat de Govern
El nou hospital a Can Riera de l’Aigua
Els tres grups municipals acorden la seva ubicació
Els tres grups municipals amb representació
a l’ajuntament de Sant Celoni (CiU, PSC i CUP)
han fet pública la decisió unitària d’ubicar el nou
hospital a Can Riera de l’Aigua. Després d’un
període de reunions i a partir de documentació
tècnica sobre les diferents possibles ubicacions, els tres grups s’han decidit per Can Riera
de l’Aigua perquè és “un entorn agradable,
té una distància del nucli urbà que permet
desplaçar-s’hi caminant i té una comunicació
directe i ràpida per la porta de Llevant”.

Pel que fa als terrenys els tres grups van recordar
que l’ARE que afecta aquesta zona encara no s’ha
retirat per part de la Generalitat, tot i que l’ajuntament ho ha reclamat en diferents ocasions.

L’Ajuntament de Sant Celoni ja ha comunicat la
decisió d’ubicar el nou hospital a Can Riera de
l’Aigua al Departament de Salut.

Hospital
Francesc Deulofeu com a representant de
l’equip de govern de CiU, Joan Castaño pel PSC
i Montserrat Vinyets per la CUP s’han felicitat
per haver aconseguit que “el tema hospital no
fos una arma de joc polític sinó de consens.”
El terreny proposat, de 20.500 m2, ocupa
l’espai existent entre la casa de pagès de Can
Riera i el camí. El nou Hospital de Sant Celoni tindrà una àrea d’influència d’uns 70mil habitants i
donarà servei a les poblacions del Baix Montseny.

Un centre de dia per a Sant Celoni més aprop
L’ajuntament hi destinarà la major part dels diners que rebrà del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
L’ajuntament de Sant Celoni construirà un
Centre de dia d’uns 800 metres quadrats
i amb capacitat per a unes 40 persones al
terreny de la Montcanut. Aquesta és la principal inversió que proposa l’ajuntament per
destinar els prop d’1,8 milions d’euros que
rebrà del Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local.
El Centre de dia es construirà on actualment
hi ha l’edifici central de la Montcanut, que
s’haurà d’enderrocar, i els tallers on hi ha
el Pla de transició al treball s’arreglaran per
a ubicar-hi l’Associació Neurològica Amics
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Baix Montseny, una entitat que fa un treball
complementari al que assumirà el futur equipament.
Segons l’alcalde Francesc Deulofeu, “igual
que es va fer l’any passat amb el Centre de
formació i ocupació que estarà enllestit en
pocs mesos, enguany s’ha pensat destinar
els fons estatals a crear un nou equipament necessari pel poble que, tant en la
seva construcció com en el seu funcionament, suposarà la creació de nous llocs de
treball i millorarà l’atenció a les persones
depenents del municipi”.

El Centre de dia es construirà on actualment hi ha
l’edifici central de la Montcanut, que s’haurà d’enderrocar

Educació
Nous cursos
Novembre
- Curs bàsic de restauració de mobles
(inici 13 de novembre)
- Curs de director/a d’activitats de lleure
(inici 14 de novembre)
- Manteniment informàtic
(inici 7 de novembre)
Informació i inscripcions a la Rentadora
c/ Campins, 24, 1r pis
Tel 93 864 12 28
larentadora@santceloni.cat

Gener
- Cursos d’informàtica
Informació i inscripcions al Centre de
Formació d’Adults Baix Montseny
Període de matriculació per a les persones del
municipi: del 14 al 16 de desembre
i obert a tothom: del 17 al 18 de desembre.
C/ Torras i Bages,12, 1r.
Tel 93 864 12 25 cfadults@santceloni.cat

Xerrada

Música i so, efectes
sobre la salut
Com els sons, el soroll o la música poden
afectar la nostra salut? Realment quina
efectivitat té la musicoteràpia? Quines
són les realitats científiques de tot això?

4t cicle de música comentada sobre Wagner i Puccini
Aquests mes de novembre es realitzarà un nou cicle de Música comentada a l’Ateneu. Serà
un curs de dues sessions, la primera dedicada a la vida i obra de Richard Wagner i la segona
a Giaccomo Puccini, dos dels grans compositors de l’òpera del segle XIX, on podrem escoltar,
analitzar i aprofundir la música dels dos grans mestres. Tot això revestit d’anècdotes i curiositats
dels dos autors i del seu entorn social i històric.
El cicle el presenta i dirigeix el musicòleg Xavier Chavarria i Talarn i hi poden assistir tant els
afeccionats a la música, sobretot a la música d’òpera, com els encuriosits que tinguin ganes
d’entrar per primera vegada en aquest món.
13 de novembre
Richard Wagner: l’òpera com a obra d’art total
27 de novembre
Giaccomo Puccini: l’apoteosi de la melodia
Les sessions seran a les 9 del vespre
a la Sala Petita de l’Ateneu.
L’entrada és gratuïta

El curs de dansateràpia
arrenca amb una gran
participació
El curs de dansateràpia ha començat amb
èxit de participants al Centre Municipal
d’Expressió. Amb aquestes sessions es pretén
recuperar el moviment i la vivència amb el
propi cos i amb els altres, per tal d’afavorir
canvis que han de reflectir positivament en la
nostra salut i en la forma de relacionar-nos,
pensar, sentir i actuar.

17 de novembre:
la festa de la música!
Aquest any, la festa de Santa Cecília, patrona
de la música, cau en diumenge i per aquesta
raó l’Escola Municipal de Música celebrarà la
diada el proper dimarts 17 de novembre, i ho
farà amb dos concerts dels conjunts i cors de
l’escola: el primer, a les 6 de la tarda, a càrrec
de les formacions més joves de l’escola i a les
8 del vespre, i després d’un bon berenar, el
segon concert amb l’actuació dels combos, els
cors i la resta de conjunts de joves i adults.

Xerrada a càrrec de Marta Casellas,
musicoterapeuta.
Dijous 26 de novembre
a les 7 de la tarda
a la Biblioteca l’Escorxador

S’amplia el conveni del Pla Educatiu
d’Entorn fins el 2012
L’ajuntament i la Generalitat han signat un conveni per allargar el Pla
Educatiu d’Entorn fins al 2012. Aquest Pla treballa per aconseguir l’èxit
educatiu de tot l’alumnat de 0 a 18 anys, posant un èmfasi especial
amb els col·lectius més vulnerables: adolescents, nouvinguts, nois
i noies en risc d’exclusió. Per a aquest curs s’ha aprovat el projecte
d’actuacions valorat en uns 134 mil euros que aporta la Generalitat, el
Ministerio de Educación y Ciencia i l’ajuntament.

Alumnat i professorat de 4t d’ESO
disposaran d’una guia d’orientació
acadèmica
La Comissió Municipal d’Atenció a la Diversitat elaborarà aquest curs
una guia d’orientació acadèmica per 4t d’ESO amb un recull exhaustiu
de les sortides existents i un protocol de bones pràctiques pels tutors i
professionals dels centres educatius a l’hora d’orientar els joves. Aquest
comissió és un grup de treball que es va crear l’any 2001 i que depèn
orgànicament del Consell Escolar Municipal amb l’objectiu de fomentar
el treball en xarxa entre tots els centres educatius del municipi, els
serveis educatius de la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament.
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Cultura
En portada
Les festes de Sant Martí tenen un caire molt diferent a
la Festa Major de setembre;
la creació local, l’expressió,
les entitats, l’esport, la música.... i el patrimoni local
en són els protagonistes

Centenari de l’arribada
de l’electricitat durant les
festes de Sant Martí
Homenatge a Josep Alfaras
Durant les Festes de Sant Martí s’ha commemorat l’arribada de l’electricitat: el 6 de
novembre s’inaugurà a can Ramis l’exposició “1909-2009. Centenari de l’arribada de
l’electricitat a Sant Celoni” amb una xerrada
de Josep M. Abril. L’exposició és un document gràfic, amb textos i imatges de l’època,
del canvi que va suposar pels celonins i la
vila l’arribada de la nova energia. L’exposició
estarà oberta fins el proper 22 de novembre.
El diumenge 8 de novembre s’inaugurà
el bust de Josep Alfaras Prat al vestíbul de
la sala gran del Teatre Municipal Ateneu.
L’escultura, fosa en bronze, és obra de Lluís
Montané. Josep Alfaras és qui va dotar la vila
d’energia elèctrica el 1909. De fet, originàriament aquest bust ja era a l’Ateneu: el 1928
aquesta entitat el va homenatjar i en collocà el bust modelat en guix per l’escultor
Lluís Montané.

L’ajuntament edita dos
nous còmics celonins
Dissabte de festes de Sant Martí es presentaran els 2 darrers números del la revista
Anatomia del còmic celoní dels autors Carles
Puche i Garci. Ja fa 2 anys que l’Ajuntament
de Sant Celoni va engegar aquesta col·lecció
monogràfica d’autors amb l’objectiu de
potenciar la creació local i mostrar còmics
inèdits, i d’altres ja publicats en revistes de
Sant Celoni i el seu entorn més proper. Des
d’aleshores se n’han publicat 6: el primer va
ser el d’Aranda, el segon el d’Edu Ducròs, el
tercer el de Xavi Plana, seguit deMartí Pey i
ara de Garci i Carles Puche.
Durant el mateix acte, es va presentar el
còmic “Li: La sonrisa del mono” amb dibuixos del celoní Pol Cunyat i editat per Planeta
DeAgostini. El guió, de Josep Bosquet, escollit millor guionista del darrer Saló del Còmic
celebrat a Barcelona, explica la història de
la Li, una nena xinesa que es veu obligada a
deixar la Xina i a instal·lar-se a Londres.
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Organitzadors i usuaris valoren
positivament les activitats d’estiu
Estrenen model de gestió innovador i eficaç
Representants de l’ajuntament i de les entitats
que han organitzat les activitats d’estiu han
valorat molt positivament el resultat d’aquest
any i tenen interès de repetir el model de gestió
l’estiu vinent. Durant la reunió de valoració es
va constatar:
- S’ha garantit una oferta diversa que donés resposta a les necessitats educatives de les famílies i a interessos/demandes dels infants i joves.
S’han gestionat més de 700 inscripcions.
- S’ha vinculat el projecte d’estiu a la dinàmica
de treball en xarxa del Pla Educatiu d’Entorn.
L’Ajuntament i les AMPA gestionen conjuntament les activitats extraescolars. Enguany

amb el projecte d’activitats d’estiu s’ha fet un pas endavant; hi han
participat dues entitats esportives, 5 associacions de pares i mares d’alumnes i un centre
educatiu.
- S’ha treballat per garantir la distribució equitativa dels infants amb necessitats educatives
específiques. S’ha gestionat un total de 42
beques i s’han contractat 2 vetlladors.
Pel que fa a les activitats d’estiu de 2010 es
va acordar iniciar el projecte de treball a partir
del gener amb la finalitat d’ampliar els objectius de treball.

La diagnosi de la realitat juvenil de Sant Celoni
consultable al web
A partir de finals de novembre es podrà
consultar al web municipal la diagnosi de la
realitat juvenil de Sant Celoni. Durant aquests
darrers mesos entitats, escoles, col·lectius
de joves, tècnics municipals i representants
polítics han col·laborat donant la seva visió
de les necessitats i inquietuds dels joves del
municipi. Les dades recollides han permès
elaborar el document de la diagnosi de la
realitat juvenil.

A partir d’aquest mes de novembre, a partir
de les dades recollides en la diagnosi, tots
els col·lectius implicats treballaran en la redacció del proper Pla Local de Joventut 2009
– 2012 on es prioritzaran les actuacions a
realitzar durant aquest període.
www.santceloni.cat/plalocaljoventut

Èxit de públic a les visites guiades
Al monestir de
Sant Benet del Bages

Pels boscos de la rata
esquirolera

Dissabte 24 d’octubre una seixantena de
persones van participar en la sortida cultural
al monestir de Sant Benet del Bages. La restauració del conjunt, el Món Sant Benet, es
va inaugurar tot just fa un any. El primer monestir es va construir pels volts de l’any 950,
però va patir l’atac de les tropes musulmanes i es va haver de refer el segle XII. El monestir es va abandonar el 1835 a causa de la
desamortització de Mendizábal i el 1907 el
va comprar la família del pintor modernista Ramon Casas, que va rehabilitar el conjunt per anar-hi a passar els estius. La segona
part de la visita recrea l’època modernista
del monestir amb el suport d’audiovisuals
protagonitzats per diversos personatges.

Diumenge 4 d’octubre, una vintena de persones van seguir la passejada pels boscos de la
rata esquirolera o liró gris guiada per Antoni
Arrizabalaga i Lídia Freixas del Museu de la
Tela de Granollers, entitat que porta a terme
el seguiment de la població d’aquest petit rosegador al Montnegre. Des de Sant Martí del
Montnegre, els participants van anar inspeccionant les diverses estacions de seguiment
(caixes niu) i van fer diverses parades per
comentar aspectes de la vegetació i el clima
que han determinat la distribució d’aquesta
espècie. Es van poder observar dues femelles
amb cries, amb gran expectació i sorpresa
per part dels assistents.

Patrimoni
Patrimoni
Passegem pels... entorns de Sant Martí de Montnegre
Per la diada de Sant Martí podem pujar a celebrar la festa, i podem aprofitar per fer aquest petit passeig pels
seus entorns, escoltar els ocells que es preparen per passar l’hivern i sentir l’olor del bosc mullat a la tardor
L’església i el veïnat de sant Martí de Montnegre es troben al cor de la Muntanya de Baix.
Les panoràmiques de les boscúries i la llunyana plana són espectaculars, i no cal que ens
allunyem gaire de l’Hostal i l’església per fer
algunes observacions naturalístiques i paisatgístiques interessants.

Coníferes del jardí de la rectoria de Sant Martí
de Montnegre
Des del revolt de la pista principal de Sant
Celoni a Hortsavinyà, només arribar a Sant
Martí, podem treure el cap i mirar en direcció
a llevant. Veurem el sot de la Brinxa i els serrats boscosos i feréstecs que fan partió del nostre municipi amb els veïns de Tordera i Fogars
de la Selva. A mà esquerra, mirant cap a nord,
veurem la plana al·luvial de la Tordera, el nucli d’Hostalric i algunes de les naus industrials
de la vora del riu.
Tot baixant cap a l’església de Sant Martí deixem a mà dreta l’entrada a l’Hostal i a ca l’Auladell. L’esplanada de l’Hostal està envoltada de
lledoners, uns arbres que acompanyen des de
temps antics els masos i dels quals se’n feien
forques i altres eines de pagès. El pati de ca
l’Auladell també té un exemplar d’acàcia de tres
punxes, un arbre ornamental originari d’America del Nord, espectacular per la seva grandària.

El jardí de la rectoria és un clos especialment
acollidor, on hi ha plantats grans arbres de
diferents espècies de coníferes, com ara avets,
cedres, avets de douglas, xiprers... I la panoràmica des de davant l’església ens permet reconèixer el curs mig de la Tordera i el relleu del
Montseny: el Turó de l’Home, la vall de Santa
Fe, el turó del Morou, i més enllà el castell de
Montsoriu.
Si tornem a sortir del recinte de la rectoria, ens
podem dirigir a altres dos racons de la vora
de Sant Martí. Hi ha dues pistes. Una, més
fressada, és la que comunica Sant Martí amb
la vall de Fuirosos o bé amb can Vernenc fins
a la Batllòria. Si la seguim a peu només un
centenar de metres arribarem a una cruïlla de
camins. Nosaltres hem d’agafar el del mig, que
planeja per sobre una petita carena on hi ha
una sureda. La disposició dels suros paral·lels
al corriol li donen un aire de passeig encantat
enmig del bosc. La cinquantena de suros, vells,
torçats i plens de líquens, ajuden a fer córrer
la imaginació. I, tot tornant cap a Sant Martí,
si aixequem el cap podrem observar els colors
tardorencs dels castanyers i els roures, i al capdamunt de la muntanya el Turó Gros o de la
Telefonista, el punt més elevat del Montnegre,
on hi ha la torre de vigilància d’incendis.
L’altre racó és la font de Sant Martí. Per arribarhi cal seguir l’altre camí molt menys fressat que
surt en direcció al sot, una mica més amunt de
l’entrada al jardí de la rectoria. Després d’un
revolt trobarem unes escaletes que ens menen
ben al mig del sot, on hi ha la font. El broc es
troba sota la porta metàl·lica de la mina. Entre
la fullaraca groguenca del terra hi podreu reconèixer fulles de llorer, d’avellaner, de lledoner...

La font de Sant Martí de Montnegre

La “rambla” d’alzines sureres arrenglerades

Marta Miralles

Coneixes el Centre de Documentació del Parc del Montnegre i el Corredor de Sant Celoni?
El parc del Montnegre i el Corredor disposa
de dos centres de documentació, un ubicat a
Mataró i l’altre a Sant Celoni. Aquesta biblioteca especialitzada es troba a l’edifici municipal Rectoria Vella, i forma part de la xarxa de
centres de documentació de la Diputació de
Barcelona.
Es dóna servei a persones i col·lectius que
desitgin informació sobre qualsevol aspecte
relacionat amb l’àmbit del parc o dels seus
entorns. Els sectors de la investigació i la
docència acostumen a ser-ne els principals
beneficiaris. El Centre de Documentació de
Sant Celoni funciona des de 1992, i actualment disposa d’un fons de més de 2.300
documents, la majoria dels quals són llibres,
articles i estudis inèdits. Es pot consultar el
catàleg a: www.diba.cat/parcsn/centresdoc.

Es tracta d’un catàleg col·lectiu dels 11 centres de documentació de la xarxa de parcs
naturals de la Diputació de Barcelona. El centre, a més de les tasques documentals, desenvolupa tasques d’informació sobre recursos
que ofereix el parc (itineraris, passejades
guiades...), promou programes de divulgació i
difusió (exposicions...) i impulsa activitats de
recerca.

Per a la consulta del fons es recomana la
concertació de visita via telefònica o Internet.
Rectoria Vella. Parc de la Rectoria Vella s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13 - Fax 93 867 57 28
p.montnegre.cdrector@diba.cat
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h
en hores convingudes

La Biblioteca de la Rectoria Vella també disposa del fons Martí Boada, un recull documental viu adquirit per l’Ajuntament l’any
1998. Està format majoritàriament per llibres
i monografies d’àmbit local i comarcal, tesis
doctorals, imatges i gravacions d’entrevistes
fetes pel doctor Martí Boada i documentació
diversa sobre el Montseny.
Interior de la biblioteca de la Rectoria Vella
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Cultura
En portada
La biblioteca estrena un avançat programa
de gestió del seu catàleg
El 18 de novembre s’estrena un nou programa de gestió de biblioteques anomenat
Millennium integrated library system. A partir
d’aquesta data tots els usuaris de la biblioteca
tindran a la seva disposició la nova interfície
de consulta del catàleg que permet treure
molt més profit de les dades, és molt més
funcional i té moltes més prestacions. Aquest
nou sistema permet també gestionar millor
tots els processos associats com la catalogació, el préstec i retorn de documents, la gestió
del fons de revistes, les reclamacions de
documents, etc.
Ara bé, per tal que això sigui efectiu, s’ha
de fer un traspàs de tota aquella informació

que actualment es troba en el programa que
s’ha estat utilitzant durant els darrers 20
anys (VTLS). Aquesta operació començarà l’1
d’octubre i acabarà el 17 de novembre d’enguany. Durant aquest mes i mig, tot i que hi
haurà algunes operacions informàtiques que
es veuran afectades per aquest procés (no es
podran demanar llibres a d’altres biblioteques
fins al 19 de novembre), es podran fer les
gestions bibliotecàries més habituals sense
problemes.
Els dies 16 i 17 de novembre però, hi haurà
una aturada total del sistema informàtic i durant
aquests dos dies la biblioteca no podrà oferir
cap dels serveis que es presten habitualment.

La biblioteca obrirà de 16.30 a 20 h i es
podran utilitzar les sales per estudiar, fer
deures, llegir revistes i diaris, consultar llibres
i obres de referència, escoltar música, etc.

ATENCIÓ!
16 i 17 de novembre
ATURADA DELS SERVEIS
BIBLIOTECARIS
de 16.30 a 20 h

Més de 200 alumnes inscrits en els cursos de català
per a adults a Sant Celoni
El proper període d’inscripcions s’obrirà el 8 de febrer
El primer període del curs 2009-2010 compta
amb més de 200 alumnes inscrits als cursos presencials i a distància que ofereixen
diferents nivells d’aprenentatge de la llengua.
Els nivells inicials i bàsics són els que tenen
més inscrits, amb 135 alumnes, seguit pel
nivell intermedi, amb 40 alumnes. Del nivell
elemental n’hi ha 18; de nivell de suficiència,
19 i, finalment, del nivell superior, 25.
Els cursos inicials i bàsics són gratuïts i la
resta són subvencionats i, a més, gaudeixen
de reduccions les persones jubilades, pensionistes, aturades i membres de famílies
nombroses.

Curs on line
Les persones interessades a aprendre català
també poden accedir al curs de català en línia
Parla.cat, que és un espai virtual d’aprenentatge que posa a l’abast de totes les persones,
independentment del seu origen, residència o
nivell de la llengua, els materials didàctics necessaris per aprendre català en modalitat lliure.
Per a aquelles persones que tenen nocions bàsiques de la llengua però necessiten
practicar-la, l’Oficina de Català ofereix també
el Voluntariat per la llengua, un programa
que posa en contacte persones aprenentes

que necessiten agafar fluïdesa en la conversa
amb persones voluntàries que s’ofereixen per
parlar una hora setmanal en català.
Tant si vols deixar-te anar a parlar en
català com si vols ajudar a algú a fer-ho,
adreça’t a:
Oficina de Català de Sant Celoni
de dilluns a divendres de 10 a 12 h
Lloc: parc de la Rectoria Vella, s/n
Telèfon: 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat
www.cpnl.cat

Comunitat
Comencen els tallers educatius de salut a les escoles
Un miler d’alumnes passaran per aquests cursos de foment d’estils de vida saludables
El mes d’octubre s’han iniciat els tallers educatius de salut a les escoles, organitzats per
l’àmbit de Salut Comunitària de l’ajuntament
i l’Equip de Salut Escolar del CAP, amb el
suport de la Diputació de Barcelona. Un total
de 1029 alumnes de P5 a 4t d’ESO i PQPI
es beneficiaran dels tallers, que tenen com a
objectiu millorar i incrementar la salut dels
escolars a través del foment d’estils de vida
saludables. Els tallers s’engloben en quatre
eixos: alimentació saludable, sexualitat i afectivitat, drogues i primers auxilis.
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Taller de primers auxilis a l’Avet Roig

Taller d’hàbits alimentaris saludables

Comunitat
Professionals, persones cuidadores i gent gran omplen els actes
de la primera Diada de la Gent Gran
Les principals iniciatives que van sorgir de la jornada van ser l’elaboració d’un protocol de detecció i prevenció
de maltractaments a la gent gran, la posada en marxa del telèfon de la mobilitat i l’organització d’un curs per a
persones cuidadores no professionals
La primera Diada de la Gent Gran organitzada
per l’ajuntament de Sant Celoni el passat 9
d’octubre en motiu del Dia Internacional de la
Gent Gran va comptar amb una gran participació de professionals, persones cuidadores i
gent gran als diferents actes programats.
Al matí, una cinquantena de professionals
dels àmbits social, sanitari, jurídic i de seguretat del Baix Montseny van parlar sobre els
maltractaments a la gent gran. La sessió va
acabar amb el compromís de l’ajuntament
d’articular un protocol de prevenció i detecció de maltractaments a les persones grans,
un tema molt silenciat i invisible però desgraciadament freqüent. Des de l’ajuntament de
Sant Celoni ja s’han promogut altres protocols
interdisciplinars en relació a temes com les
mutilacions genitals femenines, la violència
de gènere i violència de gènere extrema, per
exemple, amb valoració molt positiva per
part de tots els implicats.

A la tarda, un centenar de persones van
participar a la sessió adreçada als cuidadors no
professionals de persones depenents. Durant
el taller es va insistir en la necessitat de l’autocura de la persona cuidadora, la majoria de
vegades són familiars, per tal de garantir una
bona atenció en la persona amb dependència.
En aquest sentit, l’ajuntament de Sant Celoni
va anunciar l’organització d’un curs per a
persones cuidadores no professionals, que ja
va comptar allà mateix amb una vintena d’inscrits i que se n’informarà degudament.
A més, arran de peticions del públic, l’ajuntament es va comprometre a posar en marxa
el telèfon de la mobilitat per poder detectar
els llocs del municipi on hi ha dificultats
de mobilitat o accessibilitat. La jornada de
la tarda va concloure amb un ball a la Sala
Gran de l’Ateneu plena de gom a gom que va
comptar amb paraules de l’alcalde i representants de les juntes dels casals de Sant Celoni i
de la Batllòria.

Contra la violència de gènere!
Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que se celebra el 25 de novembre,
l’ajuntament de Sant Celoni i les entitats Associació l’Eixam, Associació de Dones Progressistes del
Baix Montseny, Associació Neurològica Amics del Baix Montseny i l’Associació Espirutal de Dansa
del Ventre fan una proposta d’actes amb l’objectiu de promoure la igualtat de gènere i sensibilitzar
a tota la població sobre la necessitat de posar fre a la violència vers les dones.
DIVENDRES 20 DE NOVEMBRE

DIMECRES 25 DE NOVEMBRE

DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE

Taller-lectura del conte de
Barba-blava, l’home fosc dels
nostres somnis
De les 18 a les 20 h al Centre
Cívic Les Casetes de la Batllòria.
A càrrec de l’Associació L’Eixam

Lectura del manifest a càrrec de
Maria Marsol. Presentació a càrrec de l’alcalde de Sant Celoni,
Francesc Deulofeu
A les 18 h a la plaça de la Vila

Xerrada “Saber dret per solucionar conflictes” a càrrec de
l’advocat Ramon Verdaguer
A les 18 h a la Sala d’Actes de la
Rectoria Vella

Actuació de la rondallaire
Adelaida de la companyia
Delicies, relats de veu i saxo.
Tres històries de dones
sense por
A les 18.15 h a Can Ramis

Nit de Lletres “La dona trencada” de Simone de Beauvoir,
conduïda per Joan Mañas.
A les 21 h a l’Hotel Suís

DIUMENGE 22 NOVEMBRE

Projecció de la pel·lícula
Tomàquets verds fregits
de Jon Avnet, any 1991
A les 18 h a la Sala Petita de
l’Ateneu.
Berenar a càrrec de l’Associació
de Dones Progressistes del Baix
Montseny

Repartiment de llaços liles,
símbol del dia contra la violència
vers les dones onfeccionats per
l’Associació Neurològica Amics
del Baix Montseny.

DIVENDRES 18 DE DESEMBRE

VINE A POSAR PUNT
I FINAL A LA
VIOLÈNCIA CONTRA
LES DONES
*Tots els actes són gratuits i
oberts a tothom

Xerrada adreçada a les persones cuidadores

Ball a la Sala Gran de l’Ateneu

Sessió de treball contra
les mutilacions genitals
femenines
Sant Celoni va acollir el 23 d’octubre una
sessió de treball per conèixer la lluita contra
les mutilacions genitals femenines (MGF) que
fan diverses associacions africanes tant des
de Catalunya com a Senegal i Gàmbia.
Hi van participar més d’una trentena de persones entre els quals integrants de la Comissió de Seguiment del Protocol de Prevenció
contra les MGF del Baix Montseny (àmbits
sanitari, educatiu, seguretat ciutadana i serveis socials) i de la Coordinadora d’Entitats
Solidàries.
La tasca realitzada a Sant Celoni en relació a
aquesta problemàtica es desenvolupa a partir
d’aquest protocol que es va constituir l’any
2003 i fa especial èmfasi en la coordinació de
tots els serveis del Baix Montseny i en el treball de sensibilització que es fa conjuntament
amb la comunitat africana.

Servei a la Dona
El Servei a la Dona atén a persones que es troben en una
situació de conflicte en la seva relació de parella i/o pateixen
maltractaments físics i/o psíquics i necessiten orientació i
assessorament jurídic, psicològic i/o social.
Per accedir al Servei, cal concertar una visita amb els psicòlegs
que hi treballen trucant al telèfon dels Serveis Socials de Sant
Celoni 93 864 12 12 o adreçar-se personalment al carrer
Santa Fe, 52 1r (al costat de la Policia Local).

Sessió de treball a la Sala d’Actes de la
Rectoria Vella
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Comunitat
En
portada
Formació per a la recerca de feina
El Servei Municipal d’Ocupació
engega noves sessions formatives
setmanals
El Servei Municipal d’Ocupació de l’ajuntament de Sant Celoni posa
novament en marxa les sessions formatives setmanals adreçades a
totes aquelles persones en edat laboral que vulguin ampliar o millorar
el seu coneixement i ús dels recursos per trobar feina. És una
formació gratuïta de només 2 hores setmanals, els dimarts a partir
de les 5 de la tarda al Safareig.

a empresaris, comprendre la utilitat d’un Pla d’Empresa, identificar
les funcions i responsabilitats de cada lloc de treball o conèixer els
aspectes jurídics i fiscals d’interès per crear un negoci.
Aquest any ja s’han organitzat altres tallers de les mateixes característiques i vista la gran demanda, se’n preveu organitzar de nous.
Les persones interessades a participar-hi s’han de dirigir al Servei de
Creació d’Empreses, al Safareig (c/ Campins 24, tel. 93 864 12 00 o
enviar un correu a creacioempreses@santceloni.cat).

Les persones que vulguin participar-hi han de reservar plaça per
telèfon al 93 864 12 00 o bé a orientaciolaboral@santceloni.cat. i han
d’estar inscrites al Servei Municipal d’Ocupació.

Una quinzena de persones al taller per
a emprenedors de finals d’octubre
Una quinzena de persones van participar al taller per a emprenedors que el Servei de Creació d’Empreses de l’ajuntament de Sant
Celoni va organitzar els dies 29 i 30 d’octubre. Amb aquestes classes,
s’intenta conèixer les potencialitats dels possibles emprenedors com

Material per a la prevenció d’abusos de drogues
i altres comportaments de risc
Informació adreçada a famílies amb fills/es adolescents i a la comunitat en general

COM PARLAR DE
DROGUES AMB
ELS FILLS/ES

- A través de comentaris o preguntes espontànies (aprofitant un programa de televisió,
els missatges publicitaris o algun cas proper o
conegut d’ús o abús)

PODEM PARLAR DE DROGUES
AMB ELS FILLS?

- És important que no els despertem curiositat per aquelles drogues desconegudes. De
vegades és molt útil preguntar-li què és el que
coneix.

Perquè en família puguem parlar de drogues
cal que:
- Crear un clima que faciliti la comunicació oberta, sincera i tranquil·la

- Parlar de drogues amb els nostres fills no s’ha
de convertir en un sermó.

- Dialogar respectant les opinions i els raonaments dels nostres fills/es

És molt útil escoltar les seves opinions amb atenció i respecte, si ho aconseguim, provocarem:

- Mantenir la capacitat d’influència cap als fills/es

- Una millora del clima de comunicació de la
família

- Conèixer el fenomen de les drogues sense
perjudicis, ni dramatitzacions exagerades
- Saber on adreçar-se per ampliar les informacions

DE QUINA MANERA?
- La informació que donem als nostres fills/es ha
d’estar adaptada a la seva edat, personalitat,
experiències i grau d’informació prèvia.
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- A través de converses més formals

- Un augment de l’autoestima per part dels
fills/es pel fet de ser tractats com a persones
que tenen opinions que són considerades pels
altres.
- Conèixer les seves idees i actituds respecte el
tema.
- Augmentar les possibilitats que els acords es
compleixin, en sentir-se més implicats en la
decisió.

FITXA
1 2 3 4
5 6 7 8

- És important no censurar pensaments, ni que
hi hagin temes tabú. Els pares i les mares hem
d’estar disposats a escoltar opinions que no ens
agradin. Això no vol dir que les acceptem, sinó
que permetem que s’expressin sense “muntar
un drama”, ni adoptar actituds repressives
(prohibicions, càstigs...)

QUAN?
En general, abans dels 10 anys no és convenient
parlar de drogues, En aquesta etapa el que cal
és potenciar l’autoestima i l’educació en valors.
Dels 10 als 14 anys es pot parlar de drogues
legals (tabac i alcohol) i dels 14 endavant es pot
abordar el tema de les drogues il·legals.

L’ajuntament de Sant Celoni, a través del Tritó
del Baix Montseny (Pla Integral sobre consums
problemàtics de drogues i altres comportaments de risc) ofereix un servei d’assessorament 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).

Entorn
Comença la rehabilitació
de Can Ramis

Adjudicades les obres
de la Unió Batllorienca

El nou centre cultural de Sant Celoni
més aprop

S’hi ubicarà la biblioteca i una sala
polivalent per a 180 persones

A mitjans d’octubre han començat les obres
de la primera fase de rehabilitació de Can
Ramis amb els treballs d’enderroc de les
edificacions annexes del carrer Sant Josep.
L’objectiu d’aquesta primera fase, amb un
pressupost de 94.715,80 euros, és enderrocar, totes les construccions que amb els anys
s’han anat annexant a l’edifici principal, i deixar l’espai lliure per a iniciar, properament,
la segona fase de rehabilitació consistent en
la construcció d’un magatzem i la restauració
de les arcades del pati. Les obres d’enderroc
salvaguardaran els elements d’interès arquitectònic i cultural existent.

Entre més de 30 ofertes valorades, la Junta
de Govern Local ha adjudicat provisionalment
la realització de les obres de la Unió Batllorienca per 924.918,45 euros + IVA a la UTE
formada per Formsace SL i Riemar projectes
i instal·lacions SL. El projecte d’aquest nou
equipament municipal per la Batllòria, contempla la substitució de l’actual edifici, situat
en una parcel·la estreta i allargada entre la
carretera Vella i el fons del carrer Breda i la
construcció de tres plantes i un pati interior
connectat amb l’actual Centre Cívic del carrer
Major on hi ha el Consultori mèdic, la Biblioteca i la seu del Consell de Poble. El nou edifici tindrà uns 797 m2 distribuïts en tres plantes amb espais per a entitats, biblioteca i sala
polivalent amb capacitat per a 180 persones.
Les obres s’iniciaran abans no acabi l’any
amb l’enderroc de les edificacions existents
amb façana a la carretera Vella i fins el pati
posterior. Segons l’alcalde Francesc Deulofeu,
aquesta actuació “permetrà resoldre una
necessitat històrica d’equipaments municipals per la ciutadania i les entitats de la
Batllòria i millorarà l’espai que disposen
actualment la gent gran i els joves”.

Adjudicació de les obres
de restauració de Sant
Llorenç de Vilardell
Embellim el nostre patrimoni

S’han enderrocat totes les construccions que
amb els anys s’han anat annexant a l’edifici
principal

Ajuts per regularitzar les
urbanitzacions
El Ple de l’ajuntament en sessió del dia 8
d’octubre va acordar sol·licitar els ajuts
de la Generalitat de Catalunya per a la
regularització i millora d’urbanitzacions
amb dèficits urbanístics. Per tirar endavant
aquest tràmit, l’ajuntament ha redactat els
programes d’adequació de les diferents
urbanitzacions del municipi amb la relació
d’actuacions necessàries per dotar-les
de tots els serveis bàsics i n’ha informat
als presidents de les juntes de Boscos del
Montnegre, Can Coll, Cal Batlle i Royal Park.
Aquest és el primer pas per aconseguir la
regularització de les urbanitzacions.

La Junta de Govern Local ha adjudicat provisionalment les obres de construcció restauració de l’església de Sant Llorenç de Vilardell a
SIC Bosch SL per 142.807,08 euros més IVA.
Aquestes obres consisteixen en la reparació estructural de la nau de l’església, la
reconstrucció del porxo situat a l’entrada,
la reparació del campanar i la sagristia. El
condicionament també inclourà el tractament
dels paraments interiors i exteriors utilitzant
sistemes i materials constructius originals
(pedres, dovelles) o equivalents. Els treballs
que afectin el subsòl i alguns elements significatius de l’edifici es realitzaran sota control
arqueològic. Les obres tenen un termini
d’execució de set mesos.

El ple aprova la
revisió de les
tarifes de l’aigua
que incorporen
criteris d’estalvi i
sostenibilitat
La darrera actualització
de tarifes es va aprovar
el 2004
El ple municipal ha aprovat la revisió de les
tarifes del servei municipal d’aigua potable amb els vots a favor de CiU i la CUP i
l’abstenció del PSC. La mesura parteix de la
voluntat del govern municipal de fomentar
l’estalvi i reduir el consum d’aigua seguint
criteris de racionalització i sostenibilitat
ambiental.
Per aconseguir-ho, s’elimina la quota mínima de 10 metres cúbics de consum que fins
ara havia de pagar tothom, encara que no es
consumis, i s’estableix una quota fixa de 2,7
euros, més quatre trams de preu diferent
segons el consum.
L’alcalde Francesc Deulofeu ha explicat que
“el 70 % dels abonats tindran o una rebaixa en la factura que paguen actualment
per aquells consums més baixos, o un
increment per sota de l’IPC.” A més, s’han
previst bonificacions per a les famílies de
més de 4 membres.
Les noves tarifes també incorporen el cost
d’algunes inversions que es faran properament com la renovació de les canonades del
nucli antic del municipi. La darrera actualització de tarifes es va aprovar el 2004.

Pel condicionament dels interiors i exteriors
s’utilitzaran materials constructius originals o
equivalents
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En portada
Espai
públic
Millores als cementiris
de Sant Celoni i la
Batllòria
Durant el mes d’octubre s’ha dut a terme la
segona fase d’adequació de teulades i muntants dels nínxols de les illes centrals del
cementiri vell de Sant Celoni. Aquesta intervenció completa l’actuació que es va dur a
terme la tardor passada i la posada el dia de
totes les illes. A la Batllòria s’ha refet l’escala
central del cementi vell i s’ha reparat diversos
punts malmesos per vandalisme.

La Batllòria també
millora en accessibilitat
En el marc dels treballs de millora de l’accessibilitat a la via pública, diversos punts del
carrer Major, carretera Vella, carrer Breda
i plaça de l’Església de la Batllòria, entre
d’altres, experimentaran una notable millora
pel que fa a les possibilitats de moure’s tant a
peu com amb cadires de rodes, cotxets, etc.
A Sant Celoni les actuacions segueixen avançant al carrer de Diputació.

Adjudicada la neteja
d’edificis municipals
La Junta de Govern Local ha aprovat l’adjudicació del contracte de serveis per a la neteja i
la gestió de residus dels edificis municipals de
Sant Celoni i la Batllòria, per un import anual
de 335.593 euros, a l’empresa CELONET, SL
de Sant Celoni. El període contractual és de 2
anys prorrogables en un més.

Adopció d’animals: un gest cívic i solidari
L’Ajuntament de Sant Celoni té l’obligació per llei de recollir els gats i gossos que es troben
abandonats. Aquesta acció suposa que aquests animals restin en un centre que faci funcions
d’acollida. No obstant, el millor per ells és trobar persones que els vulguin adoptar.
Si hi teniu interès adreceu-vos a l’Ajuntament:
Àrea d’Espai públic. Telèfon 93 864 12 16.
Carrer Bruc, 26, de 8 a 15 h
De moment aquí podeu veure els nous candidats a trobar família
abandonats al municipi aquest darrer mes.
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Pollancres tallats a
la plaça Comte del
Montseny
L’ajuntament ha procedit a tallar tres pollancres situats a la zona de dalt de la plaça
Comte del Montseny, davant el risc de caiguda sobtada per part del més gran, amb una
inclinació creixent. Amb la intervenció es va
considerar adient tallar també els altres dos
pollancres, pel mal efecte paisatgístic i per la
desprotecció del seu flanc de llevant que els
feia molt més sensibles a l’efecte del vent. En
el seu lloc es preveu plantar àlbers, que desenvolupen unes arrels més profundes.

Seguretat Ciutadana
270 alumnes d’ESO han
estrenat les jornades
d’educació vial a Honda
Institut de Seguretat
Un total de 270 alumnes de tercer i quart
d’ESO de Sant Celoni – de l’Avet Roig, la Salle
i l’IES Baix Montseny- han participat durant
el mes d’octubre a unes classes teòrico-pràctiques a les recent estrenades instal·lacions
d’Honda Institut de Seguretat, a Santa Perpètua de Mogoda. Els alumnes celonins han
estat els primers de tot Catalunya a participar
en aquestes jornades que a nivell municipal coordina la Policia local. La jornada va
tenir una classe teòrica sobre les tècniques
bàsiques de conducció de motocicletes, una
prova al simulador de conducció i, finalment,
la part pràctica al circuit.

Del 20 de novembre al 20 de desembre:
desviaments a la part nord de la carretera Vella
Amb motiu de les obres del nou pas soterrat sota la via del tren al carrer Roger de Flor, del
20 de novembre al 20 de desembre caldrà tallar el trànsit a l’alçada de la carretera Vella. Això
suposarà reorganitzar la circulació tal i com s’indica al plànol adjunt:

Aprovat el Pla d’Actuació Municipal per risc
d’inundacions
Sant Celoni disposa des d’aquest mes d’octubre del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per
risc d’inundacions aprovat pel Ple municipal.
Aquest pla s’afegeix als ja existents per incendis i per risc químic. A la tardor especialment, moltes vegades les pluges poden arribar per sorpresa poden causar danys i pèrdues, tant humanes com materials importants.
En aquestes situacions cal ser molt prudents.
Trobareu més informació i consells bàsics al
web www.santceloni.cat

Segons ha informat el Ministeri de Foment responsable de les obres, amb aquesta actuació el
pas estarà a punt per ser obert al trànsit el mes de gener. Per qualsevol dubte relacionat amb
aquestes obres us podeu posar en contacte amb l’ajuntament al correu: entorn@santceloni.
cat i al telèfon 93 864 12 15.

Comerç
Sant Celoni Comerç posa en marxa una
campanya de turisme
Agromercat, productes
d’aquestes terres
El cap de setmana del 7 i 8 de novembre, coincidint amb les festes de Sant
Martí, Sant Celoni acull la quarta edició
de l’Agromercat, productes d’aquestes
terres. Aquesta fira, organitzada per
l’Ajuntament i el Consell Comarcal del
Vallès Oriental, presenta una vintena
d’artesans i productors alimentaris. Com
l’any anterior, l’Agromercat que ubicat
a la plaça d’en Nicola i al carrer Anselm
Clavé, se celebra conjuntament amb la
Fira d’artesania amb l’objectiu de potenciar aquests dos mercats de productes
artesanals.

Sant Celoni Comerç, amb el suport de l’ajuntament, comença aquest novembre una nova
campanya que consisteix en regalar als clients que comprin a les botigues adherides
una col·lecció exclusiva de sota gots amb
fotografies de Sant Celoni. Per un costat,
la col·lecció es podrà recollir un cop fetes
4 compres amb la nova targeta Comerç de
Sant Celoni, però també els establiments de
restauració i hostaleria associats repartiran
uns sota gots, en aquest cas numerats, que
serviran per entrar en el sorteig de 10 premis de 100 euros cadascun per gastar als establiments adherits. Aquests mateixos sota
gots, els distribuirà la Companyia Cervesera
Montseny entre els seus clients i els establiments associats a l’Associació d’Empresaris
Turístics Montseny.

La col·lecció consta de 6 models de sota gots
de qualitat.
El sorteig es portarà a terme l’11 de desembre
i els números guanyadors es podran consultar
a www.santcelonicom.com
Per altra banda, Sant Celoni Comerç ja ha començat a lliurar packs degustació amb 4 cerveses de la Cía. Cervesera del Montseny entre
els titulars de la targeta Comerç. Els titulars
reben el tiquet per recollir-la en el moment de
fer la seva primera compra.

Per fer la campanya s’ha tingut en compte el fet de buscar un producte elaborat al
Montseny i també s’ha tingut molta cura en
l’elecció de les fotografies i el disseny.

13

En portada
Sostenibilitat
Cultura
Compartir cotxe, ara també
accessible a través de
l’Iphone o de la PDA

Vols evitar el canvi climàtic?
Calcula les teves emissions
de CO2

Ara ja es pot accedir a
l’aplicació compartir.org,
per compartir cotxe, a
través de l’Iphone o de
PDA. Aquesta plataforma
ofereix la possibilitat a
tothom que vulgui, de trobar algú altre per compartir el vehicle privat per desplaçar-se a la feina, per anar la universitat, o
per fer un viatge. Es tracta bàsicament d’una borsa on-line de persones
que, com hem dit, volen compartir cotxe i que els posa en contacte
amb d’altra gent que fa trajectes similars.

Quantificar és el primer pas per conèixer el seu origen i desenvolupar
accions dirigides a reduir-les.
Existeixen diverses calculadores d’emissions disponibles a Internet
que permeten conèixer la quantitat de gasos d’efecte hivernacle que
emetem en actuacions quotidianes; emissions que són les principals
causants del canvi climàtic.
Aquestes calculadores d’emissions a través d’unes senzilles preguntes
sobre el nostre habitatge, hàbits de vida, consum i de desplaçament,
calculen les nostres emissions de gasos d’efecte hivernacle i ens ofereixen recomanacions per reduir-les.

Fins ara només s’hi podia accedir a través de la icona compartir.org del
web municipal www.santceloni.cat. Aquesta iniciativa està gestionada
per l’empresa catalana compartir.org que compta amb 93 municipis
adherits, entre ells, Sant Celoni. Els objectius principals són reduir la
contaminació i a la vegada reduir també les despeses que es deriven
dels viatges. Les persones interessades poden veure qui fa un recorregut semblant al seu i a través del correu electrònic es poden posar en
contacte. Tot de manera immediata i sense intermediaris.

Anima’t
i comparteix
cotxe!

En relació amb el sistema
de calefacció i aigua calenta
que disposem, l’electricitat
que consumim, la forma
com ens desplacem i els residus que generem, podrem
conèixer la nostra contribució al canvi climàtic i les
accions que tenim al nostre
abast per frenar-lo.

Algunes adreçes:
www.ceroco2.org/generalitat/Calcular/default.aspx
www.earthday.org/footprint/index.asp

4

Energies renovables
Energia solar
fotovoltaica

directament en energia elèctrica sense
produir emissió de gasos contaminants.
El desenvolupament d’aquests sistemes està
lligat en origen a la tècnica dels satèl·lits
artificials per la fiabilitat en el seu funcionament i el reduït pes.
Actualment existeixen dues formes d’utilització de l’energia fotovoltaica:
- Instal·lacions per a autoconsum

Què és i com funciona?
El sistema d’aprofitament de l’energia del sol
per produir energia elèctrica es denomina
conversió fotovoltaica. Per a això s’utilitzen plaques fetes de cèl·lules fotovoltaiques, construïdes amb un material cristal·lí
semiconductor, el silici. Aquestes plaques
absorbeixen la radiació solar i la transformen

14

- Instal·lacions que es connecten a la xarxa
elèctrica. De dia, l’electricitat produïda es
pot consumir o bé vendre-la a la companyia
elèctrica.

Avantatges
- Com la resta d’energies renovables és: inesgotable i no contaminant.
- Un cop feta la instal·lació i la inversió inicial
no s’originen despeses posteriors destacables i el consum resulta gratuït.

- Elimina els costos ecològics i estètics de
la instal·lació de línies elèctriques i el seu
manteniment en zones de difícil accés, amb
la qual cosa contribueix al no despoblament
d’aquestes zones.
- La seva estructura facilita l’autonomia i per
tant, una distribució de l’energia descentralitzada.
- Aporta uns nivells de manteniment i risc
d’avaria molt baixos.
- La flexibilitat en el seu funcionament permet l’autogestió i la independència, és, per
naturalesa, autònoma, local i autòctona.
- Permet la complementarietat i la fàcil integració a altres tipus d’energies com l’eòlica.
- El seu ràpid desenvolupament redueix el
seu cost i n’augmenta el rendiment.

Esports
El patinatge celoní al campionat
del món

Pujada nocturna al Turó de l’Home,
en record de Xavi Novell

Del 18 al 22 de novembre, la secció de patinatge artístic del Club Patí
Sant Celoni participarà en la modalitat de show conjunts al campionat del Món que se celebrarà a la ciutat alemana de Freiburg. El grup,
entrenat per Jaume Pons, presentarà l’espectacle Per plaer amb la
intenció de recuperar el títol mundial que va perdre l’any passat al
quedar en segona posició. A més de Jaume Pons, el grup està format
per: Andrea López, Emma Enriquez, Magalí Fortón, Laura Vila, Gemma
Margarit, Agnès Auledes, Fàtima Bouamri, Ariadna Pascual. Molta sort!

Amb el nom de Massaiada, el Club Ciclista Sant Celoni va organitzar
dissabte 17 d’octubre una pujada nocturna al Turó de l’Home dedicada
a Xavi Novell, que va morir recentment víctima d’un accident de trànsit
quan anava en bicibleta. La trobada va reunir més de 200 ciclistes que,
abans de pujar al Turó, es van aturar a la plaça de la Vila on es va llegir
un recordatori i es va lliurar un llibre amb imatges i dedicatòries als
pares del Xavi.

Sant Celoni acull els campionats
dels Vallès d’atletisme
El 18 i 25 d’octubre, el Club Atletisme Sant Celoni va organitzar la
vint-i-cinquena edició dels Campionats del Vallès d’Atletisme. Les Pistes
municipals lluïen de valent amb una munió d’atletes vinguts de Vallès
Oriental i Occidental. Dels resultats dels atletes locals destaca el primer
lloc d’Adrià Galín en els 10 km marxa. Enhorabona!

Més de 200 ciclistes i amics van voler homenatjar al Xavi

Activitat física per a gent gran
Un any més ha començat la programació d’activitat física per a gent
gran que ofereix l’ajuntament de Sant Celoni al Pavelló municipal
d’esports, de dilluns a divendres de 9 a 10 h. i de 10 a 11 h. D’aquesta
manera es vol fomentar l’esport i el joc com a activitats per millorar
la qualitat de vida i la salut de les persones grans al mateix temps que
s’ofereix una alternativa interessant per ocupar el temps lliure. Per
poder-se inscriure a les activitats cal ser major de 65 anys o pensionista
i dirigir-se a l’Ârea d’Esports situada a la Rectoria Vella.

La millor marca celonina la va fer Adrià Galín, campió dels 10 Km marxa

1270 participants a la Marxa pel
Montseny
La 32a edició de la Marxa pel Montseny organitzada pel Centre
Excursionista Sant Celoni i el grup de Marxaires Som de Sant Celoni,
va aplegar 1270 participants el passat 1 de novembre. Els marxaires
van poder escollir entre dos recorreguts: la marxa de 22 quilòmetres
i la marxeta de 14. En acabar el recorregut, es va fer el tradicional
esmorzar-botifarrada a l’aparcament del pavelló.

L’activitat vol fomentar l’esport i el joc per millorar la qualitat de
vida i la salut

Més d’un centenar d’alumnes a la
jornada de curses d’orientació
110 alumnes de 6è de primària de les escoles del municipi adscrites al
Pla Català de l’Esport (CEIP Pallerola, CEIP Tordera, CEIP Montnegre i
Col·legi Cor de Maria) van participar dimecres 28 d’octubre a una jornada de curses d’orientació. Durant tot el matí, els alumnes van compartir una jornada d’esport, convivència i coneixença de l’entorn al voltant de la Pista Municipal d’Atletisme i Can Sans.

El CESC i els Marxaires Som de Sant Celoni van organitzar amb molt èxit
aquesta 32a edició
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Habitatge
Hisenda baixarà del 16% al 7% l’IVA
del lloguer amb opció de compra
Hisenda ha acceptat rebaixar del 16% al 7% l’Iva que paguen cada
mes els llogaters que volen optar per un lloguer amb opció de compra
d’un habitatge de nova construcció. Es preveu que aquesta normativa
s’aprovi abans de tres mesos.
En un contracte de lloguer amb opció de compra, es paga un lloguer
cada mes i passat uns anys - de dos a cinc- es pot adquirir l’habitatge.
En aquest cas, una part del lloguer mensual es descompte del preu
final del pis. Actualment aquest llogater ha de pagar un IVA del 16%
en la renda mensual, quan un lloguer convencional està exempt d’IVA i
quan per la compra d’una casa nova tributa el 7%.

Ajuts personalitzats a l’allotjament
Són subvencions puntuals i urgents per ajudar a fer front a situacions
extremes de dificultat de pagament de l’habitatge, bé sigui de lloguer,
bé sigui de compra, per tal d’evitar el desnonament. L’import màxim
que es pot obtenir és de 2.800 euros i es poden sol·licitar en qualsevol
moment de l’any.

Requisits

Registre de sol·licitants d’habitatge
protegit de Catalunya, un tràmit
obligatori
La Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, contempla una sèrie de canvis
en tota la normativa que regula els habitatges protegits (HPO), un dels
més significants és la creació d’un registre de sol·licitants d’habitatges
de protecció tan de compra com de lloguer. Sant Celoni ha estat uns
dels municipis pioners en la creació del seu propi registre que està en
funcionament des del gener del 2008. La nova normativa obliga, però,
a què tots els inscrits en el registre de sol·licitants municipal actualitzin
les dades i compleixin els requisits.

Que és el RSHPOC?
És la suma dels registres propis (municipals i supramuncipals) més el
registre de la Generalitat de Catalunya

Quin objectiu té?
Facilitar informació en matèria d’habitatge (tant a les administracions
públiques com a la ciutadania) i alhora establir un procediment de gestió i control de les adjudicacions.

Inscripció al RSHPOC

1. Residir a Catalunya
2. Ser titular del contracte de lloguer o ser titular del préstec hipotecari
3. No superar ingressos mensuals màxims ponderats segons membres
de la unitat de convivència
4. Estar al corrent del pagament de les rendes del lloguer o de les
quotes del préstec hipotecari dels últims 12 mesos anteriors a la
sol·licitud de l’ajut

És un requisit imprescindible per poder ser adjudicatari d’un HPO i ha
de ser anterior a l’inici del procediment d’adjudicació d’una promoció i
no suposa cap altre dret a la persona inscrita.

Quins requisits cal per inscriure’s?
Ser major edat o emancipat.
Tenir necessitat d’habitatge.
Ingressos dels sol·licitants (suma dels ingressos percebuts per tota la
unitat de convivència).

5. No ser propietaris de cap altre habitatge
6. No s’hi poden acollir lloguers superiors a 900 euros i quotes
hipotecàries superiors a 1.000 euros

Informació

On informar-me i on inscriure’m?
A l’Oficina Local d’Habitatge al Safareig. Aquells qui esteu inscrits en el
Registre de sol·licitants d’HPO de Sant Celoni haureu d’actualitzar les
dades i complir els requisits.

- Àrea de Comunitat, C/ Santa Fe, 52 1r
- Oficina Local d’Habitatge, Edifici el Safareig

Assessorament immobiliari
Mitjans d’assessorament immobiliari a disposició de la ciutadania per
respondre a les consultes jurídiques en matèria d’habitatge:
Oficina Local d’Habitatge. Les consultes referents a assessorament
immobiliari, (desnonaments, increments de lloguer, repercussió obres,
durada del contracte, novació de renda, etc...) es deriven a tècnics de la
Generalitat i al servei jurídic municipal.
Servei d’Orientació Jurídica. El Col·legi d’Advocats disposa d’un servei
gratuït en assessorament d’habitatge i en assistència jurídica. És un
servei públic d’atenció personalitzada i de caràcter presencial que té
com a finalitat proporcionar un primer consell orientador sobre el tema
plantejat i informa sobre la viabilitat d’acudir als tribunals.

Servei d’Orientació Jurídica (SOJ)
Serveis que presta
Assessorament d’habitatge
Consultes de caràcter
- Presencial (assignació dia i hora
mitjançant el tlf.de contacte)
- Servei gratuït
- Atenció personalitzada
Adreça
C. Josep Umbert, 124
Edifici 9 dels Jutjats
08460 Granollers
Telèfon
93 870 45 96 - Per demanar dia i hora
trucar de 10 a 13 h. Dilluns a divendres

Servei de Tramitació de
Justícia Gratuïta (SERTRA)
Serveis que presta
Assistència jurídica gratuïta
Consultes de caràcter
- Presencial (es faciliten els formularis,
documentació i dia i hora per lliurar-la)
Adreça
C. Josep Umbert, 124
Edifici 9 dels Jutjats
08460 Granollers
Telèfon
93 870 45 96 - Per demanar dia i hora
trucar de 10 a 13 h. Dilluns a divendres

Més informació a l’Oficina Local d’Habitatge al web

www.santceloni.cat/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
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Subvencions
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 fills/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

Fins al 15 de
novembre de
2009 o fins a
l’exhauriment
del
pressupost
disponible

Titulars que canviïn un electrodomèstic per
un altre de classe A o superior que figuri en la
classificació establerta per l’IDAE

Família

Ajuts

Infants de 4 a 12 anys

www.t-12.cat
Servicaixa
Estanc
Centre d’atenció al client de la xarxa
de transport públic

Indefinit

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

OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Indefinit

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

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

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

Indefinit

Persones amb problemes de dependència
vinculats a la mobilitat

Àrea de Comunitat
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Programa “Noces d’Or”

Indefinit

Matrimonis que celebren els 50è aniversari de
casament

OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Descodificadors TDT

Indefinit

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

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

Temporal

Propietaris individuals que volen fer obres de
rehabilitació al seu habitatge

Oficina Local d’Habitatge

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

Sol·licitud del títol de família nombrosa

Sol·licitud i revisió de grau de disminució

Indefinit

Habitatge

Gent
gran

Autonomia
personal
i atenció a la
dependència

http://www.plarenove2009.cat/
o al telèfon 900 81 47 90

iii

OAC

L’OAC de Sant Celoni i de la Batllòria tramiten
el permís per fer foc en un terreny forestal

Totes aquelles persones que vulguin fer cremes en un terreny forestal o dins la franja de 500 metres que l’envolta entre el 16 d’octubre de 2009
i el 14 de març de 2010 cal que sol·licitin permís a les Oficines d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni o de la Batllòria. Sempre que es necessiti fer
foc, ja sigui per neteja de marges o rostolls o per eliminar restes de brossa tallada, carbó, etc., com per actes culturals en el que intervingui el foc
(arrossades, barbacoes, etc.) és obligatori disposar del corresponent permís.
Podeu adreçar-vos a qualsevol de les dues Oficines d’Atenció Ciutadana del municipi a demanar l’imprès per presentar aquesta comunicació.
OAC Sant Celoni
C/ Campins, 24
Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 14.30 h i de 17 a 20 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h
OAC La Batllòria
C/ Miquel Mateu, 6. Les Casetes
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h
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Espai
Obert
Habitatge
En
portada
Agraïments per l’èxit del Dia
Internacional del Càncer de Mama

La recapte d’aliments a Sant
Celoni supera els 4.000 quilos

Els passats dies 17 i 19 d’octubre varem celebrar el dia Internacional
del Càncer de Mama i va ser tot un èxit.

Càritas, Creu Roja i l’ajuntament vam organitzar una gran recapte
d’aliments del 13 al 17 d’octubre que va superar els 4.000 quilos.
Aquesta bona resposta va ser possible gràcies a la col·laboració de la
ciutadania, de les escoles, de la Unió de Botiguers, de supermercats i
de les associacions de veïns. Les entitats organitzadores agraïm molt
la solidaritat demostrada pels celonins i celonines i la consideren un
motiu més d’exigència en la nostra tasca diària de fer arribar aliments
a les famílies necessitades de Sant Celoni alhora que ens esperona a
tirar endavant noves iniciatives.

Volem donar les gràcies a l’Ajuntament, al departament de Salut Comunitària, la Colla Gegantera, al col·legi Cor de Maria, l’Escola L’Avet
Roig, l’Escola Pascual i a la Coral Veus Amigues. Gràcies a la seva collaboració la jornada va anar molt bé.
El dilluns les activitats van ser al nostre Hospital, amb una taula informativa de prevenció i informació. La participació va ser molt important, i la il·luminació del nostre Ajuntament molt encertada.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Junta local de Sant Celoni – Associació Catalunya contra el Càncer

Dóna sang, dóna vida
Nova recapta de sang a Sant Celoni
4 i 5 de desembre de 2009
Divendres de 17 a 21 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 21 h
A Can Ramis

Associació de Donants de Sang Vallès Oriental a Sant Celoni

Activitat de Govern
PLE MUNICIPAL

8 d’octubre de 2009
• Aprovació inicial del Pla d’actuació municipal
per risc d’inundacions.
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
• Modificació del conveni amb l’Ajuntament
de Santa Maria de Palautordera per al
sosteniment de l’escola mancomunada “La
Tordera”. Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
• Cessió d’un solar a favor de la Generalitat
de Catalunya per a l’ampliació de l’IES Baix
Montseny. Sí: 7 CiU + 8 PSC No: 2 CUP
• Verificació del text refós de la Modificació
puntual del Pla general d’ordenació urbana
relativa al pont sobre el riu la Tordera, al
nucli de la Batllòria.
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
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• Programes d’adequació i de les sol·licituds
de subvenció referents a les urbanitzacions
Boscos de Montnegre, Can Coll, Roial Parc i
Cal Batlle. Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

• Moció presentada per la Secció Local d’ERC
per a la declaració de Sant Celoni com
a ciutat “Gay Friendly”. Per unanimitat
s’acorda deixar-ho sobre la taula

• Aprovació del compte general de la
Corporació corresponent a l’exercici de
2008. Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

• Moció presentada pel grup municipal de la
CUP en suport de l’ús del català als Jutjats
de Pau. Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

• Revisió de les tarifes del servei municipal
d’aigua potable.
SÍ: 7 CiU+ 2 CUP Abstenció: 8 PSC

• Moció presentada pel grup municipal de la
CUP per a la dignificació del servei de neteja
dels edificis municipals. Sí: 8 PSC + 2 CUP
Abstenció: 7 CiU

• Moció proposada per la Diputació de
Barcelona per a que es concedeix el Premi
Nobel de la Pau a la Fundació Vicenç Ferrer.
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
• Moció presentada per la Secció Local d’ERC
per a l’adhesió a la iniciativa legislativa
popular “Televisió sense fronteres”.
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

• Moció de suport a la realització d’una
consulta popular sobre la independència dels
Països Catalans presentada conjuntament
pels grups municipals de CiU i de la CUP i la
Secció Local d’ERC.
Sí: 7 CiU + 2 CUP No: 8 PSC

Partits polítics

El Baix Montseny avança

Nou hospital... i sense ARE!

El programa electoral amb el que ens vam presentar a les eleccions
recollia propostes a curt termini, mitjà i també a llarg. Propostes de
futur. Entre elles: Sant Celoni, capital del Baix Montseny, una bandera
que hem defensat des del primer dia i que no hem abandonat mai.

Les raons amb què des de la CUP vam explicar el trencament de l’Acord
amb CiU (maig 2008) eren diverses. Una d’elles era el conjunt de mentides que l’equip de Govern de CiU deia en el seu discurs per tal de
justificar el projecte urbanístic d’ARE, que, malgrat la gran quantitat de
pisos buits existents al nostre municipi, pretenia construir primer 1.270
habitatges i després quasi 600, cosa que beneficiava únicament i exclusivament aquells poderosos constructors que durant anys s’han estat
enriquint amb l’especulació de sòl i habitages. “Vota sí a l’hospital!” era
el lema de CiU en la campanya per a la consulta popular per demanar el
vot favorable a l’ARE.

Per aquest motiu estem molt contents del Manifest dels Alcaldes del Baix
Montseny, de les reunions entre els regidors dels pobles de la comarca,
del reconeixement del Baix Montseny que fa el Departament de política
territorial de la Generalitat en el Pla de transport de viatgers de Catalunya
i del Govern Territorial de Salut del Baix Monsteny, que farà de l’Hospital
de Sant Celoni una referència comarcal molt important. Que permetrà
al nostre municipi desenvolupar un paper d’acollida, de lideratge obert i
generós. Una generositat que hem d’exercir com a poble. Una generositat
que deixa de banda els interessos de partit.
L’entesa de totes els forces de l’Ajuntament per a la ubicació del nou
hospital demostra la voluntat de construir un poble capdavanter. Amb
aquest esperit treballarem pel nou hospital, treballarem per consolidar
una nova comarca i, com sempre, per Catalunya.
Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni

santceloni@ciu.info

Des de la CUP sempre vam dir que el xantatge “si vols l’hospital has
d’acceptar l’ARE” no es podia acceptar, que el nou hospital no depenia
de l’ARE i que, per tant, havíem de lluitar: 1. Per aturar l’ARE, i, alhora,
2. Per tenir un nou hospital. Que les dues coses anaven per separat i
eren possibles.
Després de més d’un any de treball dur, al Ple i també al carrer amb
diverses campanyes per informar els veïns de què eren les ARE i què
suposaven, vam aconseguir mobilitzar el poble i aturar l’ARE. El primer
objectiu estava aconseguit. Ara, després del treball de la CUP al Ple
pressionant, presentant i aprovant mocions instant l’equip de Govern a
adquirir terrenys per construir-hi el nou hospital, s’acaba d’anunciar que
finalment el nou centre mèdic es contruirà a Can Riera de l’Aigua. Per
tant, segon objectiu aconseguit.
CUP Sant Celoni
www.santceloni.cup.cat

santceloni@cup.cat

Quan manen les emocions

A Can Riera de l’Aigua: hospital sí, ARE no

El passat dijous, dia 8 d’octubre, es va fer un ple històric en la nostra vila. Vam
aprovar una moció conjunta d’ERC amb CiU i la CUP per tal de donar suport a
la Plataforma organitzadora de la consulta popular sobre la independència dels
Països Catalans a Sant Celoni i la Batllòria. Es va aprovar amb els vots a favor
de CiU i la CUP i els vots en contra del PSC. Fins aquí molt bé, però en un altre
moment del ple, el regidor de la CUP, sense venir a tomb, va dir que volia fer
uns comentaris sobre les mocions d’ERC. Seguidament va llegir un llistat amb
algunes mocions que nosaltres havíem presentat i, quan va acabar, va començar a
criticar-les pel tort i pel dret, pretenent que no tenien cap interès i acusant-nos de
partidisme. En primer lloc, creiem que afirmar això no empitjora la nostra imatge,
sinó que fa mal a la mateixa formació que ho sosté, precisament perquè cau en el
mateix partidisme que deia criticar. Cadascú defensa de la manera que creu més
convenient els interessos de la societat celonina. Estem convençuts que l’afany
de competir ha desvirtuat l’objectivitat del regidor. I encara voldríem subratllar
el lamentable desequilibri des del qual es plantejava la discussió. És a dir, hi ha
un altre esdeveniment que qüestiona aquesta actitud de suficiència que ve del
privilegi que tenen tots els càrrecs electes però no el públic assistent: com que
encara aquests mateixos càrrecs no han aprovat el ROM després de més de dos
anys i mig de dir que ho farien, Esquerra no va disposar del dret de rèplica per
al·lusions i no vam poder respondre com ens pertocaria en aquell mateix ple.
En segon lloc, creiem que han manat les vísceres per sobre de la raó: tot això
passava en el mateix ple en què s’havia d’aprovar la moció consensuada fruit
de la col·laboració entre les nostres formacions polítiques... Potser fora hora de
donar mostres de distensió i de respecte en comptes de voler tornar a escenaris
de confrontació que semblaven superats.

Des del PSC-Sant Celoni volem deixar ben clar que estem d’acord en la construcció del
nou Hospital a Can Riera de l’Aigua però que no hem canviat en la nostra postura
d’oposició a la construcció d’habitatges en aquest espai del nostre poble.
La construcció d’un nou Hospital, que respongui a les noves necessitats de Sant Celoni, la
Batllòria i el Baix Montseny, és una actuació prioritària pel benestar del nostre municipi. Per
això, tot i que nosaltres al començament del projecte, érem partidaris de situar-ho al Sot
de les Granotes, no hem deixat mai de valorar les diferents alternatives que s’han plantejat
i amb la voluntat d’agilitzar el procés hem impulsat l’acord i el consens amb la resta de
Grups Municipals.
Quan CiU i la CUP ens van manifestar que ells estaven d’acord en ubicar el nou Hospital
a Can Riera de l’Aigua, nosaltres vam acceptar la proposta que ells ens fèiem, però amb
dos condicions claus:
- Que es garanteixi, i així ho hem exigit, que no sigui una porta oberta per a una
futura urbanització d’aquest espai.
- Que es garanteixi una mobilitat adequada i sostenible de la zona. El PSC ha insistit
durant tot el procés de negociació en aquest tema. Hem demanat un estudi de mobilitat
molt precís que incorpori la construcció d’un segon pont per l’accés a l’Hospital, veient
com insuficient l’existència de l’únic pont actual.
Ara queda molta feina per fer, però el procés ja està en marxa. Vetllarem perquè l’Hospital
sigui una realitat al més aviat possible i ens posem a disposició de tota la ciutadania per
aclarir els dubtes i totes les qüestions que aquest gran projecte pot generar.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

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

Exposicions
Dimecres, 11 de novembre
Missa solemne de Sant Martí

RECTORIA VELLA

Presidida per Mons. Carles Soler i Perdigó,
bisbe emèrit de Girona
A les 8 del vespre
A l’Església parroquial Sant Martí

Del 14 de novembre al 13 de desembre

Germà Xerta. Una altra
mirada sobre el paisatge
Inauguració: dissabte 14
de novembre a les 7 del vespre

Divendres, 13 de novembre

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

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

Cicle d’audiovisuals de muntanya i
excursionisme

CAN RAMIS
1909-2009. Centenari de
l’arribada de l’electricitat
a Sant Celoni

Passi de dues produccions audiovisuals
de Martí Pujol, del CESC
A 2/4 de 10 del vespre
A la Biblioteca l’Escorxador
Organitza: CESC

Salvador Bordoy. Records locals

Concert: Twisted Nails + grup convidat

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

Presentació de l’EP enregistrat com a premi
del Sant Celoni Sona! 2009
A les 11 de la nit
A la Sala Petita de l’Ateneu

Del 6 al 22 de novembre

Dissabte, 14 de novembre
Sortida d’Alta Muntanya
Les Forquetes (3.007 m i 3.004 m)
A les 6 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Durada: Cap de setmana
Organitza: CESC

TAXI - SERVEI DE GUÀRDIA
de 20 a 8 h
NOVEMBRE

Taxi
guàrdia

Taxi
retén

1-7

L2

L3

8-14

L3

L4

15-21

L4

L5

22-28

L5

L6

29-30

L6

L7

L1 - L. Moreno
L2 J. Codina
L3 - J. Muñozo
L4 J. Arias
L5 J.C.Rossa
L6 - G. Alvarez
L7 - S. Villaescusa

Petita hora del conte
Els forats de la terra, amb Ada Cusidó
A 2/4 de 12 del migdia
A la Biblioteca l’Escorxador

Fotografies:
Una altra mirada sobre el paisatge
Inauguració de l’exposició de Germà Xerta
A les 7 de la tarda
A la Rectoria Vella

629 87 80 70
617 55 42 66
659 49 44 11
686 89 41 33
649 44 77 52
670 27 90 90
608 13 09 12

Programa Entrefestes

DC

DJ

DV

DS

DG
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
Desembre
DLL DM

DC

DJ

DV

DS

DG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

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

Concert de tardor a càrrec d’Ondara Quartet
A 2/4 d’1 del migdia
A l’església de Sant Martí de Montnegre
Vermut de l’estiuet de Sant Martí
A 2/4 de 2 del migdia
Al pati de l’església de Sant Martí de
Montnegre

Partint Peras, amb Joan Pera
Espectacle de música i projeccions
audiovosuals amb els Pera
A les 6 de la tarda
A la Sala Gran de l’Ateneu
Preu: 12 euros

Dimarts, 17 de novembre
Concerts de Santa Cecília

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

3a Gran Capvuitada
“Els Esports”
Inflables, jocs populars i xocolatada
A partir de les 10 del matí
A l’aparcament del Pavelló
Organitza: Associació de veïns residencial
esports

Exposició i passejada de motos
històriques 2009
Nova edició de la mostra que organitza cada
any el Club Amics de la Moto Antiga
A les 7 del vespre
A la plaça de la Vila
Organitza: Club Amics de la Moto Antiga de
Sant Celoni

Passejades guiades
Tardor al Pla d’en Toni
A les 10 del matí
A l’Estació RENFE

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

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

Dijous, 26 de novembre
Xerrada:
Música i so, efectes sobre la salut
A càrrec de Marta Casellas
A les 7 del vespre
A la Biblioteca l’Escorxador

Divendres, 27 de novembre
Programa Música Comentada
Giaccomo Puccini, l’apoteosi de la melodia
A les 9 del vespre
A la Sala Petita de l’Ateneu

Cicle d’audiovisuals de muntanya
i excursionisme. Tocllaraju 2009

Divendres, 20 de novembre

Dissabte, 28 de novembre

Hora del conte a la Batllòria

Quintet de metall: 20 anys!

Orgue de gats, amb Imma Zapata
A 2/4 de 7 del vespre
A la Biblioteca de la Batllòria

Debat: la consulta popular sobre
la independència
El Baix Montseny decideix
A les 8 del vespre
A la Sala Petita de l’Ateneu
Organitza: Centre de Debats del Baix
Montseny (CDBM)

Nit de lletres
Autoestop, de Toni Sala
A les 9 del vespre
A l’Hotel Suís
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Cicle d’audiovisuals de muntanya i
excursionisme
Expedició Andes 1978

Dissabte, 21 de novembre

Matinal de Natura:
un racó del Montseny poc conegut

Audicions a càrrec dels alumnes de
l’Escola de Música

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

Rol en viu: Vampiro

Diumenge, 15 de novembre

Dimarts, 24 de novembre

A càrrec dels conjunts i els cors de
l’Escola de Música
A les 8 de la tarda
A la Sala Petita de l’Ateneu

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

Novembre
DLL DM

Missa amb la participació de la Coral Briançó
A 2/4 de 12 del matí
A l’església de Sant Martí de Montnegre

Jazz: Caminos cruzados
A les 10 del vespre
A la Sala Petita de l’Ateneu
Preu: Vegeu Entrades programa Entrefestes

Partida de joc de rol obert al públic
A les 10 del vespre
A l’IES Baix Montseny
Organitza: Club de rol Alastor
Preu: socis: 3 euros; no socis: 5 euros

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Viu el Parc a Sant Martí de Montnegre

Programa Entrefestes
A les 10 del vespre
A la Sala Petita de l’Ateneu
Preu: Vegeu programa Entrefestes

Diumenge, 29 de novembre
Taller de fusió àrab-flamenc
a càrrec d’Alba Hayal
A 2/4 d’11 del matí
Al Pavelló Municipal d’Esports
Durada: fins a 2/4 de 2 del migdia
Organitza: Ass. Dansa Espiritual del Ventre i
Escola Maishadansa

Espectacle de dansa a l’Ateneu
Sueños, amb Alba Hayal
A les 7 de la tarda
A la Sala Gran de l’Ateneu
Organitza: Ass. Dansa Espiritual del Venter
i Escola Maishadansa

Diumenge, 6 de desembre
Andorra: la Pica Roja
Sortida de Muntanya
A les 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Durada: Cap de setmana
Organitza: CESC

Cinema: Hacia rutas salvajes,
de Sean Penn
Cinema a l’Ateneu 2009-10
A les 6 de la tarda
A la Sala Petita de l’Ateneu

Zoé, innocència criminal
Espectacle visual
A les 10 del vespre
A la Sala Petita de l’Ateneu
Organitza: Companyia Joan Baixas
Preu: 10 euros

Cinema: Tomàquets verds fregits,
de Jon Avnet
Cinema a l’Ateneu 2009-10
A les 6 de la tarda
A la Sala Petita de l’Ateneu
Preu: gratuït

Zoé, innocència criminal
Espectacle visual
A les 7 de la tarda
A la Sala Petita de l’Ateneu
Organitza: Companyia Joan Baixas
Preu: 10 euros

Dilluns, 23 de novembre
Audicions a càrrec dels alumnes de
l’Escola de Música
A les 8 del vespre
A la Sala Petita de l’Ateneu
Durada: fins a les 9 del vespre

*PODEU TROBAR
MÉS INFORMACIÓ
SOBRE ELS ACTES
D’AGENDA A
WWW.SANTCELONI.CAT

