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El català, punt de trobada
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L’ànima
Aquest mes d’abril, mes de la Diada de Sant
Jordi, de la rosa i del llibre, hem dedicat la
portada de l’Informatiu a la llengua. El català
és una llengua romànica de la qual en tenim
els primers textos escrits al segle XII (Forum
Iudicum i Homilíes d’Organyà) i es parla en
un territori de 68.000 km2 i de més de 13,5
milions de persones (Suïssa té gairebé la meitat
d’habitants en poc més de la meitat d’extensió!). Però més enllà de les dades, a Catalunya
la llengua ha estat la columna vertebral de la
nostra identitat. L’ànima, sovint s’ha anomenat.
El que ens indica d’on venim i ens projecte
d’una determinada manera al futur. A Sant
Celoni el respecte i la promoció de la llengua
catalana es tradueix en accions pràctiques i
efectives, sorgides de diverses administracions
i de diversos agents, amb l’objectiu de garantirne el seu coneixement i per tal que esdevingui
una eina de cohesió i de capacitació personal
per a tots els celonins i celonines. En aquesta
publicació n’hem recollit les més preeminents.
A través d’aquest número, també podrem
conèixer actuacions que s’estan produint de
millora de l’espai públic, d’infraestructures
de mobilitat o de dinamització comercial i
trucs per a ésser més sostenibles, fer compres
segures per Internet, garantir un ús segur de les
Tecnologies per part dels més petits o abonar
els impostos via certificat digital. I també passem comptes de la celebració de la Setmana
per la Pau, l’acollida de persones nouvingudes,
les actuacions d’emergència amb motiu de les
nevades o l’evolució del treball conjunt al Baix
Montseny.

El català representa una eina bàsica per garantir que, en una situació lingüística cada
vegada més plural i heterogènia, la llengua constitueixi el punt de trobada, l’element
de cohesió social i l’element identificador de la nació catalana.
La llengua catalana es parla en quatre estats, i ha arribat fins avui, com a llengua viva i
activa en tots els àmbits d’ús, malgrat les adversitats que ha hagut de superar, històricament, en la majoria d’estats en el qual es parla. Expressa modernitat i està vinculada
a una rica tradició cultural de segles.
Catalunya està rebent població d’arreu del món i Sant Celoni també. És per això que
des de l’Ajuntament, en col·laboració amb diverses entitats i institucions, s’han incrementat les actuacions per garantir l’acollida i la integració de tothom a través del
coneixement i el foment de l’ús del català. L’Oficina de català de Sant Celoni, en conveni amb el Consorci per a la Normalització Lingüística de la Generalitat, la Biblioteca
Municipal l’Escorxador, el CF d’Adults Baix Montseny, són alguns dels serveis i equipaments municipals que promouen activitats i projectes per dinamitzar la llengua
catalana.

Cursos de Català per a tots els nivells
Durant el curs 2009-2010 més de 580 persones aprenen o milloren el coneixement de la llengua catalana
L’oferta municipal de cursos de llengua catalana abarca tots els nivells. Quan una persona es dirigeix a l’Ajuntament per aprendre o millorar els seus coneixements de llengua
catalana, es fa una fitxa d’inscripció única on es reflecteix el nivell d’aprenentatge de
l’alumne en altres llengües i se’l deriva cap al servei més adequat: l’Escola d’Adults assumeix l’alumnat que respon al perfil de persones no alfabetitzades en alfabet llatí, i l’Oficina
de Català, la resta.
Durant aquest curs 580 persones han fet o estan fent algun curs d’aprenentatge o millora
de la llengua catalana: els alumnes estan repartits entre els que es fan des de l’Oficina
de Català (nivell inicial, bàsic, elemental, intermedi, suficiència i nivell superior) i els de
l’Escola d’Adults (Català oral, curs d’acollida a dones nouvingudes, a joves nouvinguts i el
d’aprenentatge de la lectoescriptura en català. A Sant Celoni, els períodes d’inscripcions
dels cursos de català són el setembre i el febrer.
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Acolliment lingüístic,
una eina de cohesió social
El Centre de Formació d’Adults Baix Montseny i l’Oficina de Català treballen de forma
coordinada i, d’aquesta manera, es realitzen activitats formatives d’aprenentatge de la
llengua, de coneixement de l’entorn, de formació de formadors i d’agents d’acolliment.
Així mateix, des de la Biblioteca municipal s’organitzen, periòdicament, grups de
conversa i grups de lectura fàcil. Els usuaris també hi poden trobar recursos diversos
d’acolliment lingüístic en el punt de trobada.
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1r Cicle de Cinema
Infantil en Català a
Sant Celoni
Més de 800 persones han
assistit a les projeccions
El 1r Cicle de Cinema Infantil en Català a
Sant Celoni dut a terme del 27 de febrer al
27 de març ha aconseguit un bon nombre
d’espectadors: unes 800 persones han assistit
a alguna de les 5 pel·lícules d’actualitat, doblades al català, adreçades al públic infantil.
Les sessions han tingut lloc en dissabte, a
les 16.15 hores, a les sales del cinema Ocine
Sant Celoni, al Complex d’Oci “Altrium”
(Ctra. d’Olzinelles, s/n).
Cinema Infantil en Català (CINC) té com a
objectius incrementar l’oferta de cinema
infantil doblat en català, permetre que els
títols doblats al català arribin a llocs on no
van poder arribar com a novetats i fomentar
l’hàbit de consumir productes cinematogràfics en aquesta llengua. Aquesta activitat rep
el suport de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Es preveu un nou cicle durant la tardor.

Una experiència exitosa!
El 17 de març va tenir lloc l’acte d’inauguració de la dotzena edició a la Rectoria Vella amb la
participació de 52 persones, 24 voluntaris i 28 aprenents (foto de portada d’aquest Informatiu).
L’èxit del Voluntariat respon al seu senzill funcionament: voluntari i aprenent han de mantenir
converses en català i amb una hora a la setmana n’hi ha prou! El Voluntariat per la llengua ja
suma 12 edicions a Sant Celoni. La iniciativa emparella un voluntari, una persona catalanoparlant, amb un aprenent que vol parlar la llengua catalana amb fluïdesa. Alguns d’aquests aprenents són immigrants que es volen integrar a la societat aprenent la seva llengua; molts altres
són persones que resideixen a Catalunya des de fa alguns anys i que encara no parlen el català o
que no ho fan amb prou confiança.
Adhesions al Voluntariat per la llengua a Sant Celoni
Administracions públiques
CEIP LA TORDERA
CEIP PALLEROLA
CFA BAIX MONTSENY
COL·LEGI LA SALLE
ESCOLA PASCUAL
LA CASETA DEL BOSC
L’ESPLAI DE LA GENT GRAN
UBIC

Demana jocs i DVD en català
Les joguines i els jocs són un mitjà que permet
als infants descobrir i explorar nous mons,
així com adquirir actituds, comportaments i
coneixements que els formaran com a persones. També són un recurs d’oci i de diversió
del qual els adults en poden gaudir.

els establiments de la comarca que tenen jocs i
DVD en català. A Sant Celoni, n’hi ha set.

El Consorci per a la Normalització Lingüística
posa a l’abast de tothom una llista de jocs en
català que podeu trobar a www.cpnl.cat/
jocs. A més a més, a la pàgina web www.
cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental trobareu
un document amb l’adreça i el telèfon de tots

Normalització
lingüística de la
retolació
comercial
Des de l’Oficina de Català
s’ofereix suport i informació per a les noves llicències d’activitats, sobre el
marc legal establert per
la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política
lingüística, pel que
fa a l’ús del català
en les activitats
comercials. A
més també es
posen a l’abast vocabularis específics del comerç i dels
mercats.

La nostra llengua és la teva actitud

Jordi Cuminal
Regidor de Cultura

L’any 2007 vaig tenir la sort d’assistir al lliurament del Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes a l’escriptor Baltasar Porcel. Ja malalt, va
fer un discurs que recomano a tothom. En destaco tres coses, no
son ben bé literals, que serveixen per trencar alguns tòpics que cal
canviar.
Volen imposar el català a Catalunya. “Som un pòsit format pel
paisatge, les creences, l’estimació als altres, la llengua”
No m’atreveixo a parlar-lo perquè no en sé prou. “Que jo sàpiga,
Ramon Llull mai no va conèixer el que deia Pompeu Fabra”, les
llengües evolucionen!
El que importa és la política, no la llengua. “No em pregunti què és
el meu país i els seus límits. La meva llengua és la meva pàtria”.
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En portada
Materials, recursos i eines per facilitar
l’autonomia lingüística dels usuaris

Assessorament a empreses i associacions

www.parla.cat presenta un entorn de formació modern i atractiu que treu el màxim profit de
les tecnologies de la informació i la comunicació; és un espai virtual d’aprenentatge que posa a
l’abast de totes les persones, independentment del seu origen, residència o nivell de coneixement de la llengua, els materials didàctics necessaris per aprendre català.

Des de l’Oficina de Català s’ofereix assessorament a empreses i associacions per resoldre
dubtes i escriure en català amb seguretat.
En aquest sentit, s’ofereix informació sobre
recursos lingüístics (diccionaris generals i
específics), productes informàtics en català;
disponibilitat de models de documents per
a associacions i empreses; suport tècnic de
forma temporal a les persones usuàries del
servei d’assessorament perquè arribin a ser
autosuficients en matèria lingüística, etc.

Diccionaris
Diccionari de la llengua catalana DIEC2
(2a edició)
http://dlc.iec.cat
Gran diccionari de la llengua catalana
http://www.enciclopedia.cat

Webs amb recursos lingüístics
Webs de la llengua catalana de la Generalitat
de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/
Llengcat
Aquí trobareu tota la informació relativa a la
llengua catalana i a l’aranès.
http://www6.gencat.net/llengcat/
publicacions/linia.htm

Publicacions en línia: abreviacions,
majúscules i minúscules
Softcatalà
http://www.softcatala.org
Web que recopila tot el programari que hi ha
en català: firefox, winrar, paquet català per al
Microsoft Office 2003, paquet català per al
Microsoft Office 2007, Adobe Reader, 7-zip...

Plats a la carta
http://www.gencat.cat/platsalacarta, una
eina que facilita l’elaboració de cartes en
català i permet també la traducció al castellà,
a l’alemany, a l’anglès, al francès i a l’italià.

A la Biblioteca l’Escorxador hi ha material didàctic de préstec per a l’autoaprenentatge en català.
Així mateix, es facilita la connexió a internet i el préstec de portàtils per facilitar l’accés als recursos en línia.

Oficina de Català
de Sant Celoni
Matins de dilluns a divendres
de 9 a 12 h
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Telèfon: 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat
www.cpnl.cat

Biblioteca l’Escorxador
La Biblioteca l’Escorxador presenta el Cicle de primavera d’activitats per a adults
dijous 22 d’abril a les 19 h

dijous 20 de maig a les 19 h

dijous 17 de juny a les 19 h

Allegro Vivace

39 +1

Estima com vulguis

Sessió de contes eròtics medievals
amb música, amb l’Elisabeth Ulibarri

Conferència amb l’escriptora
Sílvia Soler

Conferència sobre
l’homosexualitat amb en
Jordi Petit

Horari
Matins: dimecres i dissabtes, de 10 h a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres, de 15.30 h a 20.30 h
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Tecnologies de la informació
Recomanacions per a un ús
responsable d’Internet a casa
Per facilitar als pares i mares la integració dels menors a les noves tecnologies,
i fer que aquests gaudeixin amb seguretat i bons hàbits de tots els avantatges
que ofereix Internet
INSTAL·LEU l’ordinador en una sala comuna i no al
dormitori dels nens.
ACOMPANYEU els menors quan estiguin connectats
a Internet.
INTERESSEU-VOS per saber què fan i manteniu una
bona comunicació amb ells.
UTILITZEU EINES DE CONTROL, com alguns programes informàtics que permeten:
- Bloquejar l’accés a continguts no recomanats
- Controlar el temps de connexió

- No donar mai dades personals ni de la seva família
sense la supervisió d’un adult (ni contrasenyes,
nom d’usuari)
- Quan els menors utilitzen informació d’Internet per
fer els seus treballs escolars, que indiquin sempre la
font (la pàgina web) on l’han trobat
- Si es connecten en un lloc públic que no s’oblidin
de tancar la connexió, ja que una altra persona es
podria fer passar per ells
- Ser respectuosos amb les altres persones i no fer res
que pugui ferir o perjudicar ningú

PACTEU amb els menors una sèrie de conductes:

- Evitar ser autor d’un delicte (amenaçar o assetjar algú,
distribuir, copiar o publicar dibuixos, música o text
amb copyright obtinguts de webs sense permís)

- Horari i temps de connexió

- No fer compres sense la supervisió d’un adult

- Accedir a webs coneguts i de confiança
(ús de l’Historial i els Favorits)

- Avisar sempre un adult quan algú intenti fer una trobada amb ells

- Si en algun moment se senten incòmodes, que
surtin immediatament del lloc web i us avisin

- No obrir missatges de desconeguts ni aquells dels
quals no s’està segur de la veracitat del seu contingut

- Programa antivíric actualitzat

Trobareu més informació a:
www.xtec.cat/~jrosell3/ticcionari
àlies
Pseudònim utilitzat per un internauta o
un grup d’internautes en tertúlies, adreces electròniques, grups de discussió, etc.
bloc
Pàgina web, generalment de caràcter
personal i poc institucional, amb una
estructura cronològica que s’actualitza
regularment i que presenta informació o
opinions sobre temes diversos.
llibre electrònic
Llibre editat en suport digital, que pot
contenir text, imatge i so i que requereix
mitjans informàtics per tal de visualitzarne o d’escoltar-ne el contingut.

xifrar
Codificar un missatge segons una clau de
manera que resulti críptic o secret.

Calendari fiscal 2010
Quan i com he de pagar els impostos?

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
(naturalesa urbana)
Del 01/04/2010 al 03/06/2010
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
(IAE) Del 03/09/2010 al 04/11/2010
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
(naturalesa rústica)
Del 03/09/2010 al 04/11/2010

PAGAMENTS
EN LINIA

Si disposeu de certificat digital Idcat o DNI electrònic podeu consultar la vostra informació
tributària i fer aquests tràmits des del web www.orgt.diba.cat:
- Conèixer els tributs i les multes pendents de pagament i obtenir un document per pagar-los.
- Saber quins tributs teniu domiciliats i modificar les domiciliacions existents.
- Apuntar-vos al servei gratuït d’avisos per rebre un SMS o correu electrònic abans del càrrec
dels rebuts domiciliats i abans que acabi el període voluntari
- Obtenir un certificat de pagament de tributs o un certificat de pagament de multes
- Presentar un recurs o una instància
- Modificar la vostra adreça fiscal
- Presentar una sol·licitud de fraccionament o ajornament de pagament

TAXA PER A LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Del 03/09/2010 al 04/11/2010

Si vols tenir certificat digital Idcat vine a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC) de Sant Celoni o de la Batllòria

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN
CEMENTIRIS LOCALS
Del 03/09/2010 al 04/11/2010

Edifici El Safareig
C/ Campins 24
De dilluns a dijous de 8.30 h a 14.30 h i de 17 a 20 h
Divendres de 8.30 a 14.30 h

Centre Cívic Les Casetes
C/ Miquel Mateu, 6
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h

Et servirà per presentar la renda,
demanar l’informe de vida laboral i altres
tràmits amb l’administració pública
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EnEducació
portada
Divendres 23 d’abril - 10 del vespre - plaça de l’Església

L’escola municipal de Música i Teatre
presenta un espectacle basat en la llegenda
d’en Soler de Vilardell
En motiu del 5è aniversari del Centre Municipal d’Expressió
En motiu de la celebració del cinquè aniversari del Centre Municipal d’Expressió les escoles
municipals de Música i de Teatre amb la collaboració de diferents entitats vinculades al
centre, han preparat un gran espectacle basat
en la llegenda d’en Soler de Vilardell que es
farà el proper dia 23, diada de sant Jordi a les
10 del vespre a la plaça de l’Església.
Sota el títol de “La llegenda d’una espasa”
s’escenificarà la coneguda gesta d’en Soler de
Vilardell, un personatge mític que gràcies a
una espasa de virtut que li va donar un captaire, se suposa que de procedència celestial,
va salvar al poble de Sant Celoni d’un drac
ferotge que l’amenaçava.

posada expressament per
a l’ocasió per Josep Maria
Aparicio, la interpretaran
i cantaran alumnes d’entre 4 i 60 anys de l’Escola
de Música.
Els encarregats de donar vida
als personatges, seran els/les alumnes de l’Escola de Teatre juntament amb membres de
les diferents entitats teatrals de Sant Celoni:
la secció de teatre del Casal de la gent gran,
Trocateatre, Tramoia i Rebrot teatre.
Altres entitats que hi col·laboren són la Colla
de Diables, la Colla Bastonera Quico Sabaté i
l’Associació de danses del món Passaltpas

Alumnes de l’IES Baix Montseny col·laboren
amb les universitats catalanes

D’altra banda, els alumnes i exalumnes filipins
de l’aula d’acollida de l’Institut Baix Montseny
han participat com a informants en un pro-

Oferta de Formació
Permanent ABRIL
Servei de Creació
d’Empreses
28 i 29 d’abril: Pla d’Empresa.
Contingut i elaboració interactiva
del document

Servei d’Orientació Laboral
Sessions formatives

El guió i la posada en escena van a càrrec de
Joan Baixas i Pep Tarragó. La música, com-

Un alumne de 2n de Batxillerat de l’Institut
Baix Montseny, Roger Garriga, ha estat un del
classificats en la fase catalana de l’Olimpíada Internacional de Física que selecciona els
alumnes d’ensenyament secundari que representaran les universitats de Catalunya en la
fase estatal organitzada per la Real Sociedad
Española de Física a mitjans d’abril a Alacant.
El passat 10 de març, Roger Garriga va assistir
a un acte a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans per recollir el premi que l’acredita com a
seleccionat.

Troba
el teu
curs!

jecte de recerca del Gabinet d’Assessorament
Lingüístic per a la Immigració (GALI) de la
Universitat de Girona. El GALI és responsable
de la col·lecció de monografies “Llengua,
immigració i ensenyament del català” del Departament de Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya, en què es descriuen les llengües
parlades per col·lectius d’immigrants presents
a Catalunya. L’objectiu d’aquests estudis és
conèixer les diferències gramaticals entre el català i les llengües dels immigrants, amb la finalitat d’entendre quins aspectes de la gramàtica
de la nostra llengua presenten més problemes
d’adquisició i com es poden solucionar.

Sant Celoni acollirà una trobada d’alumnes i
pares d’escoles de Música
Dissabte 17 d’abril, Sant Celoni acollirà una edició del “Més Música” dedicat als alumnes de 6
i 7 anys de diferents escoles de l’Associació Catalana d’Escoles de Música. Enguany la trobada
s’ha rebatejat com a Més que Música i constarà de diferents tallers de música, teatre i dansa on,
a més dels alumnes, també hi participaran els pares i mares. Uns 150 nens i nenes amb els 150
pares o mares corresponents i més de 30 mestres de les 8 escoles que acudiran a aquesta cita
ompliran la plaça del Bestiar de 10 a 2 del migdia del proper 17 d’abril.

6 d’abril: Currículum
13 d’abril: Canals de recerca
23 d’abril: Recerca per Internet
27 d’abril: Procés de selecció

Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
7 d’abril: Alfabetització digital I i II
6 d’abril: Taller d’informàtica:
word i internet
6 d’abril: Taller d’informàtica: acces

Centre Cívic Les Casetes
de la Batllòria
14 d’abril: Manualitats
12 d’abril: Ioga

Centre Municipal
d’Expressió
Aula taller per a discapacitats
(incorporacions durant tot el curs)
14 d’abril: Dansateràpia
13 d’abril: Iniciació a la guitarra
d’acords
29 d’abril: Balls de saló
Durant el curs: Aula taller per a
discapacitats

La Rentadora
9 d’abril: Pastisseria
15 d’abril: Restauració de mobles

Inscripcions als diferents centres
www.santceloni.cat/clip
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Patrimoni
Patrimoni
Passegem per... un Sant Celoni llegendari

La llegenda d’en Soler
i el drac de Vilardell
Ara que s’acosta Sant Jordi ve molt de gust recordar una llegenda celonina que té uns ingredients similars a la del sant:
un drac, un cavaller, una espasa... Aquesta bella i interessant llegenda té una tradició molt antiga. A finals del segle XIII ja
se sentia parlar del “valent de Sant Celoni” i de l’espasa de Vilardell, que, com explicarem més endavant, va anar a raure
de cert a l’armeria dels comtes de Barcelona.
Diu la llegenda que, fa molt de temps, per
aquests entorns hi havia un drac ferotge que
tenia atemorida tota la contrada, i molts viatgers que passaven pel camí ral, fent via entre
Barcelona i Girona, morien a les seves urpes.
Alguns celonins valents s’havien aplegat en
va per eliminar la bèstia i solucionar el problema, però eren ells, pobres il·lusos, els que
acabaven com a aliment del drac.
A prop de Sant Celoni, a Vilardell, hi havia un
petit castell, i el seu senyor es deia Soler. Un
dia un pidolaire va trucar a la casa i va demanar almoina. En Soler, que era un home bo, va
entrar a buscar un pa per donar-li aliment, i
quan va sortir ja no va trobar al pobre. Al seu
lloc hi havia una espasa meravellosa. En Soler
es va sorprendre per aquest fet extraordinari
i es va afanyar a provar l’espasa. Va donar un
cop a un roure centenari i es va partir com si
fos formatge, i quan va colpejar una gran roca
també es va trencar sense cap esforç. El cavaller va entendre de seguida que aquella era

El medievalista Martí de Riquer va fer un documentat estudi de la llegenda que es va tornar a
editar l’any 2000 al seu llibre Llegendes històriques catalanes, publicat per Quaderns Crema.
Riquer tracta de l’evolució de la llegenda d’en
Soler de Vilardell, des que es comença a trobar
en el segle XIV, fins a les versions romàntiques
del segle XIX.
Tot i que efectivament es tracta d’una llegenda, té molts elements històrics i reals que
la fan encara més interessant. El més destacat
és l’espasa de Vilardell, que va existir realment. Es considerava que era una espasa de
virtut, com l’Excalibur, l’espasa del rei Artús.
Les espases de virtut tenien un origen miraculós i asseguraven la victòria en la guerra. El
primer document que parla de l’espasa de Vilardell és de 1274, quan Jaume I va anul·lar el
combat entre dos cavallers perquè el guanyador havia utilitzat aquesta espasa màgica. Des
de 1286 l’espasa de Vilardell formava part de
l’armeria reial, i consta al testament de Pere
el Cerimoniós (1370). El 1324 l’infant Alfons
la portava a la batalla de Lucocisterna, a l’illa
de Sardenya, on els catalans van aconseguir
la victòria i és molt possible que sigui una de
les que es guarden al Museu de les Armes de
París.
A Sant Celoni hi ha diversos indrets que
ens recorden la llegenda. Es considera que el
monstre tenia el seu cau a la roca del Drac,

una espasa de virtut i que li havien fet arribar
del cel amb un objectiu: matar el drac.
Un cop presa la determinació d’enfrontarse al monstre, es va encomanar a Déu i va
sortir a trobar la bèstia protegit amb una armadura lluent i l’espasa de virtut. Quan va
ser davant del drac, aquest es va espantar
en veure’s reflectit en l’armadura i l’escut,
que brillaven com miralls. I és que el drac
no havia vist mai la seva pròpia imatge, terrible i ferotge. Aprofitant aquest moment
de desconcert, en Soler de Vilardell va alçar
l’espasa i li va tallar el coll amb un sol cop.
Content per haver-lo pogut matar, va anar a
trobar la gent de Sant Celoni, que l’esperaven
amb ànsia al portal de la Força. Aleshores,
alçant l’espasa amarada de sang proclamà:

Amb els nervis, en Soler de Vilardell va dir
malament el conjur, i va donar més importància al seu braç que no pas a l’espasa de
virtut, que era la que havia guanyat al drac.
Aleshores la sang que regalimava de l’espasa
el va emmetzinar i li va causar la mort. Les
paraules que havia d’haver dit eren:
“Espasa de virtut,
braç de cavaller,
has migpartit la roca,
i el drac també”
El conte té un final agredolç, ja que acaba
amb la mort dels dos protagonistes, però és
un bell al·legat contra l’orgull i la supèrbia.

“Braç de virtut,
espasa de cavaller,
has mig partit la roca,
i el drac també”

situada al costat de la Tordera, a prop del
Molí d’en Coll. Es tracta d’una curiosa floració
de quars, amb un esvoranc al centre. També
hi ha Sant Martí de Pertegàs, l’església on en
Soler va anar a resar abans d’enfrontar-se
al drac, i on va ser enterrat. En aquest sentit,
cal recordar que algunes versions de la llegenda identifiquen el pidolaire amb Sant Martí. A
prop de cal Batlle, a Vilardell, hi ha les poques
restes del que havia estat el castell o casa
fortificada dels Soler. Aquests van arribar a
ser barons de Vilardell, i entre els segles XVII
i XVIII van edificar una casa al carrer Major, a
prop de l’església, coneguda darrerament com
can Cortada.
Més recents són el vitrall amb l’espasa,
en Soler i el drac de la sala de plens de
l’Ajuntament, fet per Àlex Alonso el 1991, o la
pintura que hi ha a la biblioteca, obra de Jesús
Kaso. Des de 1991 també hi ha una bèstia de
foc que acompanya la Colla de Diables, el Drac
de Vilardell. I darrerament s’ha fet un altre personatge, en Soler de Vilardell, el gegantó de
l’escola del mateix nom...
La llegenda d’en Soler i el drac de Vilardell
és ben present, però encara ho pot ser més si
ens la fem ben nostra i ens animem a explicar-la, com si fos una història familiar... i, ben
mirat, que no ho és?

Soler de Vilardell entra victoriós a la vila de Sant Celoni després
de matar el drac. Pintura de Marià Vigas.

Josep M. Abril
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Educació
Comunitat
En
portada
Benvinguda oficial
als alumnes francesos d’intercanvi amb
el Cor de Maria
Un any més els alumnes de Collège Florian
d’Anduze (França), van passar una setmana a
Sant Celoni d’intercanvi amb els alumnes de
3r d’ESO del Cor de Maria. L’alcalde Francesc
Deulofeu els va donar la benvinguda oficial al
municipi el 24 de març en un acte a la Rectoria Vella durant el qual els va traslladar el
paper que ha jugat sempre Sant Celoni com
a poble d’acollida. Durant l’intercanvi es potencien les dues llengües: el francès i el català
i s’engloben dins el crèdit de síntesi que realitzen els alumnes de tercer d’ESO del Cor de
Maria. El mes de juny, els alumnes catalans
els tornaran la visita. L’any passat l’intercanvi
es va fer amb una escola de Perpinyà, però
de fet és amb els del Collège Florian amb qui
es manté aquesta relació des de fa 6 anys.
A més, els dos municipis són “germans de
parcs” ja que el parc del Montseny i el seu
parc de Les Cevènnes estan agermanats des
de fa més de 27 anys.

Preinscripció conjunta de les
escoles bressol de Sant Celoni
Sant Celoni disposa de 3 escoles bressol
autoritzades pel Departament d’Educació:
Escola Bressol Municipal “El Blauet”,
Escola Pascual i La Caseta del Bosc. Enguany totes 3 escoles inicien un procés de
preinscripció conjunta. Per tal de realitzar
la preinscripció, s’haurà d’omplir un imprès que es pot obtenir a les pròpies escoles bressol, a l’Oficina Municipal d’Escolarització o a la pàgina web de l’Ajuntament
www.santceloni.cat. En el mateix imprès
es pot demanar l’admissió a més d’un
centre indicant l’ordre de preferència però
només es pot presentar una sol·licitud per
infant, sinó es perden tots els drets de prioritat i els punts que es puguin correspondre. La documentació s’ha de presentar al
centre demanat en primer lloc. Consulteu
els criteris d’admissió a cada centre.

Preinscripció:
del 26 d’abril
al 7 de maig
Matriculació:
del 31 de maig
al 4 de juny

Comunitat
Els ajuntaments del Baix Montseny s’han posat
d’acord en avançar en el procés de ser reconeguts com a comarca. Així es va fer palès a la
reunió que van tenir dilluns 15 de març a Sant
Celoni per fer el retorn de la trobada amb el
conseller Jordi Ausàs del 4 de març passat que
els va suggerir d’iniciar l’expedient administratiu
per sol·licitar el reconeixement com a comarca.
Els alcaldes i alcaldesses van decidir convocar
en els propers mesos una 2a Trobada del Baix
Montseny, en aquesta ocasió, de tots els càrrecs
electes, per plantejar els passos a seguir. Segons
l’alcalde Francesc Deulofeu, “de cara a iniciar
el procediment formal partim d’una bona
acceptació per part de la Conselleria, però
ens cal la complicitat de tothom. Per això ens
hem emplaçat a fer una 2a jornada amb tots
els electes i plantejar la proposta. Serà una
manera de reflexionar col·lectivament però
també individualment com a municipi”.
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Sant Celoni va atendre més de 600
persones durant la nevada
La gestió de les entitats, particulars i personal de l’ajuntament
va fer possible una resposta exitosa a l’emergència
Durant la nit del 8 al 9 de març Sant Celoni
va atendre més de 600 persones (400 van fer
nit al Pavelló Municipal d’Esports) que havien
quedat incomunicades durant el seu viatge en
tren. Malgrat que ho estaven des del migdia,
el CECAT (Centre de Coordinació Operativa
de Catalunya) va avisar a l’ajuntament a les
19.15 h demanant allotjament pels passatgers, moment en què l’Ajuntament va activar
el Pla Bàsic d’Emergències. i tot seguit es van
iniciar la gestió de l’espai on ubicar les persones afectades (Pavelló Municipal d’Esports) i
de l’alimentació (es van buscar proveïdors de
caldo, entrepans i aigua per sopar i croissants
i sucs per esmorzar).
L’ajuntament agraeix a totes les entitats i ciutadania que d’una manera espontània i desinteressada es van mobilitzat per ajudar a les
persones afectades pel temporal de neu: als
qui van deixar mantes i màrfegues (Hospital,
Càrites Sant Celoni, Càrites Palautordera, Ceip
Pallerola, Col·legi la Salle, Col·legi Cor de
Maria, Gimnàs Mètric, Cal Putxet, La Granja
escola de Santa Maria de Palautordera, a part
del material del Centre Esportiu Municipal
Sot de les Granotes i del Centre Municipal

d’Expressió); al Restaurant Els Avets que va
portar fogons i olles per escalfar el caldo i
també a Creu Roja, l’Agrupament Escolta Erol
i al personal de l’ajuntament que de manera
desinteressada hi va col·laborar.

© JORDI PURTÍ

El Baix Montseny
avança en el procés
d’esdevenir comarca

Comunitat
Un miler de participants van sentir parlar durant la
Setmana per la Pau dels Drets dels Infants i la feina
que encara queda per fer per garantir-los
Totes les entitats de la Coordinadora d’Entitats Solidàries (CES) van estar molt actives tant en la preparació com en la
participació de la Setmana i van insistir en l’encoratjament a persones individuals i altres entitats a sumar-se a la seva
tasca contínua de fer millor el nostre entorn. La CES es troba cada primer dimarts de mes a les 19.30 h a l’edifici de
l’Àrea de Comunitat de l’ajuntament i debat temes de solidaritat internacional, d’inclusió social, impulsa campanyes
d’ajuda i posa en comú els projectes de cooperació que cada entitat porta a terme.

Taula rodona i sopar

Festa solidària

Xerrades a les escoles

El divendres 19, una seixantena de persones
van participar en un diàleg molt interessant
sobre la vulneració dels drets dels infants en
diferents llocs del món. Tot seguit, com ja és
tradicional, es va fer un sopar amb productes
i plats que van portar els assistents.

El dissabte, a una plaça de la Vila plena de
gent, música infantil a càrrec d’en Bernat
Fugaroles i en Guillem Caballer, tallers preparats per diferents entitats; Sandro Bedini va
animar als pares i mares a deixar-se pintar
pels seus fills; lectura d’un manifest, i música
per a tothom a càrrec dels Montnegres.

Les entitats han visitat diferents centres
escolars de la vila per fer-hi xerrades: Nicat
i Trup de Nassos a l’escola Montnegre; Mans
Unides i Nicat, al Pallerola; Creu Roja, al Cor
de Maria; Proide i Oudiodial, a la Salle; Mans
Unides, a l’Avet Roig; i Trup de Nassos, a l’IES
Baix Montseny.

Xerrada a la Batllòria

Cinefòrum a l’Altrium

Tortell Poltrona

El dilluns 22, Trup de Nassos va voler ser present a la Batllòria explicant el seu projecte que
comença a la mateixa Batllòria i els ha portat
a viatjar per tot el món repartint somriures.

El dimecres 24, als cinemes Altrium, més
d’una trentena de persones van gaudir de tres
curtmetratges punyents i a la vegada deliciosos que van donar peu tot seguit a un debat
sobre algunes situacions dramàtiques viscudes
per nens a diferents indrets del món.

A la Rectoria Vella, Jaume Mateu i Bullich,
conegut com a Tortell Poltrona, va explicar les
peripècies i la tasca de Pallassos sense fronteres en els seus múltiples viatges per portar un
somriure als infants.

Cloenda del 7è curs d’acollida per a persones nouvingudes al municipi
L’ajuntament de Sant Celoni, amb la collaboració del Consell Comarcal del Vallès Oriental, organitza cursos d’acollida per a persones nouvingudes de diverses procedències en
la seva llengua d’origen. El curs, de 10 hores de
durada, té l’objectiu de facilitar la informació
bàsica sobre el marc social, polític i cultural de
Catalunya i sobre els serveis i les costums del
municipi en relació a temes com l’educació,
la salut, el treball, els serveis socials, l’habitatge, els esports, la cultura i la convivència, etc.
Durant les sessions també s’incentiva el diàleg

entre els participants i els tècnics dels diferents
serveis municipals que hi assisteixen.
Aquestes sessions van dirigides als col·lectius
procedents de l’Àfrica, el Marroc i Amèrica
Llatina i s’imparteixen en català traduïdes al
wolof, fula i soninké en el cas dels africans;
àrab i amazigh en el cas dels marroquins o
castellà en el cas dels llatinoamericans.
El dilluns 29 de març l’alcalde de Sant Celoni
Francesc Deulofeu la regidora de Comunitat
Laura Costa van felicitar i van lliurar els diplo-

mes a la vintena de participants de la 7a edició
del curs, en aquest cas, procedents de Senegal,
Gàmbia i Guinea Conakry i van destacar “la
importància i la transcendència d’acollir
degudament a les persones que arriben al
nostre municipi, per proporcionar-los autonomia a través del coneixement dels serveis,
costums, drets i deures de la nostra societat
i també per facilitar que nouvinguts i acollidors perdem la por i ens decidim a construir
un sol poble que suma i es fa gran i no pas
que entra en conflicte.”
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Comunitat
En
portada
L’Oficina Municipal d’Informació a
les persones consumidores
INFORMA

Recomanacions per comprar per Internet
• És molt important que la pàgina web on compreu sigui segura: la seva adreça electrònica
passa de ser http:// a https:// (indicatiu de servidor segur). A més, a la part inferior dreta o esquerra del navegador ha d’aparèixer un cadenat tancat. Si feu doble clic sobre el cadenat o
la clau, apareixerà informació sobre el certificat
de seguretat.
• No compreu si a la pàgina web no s’indiquen
les dades, identitat i adreça de l’empresa venedora, les característiques del producte o servei, el
seu preu i si aquest inclou el cost del transport, la
forma de pagament, la modalitat de lliurament i
informació sobre el document de desistiment.
• La botiga us ha d’informar de l’existència d’un
dret de desistiment que us permetrà, sense haver d’al·legar cap motiu, cancel·lar el contracte durant un termini mínim de 7 dies hàbils a
comptar des del dia de la recepció del producte.

• Quan feu la comanda, el comerciant us ha
d’avisar de la seva recepció sense demora també per via electrònica.
• El venedor haurà de realitzar l’entrega del bé o
servei dins dels 30 dies següents al de l’acceptació expressa de la persona consumidora, excepte que en l’oferta s’indiqui un altre termini.
• Junt amb el producte i els seus accessoris
haureu de rebre informació escrita on consti
l’adreça de l’establiment a efectes de poder
presentar reclamacions, la factura corresponent, el rebut i la garantia.
• Si feu el pagament mitjançant l’autorització del
càrrec en una targeta de crèdit, recordeu que
podeu exigir l’anul·lació del càrrec al venedor
i/o a l’entitat emissora de la targeta perquè
desfaci l’operació si la targeta és utilitzada indegudament o si finalment no s’arribés a proveir el bé o servei.

• És molt recomanable que utilitzeu una targeta de crèdit vinculada a un compte bancari on
podeu fer imposicions per l’import exacte de
les vostres compres. Així, limiteu el risc de cobraments no esperats en cas de captació fraudulenta de les vostres dades.
• Vigileu quina informació us dóna el web sobre
l’ús que farà de les vostres dades personals en
cas que compreu algun producte.
• En cas que compreu a través de pàgines web
que tinguin el segell de qualitat de l’Agència
de Qualitat d’Internet (IQUA) o Confianzaonline, teniu una garantia de seguretat i protecció com a persona consumidora.
Oficina Municipal d’Informació
a les Persones consumidores (OMIC)
c/ Santa Fe, 52, 1r - 08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 24 - Fax 93 867 38 69
salut.comunitaria@santceloni.cat

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

La Sida
INFORMACIÓ GENERAL
Què és la SIDA?
La SIDA o síndrome d’immunodeficiència adquirida és
una malaltia infecciosa produïda per un virus anomenat
virus de la immunodeficiència humana (VIH), que afecta
el sistema de defensa de l’organisme.
Quan el virus de la SIDA penetra dins l’organisme es
produeix una reacció que dóna lloc a l’aparició d’anticossos a la sang. Es diu que la persona està infectada o
que és seropositiva.
A partir d’aquí es poden donar dues situacions:
Portador/a:
Es tracta d’una persona que no té cap símptoma de
malaltia. El virus es troba en estat latent en el seu organisme. Alguns portadors patiran la malaltia al cap de
mesos o anys; d’altres no la patiran mai. En qualsevol
cas, els portadors poden encomanar el virus a altres
persones.
Malalt/a:
És una persona infectada que presenta símptomes de
malaltia: trastorns lleus de l’estat de salut fins a infeccions greus produïdes per gèrmens que normalment no
ens afectarien.
Les persones malaltes poden encomanar el virus a altres
persones.
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MECANISMES DE TRANSMISSIÓ
Com es transmet?
El virus de la SIDA es troba principalment a la sang, al
semen, a les secrecions vaginals i a la llet materna de les
persones afectades.
Les vies de transmissió es redueixen a:
-Relacions sexuals sense protecció amb persones afectades pel VIH
-Intercanvi de xeringues i d’agulles amb persones afectades
-Durant l’embaràs, part i alletament amb dones portadores del virus
Com no es transmet?
Compartint el lloc de treball, escola, cinema...
Utilitzant wàters públics, centres esportius...
Utilitzant la mateixa roba
Abraçant-se o fent-se petons
Com es pot prevenir?
Fomentant i educant un activitat sexual més segura
Evitant les conductes de risc
Són accions humanes que poden donar lloc a contagi,
per exemple: el tatuatge, el pircing, l’acupuntura amb
agulles no esterilitzades, compartir xeringues o tenir
relacions sexuals completes sense preservatiu. L’abús de
l’alcohol és una conducta de risc, ja que minva l’autocontrol.
No hi ha persones de risc, sinó conductes de risc

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).

Comerç/Seguretat ciutadana
Concurs de receptes de baix cost
al Mercat municipal

Participa-hi!

Per segon any el mercat municipal de Sant
Celoni, en col·laboració amb la Diputació de
Barcelona, posa en marxa aquest mes d’abril
la campanya Del mercat a la taula, en aquesta
ocasió centrada en les receptes de baix cost.
Hi podran participar totes les persones usuàries dels mercats municipals aportant receptes
econòmiques, saludables i a l’abast de tothom,
a través de plats i productes típics de cada
municipi o del territori on s’ubiquen.

Les receptes guanyadores es publicaran al
llibre de cuina Del mercat a la taula, que es regalarà a tota la clientela del Mercat municipal.

Dues noves places de taxi
Per millorar el servei de taxi s’han creat
dues noves places al carrer Torras i Bages
cantonada carrer Barcelona i a la Batllòria,
al carrer de les escoles cantonada carrer
Tordera. Aquestes places complimenten les
ja existents a la plaça de l’Estació (5 places) i
a davant de l’hospital (2 places).

Animeu-vos i participeu-hi! Teniu fins el 30
d’abril per entregar les vostres receptes.

Només cal que empleneu la butlleta amb la
vostra recepta, la retalleu i la dipositeu a les
bústies que trobareu al mercat. I si voleu més
informació, pregunteu-ho a la vostra parada
habitual o consulteu el web de la campanya:
http://www.diba.cat/delmercatalataula/
default.asp.

Fira de productes d’aquestes terres
a la plaça de la Vila
Divendres 16 i dissabte 17 d’abril, Sant
Celoni acollirà la cinquena 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 del territori. Aquest any l’Agromercat
que s’ubicarà a la plaça de la Vila.

Millora la senyalització
de Royal Park
Des de fa unes setmanes s’ha millorat la senyalització orientativa urbana de la urbanització Royal Park amb la instal·lació de nous
indicadors situats a l’alçada del trencant del
Cementiri de la Batllòria i a l’entrada de la
urbanització.

Sant Celoni Comerç promou
els poductes locals
Sant Celoni Comerç ha posat en marxa una
campanya de promoció de productes locals.
Aquests productes es podran aconseguir
pagant amb la targeta de Sant Celoni Comerç i un cop arribat a 30 euros de compra
mínima, ja sigui en una sola vegada o en
diverses. El producte en promoció es podrà
passar a recollir pel mateix establiment que
el fabrica o ven.
Amb aquesta campanya Sant Celoni Comerç
espera donar a conèixer productes d’alimentació de gran qualitat elaborats al municipi a
l’hora que premia als seus clients per comprar a les botigues adherides.

Ordenació de l’estacionament al carrer Major de Baix
Al carrer Major de Baix, entre les places del
Bestiar i Alfaras, s’ha substituït l’estacionament en bateria obliqua per estacionament
en línia. L’actuació ha permès millorar l’accessibilitat de vianants i vehicles.
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En portada
Cultura
Entorn
L’ajuntament sol·licita diferents
subvencions per millorar les
urbanitzacions
L’Ajuntament de Sant Celoni ha sol·licitat novament aquest any a la Generalitat de Catalunya
una subvenció per a la redacció de tots aquells
projectes i documentació tècnica necessària perquè les urbanitzacions de Sant Celoni
puguin regularitzar la seva situació urbanística,
per tal de completar les obres d’urbanització i
dotar-les dels serveis corresponents. Abans de
tramitar les sol·licituds de subvenció, l’Ajuntament es va posar en contacte amb la presidència de les diverses urbanitzacions per confirmar el seu interès a concórrer-hi.
L’any passat l’Ajuntament ja va redactar i
aprovar el programa d’adequació de totes les
urbanitzacions del municipi, on es recollia de
forma individualitzada totes aquelles actuacions administratives necessàries per dotar-les
dels serveis urbanístics corresponents però, tot

i que es complien els requisits, la Generalitat
va desestimar les ajudes per esgotament de la
partida pressupostària.
La llei també contempla una línia d’ajut adreçada a parcel·listes majors de 65 anys, a famílies
monoparentals i a famílies nombroses que,
tenint-hi el domicili habitual, puguin tenir dificultats econòmiques per fer front a les obligacions de la urbanització. Aquesta convocatòria
encara no s’ha obert.
Enguany, es preveu que unes cent urbanitzacions de tot Catalunya puguin beneficiar-se
d’aquests tipus d’ajut. L’ajuntament continua
treballant perquè les urbanitzacions del municipi siguin de les primeres a poder-ne gaudir.

El nou túnel de
Roger de Flor ja
està inaugurat i
en marxa!
En un ambient festiu, Sant Celoni va estrenar
dissabte 20 de març el nou pas sota la via que
uneix amb connexions segures per a vehicles
i vianantas el nucli urbà amb les Illes Belles
i les Torres. Amb l’acompanyament de la
Colla de Diables, l’alcalde Francesc Deulofeu,
regidors i regidores de l’Ajuntament, veïns i
veïnes van creuar plegats la via, pel nou pas
soterrat. L’alcalde Francesc Deulofeu va agrair
al veïnat “la paciència que han tingut per
aguantar dos anys d’obres” i els va convidar
a gaudir del nou pas que “permet connectar,
apropar persones i carrers que viuen a banda
i banda de la via del tren”.

Prova de sirenes d’accident químic
Encapçalats per l’alcalde i els presidents de les
Associacions de Veïns implicades, el veïnat va
inaugurar el túnel

ATENCIÓ!
Prova de sirenes,
a Sant Celoni i la Batllòria
Dilluns 3 de maig
Inici: 11 h
Final: 11.10 h
Serà una prova per comprovar que les
sirenes funcionen bé i per fer conèixer
el seu so a tota la ciutadania

Aprovació definitiva del Pla especial d’usos de
Sant Celoni
Ordena i regula els establiments comercials i de serveis
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Generalitat va aprovar definitivament el 4
de març passat el Text refós del Pla especial
d’usos presentat per l’Ajuntament de Sant
Celoni. Aquest Pla ordena i regula els establiments comercials i de serveis de l’àmbit
territorial en el nucli urbà de Sant Celoni i
la Batllòria. Es regula de forma específica la
localització dels establiments, la relació entre
els usos comercial i administratiu i les condicions d’emplaçament com la distància entre
comerços, la situació en relació a l’edifici i la
superfície de venda. Aquesta regulació pretén
permetre la coexistència pacífica i equilibrada
dels diversos tipus d’usos, creant un centre
comercial a cel obert amb poder d’atracció
suficient per a constituir-se en un motor per al
comerç i el desenvolupament urbà de la zona.
Podeu consultar el document a:
www.santceloni.cat
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Espai públic
Nova zona de jocs
infantils al Molí
Paperer

La plaça Carles
Damm estrena
zona de joc infantil

Gossos
abandonats
a Sant Celoni
durant els
darrers mesos

ADOPTA’LS!
Els jocs s’han situat a la placeta del costat de
la Baixada del Vapor, molt a prop de les dues
xemeneies de can Pàmies. L’actuació s’ha dut
a terme d’acord amb l’Associació de veïns i
permet que el barri disposi per primera vegada
d’una instal·lació d’aquestes característiques.

Nou mur al costat de
Sant Martí de Pertegàs a la Rectoria Vella

Després de l’adequació que s’hi va fer l’any passat, la plaça Carles Damm estrena ara la zona de
joc infantil. L’adequació de la plaça es completarà quan acabi la construcció del pas soterrat
del carrer Sant Francesc.

Més seguretat en la
línia de ferrocarril

L’Ajuntament de Sant Celoni té
la 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’Àrea d’Espai públic (Tel. 93 864
12 16, c/ Bruc, 26 de 8 a 15 h o a la
Masia Can Clarens de Vallgorguina
(Tel. 600 585 990, 93 707 44 12).

Nom: SEBI
Gènere: Mascle
Raça: Esp. Bretón
Edat: Adult

Nom: KOKO
Gènere: Mascle
Raça: Mestís
Edat: Adult

Per fer el mur s’ha utilitzat el mateix tipus de
pedra de riera i de sistema constructiu de
l’existent anteriorment. La intervenció aporta
seguretat i alhora embelleix l’espai.

A instàncies de l’Ajuntament, ADIF ha instal·lat
tanques de protecció paral·leles a les vies del
ferrocarril, als carrer de Comerç, Sant Francesc i
Santiago Rusiñol. Es completarà amb la substitució dels passos a nivell per passos de vianants
soterrats a l’alçada de la plaça de Carles Damm i
del carrer d’Olzinelles.

Nom: BLAY
Gènere: Mascle
Raça: Mestís
Edat: Adult

Nom: MAX
Gènere: Mascle
Raça: Mestís
Edat: Jove

Renovació d’arbrat
al carrer de Campins

Nom: XISPA
Gènere: Femella
Raça: Mestissa
Edat: Jove

Nom: POLO
Gènere: Mascle
Raça: Mestís
Edat: Adult

Nom: NORA
Gènere: Femella
Raça: Mestissa
Edat: Jove

S’han substituït els arbres del carrer Campins
entre la plaça Comte del Montseny i el carrer de
Germà Emilià per espècies més adequades al
medi. Estaven deteriorats tant del tronc com del
brancatge i generaven risc de caiguda.

Nom: DAMA
Gènere: Femella
Raça: Boxer
Edat: Jove
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En portada
Sostenibilitat
Cultura
Consells pràctics. Compte amb els filtres d’osmosi inversa!
Durant els últims anys, el consum d’aigua embotellada i l’ús de filtres per a obtenir una aigua amb millor sabor ha anat en augment. El fet de posar filtres a la sortida de l’aigua de xarxa és d’entrada una opció més sostenible, ja que evita el consum de
productes derivats del petroli però cal anar en compte amb el tipus de filtre que instal·lem ja que pot comportar un augment
indiscriminat del consum d’aigua.
En el cas dels filtres d’osmosi inversa, per a
aconseguir un litre d’aigua filtrada es llencen
uns 3 o 4 litres directament a les clavegueres. Per aquest motiu, abans d’instal·lar un
sistema de subministrament d’aigua basat
en un filtre, ens hem d’informar bé del seu
funcionament i de les conseqüències que pot
comportar.

un alt contingut en sals tipus carbonat càlcic
i d’altres. Aquesta aigua pot ser utilitzada per
fregar terres o per a la cisterna del WC. Tot i
que el consum d’aigua osmotizada es redueix
a l’aigua de beguda o per cuinar i rentar fruites i verdures al final d’un dia en una família
mitjana podem estar tirant al voltant de més
de 10 litres diaris.

Potser cal insistir que per cada litre d’aigua
que passem per l’osmotizador només menys
d’un vas petit és aigua osmotizada i la resta
es malgasta per la xarxa. Qualsevol installació d’un sistema d’osmosi es connecta a
l’aigua de la xarxa alhora que disposa d’una
sortida que es connecta al baixant de la pica
per evacuar-la. Aquest 60 a 85% d’aigua que
s’aboca no és dolenta sinó simplement amb

Resulta irònic que per beure aigua de major
qualitat i estalviar aigua mineral alhora que
envasos plàstics acabem malgastant ingents
quantitats d’aigua aprofitable. És important
fugir de la publicitat que ens ofereix a baix
preu sistema d’osmosi de l’aigua.
La tecnologia d’osmosi està actualment molt
estandarditzada per la qual cosa les variaci-

Les ecoetiquetes: compra respectant el medi
Al mercat podem triar entre milers de productes i serveis amb diferents qualitats, preus, dissenys i nivells de respecte al medi ambient. En aquesta secció de l’Informatiu que encetem, explicarem com reconèixer els productes
menys perjudicials pel medi. Una visió ràpida per identificar les ecoetiquetes
i saber què signifiquen.
Què és una etiqueta ecològica o
ecoetiqueta?

Quines classes d’etiquetes
ecològiques hi ha?

És una indicació o distintiu que té la finalitat
d’identificar aquells productes o serveis que
compleixen criteris de “bondat ambiental” en
el procés de fabricació, ús, comercialització o
finalització de la seva via útil.

Ecoetiqueta avalada per tercers: etiqueta
ecològica totalment voluntària que promou un
organisme oficial o de prestigi reconegut. Per
obtenir-la, s’ha de demostrar que es compleixen
uns criteris ambientals o funcionals determinats.

On podem trobar una ecoetiqueta?

Logotip: símbol gràfic que identifica alguna
característica del producte o de l’envàs, de cara
a una utilització o eliminació correctes.

- En productes i serveis
- En aliments
- En envasos i embalatges

Qui les dóna?
Hi ha una gamma variada, des de les que posa
el fabricant mateix fins a les que són avalades
per administracions, empreses o organitzacions.
L’organisme que atorga l’etiqueta és el responsable de fer complir els criteris davant de la
persona consumidora.

Són totes oficials?
Només són oficials les ecoetiquetes atorgades
per les administracions o regulades per una
legislació específica.
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Targeta tècnica: conjunt de dades tècniques
d’un producte, que ens pot permetre comparar
les característiques de consum energètic i d’aigua dins d’una mateixa tipologia de productes.
Autodeclaració ambiental: Indicació ambiental que fa el productor o envasador mateix i que
no està avalada per cap entitat. És un argument
de màrqueting com un figura o missatge publicitari del tipus “amic del medi ambient”

ons de preus són essencialment entre dos
rangs: el barat i el convencional. En el primer
pagarem per la baixa qualitat de les membranes i del sistema en general. Amb el segon
ens assegurem l’eficiència del sistema. Buscar
instal·ladors o botigues que ens puguin oferir
un sistema de recuperació de l’aigua de rebuig de l’osmosi és la millor inversió ambiental. Ja són nombroses les experiències de
recuperació centralitzada amb desviament a
cisternes o per a la recollida diària de l’aigua
de rebuig en un recipient preparat per a això i
amb destinació a l’ús de neteja de la llar o reg
de plantes. En l’osmosi l’energia ens la proporciona la pressió de la xarxa però podem
abocar gran quantitat d’aigua no útil. El nostre consell pot ser un altre: aigua osmotizada
sí però amb recuperació total del rebuig.

Bona acollida a
les activitats de
la Setmana de
l’Energia
Amb motiu de la Setmana de l’Energia,
l’Ajuntament de Sant Celoni, amb el suport de
la Diputació de Barcelona, va organitzar el 12 i
el 18 de març, dos actes oberts a la ciutadania:
un cinefòrum a partir de la pel·lícula Romandrem a la Terra i una xerrada taller sobre eficiència energètica a casa.
El cinefòrum va permetre reflexionar al voltant de l’explotació dels recursos del planeta
per part de tots els que hi vivim i com amb
la nostra manera de fer i de consumir podem
posar el nostre granet de sorra per modificar tendències. D’altra banda, les persones
assistents al taller van poder conèixer els diferents tipus de làmpada, el seu consum i la
seva vida útil, mesurar el consum de diversos
aparells elèctrics en funcionament i apagats
però no desendollats (en stand-by) i analitzar
quins comportaments a casa ens poden permetre reduir el consum d’energia. Un taller
on tothom va aprendre alguna cosa nova.

Esports
Lliurament de premis del XIV
Campionat Resistència Terra 50 cc.
Més de 100 persones van assistir a l’acte de lliurament de premis del
XIV Campionat Resistència Terra 50 cc a finals de març. Durant el
sopar es va presentar el calendari d’enguany del XV Campionat de
resistència terra 2010.

Èxits dels karateques celonins
Els karateques celonins del Centre Esportiu Mètric van aconseguir uns
grans resultats en el darrer Campionat de Catalunya Infantil celebrat el
27 de febrer a Salou. Cal destacar l’excel·lent resultat de la competidora
Alba Pou Turón que per segon any consecutiu va aconseguir ser la primera classificada en la seva categoria. Aquest mes d’abril participarà al
Campionats d’Espanya representant a la Federació Catalana de Karate.

Classificacions

Modalitat de KATA
Aleví masculí
Aleví femení
Infantil femení
Juvenil masculí

Joan Just Clopes
Silvana Bodington Celma
Eva Cano García
Jordi Mesa Guillamet

5 è.
5a
5 a.
5 è.

Jordi Mesa Guillamet
Alba Pou Turón
Anna Mª Mesa Guillamet

2n
1a
2a

Modalitat de KUMITE
Juvenil masculí
Juvenil femení
Juvenil femení

El regidor d’Esports, Miquel Negre va lliurar el premi a l’equip de SIS RACING juntament amb el delegat de la Federacio Catalana de Motociclisme,
Xavier Llassat.

I ara, cap a Europa!
El Club patinatge artístic Sant Celoni es va classificar en segona posició al campionat d’Espanya de grups petit xou celebrat el 12 i 13 de
març a Pamplona. Igual que a la competició catalana, les celonines van
quedar pel darrere de les seves principals rivals, les del CPA Blanes, les
actuals campiones de Catalunya i ara d’Espanya, que van interpretar
l’espectacle “Avui volaré”.
Amb aquest segon lloc, les patinadores celonines i la seva coreografia
“Auch!!” tenen les portes obertes per competir al campionat d’Europa,
un títol que han aconseguit en els darrers anys.
Per la seva banda, les components del Club patí Sant Celoni i el seu espectacle “Rèquiem per un obstacle” van aconseguir la cinquena posició
al campionat d’Espanya, on hi van participar 20 equips petits de tot
l’estat.

Les joves patinadores continuen els passos del grup petit i es van classificar en cinquena posició
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Gent
gran

Autonomia
personal
i atenció a la
dependència

Família

Subvencions
i ajuts
En portada
Ajuts

Terminis

Qui ho pot demanar

Tramitació

Ajut mensual pels 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

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

Indefinit

Sol·licitud del títol de família nombrosa

Indefinit

Sol·licitud i revisió de grau de disminució

Indefinit

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

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

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

Programa “Noces d’Or”

Indefinit

Renda bàsica emancipació

Tot l’any

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

Oficina Local d’Habitatge

Prestacions d’especial urgència
(antics 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

Complement de la pensió

Tot l’any

Persones amb una pensió de jubilació i d’invalidesa, per a pensionistes en modalitat no
contributiva que visquin en lloguer

Àrea de Comunitat - Serveis socials

Temporal

Propietaris individuals que volen fer obres
de rehabilitació al seu habitatge

Oficina Local d’Habitatge

Per l’adaptació o accessibilitat d’habitatges
per a persones amb discapacitat

Fins el 30
de setembre
de 2010

Persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% i que superin
el barem de mobilitat reduïda

Àrea de Comunitat -Serveis Socials
Oficina Local d’Habitatge

Prestacions per a l’accés als serveis
d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

Fins el 30
de setembre
de 2010

Persones amb problemàtica social derivada
de malaltia mental amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%

Àrea de Comunitat -Serveis Socials
Oficina Local d’Habitatge

Ajuts a propietaris d’habitatges desocupats
que els posin en lloguer

Fins el 13 de
maig

Propietaris que han llogat el seu habitatge
mitjançant la Borsa de Mediació / Jove, per
les obres de posada al dia de l’habitatge
llogat i fins a un màxim de 6.000 euros

Oficina Local d’Habitatge

Unitats de convivència amb ingressos inferiors a 2,35 IRSC que dediquen més del 30%
dels seus ingressos a satisfer el lloguer

Oficina Local d’Habitatge

Persones desocupades que vulguin constituir-se com a treballadors/ores autònoms/es
o per compte propi i a treballadors/ores
autònoms o per compte propi que formin
part de comunitats de béns o societats civils

Serveis Territorials de Treball

Informe intern d’idoneïtat

Habitatge

Infants de 4 a 12 anys

Persones amb problemes de dependència
vinculats a la mobilitat

Matrimonis que celebren els 50è aniversari
de casament

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

Perceptors dels
Ajuts al lloguer
l’any 2009

Prestacions permanents per al
pagament del lloguer (antic Ajut al
lloguer per a persones amb risc d’exclusió
social – “Lloguer just”)

Treball

Promoció de l’ocupació autònoma: Subvenció per reduir els interessos dels préstecs
destinats a finançar inversions per a la
creació i posada en marxa d’una activitat
empresarial com a persona treballadora
autònoma.

Crèdit formació per al treball per finançar
cursos de millora professional per a persones aturades.
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Fins al 30 de juny
Noves sol·licituds

Un mes des de
l’endemà de la
convocatòria
Dos mesos després de la data
d’alta al corresponent règim de
la Seguritat Social o de la data
d’alta a la mutualitat del col·legi
professional que
correspongui.
Fins a l’1 de
novembre de
2010

Persones majors de 18 anys en atur inscrites
al Servei d’Ocupació de Catalunya

Oficina de Treball del Servei
d’Ocupació de Catalunya
www.oficinadetreball.cat

Habitatge
Ja podeu consultar la
Guia de serveis i ajuts
a l’habitatge
Durant el mes d’abril
sortirà publicada una
Guia de serveis i ajuts
de l’Oficina d’Habitatge
del Baix Montseny que
té com objectiu proporcionar una eina d’informació general sobre
qüestions relacionades
amb habitatge, així com
exposar els serveis que
es poden tramitar a
l’Oficina (C/ Campins,
24, El Safareig): ajudes al
pagament de lloguer, rehabilitació d’habitatges,
accés a l’habitatge de
protecció oficial, borsa
de lloguer, consells per
la compra/lloguer d’un
habitatge...
La guia es distribuirà a diferents comerços de Sant Celoni i la Batllòria,
als equipaments municipals i a l’Oficina Local d’Habitatge.

Novetats en l’ajut al pagament de lloguer a persones amb risc d’exclusió
L’ajut al pagament de lloguer a persones amb risc d’exclusió, que ara
s’anomena prestació permanent per al pagament del lloguer, ha
passat de ser subvenció a prestació. Recordem que va destinat a persones físiques residents a Catalunya, titulars d’un contracte de lloguer
amb uns ingressos de la unitat de convivència inferiors a 2,35 vegades
l’IRSC.
Aquest canvi implica:
Si ja has cobrat l’ajut al 2009
- Reconeixement automàtic de la prestació (mateixes circumstàncies
que van donar dret)
- Termini per presentar la sol·licitud: 30 de juny
- Cal pagar el lloguer a través d’una entitat financera col·laboradora
mitjançant transferència bancària o rebut domiciliat
Si no sou beneficiaris o ho demaneu per primera vegada
- Tindran prioritat les persones amb discapacitat, les persones més
grans de 65 anys, les dones víctimes de violència de gènere i les famílies monoparentals
- El termini per a noves sol·licituds previsiblement s’iniciarà el 16
d’abril i finalitzarà al cap d’un mes
Podeu informar-vos del moment de la publicació de la convocatòria a
www.santceloni.cat/habitatge, a l’Oficina d’habitatge i a Punt 7 Ràdio.

Es resolen les sol·licituds d’ajuts al lloguer de l’any 2009
La Generalitat ha resolt les sol·licituds d’ajut al pagament del lloguer a persones amb risc d’exclusió de la convocatòria de l’any 2009. De les
283 sol·licituds tramitades per l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, 166 (gairebé el 60% del total) han estat favorables i han obtingut una
subvenció de fins a 2.880 euros. La resta, 117, han estat desfavorables la majoria per manca de pressupost.

283 Sol·licituds
166 Favorables

58,66%

117 Desfavorables

41,34%

86 Manca de pressupost (Generalitat)
13 Incompliments amb AEAT

73,50%
11,11%

18 Altres motius

15,39%

Us recordem que la Renda
Bàsica d’Emancipació és una
subvenció pública que suposa
un ingrés patrimonial per tant
el joves que la perceben estan
obligats a presentar la declaració de l’IRPF.

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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Espai
Obert
Habitatge
En
portada
Sant Celoni es posa en marxa per la Marató de TV3
Aquest any ens hem desvetllat d’hora i ja estem
organitzant la Mataró de TV3 que es farà el proper dia 19/12/2010.
Què és la Marató? És un projecte solidari que
aplega persones particulars, institucions i organitzacions de totes menes amb una fi solidària:
sensibilitzar envers malalties greus, cròniques
o poc conegudes i recaptar uns calerons per
ajudar a la investigació en aquests àmbits.
Qui són el 08470? Som un grup de gent de Sant
Celoni que no estem vinculats a cap col·lectiu, ni
partit polític ni grup religiós i que ens anima una
doble motivació: passar-ho bé i posar el nostre
granet de sorra per una bona causa.

Aquest any les donacions estaran destinades
a les lesions medul·lars i cerebrals adquirides.
Us mantindrem informats de tot el que vagi
passant.

Què volem de les associacions/col·lectius/
grups? Volem que aporteu les vostres idees.
Com més, millor.
Què volem de la gent de Sant Celoni? Que ens
ajudin, que participin i hi posin el cor, que s’impliquin i, ja que hi són, s’ho passin de primera.
Tothom hi és benvingut.
No hi ha col·laboració petita.

Anem-hi tots plegats!
els08470@gmail.com

3.438 euros per lluitar contra el càncer

Gran seguiment a la processó del silenci

La Junta Local de Catalunya Contra el Càncer de Sant Celoni, vol donar les
gràcies a tots els col·laboradors/es que han fet possible que l’exposició de
manualitats a Can Ramis hagi estat un èxit. També a tots/es els que han
comprat algun objecte perquè gràcies a tots ells hem pogut fer una bona
recaptació. La quantitat total ha estat de 3.438euros. A tots moltes gràcies!

Un gran nombre de persones van seguir amb silenci la Processó del
Silenci que la Parròquia de Sant Martí de Sant Celoni va organitzar
Divendres Sant. Gràcies a l’esforç de moltes persones, enguany van
poder recuperar els dos Misteris que faltaven: el Misteri de Getsemaní i
el Misteri del Cirineu.

Junta Local de Catalunya Contra el Càncer
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Què és el que volem? Volem que el dia
19/12/2010 sigui una gresca contínua, volem
omplir el poble d’activitats, de gent, de mogudes
engrescadores i que la gent hi participi i gaudeixi.

Partits polítics

La determinació de complir
A mesura que avança la legislatura va creixent la percepció que l’Ajuntament
fa moltes coses. És veritat. N’estem contents. Però en queden moltes més per
fer i volem fer-les. Ens trobem, fins i tot, persones que se sorprenen quan els
diem que CiU no fa ni 3 anys que és al govern municipal. L’alta activitat fa
que sembli que en Francesc sigui alcalde de fa molt. N’estem contents. Però
queden coses per fer i volem fer-les.

Volem uns mitjans de comunicació públics plurals
i transparents
Dos anys després continuem demanant que s’activi la comissió mixta de control
dels mitjans de comunicació públics

És amb aquesta voluntat que busquem el diàleg permanent amb la resta de
forces de l’Ajuntament per arribar a consensos que ens permetin avançar
més de pressa. A vegades és millor presentar alguna iniciativa una mica més
tard però amb el consens que permeti tirar-la endavant, que no poder-la
dur a terme. El pressupost n’és l’exemple més clar. Sant Celoni necessita
aprovar el pressupost per avançar. Des de CiU som conscients que cal que
els altres grups hi donin suport perquè s’aprovi, per això, fa mesos que hi ha
converses i negociacions entre totes les forces polítiques que conformen el ple
municipal.
Nosaltres no caurem en la temptació de mirar de vendre un pressupost de
CiU. Esperem que la resta, alguns ja en campanya, no caiguin en la temptació
de fer que el pressupost no s’aprovi al·legant alguna menudalla impedint, així,
que avancem. Sobretot si tenim en compte l’alarmant reducció d’ingressos
que pateixen els Ajuntaments i l’augment de despesa que ens obliguen les
noves necessitats socials.
Aquesta és la nostra actitud. Renunciar a algunes coses a canvi d’avançar.
Perquè la nostra determinació és complir. Hem fet feina i bona. Però en queda
per fer i podem fer-la.
Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni

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

santceloni@cup.cat

50 (+1) números!

Els Cafès d’en Joan: aposta per la proximitat

Esquerra vol felicitar la publicació que acull aquest article. No farem cap acudit
inconvenient ni llençarem cap crítica demolidora. Avui dia, la nostra actuació
municipal es manifesta, sobretot, a través de les mocions que hem anat defensant regularment en els plens de l’ajuntament, moltes de les quals han estat
aprovades pels grups amb representació a la casa de la vila. Al costat d’això, la
Secció local de Sant Celoni i la Batllòria difon el seu punt de vista i ofereix les
seves propostes als ciutadans des d’aquesta tribuna local. De fet, ja fa cinc anys
que Esquerra hi té un racó. Primer, com a grup municipal en el govern, durant
l’alcaldia de Joan Castaño. Posteriorment, com a força sense representants
electes, però que espera tornar-ne a tenir, sigui qui sigui l’alcalde que acabi
essent escollit després de les properes eleccions. Per conservar la identitat de
la publicació, precisament, el format de la primera pàgina amb prou feines ha
experimentat cap retoc d’ençà que Josep Alsina era regidor de comunicació en
nom d’ERC.

Joan Castaño seu amb veïns i veïnes de Sant Celoni per conèixer les seves inquietuds,
propostes i suggeriments en trobades informals
La opinió dels veïns i veïnes de Sant Celoni, com a principals coneixedors de la
situació de la nostra vila, ocupen un lloc central que cal saber escoltar.
Tot i així, en els darrers anys ha anat calant no sols un sentiment de paràlisi o falta
de lideratge polític, sinó també de falta d’entesa i allunyament respecte de l’equip de
govern municipal.
És precisament des d’aquest punt que neixen els Cafès d’en Joan, una iniciativa
personal del President del Grup Municipal Socialista, Joan Castaño, amb què es pretén
retornar el primer pla als ciutadans mitjançant trobades informals, reunions on poden
introduir elements de conversa, discussió, queixes, suggeriments, etc. tot parlant
obertament dels temes que més els preocupen com a celonins i celonines, en un
sentit ampli.
El PSC confirma, així, la seva aposta per la proximitat i per la normalització del
contacte amb les persones.
Els Cafès d’en Joan estan oberts a totes les persones, sense adscripció política,
interessades en aportar el seu punt de vista en reunions informals i un ambient distès.
Així, per exemple, en les dues darreres trobades, veïns de Sant Ponç i del Salicart han
assenyalat les mancances dels seus barris, la degradació dels espais comuns i del mobiliari urbà (papereres, bancs...), la necessitat d’un major suport a iniciatives ciutadanes, d’associacions, entitats i comerciants, o la preocupació en matèria de la seguretat
ciutadana, entre d’altres.
Aquest és un diàleg enriquidor en què us animem a participar, com a ciutadans i
ciutadanes de la nostra vila, perquè pugueu aportar punts de vista, opinions i suggeriments en un ambient distès i constructiu, en “tertúlia”, al voltant d’un cafè.
Per fer-ho, només heu de d’escriure un correu electrònic al Grup Municipal Socialista gmpsc@santceloni.cat o bé trucar al telèfon 669 421 552.

Malgrat el desplaçament electoral que ha patit Esquerra en aquest municipi,
entre el 1999 i el 2007 ha passat de 39 electes a 71, i d’un 7’60% del vot a un
11’88% en el conjunt del Vallès Oriental (de 118 electes i 4 alcaldies a 237 electes i 14 alcaldies en el conjunt de la Regió Metropolitana de Barcelona durant el
mateix interval de temps!). Els mesos que vindran hauran d’aclarir si els votants
de Sant Celoni tornen a confiar en la presència d’Esquerra a l’ajuntament com
una garantia d’estabilitat política. Si més no, en el conjunt del país, l’electorat
percep el nostre partit com un instrument útil d’actuació al servei dels interessos
de la col·lectivitat. Aspirem a portar aquesta mateixa percepció a l’electorat de
Sant Celoni i la Batllòria, el qual, probablement, comença a sentir-se cansat dels
entrebancs a què condueix l’actual polarització del grups municipals.
Per Sant Jordi, poseu senyeres a finestres i balcons!
Secció local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria
santceloni@esquerra.org

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat
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AGENDA

Exposicions

RECTORIA VELLA
Fins al 30 de maig

Processons i benediccions
d’abans.
Fotografies de Josep M. Cortina
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

CAN RAMIS
Del 22 d’abril al 16 de maig

XV Concurs Sant Jordi de
Fotografia
- Muntanya i Natura
- Macrofotografia
- Patrimoni del Baix Montseny

Taxi
retén

1-4

L2

L3

L3

L4

12-18

L4

L5

19-25

L5

L6

26-30

L6

L7

1-2

L6

L7

3-9

L7

L1

MAIG

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

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

DJ

DV

DS

DG

1

2

3

4

8

9

10

11

5

6

7
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DS

DG

1

2

Maig
DLL DM

DC

DJ

DV

Agromercat
Fira de productes agroalimentaris
De les 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre
A la Plaça de la Vila

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 88
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

Passejada en bicicleta a les Llobateres
Sortida des de Sant Celoni
A les 9 del matí
A la Plaça de l’Estació

Hora del conte: Sant Jordi i altres contes
Amb la companyia Vadecontes
A les 6 de la tarda
A la Biblioteca l’Escorxador

Passejada guiada en bicicleta a les
Llobateres
Sortida des de la Batllòria
A les 10 del matí
A la Plaça de l’Església (la Batllòria)

Nit de lletres
El difunt Mattia Pascal, de Luigi
Pirandello
A les 9 del vespre
A l’Hotel Suís

La Batllòria i la Tordera. Una història
inseparable
Presentació del llibre, a càrrec dels autors
A les 12 del migdia
A la Sala petita de l’Ateneu
Cinema: Tres dones i un pla,
de Callie Khouri
Cinema a l’Ateneu 2009-10
A les 6 de la tarda
A la Sala petita de l’Ateneu

...A l’olivera
Música a càrrec d’alumnes de l’Escola
Municipal de Música
A les 9 del vespre
A la Sala petita de l’Ateneu

Dijous, 22 d’abril
Cloenda del curset de sardanes a les
escoles a càrrec de la cobla Flama de
Farners
A 2/4 d’11 del matí
A la Plaça de la Vila

Agromercat
Fira de productes agroalimentaris
De 10 a 2 del migdia i de 2/4 de 5 a
2/4 de 9 del vespre
A la Plaça de la Vila

Llibre: La Batllòria i la Tordera. Una
història inseparable
Presentació a càrrec dels autors
A les 12 del migdia
Al Centre Cívic del Carrer Major de la
Batllòria

Més que Música
Activitat de música, teatre i dansa
A la 1 del migdia
A la Plaça del Bestiar
Organitza: Associació Catalana d’Escoles de
Música
Teatre: La forma de les coses
Teatre Lliure - La Troca
A les 10 del vespre
A la Sala gran de l’Ateneu
Durada: 100 minuts
Preu: Vegeu Entrades i descomptes

Festes de Sant Jordi
23, 24 i 25 d’abril
Vegeu el programa específic
www.santceloni.cat/santjordi2010

Divendres, 30 d’abril
Dansa al carrer
Celebració del Dia Internacional de la Dansa
De 6 a 8 del vespre
A la Plaça de la Vila
Organitza: professores Jazz Esportiu Mètric
Cinema: Tais Toi!, de Francis Veber
IV Cicle de Cinema Comentat
A les 9 del vespre
A la Sala petita de l’Ateneu

Dissabte, 1 de maig
Pech de Bugarach - Gorges de Galamús
Activitats del CESC
A 2/4 de 7 del matí
A la Plaça Comte del Montseny
Preu: 28 euros
Organitza: CESC
Activitats infantils
Festes de Sant Jordi
A les 5 de la tarda
A la Plaça de la Vila

Dimecres, 21 d’abril

Despertada i esmorzar popular
Festes de Sant Jordi
A les 9 del matí
A la Plaça de la biblioteca
Preu: 5 euros
Organitza: Colla de Diables de Sant Celoni

Cercavila
Festes de Sant Jordi
A 2/4 d’11 del matí
A la Plaça de la biblioteca

Abril
DC

Divendres, 16 d’abril

Botigues al carrer
Festes de Sant Jordi
De 10 del matí a 8 del vespre
Als carrers del centre de la vila

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

DLL DM

Passejada pels cirerers florits i el castell
de Sta. Florentina
Activitats de CESC
A les 8 del matí
A la Plaça Comte del Montseny
Preu: 6 euros
Organitza: CESC

Sortides Culturals
Monestir romànic de St. Pere de
Casserres
A les 8 del matí
A la Plaça Comte del Montseny
Tornada: cap a 2/4 de 3 de la tarda
Preu:17 euros (cal inscripció prèvia)

SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h

5-11

...A l’olivera
Música a càrrec d’alumnes de l’Escola
Municipal de Música
A les 9 del vespre
A la Sala petita de l’Ateneu

Pic de Rulhe 2789 m
Activitats del CESC
A les 7 del matí
A la Plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

TAXI
Taxi
guàrdia

Diumenge, 18 d’abril

Dissabte, 17 d’abril

Horari:
Dijous, divendres i dissabte de 6 a 8
del vespre. Diumenge i festius de 12
a 2/4 de 2 del migdia i de 6 a 8 del
vespre

ABRIL

Dimecres, 14 d’abril

Allegro Vivace, amb Elisabeth Ulibarri
Sessió de contes eròtics medievals amb
música
A les 7 de la tarda
A la Biblioteca l’Escorxador
Concurs Sant Jordi de Fotografia
Inauguració de l’exposició i lliurament de
premis
A les 8 del vespre
A Can Ramis
Organitza: CESC
Documental: Lucio, sobre Lucio Urtubia
50 anys Quico Sabaté
A les 8 del vespre
A la Sala petita de l’Ateneu
Organitza: Comissió 50 aniversari Quico
Sabaté

Diumenge, 2 de maig
Concert i Ball a l’Ateneu
amb l’Orquestra Metropol
A les 6 de la tarda
A la Sala gran de l’Ateneu
Preu: 7 euros
Cloenda curset de sardanes
XVI Trobada infantil de colles sardanistes
A les 6 de la tarda
A la Plaça de la Vila

Divendres, 7 de maig
Artsclap - Nits amb cultura
Programa A l’Ateneu
A les 11 de la nit
A la Sala petita de l’Ateneu

Dissabte, 8 de maig
Discoteca per a joves
Programació A l’Ateneu
De les 7 de la tarda a les 11 de la nit
A la Sala petita de l’Ateneu
Preu: 2 euros
Organitza: JSC (Joventut Socialista de
Catalunya)
Sessions’n’sona. Concert.
Poetas del asfalto + O2 + grup
convidat
A les 11 de la nit
A la Sala petita de l’Ateneu

Sortides Culturals de 2010
Dissabte 22 maig, tot el dia

Dissabte 23 octubre, matí

Reus, ruta del modernisme per la ciutat i
Gaudí centre.

Les Caves Codorníu, Sant Sadurní d’Anoia

Dissabte 19 juny, matí

Informació i inscripcions:

Barcino: la ciutat romana de Barcelona
(inclou la visita al subsòl arqueològic de la
Plaça del Rei)

Àrea de Cultura
La Rectoria Vella 93 864 12 13

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

