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El nou local de l’Àrea de Comunitat:
més i millor al servei de les persones

En portada
EDITORIAL
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Sempre endavant!
Si bé el mes passat posàvem l’accent a les
actuacions que realitza l’ajuntament per
a combatre la crisi de forma preventiva i
a llarg termini (la formació, el suport als
agents econòmics com a generadors de
recursos i el foment de l’ocupació), aquest
mes dediquem el tema de portada als
serveis socials, dedicats a fer de xarxa a les
persones que més en pateixen els efectes,
així com també a la resta de serveis que
s’ofereixen des de l’àrea de Comunitat.
Com veuràs en el reportatge, aquesta àrea
supera exitosament una evolució contínua
de creixement derivada de la transferència
de competències d’altres administracions (Llei de la Dependència, Llei de Salut
Pública, etc.), del delicat context econòmic
i social que vivim i del creixement de la
població. I també hi trobaràs una desena de
serveis no només destinats a donar suport a
necessitats de caràcter urgent sinó a contribuir a la constitució d’una societat justa, cohesionada, responsable i proactiva, com ara
els serveis d’Igualtat de gènere o Diversitat i
Ciutadania, entre molts d’altres.

El nou local de
l’Àrea de Comunitat,
més i millor al servei
de les persones
L’equipament acull més d’una vintena de
professionals que treballen en la desena de
serveis que es presten a l’Àrea
Des de mitjans de mes, l’àrea de Comunitat de l’ajuntament de Sant Celoni s’ha traslladat
a un nou local a la plaça Josep Alfaras número 6. El canvi de dependències municipals era
una vella sol·licitud tenint present que el local que ocupaven els diferents serveis de l’àrea
(al primer i segon pis de l’edifici municipal del carrer Santa Fe 52) no disposava d’ascensor
ni d’espais adequats per atendre correctament a les persones usuàries. A més, cal tenir en
compte la gran evolució que ha experimentat l’àrea al llarg del temps: va començar la seva
activitat fa més de 27 anys amb dos professionals i actualment hi treballen més d’una vintena de persones que lideren àmbits molt diversos, alguns dels quals responen a competències recentment delegades per part d’altres administracions.
D’aquesta manera, el nou local compleix amb les condicions d’accessibilitat, seguretat i
confortabilitat requerides i disposa de gairebé 400 metres quadrats. En primer terme té
una recepció per atendre qualsevol consulta relacionada amb els serveis de l’àrea i a continuació una àmplia sala de treball comuna i també una desena de despatxos per a l’atenció
personalitzada. La inauguració de les dependències va suposar també l’inici de dos espais
nous: el Centre de recursos de solidaritat i cooperació i el Centre d’informació i recursos
per a la igualtat de gènere.

Però aquest Informatiu està ple d’altres
exemples del bon treball d’aquest ajuntament: els més de 570 mil euros invertits en
les escoles del municipi, el projecte del nou
pavelló de la Batllòria, les millores previstes al barri de Les Torres o els més de 200
usuaris atesos en el que va d’any al servei
de creació d’empreses en són només una
mostra.
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Quins serveis s’hi ofereixen?
A aquest nou local hi ha instal·lats els Serveis socials bàsics, els àmbits de Diversitat i ciutadania, Servei a la Dona, Salut Comunitària, Gent Gran i Promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència, Atenció a les drogodependències i
conductes de risc (el Tritó del Baix Montseny ), el Centre de recursos de solidaritat
i cooperació, l’Oficina municipal d’informació al consum (OMIC) i el Centre d’informació i recursos per a la igualtat de gènere (CIRIG), tots ells d’atenció directe a
usuaris, i també els Serveis administratius que donen suport a tota l’àrea.
L’horari d’atenció al públic és de 9 a 2 del migdia i a la tarda amb visites concertades (Tel. 93 8641212 i comunitat@santceloni.cat)

Serveis socials bàsics

Gent Gran i promoció de l’autonomia

Els professionals dels Serveis Socials -treballadores socials i educadors i educadores socialsdesenvolupen els següents projectes o eixos de
treball:

Els projectes que se’n deriven són els següents:

- Atenció individualitzada. Atenció a les persones i/o famílies que necessiten informació o
orientació per accedir a algun recurs social o
bé requereixen suport per fer front a situacions de necessitat o de manca de cohesió
social o familiar. S’atenen una quarantena de
persones diàries.
- Banc d’aliments (conjuntament amb Càrites i
Creu Roja). Es dóna cobertura a persones que
per la seva situació d’especial vulnerabilitat
no poden cobrir les necessitats més bàsiques
d’alimentació. Mensualment se’n beneficien
350 famílies i prop de1.200 persones. El pressupost que s’hi ha destinat aquest 2010 és de
23,000 euros.

- Desenvolupament de la Llei de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones
amb situació de dependència. Informació,
tramitació i elaboració d’un pla d’atenció
individualitzat per tal de rebre un servei i/o
prestació econòmica reconegut a la llei. Des
de l’entrada en vigor de la llei l’any 2007
s’han tramitat 624 sol·licituds.
- Teleassistència. És un servei preventiu que
ofereix un suport personal perquè la persona
gran que viu sola i pateix alguna causa de
dependència pugui continuar vivint a l’entorn
habitual. L’ajuntament subvenciona enguany
un centenar d’aparells amb un copagament
per part dels usuaris que en representa el
10% del cost total.
- Servei d’ajuda a domicili. És un servei que
desenvolupen 3 treballadors/es familiars de
suport a la persona dins el seu propi domicili
per potenciar la seva autonomia i millorar
la seva qualitat de vida. Durant el 2009 van
atendre més d’un centenar de famílies.
- Xec Servei. És un servei d’ajuda a domicili
amb copagament que dóna suport específic
a la persona i a la seva família a través de
professionals especialitzats. Durant el 2009,
125 unitats familiars van utilitzar-lo.

Infància i adolescència
- Trípode. Detecció de les situacions de risc
social en infants i adolescents en el marc dels
centres escolars. Es fan coordinacions periòdiques entre els mateixos centres, els serveis
socials i altres serveis educatius.
- Zoom. Promou mesures educatives i alternatives a l’expulsió del centre escolar amb nois
i noies dels centres de secundària que tenen
algunes conductes disruptives.
- Projecte Xarxa. Conjuntament amb l’Àrea
d’Educació i coordinat amb entitats del
municipi ofereix un espai de lleure a infants i
adolescents amb necessitats socioeducatives.
En gaudeixen prop de 60 infants cada mes.
- SAM. Adreçat als infants d’edats compreses
entre 0 i 16 anys del municipi de Sant Celoni
que requereixin atenció psicològica i logopèdica. Aquest servei s’ubica al primer pis d’El
Blauet.
- CDIAP. El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç és un servei de la Generalitat ubicat també a El Blauet que atén famílies
amb infants de 0 a 6 anys amb dificultats en
el desenvolupament o risc de patir-los.
Per ser atès pels Serveis Socials o participar
d’algun dels projectes concrets cal adreçar-se
als serveis administratius de l’Àrea de Comunitat. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a
divendres de 9 a 14 h i a la tarda amb visites
concertades, o bé al telèfon 93 864 12 12.
comunitat@santceloni.cat

- Tallers d’entrenament de la memòria. Tallers
grupals amb l’objectiu d’estimular i exercitar
la memòria. Tenen una durada de 10 sessions
i són conduïts per una treballadora familiar.
Cada any unes 60 persones participen als
diferents tallers programats.
- Arranjaments d’habitatges. S’ha posat en marxa durant aquest mateix any conjuntament
amb la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de realitzar petits arranjaments a banys i
cuines d’habitatges de persones grans que no
ho poden assumir econòmicament i fomentar
la seva autonomia. S’han realitzat 12 arranjaments.
- Foment i suport a les associacions de gent
gran del municipi. Compren el suport tècnic,
logístic i econòmic que es realitza a l’Esplai
de Sant Celoni i al Patronat de la vellesa de la
Batllòria.

El Tritó del Baix Montseny:
drogodependències i conductes
de risc
És un pla supramunicipal que ofereix a la
població del Baix Montseny una estructura de
recursos preventius, de tractament i d’inserció
sobre drogues i altres comportaments de risc.
S’organitzen diferents activitats com obres de teatre i tallers preventius als centres escolars (amb
els joves, les famílies i el professorat) i diverses
campanyes preventives com en el cas de la festa
major; o el programa d’intercanvi de xeringues.
El Tritó també ofereix un Servei d’Assessorament
ttoalment confidencial.
Durant el 2010 s’ha endegat un grup de suport
per a persones que estan en procés de deshabituació d’alguna substància.
Per posar-se en contacte
amb el Tritó cal trucar al
93 864 12 12 o enviar
un correu a
eltrito@santceloni.cat

Diversitat i ciutadania
L’àmbit de diversitat i ciutadania té com a
objectiu incidir en l’acollida de les persones
nouvingudes al municipi i fomentar la seva
integració a través de la convivència. Per a ferho possible es realitzen múltiples activitats com
els cursos d’acollida en llengüa d’origen (durant
aquest any se n’han realitzat 7 que han permès
a més d’un centenar de persones provinents del
Marroc, Gàmbia, Senegal, Guinea i llatinoamèrica conèixer la història, les costums, els drets i els
deures i la realitat en general del país i el municipi d’acollida), català per a persones nouvingudes
(conjuntament amb l’Escola d’Adults), accions de
mediació a les escoles i a les comunitats veïnals,
foment de la participació als actes i les entitats
culturals del municipi, entre d’altres.
Per contactar amb aquest àmbit cal trucar al 93 864 12 12 o enviar un correu a
diversitat@santceloni.cat

- Actualment s’està treballant per la posada en
marxa del futur centre de dia. Aquest és un
recurs entremig del domicili i l’acolliment
residencial. Està previst que entri en funcionament a mitjans del proper any.
- Elaboració d’un protocol per a la detecció de
maltractaments en la gent gran en coordinació amb els àmbits de la sanitat, salut, seguretat, serveis jurídics, càrrecs electes i representants de la gent gran de tot el Baix Montseny.
Arran de la primera jornada de Gent Gran es
va prendre el compromís de tirar endavant
aquest treball que s’ha materialitzat a la 2a
jornada celebrada l’1 d’octubre passat.
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Solidaritat i Cooperació
L’àmbit de Solidaritat i Cooperació té com
a objectiu col·laborar en la sensibilització,
conscienciació i el treball per un món més just i
solidari. S’ocupa de la gestió i el seguiment dels
projectes de codesenvolupament que realitza
anualment l’ajuntament i també dóna impuls a
la Coordinadora d’entitats solidàries.
Aquestes actuacions impliquen diverses campanyes de sensibilització i consciènciació com
la Setmana per la Pau o les accions d’emergència en resposta a les catàstrofes com en el cas
d’Haití i el Pakistan.
Aquest mes ha inaugurat el Centre de recursos en solidaritat i cooperació, un nou servei
municipal permanent dirigit a les entitats de
cooperació i solidaritat, als centres educatius i a
la ciutadania en general.
Per contactar amb aquest àmbit cal trucar al 93 864 12 12 o enviar un correu a
diversitat@santceloni.catum

Salut comunitària i consum
L’àmbit de Salut comunitària té com a objectiu
principal garantir i promoure un entorn i uns
estils de vida saludables. Per tal de fer-ho, desenvolupa les seves actuacions en dos eixos: la
promoció de la salut i la protecció de la salut.
S’organitzen programes de prevenció i promoció d’hàbits saludables als centres educatius per
tal garantir la seguretat i de millorar la qualitat de vida de les persones, així com accions

d’informació, assessorament i educació a les
persones consumidores.
Per contactar amb Salut comunitària cal trucar
al 93 864 12 12 o enviar un correu electrònic a
salut.comunitaria@santceloni.cat

OMIC: Oficina municipal d’informació
a les persones consumidores
L’Oficina Municipal d’Informació a les Persones
Consumidores (OMIC) ofereix assessorament i
informació sobre temes de consum; assessora
sobre la gestió i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions; i realitza xerrades i campanyes d’informació i educació a les persones
consumidores.
L’horari de visites és dimecres i divendres de 10
a 12.30 h. Per realitzar qualsevol consulta cal
demanar cita al telèfon 93 864 12 24 o al correu
electrònic salut.comunitaria@santceloni.cat

- Implementació i seguiment del Pla d’Igualtat
de l’ajuntament.
- Commemoració de diades.
Per adreçar-se al servei es pot trucar al telèfon
938641212 o bé escriure un correu electònic a
serveissocials@santceloni.cat
Aquest mes també ha inaugurat el Centre d’Informació i recursos per a la igualtat de gènere
(CIRIG), un espai de referència per a totes les
persones del municipi interessades en el treball
per a la igualtat de gènere. Un lloc de trobada
per a compartir experiències i per canalitzar
iniciatives que facin visibles la importància i la
necessitat del treball per a la igualtat de gènere,
per assolir una organització social més justa i
equitativa.
Horari: dimarts, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h i
dijous, de 9 h a 14 h.
Telèfon: 93 867 07 09
Adreça electrònica: igualtat@santceloni.cat

Servei a la dona i igualtat de gènere
- Servei a la Dona. Inclou la intervenció d’una
treballadora social, un psicòleg i l’assessorament jurídic. Treballa en tres direcció: atenció
a dones que pateixen qualsevol tipus de maltractament per tal d’orientar i donar suport
en tot el seu procés; seguiment i actualització
dels protocols d’actuació contra la violència
masclista; accions de prevenció i sensibilització (tallers preventius a les escoles, xerrades,
etc.). Anualment una seixantena de dones
acudeixen al Servei.

Sant Celoni segueix donant impuls als projectes
de cooperació amb el Tercer món
Una delegació de l’ajuntament i de la CES van viatjar a Gàmbia i Senegal per supervisar els projectes que s’hi impulsen
L’alcalde Francesc Deulofeu, la regidora de Comunitat, Laura Costa, la responsable municipal
d’Immigració i Solidaritat i Cooperació, Esperança Roca i Sònia Lozano de l’entitat PROIDE,
en representació de la CES de Sant Celoni, van
viatjar a Gàmbia i Senegal del 9 al 16 d’octubre
amb l’objectiu de donar impuls als projectes
de codesenvolupament que el municipi de
Sant Celoni té establerts amb alguns poblats
d’aquests països des de fa prop de 12 anys.
Es van visitar els poblats de Jahaly Madina i Diarra Madina a Gàmbia i Jahaly, Diabogou Moussa,
Missira i Pata, a Senegal on s’hi ha fet actuacions
per a la millora de la producció agrícola, per això
ha calgut invertir en la construccions de pous,
dipòsits i canalitzacions d’aigua i l’organització
dels equips de gestió de les plantacions de productes agrícoles. La delegació també va fer una
jornada de treball amb l’ONG FODDE (Fundació
per un desenvolupament durable i endògen), la
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contrapart senegalesa que coordina els projectes
sobre el territori on es va exposar la necessitat
de repensar la fórmula atesa l’evolució d’aquests
països i del món en general els darrers 10 anys:
l’evolució de les migracions, la globalització i
l’impacte de les noves tecnologies, la crisi, etc.
Finalment, la delegació també es va reunir amb
representants del govern del Senegal: Per una
banda, el president de la regió de Kolda i el
director de l’ARD (Agència Nacional del Desenvolupament) i, per l’altra, l’assessor financer de
l’ajutament de Dakar, amb els quals també es va
parlar de l’evolució de les migracions i la necessitat d’adequar els objectius i les actuacions de
cooperació, posant especial èmfasi a la formació
i a la necessitat que les persones no hagin d’emmigrar del seu país per tal de progressar.
L’alcalde Francesc Deulofeu explica que “l’objectiu d’aquesta activitat de cooperació és garantir
la utilització òptima dels recursos que el munici-

pi inverteix en solidaritat i compartir noves vies
de desenvolupament amb les comunitats que la
reben, perquè el progrés de tots els pobles del
món és una obligació humana i també un interès general que ens beneficia a tots”.

Projectes dels membres
de la Coordinadora
d’Entitats Solidàries
Títol del projecte
“Trup de Nassos a Kosovo”

Àmbit
Suport a joves i infants dels enclavaments serbis i d’altres emplaçaments amb “no majories”
ètniques kosovars a kosovo.
Entitat que col·labora: Terra des homes,
UNICEF, OSCE, PNUD i Càritas.
Durada
15 dies
Context
Kosovo, amb més de 2 milions d’habitants,
és una societat multi ètnica amb el 90% de
població albanesa i un 10% de minories (5%
serbis -contraris al nou estat- i 5% d’altres minories com són bosnians, turcs, goranis i RAEs
(gitanos Roma, Ashkalis i Egipcians) -política i
socialment poc representatius en la creació del
nou estat-). Aquestes minories viuen segregades en diversos enclavaments dins del territori
i, en alguns casos, han de ser protegides per
les forces de seguretat. Les condicions de vida
de la majoria de la població són dificultoses
donat l’elevat nombre de persones aturades.

Trup de
Nassos

Objectiu
El projecte ha consistit en una gira d’espectacles de pallassos, del 21 de juliol al 4 d’agost,
realitzada per quatre membres de Trup de Nassos -dues pallasses i dos pallassos- que s’han
desplaçat arreu del territori, principalment a
les zones més conflictives i/o abandonades
del país, com són Mitrovica -al nord, a prop de
la frontera amb Sèrbia- i la zona de Dragash
-a les muntanyes del sud del país -. En total,
s’han realitzat 23 espectacles, procurant fer
coincidir el màxim nombre possible de comunitats de minories segregades amb població
veïna majoritària.
Valoració: Trup de Nassos, estem molt
satisfets de la tasca duta a terme a Kosovo.
Hem treballat molt a gust. Després de conèixer la realitat social actual del país, creiem
convenient que les properes intervencions en
el territori han de continuar donant prioritat
a les zones de Mitrovica i Dragash, procurant
vetllar per unir a les diverses comunitats i
ètnies en cada espectacle i ajudant a incentivar
la vida cultural més enllà del folklore popular.
Les reticències socials i polítiques entre ètnies
encara estan molt vigents, tot i que comencen
a entreveure petites escletxes per les quals és
possible intentar unir membres de diferents
comunitats en un espectacle.
Beneficiaris
Uns 2.200 espectadors
Pressupost: 6.325 euros dels quals 4.335 euros
els aporta l’ajuntament de Sant Celoni
Més info
www.trupdenassos.com

Si vols col·laborar amb la Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant Celoni, pots assistir a la reunió que es fa cada primer dilluns de mes de 2/4 de 8 a les 9 del vespre a l’Àrea de
Comunitat (Pl.aça Josep Alfaras, 6).

25 de novembre
Sant Celoni commemora el Dia Internacional
contra la violència vers
les dones
Amb motiu del Dia Internacional contra la
Violència de Gènere l’Ajuntament de Sant
Celoni amb la col·laboració de l’Associació Neurològica Amics del Baix Montseny,
l’Associació Espiritual de Dansa del Ventre,
el grup teatral Rebrot i l’Associació de Dones
Progressistes del Baix Montseny, han preparat un seguit d’activitats per commemorar la
diada i incidir en la consciència social.

Divendres, 19 de novembre
Tertúlia literària sobre el Quadern Daurat, de
Doris Lessing.
Hora: 19 h - Lloc: Biblioteca l’Escorxador
Dijous, 25 de novembre
Commemoració del Dia Internacional contra la
violència envers les dones. Acte central.
Amb la participació de l’escriptor i periodista
Eloi Vila
Hora: 18 h - Lloc: Plaça de la Vila
Divendres, 26 de novembre
Hora del conte: Contes des de l’altra cara del
mirall, amb Alícia Molina.
Hora: 18 h - Lloc: Biblioteca l’Escorxador
Dilluns, 13 de desembre
Xerrada: Indicadors per a la prevenció, detecció i abordatge de la violència de gènere.
Adreçada a la Comunitat Educativa (cos docent i famílies). A càrrec de l’entitat El Safareig
Hora: 18 a 20 h - Lloc: Sala d’Actes de Sax Sala
Durant els mesos de novembre i desembre
Tallers de prevenció de relacions abusives a
l’alumnat de tercer o de quart d’ESO, i a l’alumnat de la Casa d’Oficis.
A càrrec d’ Anna Poderoso Martín, Agent Local
d’Igualtat
Lloc: Centres Educatius Institut Baix Montseny,
La Salle i Sax Sala.

Prop de 400 persones participen de la 2a jornada
de la Gent Gran a Sant Celoni
Amb motiu del Dia internacional de la Gent
Gran, l’1 d’octubre es va celebrar a Sant Celoni
la segona jornada dedicada a aquest col·lectiu
que, com l’any anterior, es va proposar en tres
àmbits: reflexió, aprenentatge i celebració, amb
la participació d’unes 400 persones.
La jornada interprofessional del matí va aplegar
uns 40 de professionals dels àmbits de la sanitat, salut, jurídic, cossos de seguretat, càrrecs
electes i representants de la gent gran del Baix

Montseny van treballar en la redacció d’un
protocol contra els maltractaments a la gent
gran. A la tarda, va tenir lloc una conferència
sobre la formació més enllà dels 60 per part de
Montserrat Lamúa, presidenta d’AFOPA (Agrupació de formació permanent per a la gent
gran) i Josep Ontañon, impulsor i participant
d’algunes aules d’extensió universitària de la
comarca. Per tal de desenvolupar el projecte a
Sant Celoni es va explicar que caldria que sorgís un grup impulsor que nomenaria una junta

rectora encarregada de redactar-ne els estatuts
per tal de poder conveniar amb les universitats la formació i acordar amb l’ajuntament el
suport logístic.
A l’hora del ball i refrigeri prop de 300 persones de Sant Celoni i la Batllòria es van aplegar a
l’Ateneu per gaudir de la música de l’orquestra
Moncayo i fer noves coneixences.
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Patrimoni
Comunitat
En
portada
Passegem pel...

Passegem per l’itinerari
de Montnegre carener
Un dels camins per apropar el massís del Montnegre a les persones és facilitar-ne les visites
a través d’excursions senyalitzades. Al nostre municipi en teníem una a la vall d’Olzinelles, i
ara n’estrenem una altra per conèixer els cims del Montnegre.
mits i frescals similars als de latituds més elevades. Així doncs, envoltades per alzinars mediterranis apareixen rouredes de roure de fulla gran
i de roure africà, claps de faigs i magnífiques
avellanoses que generen sòls rics i ecosistemes
singulars. El descobriment d’aquesta esplendor,
juntament amb el reconeixement de les activitats humanes que s’hi han produït i les que
encara s’hi produeixen, ens aportarà sorpresa,
admiració i ens captivarà.

Roureda culminal, i al fons Sant Celoni i el Montseny

Es tracta d’una excursió llarga però atractiva per
camins, corriols i pistes, que ens permet conèixer les zones més elevades del Montnegre, les
seves característiques geològiques i biològiques i
la història de les activitats humanes.

L’itinerari és senyalitzat com a sender local
(blanc sobre verd, SL-C103) en fites de fusta, i
al llarg del camí es troben plafons informatius
sobre la roureda i els faigs d’en Preses, les avellanoses i les bagues de castanyers. S’ha editat un
desplegable que, a més de descriure el recorregut, ens capbussa en detalls que podem observar tot caminant i que ens permet comprendre
més enllà del que veiem, tal com ho fan també
els plafons informatius.

No us volem explicar gaires coses més: agafeu
un fulletó de l’itinerari i aneu a fer la llarga passejada qualsevol matí que us vagui, amb sol o
amb el cel emboirat, tant se val, però amb ganes
de deixar-vos portar per la màgia de la Muntanya de Baix, amb els cinc sentits ben oberts per
percebre tot allò que ens ofereix aquest petit cim
del món.
Aquest itinerari senyalitzat ha estat fruit del
treball de col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Celoni amb la Diputació de Barcelona. Els textos
del desplegable i dels plafons són d’en Joan Manel Riera, de l’Escola de Natura del Corredor, i
les il·lustracions d’Alfons Raspall. Gràcies a tots!
Marta Miralles Cassina

S’inicia a Sant Martí de Montnegre. Primer
s’enfila cap a Terra Negra en direcció a Coll de
Basses, s’arriba a la carena en el vaivé de la Casa
Nova, prop dels faigs d’en Preses, i després es va
carenejant la muntanya cap a llevant fins arribar
al turó Gros o de la Telefonista, un dels dos cims
més alts d’aquesta serralada. De baixada es fa
una bona marrada per arribar a Santa Maria de
Montnegre, i es retorna per la pista cap a Sant
Martí tot travessant plantacions de castanyers i
passant vora els prats i la casa de can Preses.

Ermita de Santa Maria de Montnegre

L’alzina Grossa de can Preses

© ALFONS RASPALL

Les particularitats físiques i geogràfiques del
Montnegre li aporten algunes característiques
biològiques interessants a les zones culminals,
que es resumeixen en l’aparició d’ambients hu-
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Educació
El model Institut - Escola comença ser una realitat a
l’escola Pallerola
La Generalitat ja ha tret a concurs la redacció del projecte d’ampliació del centre que oferirà fins a 4t d’ESO
L’Escola Pallerola esdevindrà el primer InstitutEscola del municipi. El passat 8 d’octubre, la
Generalitat va treure a concurs públic la redacció del projecte d’ampliació de l’Escola Josep
Pallerola i Roca per convertir-lo en un Institut
- Escola per un import de 247.721,43 euros. El
projecte consistirà en la ampliació de 1.475 m2
amb 8 aules d’ESO, dues de desdoblaments, un
magatzem, una aula de plàstica, una aula taller,
un laboratori, 3 despatxos de departaments

i atenció individualitzada i lavabos per donar
continuïtat a les dues línies educatives que té
l’escola fins a 4t d’ESO.
El 3 de juliol de 2009 el Consell Escolar Municipal va aprovar per unanimitat que el model
educatiu que es vol per Sant Celoni: és la continuïtat educativa dels 3 als 16 anys a l’escola
pública amb el model d’Institut – Escola, i
l’aposta ferma per reforçar l’oferta de batxillerats i cicles formatius a l’Institut Baix Montseny.

Sant Celoni inverteix més de 570.000 euros
en les escoles del municipi durant el curs 2009-2010
Prop de 300.000 euros en
manteniment i vigilància
dels centres públics
Les competències municipals en matèria d’educació venen marcades per la Llei
d’Educació de Catalunya 12/2009 que en el
seu article 164.1. estableix el següent: “Sens
perjudici d’altres modalitats de col·laboració
que es puguin establir, la conservació, el
manteniment i la vigilància dels edificis
destinats a les escoles i als centres públics
especialitzats... correspon al municipi on es
troben situats”. En aquest sentit, el cost que
ha invertit l’Ajuntament de Sant Celoni durant
el curs 2009-2010 per a les escoles Pallerola,
Soler de Vilardell, Montnegre i la Tordera (en
aquest darrer cas les despeses són compartides amb l’ajuntament de Santa Maria de
Palautordera) ha estat:

1. Activitats per les escoles: L’objectiu general d’aquestes activitats és educar en valors
que potenciïn l’autoestima, el coneixement
de l’entorn més proper i que desenvolupin
en l’infant i jove el sentit de pertinença.
Les activitats s’articulen en 8 eixos i la
despesa del curs 2009 – 2010 ha estat la
següent:

Subvenció per donar suport als
centres i les AMPA

Activitats per promoure
les arts escèniques

10.884,92 euros

Activitats per conèixer
el patrimoni cultural i
natural

5.854,10 euros

Activitat per moure’s
per la Vila

808,16 euros

Activitats per a la sotenibilitat i cura de l’entorn

2.052,08 euros

Activitats per a la salut i
el consum responsable

7.784,74 euros

Activitats per promoure
la llengua

8.910,00 euros

Activitats per
a la convivència

1.624,00 euros

Manteniment

32.832,00 euros

Electricitat

36.696,70 euros

Gas Natural

24.652,31 euros

Activitat per
aprendre a nedar

25.569,00 euros

Telefonia

5.178,67 euros

TOTAL

63.487,00 euros

Neteja

101.307,30 euros

Consergeria

94.317,80 euros

TOTAL

294.984,78 euros *

* Inversió ajuntament curs 09-10 escola pública

280.000 euros per millorar
l’èxit escolar i la cohesió
social de les escoles públiques i concertades
L’ajuntament de Sant Celoni, fora de les seves
competències legals, col·labora amb la xarxa
d’escoles públiques i concertades en diferents
projectes que també van encaminats a la
millora de l’èxit escolar i de la cohesió social
del municipi,com ho és el projecte 3 - 16. La
col·laboració durant el curs 2009 - 2010 ha
estat la següent:

Departament
11.700,00 euros
d’Educació
Ajuntament

8.247,00 euros

Programa de reutilització
de llibres

667,00 euros

24.000 euros

4. Pla Educatiu d’Entorn: L’Ajuntament de
Sant Celoni i el Departament d’Educació
col·laboren amb les escoles del municipi a
través dels diferents projectes del Pla Educatiu d’Entorn amb l’objectiu de contribuir
a la millora de l’èxit educatiu de tot l’alumnat, promoure la cohesió social mitjançant
l’educació intercultural i afavorir el treball
en xarxa entre els centres i l’entorn.
La inversió que ha comportat aquest projecte per al curs 2009 - 2010 ha estat la
següent:
Actuacions del PEE

2. Projectes de socialització, reutilització i
ajuts socials per a llibres: L’ajuntament
conjuntament amb la Generalitat promou
la socialització i reutilització dels llibres de
text com una mesura sostenible des de
l’àmbit econòmic, ambiental i social. Alhora, es reforcen aquests projectes amb els
ajuts socials a les famílies per a l’adquisició
dels llibres de text que encara no estan
socialitzats. La inversió en aquest concepte
del curs 2009 – 2010 ha estat la següent:
Programa de
socialització
de llibres

3. Subvencions als projectes de les AMPA i
centres educatius del municipi:
L’ajuntament col·labora amb els projectes
de les AMPA i escoles de municipi a través
de les bases de subvencions de les entitats.
Aquest curs 09 - 10 l’aportació municipal a
aquests projectes ha estat la següent:

122.042,70 euros

5. Oficina Municipal d’Escolarització: Des
de l’OME s’orienta i informa les famílies de
tota l’oferta educativa i se supervisa el procés d’admissió de l’alumnat (es procura una
distribució equilibrada de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques i millora
els resultats educatius de tot l’alumnat).
La inversió que ha comportat aquest projecte per al curs 2009 - 2010 ha estat la
següent:
Oficina Municipal d’Escolarització

20.280,41 euros

Ajuts socials de llibres
31.000,00 euros
per a les famílies
TOTAL 50.947,00 euros
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En portada
Cultura
El nou espai d’estudi de la biblioteca
funciona a ple rendiment!
Des que es va inaugurar el mes de setembre, el
nou espai d’estudi per a adults situat al primer
pis de la biblioteca on hi havia la sala d’actes,
funciona a ple rendiment amb una mitjana de
50 persones diàries. A part de punts d’estudi,
també hi ha fons documental sobre filosofia,
religió, dret, economia, educació, ciències
naturals i ciències pures. Dotat amb tecnologia
sense fils, permet l’accés a Internet amb els
portàtils tant dels propis usuaris, com els que
presta la biblioteca i també té un punt d’accés
al catàleg del fons. La sala està oberta amb el
mateix horari que la biblioteca (Matins: dimecres i dissabtes de 10 a 13.30 h. Tardes: de dilluns a divendres de 15.30 h a 20.30 h) i no cal
cap carnet especial per fer-ne ús. L’espai també
ha acollit actes com les xerrades de Cuina antiestrès i Viure sense pressa.

Més de 320 alumnes inscrits en els cursos
de català per a adults a Sant Celoni
En el nou equipament de Sax Sala s’ofereixen
cursos de català per a persones adultes des de
dos serveis: l’Escola d’adults i l’Oficina de Català (Ajuntament de Sant Celoni i Consorci per a
la Normalització Lingüística).
L’Escola d’adults ofereix quatre cursos: Català
oral, Aprendre a llegir i a escriure I, Aprendre
a llegir i a escriure II i Perfeccionar la lectura i
l’escriptura. En aquestes activitats hi participen
120 persones.

cials i a distància que ofereixen diferents nivells
d’aprenentatge de la llengua. En concret, s’han
engegat 4 cursos de Nivell bàsic i 1 d’Elemental
(per a aquelles persones que volen aprendre a
parlar en català amb fluïdesa i correcció), 1 de
Nivell intermedi, 2 de Suficiència i 1 de Superior (per a l’alumnat que ja parla la llengua català
però vol aprendre a escriure-la adequadament),
en total 200 alumnes. Pel que fa als cursos a
distància, l’Oficina de Català ofereix 6 places per
a cursos de nivells intermedis i de suficiència.

L’aprenentatge del català es pot continuar fent
des dels cursos que s’ofereixen des de l’Oficina
de Català. El primer període del curs 2010-2011
ha començat el 4 d’octubre amb cursos presen-

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,

Per Nadal, demana jocs en català
Les joguines i els jocs són un mitjà que permet
a les nenes i als nens 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 poden gaudir. De
la mateixa manera, el cinema té un doble ús,
un vessant d’entreteniment i un altre de més
reflexiu o educatiu.
Ara que s’acosten les festes nadalenques, cal
pensar, doncs, quins jocs o pel·lícules volem
abans de demanar-los als Reis. És per això que
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.
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El catàleg està ordenat segons els apartats següents: puzles i encaixos, jocs de taula, ordinadors, jocs multimèdia i joguines. Els jocs tracten
temes diversos; s’hi poden trobar des de contes
interactius (El gegant del pi), cançons, jocs
ràpids de càlcul mental, jocs per treballar aspectes de la llengua (formació de paraules), per
descobrir personatges (Dalí o Gaudí) fins a jocs
relacionats amb la música o el cos humà.
A la pàgina web www.cpnl.cat/xarxa/
cnlvallesoriental trobareu un document amb
l’adreça i el telèfon de tots els establiments de
la comarca que tindran jocs i DVD en català. A
Sant Celoni, n’hi ha set.

independentment del seu origen, residència o
nivell de la llengua, els materials didàctics necessaris per aprendre català en modalitat lliure.
Per a més informació:
Oficina de Català de Sant Celoni
93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat

Més d’una cinquantena d’entitats gaudeixen
dels espais del Centre Municipal d’Expressió
Les entitats han realitzat un centenar de propostes obertes a la població que ha complementat l’oferta cultural
El nombre d’entitats que utilitzen les installacions del Centre Municipal d’Expressió
augmenta cada any. El curs passat, 52 entitats del municipi van fer ús esporàdic dels
diferents espais de l’Ateneu i 9 en van fer un
ús fixe setmanal: Passaltpas, Colla bastonera
Quico Sabaté, Colla de diables, Colla del ferro,
Colla de geganters, Grupo de baile flamenco,
Les cordes de Tramoia, Trocateatre i Rebrot
teatre. En relació als cursos anteriors s’ha
incrementat significativament el nombre
d’entitats usuàries (durant el curs 2007-2008,
hi va haver 7 entitats fixes i 44 que en van fer
ús esporàdic).

A més, les entitats han realitzat un centenar
de propostes obertes a la població: cursos,
tallers, xerrades, obres de teatre, concerts....
que complementa l’oferta cultural municipal.
El Centre Municipal d’Expressió és l’equipament cultural de referència en l’àmbit artístic
i d’expressió i el nombre d’usuaris no para de
créixer. A més de les entitats, durant aquest
curs 2010 – 2011, hi ha 285 alumnes matriculats a l’escola municipal de música, 50 alumnes a l’escola de teatre, 8 grups de música
locals residents i tallers trimestrals d’acords
de guitarra, balls de saló amb una mitjana de
20 persones a cada taller.

Sant Celoni commemora el
150è aniversari de l’arribada
del ferrocarril

A finals d’octubre es van reunir representants de les entitats usuàries de l’Ateneu i tècnics municipals per valorar els
espais d’assaig, el material i l’atenció rebuda per part Centre
Municipal d’Expressió

Atenció als grups de música
locals: torna els Sessions’n’Sona!

L’arribada del ferrocarril a Sant Celoni, l’any 1869, va suposà importants canvis a la vila. Un augment de la població, ja que les importants
obres d’infraestructures (ponts) i moviment de terres (terraplens per
anivellar les vies) van atreure i ocupar una gran quantitat de mà d’obra
durant uns quants d’anys. La construcció de l’estació, ubicada al final
del carrer actual de Sant Martí va impulsar el creixement del nucli urbà
cap a aquesta zona. El ferrocarril també va ser l’element que va desvetllar i impulsar el procés d’industrialització local, ja que va esdevenir el
principal sistema de transport terrestre, a causa del baix cost i la gran
capacitat dels vagons.

L’ajuntament està acabant de tancar les bases pels Sessions’n’sona
2011, l’espai on els grups de música amateurs o semiprofessionals de
Sant Celoni poden actuar i posar els seus directes en contacte amb el
públic i donar-se a conèixer. A més, aquest any a cada sessió hi haurà
una intervenció de JASC (Joventut Alternativa de Sant Celoni), una nova
entitat que aposta per un oci alternatiu fomentant la cultura d’una
forma activa, dinàmica i participativa. A cada sessió programaran una
activitat dins l’àmbit de les arts escèniques, audiovisuals o plàstiques,
que poden anar des de performance, passes de curts o documentals i
altres amb la voluntat d’ampliar el ventall artístic dins aquesta programació de música local.

Dissabte, 13 de novembre,
a les 7 de la tarda, a la Rectoria Vella
Inauguració de l’exposició “150è aniversari de l’arribada del ferrocarril
a Sant celoni 1860 – 2010” amb una xerrada a càrrec de Salvador Socias,
antic factor de l’estació, i l’historiador Josep M. Abril

Les bases per poder participar als Sessions’n’sona 2011 es publicaran a
mitjans de novembre (www.santceloni.cat i www.facebook.com/
ajsantceloni), per tal que tots els grups de música que ho desitgin s’hi puguin apuntar. La programació de gener a maig es publicarà dins el llibret A
l’Ateneu 2011.

Seguretat ciutadana
La Policia local acompanya 150
alumnes celonins a les classes
d’educació vial d’Honda
Uns 150 alumnes de tercer d’ESO del Col·legi la Salle i de l’IES Baix
Montseny van participar el mes d’octubre a una classe teòrico-pràctic
a les instal·lacions d’Honda Institut de Seguretat, a Santa Perpètua de
Mogoda. La jornada, coordinada a nivell municipal per la Policia local,
va començar amb una classe teòrica sobre les tècniques i normes
bàsiques de conducció de motocicletes, una prova al simulador de conducció i, finalment, la part pràctica al circuit. Fa un any, els alumnes
celonins van ser els primers de tot Catalunya a participar a aquestes
jornades a les instal·lacions d’Honda.
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Activitat de govern
L’alcalde insisteix al
conseller Nadal que
retiri definitivament
l’ARE de Sant Celoni
Davant l’aprovació provisional del Pla director urbanístic de les ARE
del Vallès Oriental el 30 de setembre a la Comissió d’Urbanisme de la
Generalitat, l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, ha recordat
al conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, la
seva promesa de no aprovar cap ARE en contra de la voluntat del poble.
El conseller Nadal va fer aquesta promesa el passat mes de febrer,
després que l’alcalde comuniqués per carta i per telèfon el resultat de la
consulta popular realitzada el municipi en la que el 70% de celonins i
celonines van votar en contra del projecte.
L’alcalde demana al conseller que es retiri definitivament l’ARE de Sant
Celoni del Pla director i que l’informi dels propers esdeveniments per
tal de poder comunicar-los puntualment a la ciutadania.

Reconeixement a la tasca
de Martí Boada com a impulsor del Museu del Bosc
Durant el Ple municipal del 8 d’octubre, els grups municipals van fer un
reconeixement a la tasca del celoní Martí Boada, l’impulsor del projecte
del Museu del bosc que es construirà a Sant Celoni. Tots van coincidir
en destacar l’estima que aquest geògraf i naturalista local té envers el
seu municipi i la quantitats de projectes que hi ha endegat com ara
l’Observatori de la Tordera, que dirigeix i coordina, i diverses publicacions, entre molts d’altres. El Ple també va manifestar la voluntat de
desenvolupar les actuacions conduents a la creació del Museu del Bosc
i de continuar en el futur, la col·laboració amb el Dr. Martí Boada en la
seva condició d’ideòleg, impulsor i referent científic del projecte.

AVÍS
Canvi d’ubicació de col·legi electoral
A partir de les properes eleccions del 28 de novembre, les persones que fins ara votaven al local de la Mútua Cyclops (carrer
Dos de Maig,1) hauran de fer-ho a Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny (carrer Montserrat, 28).
Així mateix les persones que en les darreres eleccions van votar
provisionalment al poliesportiu Sot de les Granotes, tornaran a
votar a l’edifici de Sax Sala.

L’alcalde Francesc Deulofeu i el Dr. Martí Boada acompanyats de diferents
tècnics van visitar el 25 d’octubre les obres d’adequació de l’edifici de Can
Bruguera a la Batllòria com a seu de l’Observatori de la Tordera

PLE MUNICIPAL
7 d’octubre de 2010
El museu del Bosc, la Unió Batllorienca i el nou pavelló a la Batllòria com a màxims protagonistes
Aprovació inicial de la tercera modificació de crèdit
del pressupost municipal de 2010 destinada a
finançar la redacció del projecte arquitectònic del
Museu del Bosc (450.000 euros); el major cost de
l’obra de l’ermita de Sant Llorenç de Vilardell (15.000
euros); major cost de l’obra de la Unió Batllorienca
(21.000 euros) i dotació econòmica per a l’obra
del projecte de pavelló poliesportiu a la Batllòria
(321.000 euros). Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
Aprovació inicial del projecte tècnic d’obres de
rehabilitació de Can Ramis (quarta fase i darrera que
consisteix en la rehabilitació de les tres plantes de
l’edifici noble i la recuperació de tots els elements
històrics de l’edifici). Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
Aprovació definitiva de l’actuació conjunta d’obres i
instal·lacions de Sorea SA. Construcció de 2 dipòsits
i una estació potabilitzadora a Can Sans, un dipòsit
receptor de la mina de Palau i l’estació d’elevació als
dipòsits del Turó i Virgili i canonades de connexió.
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
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Aprovació de l’acord de construir d’un pavelló
poliesportiu a la Batllòria i acceptació de la subvenció
atorgada pel Consell Català de l’Esport per a aquesta
actuació.
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
Ordenació i imposició de contribucions especials per
al finançament de les obres d’urbanització del carrer
Pau Casals. Desestimació de les al·legacions d’ADIF i
aprovació de les contribucions.
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
Ratificació de la proposta de festes de caràcter local
per a l’any 2011 de Sant Celoni (12 de setembre i
14 de novembre) i la Batllòria (26 d’agost i 16 de
desembre). Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
Aprovació de l’ampliació de la delegació de funcions
recaptatòries a la Diputació de Barcelona. (Recaptació
dels deutes, dictar la provisió de constrenyiment,
liquidació d’interessos de demora, entre d’altres)
Sí: 7 CiU + 8 PSC No: 2 CUP

Aprovació de la moció presentada per la Secció Local
d’ERC per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni
a la campanya “Compartim el temps!”.
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal
Socialista per amortitzar una plaça de tècnic A1
superior de RRHH de la plantilla orgànica de personal.
Sí: 8 PSC+ 2 CUP No: 7 CiU

Entorn
Comencen les
obres de millora
del carrer Abat
Oliba
El carrer Abat Oliba, que va de la plaça de l’Església a l’escola Soler de Vilardell, formava part
dels espais prioritaris per les intervencions de
millora en l’espai públic. Al darrer Ple celebrat
el 22 de juny es van aprovar les contribucions
especials per 15 vots a favor (PSC i CIU) i 2 en
contra (CUP, que va al·legar discrepàncies amb
el sistema de recollida de les escombraries).
Posteriorment es va contractar l’obra per Junta
de Govern Local. Aquestes obres d’urbanització
tenen una durada prevista de 4 mesos i contemplen l’adequació d’aquest carrer a l’ús de vianants amb un paviment continu de tipus llamborda i a un sol nivell (que dóna continuïtat al
mateix paviment del carrer Major i la plaça de
l’Església), la millora de totes les instal·lacions
(arranjament i semi-soterrament del cablejat de
llum i telefonia i substitució de la xarxa d’abastament d’aigua i clavegueram) i la instal·lació
de contenidors soterrats. D’aquesta manera millorarà significativament l’aspecte del carrer i de
l’Església i es donarà prioritat als i les vianants.
Del 22 de desembre al 10 de gener s’ha acordat
amb els botiguers l’aturada momentània de les
obres i l’adequació del paviment per permetre
el passeig normal dels vianants.

Acabada la
restauració de
l’ermita de Sant
Llorenç
de Vilardell

Construcció d’un
local per la ràdio
municipal i adequació del pati
de Can Ramis

Han finalitzat les obres de restauració de
l’ermita de Sant Llorenç de Vilardell, al
Montnegre. S’ha reparat l’estructura de la
nau de l’església, el porxo situat a l’entrada,
el campanar i la sagristia. S’han tractat els
paraments interiors i exteriors amb sistemes
i materials constructius originals (pedres,
dovelles) o equivalents i s’han netejat les
campanes. També s’han enderrocat algunes
construccions afegides a l’edifici principal, tot
sota control arqueològic donada la protecció que té del subsòl. Les obres han posat al
descobert elements força interessants que
estaven amagats sota les capes de revestiment dels paraments, com una arcada de
grans dimensions que dona accés al que era
la sagristia o una pila baptismal formada per
pedres tallades. La intervenció ha tingut una
durada de 9 mesos i un cost de 180.166,27
euros finançats en un 56 % per la Generalitat
i el 44 % per l’ajuntament.

La tercera etapa d’obres de rehabilitació de
Can Ramis ja ha començat. Aquesta fase
consisteix en la construcció d’un edifici de
nova planta destinat als estudis de Ràdio Sant
Celoni, una escala d’evacuació per a l’edifici
principal, uns lavabos de planta baixa que
donaran servei a la sala d’actes i el condicionament del pati.

S’ha reparat l’estructura de la nau, el porxo,
el campanar i la sagristia

L’edifici de la Ràdio tindrà dues plantes i disposarà de dos estudis de gravació, dues sales
de redacció, despatxos, arxiu, serveis i sala
d’espera.
Les obres tenen una durada de sis mesos i
un cost de 891.288,49 euros finançats en un
40% pel Ministeri de Cultura i la resta per
l’ajuntament.

La sala d’actes polivalent té una capacitat per
unes 100 persones

Inici d’obres de la futura escola Soler de Vilardell
i construcció del carril bici
A mitjans d’octubre van començar les obres
d’urbanització de la parcel·la d’equipament
educatiu de Can Sans on es construirà el nou
edifici de l’Escola Soler de Vilardell, que actualment està ubicat al Puigdollers. El centre acollirà alumnes de 3 a 16 anys, és a dir, de preescolar fins a quart d’ESO. Aquesta intervenció,
que tindrà una durada de 6 mesos, permetrà
dotar el terreny de serveis d’aigua, llum, clave-

gueram i telefonia. A més, s’adequarà un carril
bici de 3-4 metres d’amplada, pavimentat i dotat d’enllumenat públic que anirà de l’avinguda
de la Rectoria vella fins a l’IES Baix Montseny,
paral·lel a la llera de la Riera de Pertegàs que
allarga el carril ja existent que uneix el sector
Pertegàs, amb el sector Residencial Esports,
passant pel parc de la Rectoria Vella.

Es donarà continuitat al carril bici des de la
Rectoria Vella fins l’Institut
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Entorn
En portada
Obres d’urbanització als terrenys
de la Forestal
S’han iniciat els treballs d’urbanització dels
terrenys de la Forestal per adequar-los a ús
residencial, equipaments i espais lliures amb
la instal·lació de tots els serveis necessaris.
Aquesta intervenció suposarà la prolongació
del carrer Girona entre el carrer Olzinelles i
Indústria i es farà un nou tram del vial parallel a la carretera comarcal C35. S’instal·larà
mobiliari urbà adequat i es renovarà l’arbrat
amb espècies de millor adaptació al medi.
Aquestes obres tenen una durada prevista
d’un any.

Les colles d’Espai públic es traslladen
L’ajuntament disposa d’una nova nau municipal per a les colles de l’àrea d’Espai Públic
situada al carrer de Can Draper, a la zona de
Can Pàmies, al costat de la Tordera. Les obres,
que han requerit un pressupost de 422.351,16
euros, han acabat a finals d’octubre.
La nau té una superfície total construïda de
prop de mil metres quadrats: la planta baixa
dedicada a aparcament i magatzems té una
superfície útil de 658,40m2 i la planta altell
de 242,58m2 per als vestidors del personal,
una sala de descans, magatzem i una petita
oficina.
Les colles s’organitzen segons la seva tasca:
jardiners, paletes i electricistes.

La nau té una superfície d’uns 1000 m2

Espai públic
Neteja de la riera
de Pertegàs
Durant el mes d’octubre s’han iniciat treball
de desbrossat i neteja del tram de la riera de
Pertegàs, comprès entre la Rectoria Vella i el
pont que dóna accés a l’Escola Pallerola. Es
preveu continuar actuant aigües avall durant el
mes de novembre i desembre, així com alguna
intervenció a la riera del Sot gran a la Batllòria.

Arranjaments
als cementiris de
Sant Celoni i la
Batllòria
Més enllà del manteniment habitual dels
cementiris, quan s’acosta Tots Sants l’ajuntament fa algunes intervencions de millora
d’aquests espais. Enguany s’han condicionat
i pintat murs, arreglat fonts, millorat tancaments, tant a la Batllòria com a Sant Celoni,
a més de l’habitual posada al dia de parterres
de flors i plantes. A diferents punts de la zona
vella del cementiri de Sant Celoni es milloraran els paviments i l’accessibilitat.
Un bon manteniment per el repòs dels difunts

Millores a la zona
de les Torres
Després de l’obertura del túnel de Roger de
Flor, l’ajuntament ha previst diverses actuacions de millora a la zona de les Torres. Abans
de final d’any, començaran els treballs de
construcció d’un nou parc amb jocs infantils al
costat de les pistes municipals de petanca del
carrer de Joan Minuart. Durant el primer trimestre del 2011, s’adequaran les zones verdes
dels extrems del carrer de Miquel Martí i Pol.

Croquis de la nova zona de jocs infantils i zones verdes
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Promoció econòmica
Sax Sala disposa
d’un Punt d’Autoservei del Servei d’Ocupació de Catalunya
Gràcies al conveni de col·laboració signat
entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el Servei
d’Ocupació de Catalunya, el Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny disposa d’un
punt d’autoservei del Servei d’Ocupació de
Catalunya. La implantació del Punt d’Autoservei (PAS) a Sax Sala permetrà que els ciutadans
puguin accedir a algunes de les informacions
i tràmits que es duen a terme a les oficines de
Treball sense la necessitat de desplaçar-s’hi.
Els serveis i tràmits que es poden fer:
- Catàleg de prestacions: consulta de les diferents prestacions, els tràmits a realitzar i la
documentació a presentar
- Renovació de la demanda d’ocupació
- Sol·licituds: Permet obtenir impresos i formularis de sol·licitud de prestacions.
- Informes: consulta i impressió d’informes
personalitzats.

El Servei de Creació d’Empreses t’ajuda a
posar en marxa la teva idea de negoci
L’ajuntament de Sant Celoni disposa d’un
Servei municipal de Creació d’Empreses,
ubicat a Sax Sala, que assessora i orienta gratuïtament perquè les persones emprenedores
puguin:

22
empreses
creades

- Analitzar la viabilitat del seu futur negoci
- Informar-se dels recursos financers existents
- Conèixer els ajuts i subvencions per iniciar
la seva activitat

174
assessoraments

- Elaborar el seu Pla d’Empresa i la viabilitat
del projecte
- Formar-se en els àmbits de gestió empresarial
Al llarg d’aquest any 2010 s’han fet 174
assessoraments, s’han elaborat 24 plans
d’empresa, 22 dels quals ja s’han convertit
en empresa i més d’un centenar d’usuaris
han participat de les diferents accions de
formació que el Servei organitza periòdicament.

- Situació administrativa: permet realitzar
canvis en la situació administrativa de la
seva demanda.

24
plans
d’empresa
elaborats

100
persones
en els
cursos de
formació

- Actualització del perfil.
- Cursos: recerca cursos de formació que ofereix el SOC i preinscripció als mateixos

Si tens una idea de negoci o has constituït recentment la teva empresa,
pots concertar cita prèvia a:

- Ofertes: cerca ofertes de feina.

Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny
C/ Montserrat, 28 - Sant Celoni - Tel. 93 867 41 75
creacioempreses@santceloni.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h

Curs d’Auxiliar de
gerontologia i atenció a persones amb
discapacitat
L’Ajuntament de Sant Celoni i la Fundació
Pere Tarrés, amb el finançament de la Caixa,
posen en marxa un curs d’auxiliars gerontòlegs de 450 hores de durada. Aquest curs,
adreçat preferentment a persones majors de
25 anys, s’iniciarà el 13 de desembre i tindrà
una durada de 5 mesos en horari de matí.
Durant quatre mesos es rep formació teòrica
i el cinquè mes es realitzaran estades de
pràctiques de 80 hores en centres sociosanitaris i residències de la zona.
Les persones interessades en participar-hi,
poden assistir a la sessió informativa que
es farà al Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny Sax Sala el 16 de novembre a les 10 h, o bé enviar un correu a
formacio@santceloni.cat

Inauguració de la Casa d’oficis de l’àmbit
d’atenció geriàtrica
El mes d’octubre es va inaugurar la Casa d’Oficis de l’àmbit d’atenció geriàtrica en el marc
del nou Centre de Formació i Ocupació del Baix
Montseny Sax Sala. El projecte dóna formació
a 10 persones de 16 a 25 anys, i 5 més estan a
la reserva. Sant Celoni ha escollit la formació en
l’àmbit de l’atenció geriàtrica en consideració al
creixement que està experimentat aquest sector
i amb la vista posada a l’obertura del primer
centre de dia l’any vinent.
La Casa d’oficis té una durada de 1.800 hores
(1 any), 7 hores diàries en horari de matí.
Durant el primer semestre es rep formació
teòrica sense cap cost pel participant. Durant
el segon trimestre es rep formació pràctica en
diversos centres sanitaris i socials del municipi
amb una remuneració salarial del voltant dels
700 euros mensuals

Aquest projecte té un cost de més de 155.000
euros cofinançats per l’ajuntament de Sant
Celoni i el SOC de la Generalitat, impulsor del
projecte.

L’alcalde Francesc Deulofeu, la regidora de Comunitat, Laura Costa, la directora Sandra Ortigosa i
la docent, Bernadeta Pujol van inaugurar oficialment la Casa d’oficis el 20 d’octubre
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portada
Promoció En
econòmica
s’hi farà constar el pseudònim, el títol de l’obra i el
tema al que fa referència (A, B o C). Es podran presentar
un màxim de tres fotografies per autor. Dins el sobre,
a més de l’obra, caldrà posar-hi un CD amb l’obra presentada en format JPEG i un sobre amb un full a dins
on hi constin les dades de la persona participant (nom,
cognoms, telèfon i adreça electrònica).

I CONCURS DE FOTOGRAFIA
SANT CELONI:
BOSC, CUINA I PATRIMONI
En el marc de la marca turística Sant Celoni: Bosc, Cuina,
Patrimoni, l’Oficina de Turisme de Sant Celoni convoca
el 1r Concurs de Fotografia amb l’objectiu de compartir i difondre imatges del nostre territori captades i
gaudides pels propis autors.
PARTICIPANTS
Persones majors de 16 anys no professionals de la
fotografia.
TEMÀTICA
Les fotografies hauran de ser preses dins l’àmbit del
Baix Montseny i s’hauran d’incloure en un d’aquests
temes: Bosc (A), Cuina, (B) o Patrimoni (C). No s’han
d’haver premiat amb anterioritat, han de ser originals i
han d’estar lliures de drets que puguin posseir terceres
persones. Els fotomuntatges queden exclosos de
participació.
FORMAT I PRESENTACIÓ
Cal posar l’obra sense emmarcar, amb una mida de
20x30 o 24x36cm, dins d’un sobre tancat on hi figuri ‘1r
Concurs de fotografia Sant Celoni: Bosc, Cuina, Patrimoni’ i el pseudònim de l’autor. Al dors de les obres també

Instal·lació de dues
minideixalleries a
la plaça Comte del
Montseny i a l’Estació
Amb l’objectiu d’afavorir la recollida selectiva
i posterior tractament de petits residus sòlids
urbans i evitar desplaçaments a la deixalleria,
l’ajuntament instal·larà properament dues
minideixalleries, una a la plaça de l’Estació
i una altra a la plaça Comte de Montseny.
Aquestes minideixalleries, a més d’apropar
la recollida a la ciutadania, donen informació
i, per tant, són elements de sensibilització i
formació ambiental.
Inicialment en aquestes minideixalleries s’hi
podrà portar:
- Piles i bateries de mòbil
- CDs – DVDs
- Cartutxos d’impressora d’injecció
- Bombetes de baix consum
- Telèfons mòbils
- Taps de suro
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TERMINI I INSCRIPCIÓ
Cal adreçar el material a l’Oficina de Turisme de Sant
Celoni (Antic Hospital de Sant Antoni, carrer Major,
53), abans del diumenge 5 de desembre. Si s’envien
per correu, la tramesa haurà d’estar registrada abans
d’aquesta data.
Horari de recepció si es fa personalment:
dimecres i diumenge de 10 a 13 h, divendres
de 17 a 20 h i dissabte de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
JURAT
El jurat estarà constituït per una persona de reconeguda vàlua en cadascun dels tres temes proposats,
dues persones professionals de l’àmbit fotogràfic i un
responsable polític i un altre de tècnic de l’ajuntament,
que actuarà com a secretari/a. Té facultat per declarar
desert qualsevol dels premis i el seu veredicte serà
inapel·lable.
VEREDICTE
El diumenge 19 de desembre es farà públic el veredicte del jurat en un acte de lliurament de premis. La
concreció de l’acte s’anunciarà al programa de les
festes nadalenques i a la resta de mitjans de titularitat
municipal (web, Informatiu, .7ràdio, etc.).
PREMIS
Hi haurà tres premis per a cadascun dels tres temes
proposats:
- 1r premi: sopar, dormir i esmorzar per a dues persones
a l’Hotel Cal Batlle.

- 2n premi: un sopar per a dues persones en un restaurant de Sant Celoni.
- 3r premi: un llibre de cuina del Baix Montseny.
A més, totes les obres premiades comptaran amb un
abonament gratuït d’un any per a tots els espectacles
de la programació de l’Ateneu.
No s’atorgarà més d’un premi per autor.
PUBLICACIÓ DE LES OBRES
Les fotografies presentades al concurs s’exposaran
als aparadors de les botigues del municipi durant les
festes nadalenques. El jurat es reserva el dret de fer una
selecció de les fotografies que seran exposades.
Totes les obres quedaran en poder de l’Ajuntament de
Sant Celoni. Si no s’especifica el contrari, s’autoritzarà la
reproducció de les obres sense abonaments de drets,
citant-ne la font.
ALTRES CONSIDERACIONS
Els concursants es responsabilitzaran de tota reclamació per drets d’imatge.
Les obres no premiades estaran a disposició dels
concursants de 14 del gener a l’11 de març de 2011 al
mateix lloc del lliurament.
S’adoptaran totes les precaucions necessàries per a la
conservació de les fotografies, però no es respon en
cap cas de la pèrdua o deteriorament.
Qualsevol imprevist que no es reculli en aquestes
bases serà resolt per l’organització.
La participació en aquest concurs implica la total
acceptació d’aquestes bases.
Per a més informació, podeu trucar al telèfon
93 867 01 71 o enviar un correu electrònic a l’adreça
turisme@santceloni.cat

Prepara la càmera!

Campanya de recollida
de taps de suro
Un any més, l’ajuntament de Sant Celoni i Sant
Celoni Comerç estan impulsant una campanya
de sensibilització ambiental, en aquesta ocasió
per a la promoció dels taps de suro davant els
de silicona i el foment del seu reciclatge. La
iniciativa té en compte també la importància
que històricament va tenir la indústria tapera a
Sant Celoni i la remarcable representació que
encara tenen les suredes entre els boscos del
municipi.
Del 25 d’octubre al 20 de novembre els establiments associats a Sant Celoni Comerç disposen d’un contenidor on els clients que hi dipositin els seus taps de suro en el moment de fer
la compra rebran una butlleta per participar en
un sorteig. Tots els taps recollits es portaran a
la plaça de la Vila el 20 de novembre, dia que
es faran diferents activitats relacionades amb
el suro i el sorteig de 3 premis de 100 euros.
En paral·lel l’Ajuntament té previst instal·lar
dues minideixalleries per tal que, una vegada
acabada la campanya, es pugui continuar treballant en el reciclatge de taps de suro.

Dissabte 20 de novembre
a la plaça de la Vila
A partir de les 10 h i durant tot el dia
Inflable per reciclar saltant.
De 12 a 13 h
Taller Infantil de fer un Zoo amb taps de suro
A partir de les 17 h
Informació sobre la utilització del suro i
el seu reciclatge
A les 18 h
Sorteig dels 3 premis de 100 euros i resultats de
la recollida de taps de suro

Exposicions:
- Ricard Mur: fotògraf del suro
- Tapers i industralització del suro a
Sant Celoni 1860-1936
- Retecork: procés del suro

Esports
El Rocòdrom del Centre Municipal
d’Esports Sot de les Granotes
Què cal fer per utilitzar-lo?
Des del dia 26 d’octubre, les persones interessades en l’escalada ja poden gaudir del nou
rocòdrom. Per accedir-hi cal:
- Disposar de llicència federativa assimilable
a les de a partir de nivell C de la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya, que
garanteixi l’assegurança personal per aquest
tipus d’activitat. Aquest requeriment es podrà
obviar durant el desenvolupament d’activitats
formatives, a càrrec de personal especialitzat
acreditat i sempre que s’hagi disposat una
assegurança específica per a les sessions que
en configurin el programa.
- Ser major d’edat o, en cas contrari, lliurar
al Centre Municipal Sot de les Granotes

(CMESG), autorització nomalitzada, expressament signada per la persona tutora.
- Abans de la primera utilització, signar i lliurar
al centre el document normalitzat de coneixement de la normativa d’ús i d’assumpció de
responsabilitat.

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 22.30 h
Dissabtes de 9 a 19.30 h
Diumenges i festius de 9 a13.30 h

- Registrar-se al control d’ús diari.
L’accés és gratuït per a les persones que acreditin la pertinença a Centre Excursionista Sant
Celoni o l’abonament al Sot. En cas contrari
caldrà adquirir entrada d’accés puntual, la
qual dóna dret d’accés al conjunt de serveis de
l’equipament, previstos per aquesta modalitat.
Pel seu disseny, el rocòdrom permet fer entrenaments i competició

La Rectoria
Vella acollirà les
pistes de petanca del carrer de
Campins

3 or i 2 plata
pels karateques celonins al
campionat de
Catalunya

El mes de novembre entraran en funcionament unes noves pistes de petanca al Parc de
la Rectoria Vella que substituiran les que hi
havia fins ara a un solar al carrer de Campins,
on actualment s’hi està construint un aparcament públic. La nova instal·lació esportiva
disposarà de 8 pistes, un petit edifici amb una
sala polivalent i un magatzem, serveis adaptats i una font.

Magnífics resultats dels karateques celonins al
campionat de Catalunya absolut de la categoria cadet, júnior i sub21 disputat el primer cap
de setmana d’octubre a Vilanova i la Geltrú.
Dels 5 celonins i celonines en la modalitat
de kumite: 3 primers llocs i 2 segons. David
Pou i Minerva Balañà van quedar primers en
la categoria sub21,mentre que Elisabet-Rose
Peabody va aconseguir el primer lloc en la
categoria júnior. Joan Francesc Barril i Anna
Maria Toranzo es van classificar en segona
posició també en júniors. La propera cita
important en el calendari serà el 18 i 19 de
desembre a Santiago de Compostela al campionat d’Espanya.

En marxa el nou
pavelló esportiu
de la Batllòria
El Ple de l’Ajuntament va donar llum verda al
procés per a la construcció a la Batllòria d’un
pavelló poliesportiu polivalent, d’ús escolar i
social. Properament es redactarà el projecte
arquitectònic i el projecte de gestió. L’equipament ha d’estar construït i disponible en
iniciar-se el curs 2012. La Generalitat aporta
1.300.000 euros (702.355 euros corresponents al Consell Català de l’Esport i 597.645
euros corresponents al Departament d’Educació) i l’Ajuntament de Sant Celoni 821.000
euros (500.000 euros previstos en el pressupost municipal d’enguany i 321.000 euros
inclosos en la darrera modificació de crèdit
aprovada).

Igual que l’equipament municipal del carrer
Joan Minuart número 12, també hi haurà 8
pistes de petanca
El pavelló que tindrà un ús escolar i social
servirà de gimnàs a l’Escola Montnegre

I ara, cap al Campionat d’Espanya
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Subvencions
i ajuts
En portada
Terminis

Qui ho pot demanar

Tramitació

Activitats d’Educació permanent

Durant el curs
2010 - 2011

Les famílies/alumnes empadronats al municipi, matriculats a alguna de les activitats
d’educació permanent que promou l’Ajuntament de Sant Celoni

Sax Sala
Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny

Escola de música i teatre

Durant el curs
2010 - 2011

Les famílies/alumnes empadronats al municipi, matriculats a alguna de les activitats
de l’escola de música o teatre que promou
l’Ajuntament de Sant Celoni

Centre Municipal d’Expressió

Pla de renovació d’electrodomèstics, calderes i aparells d’aire condicionat a Catalunya

de l’1 de juliol
fins el 30 de
desembre de
2010 o fins
l’exhauriment
del pressupost

Persones que renovin equips destinats a
primera residència dintre el territori de
Catalunya

www.gencat.cat/icaen

Programa “Noces d’Or”

Indefinit

Matrimonis que celebren els 50è aniversari
de casament

OAC /
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Renda bàsica d’emancipació

Tot l’any

Joves 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 de lloguer 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 de lloguer

Àrea de Comunitat - Serveis Socials

Informe intern d’idoneïtat

Temporal

Propietaris individuals que volen fer obres de
rehabilitació del seu habitatge

Oficina Local d’Habitatge

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

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.

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

Generalitat de Catalunya
Serveis Territorials de Treball
93 622 04 00

Treball

Habitatge

Gent
gran

Família

Ajuts

Animals abandonats a Sant Celoni durant els darrers mesos
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. El millor per ells és trobar persones
que els vulguin adoptar i l’ajuntament - els ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni - no hagin
d’assumir-ne les despeses.
Si hi teniu interès adreceu-vos a l’àrea d’Espai
públic (Tel. 93 864 12 16, c/ Bruc, 26 de 8 a 14 h)
o a la Centre d’acollida Help Guau d’Argentona
(Tel. 687 69 60 11 - 687 69 60 12 www.helpguau.com).

ADOPTA’LS!
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Nom: Hípic
Gènere: Mascle
Raça: Mestís
Edat: 1 ò 2 anys

Nom: Iker
Gènere: Mascle
Raça: Mestís
Edat: 3 ò 4 anys

Nom: Candi
Gènere: Femella
Raça: Mestissa
Edat: 3 ò 4 anys

Nom: Rocky
Gènere: Mascle
Raça: Setter anglès
Edat: 3 ò 4 anys

Habitatge
L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny continua creixent
S’han tramitat un 18% més de Prestacions Permanents per al pagament del Lloguer que l’any 2009
L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny ha
tramitat 334 prestacions permanents per al
pagament del lloguer “lloguer just” per a
unitats convivencials en risc d’exclusió social
de la Generalitat corresponent a l’any 2010,
una xifra que representa un 18% més que
l’any anterior i confirma el creixement continuat de l’Oficina. Per aquesta convocatòria,
l’Oficina ha comptat amb punts d’informació
i recepció a Llinars del Vallès, Vilalba Sasserra,
Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve de
Palautordera.
La majoria de les persones sol·licitants són
ciutadanes de Sant Celoni (55%), Santa Maria
de Palautordera (19%) i Llinars del Vallès (15%)

La majoria dels municipis han augmentat el
nombre de sol·licitants respecte l’any passat.
El 52% de les sol·licituds corresponen a nous
sol·licitants (174) i el 48% a antics perceptors
(160), que ja han rebut la prestació en anys
anteriors.

Segons dades de la mitjana de rendes de lloguer mensual, es pot constatar una disminució
general dels preus. A Sant Celoni s’ha passat de
539 euros l’any 2008 a 483 euros l’any 2009 i
a 466 euros l’any 2010, igualant els nivells de
l’any 2005-2006.

Tramitació Prestacions Permanents al Pagament del Lloguer per Municipis
MUNICIPI DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nous
sol·licitants

Antics
perceptors

Totals

Preu mitjà
lloguer mensual

Sant Celoni

80

100

180

466,89 euros

La Batllòria

2

1

3

518,62 euros

Llinars del Vallès

35

14

49

477,07 euros

Santa Maria de Palautordera

34

28

62

453,38 euros

Breda

3

1

4

465,00 euros

Campins

2

2

4

472,23 euros

Fogars de Montclús

1

-

1

450,00 euros

Gualba

1

3

4

343,75 euros

Hostalric

-

1

1

400,00 euros

Montseny

1

1

2

545,00 euros

Sant Antoni de Vilamajor

4

5

9

515,80 euros

Sant Esteve de Palautordera

9

2

11

513,30 euros

-

2

2

495,00 euros

2

-

2

567,50 euros

174

160

334

477,40 euros

Vallgorguina
Vilalba Sasserra
Totals

OFIDEUTE
Nou servei d’informació
i assessorament sobre el
deute hipotecari
Què és?
És un servei d’informació i assessorament
adreçat a les famílies que no poden fer front
al pagament dels préstecs hipotecaris i es
troben, per aquesta causa, en risc de perdre
el seu domicili habitual.

Com t’ajuda Ofideute?
Ofideute s’ofereix com a mediador entre
la família i la entitat financera, per intentar
trobar l’estratègia més vàlida per fer front al
deute i evitar el desnonament.

Més informació a l’Oficina
Local d’Habitatge i al web
www.santceloni.cat/habitatge
habitatge@santceloni.cat
Telèfon 93 864 12 10

Sant Celoni explica la seva experiència en la
prestació supramunicipal de serveis d’habitatge
L’Oficina Local d’Habitatge va ser escollida per
la Diputació de Barcelona per exposar la seva
experiència en la prestació supramunicipal de
serveis d’habitatge, apropament a la ciutadania i descentralització del servei el passat 14
d’octubre. Davant d’una dotzena d’oficines de
la província de Barcelona, l’OLH de Sant Celoni
va exposar el seu model d’oficina que presta
servei a catorze municipis del Baix Montseny
des de l’edifici del Safareig i amb dos Punts
d’informació d’habitatge (PIH) situats a Llinars
del Vallès i a Santa Maria de Palautordera.
A més de Sant Celoni, van exposar les seves
experiències el Consell Comarcal del Maresme que dóna servei als municipis d’aquesta

comarca que no tenen oficina pròpia i Parets
del Vallès que té una oficina compartida amb
Montmeló i Montornès.

HORARI d’atenció presencial al Safareig
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h, dimarts i dijous de 17 a 19 h
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Espai
Obert
Habitatge
En
portada
Jornada sobre el Futur desenvolupament
del Baix Montseny

L’Associació Neurològica ha creat el 1r
Guardó Indaleci a la
Implicació social
Amb l’esperit de reconèixer a persones
o institucions especialment relacionades
amb el voluntariat de Sant Celoni o el Baix
Montseny que col·laborin en projectes
socials, l’Associació Neurològica Amics Baix
Montseny ha creat el 1r Guardó Indaleci a
la Implicació Social. El guardó es donarà a
conèixer i es lliurarà en el transcurs d’una
gala que tindrà lloc dissabte 20 de novembre a les 10 de la nit a l’Ateneu.
Hi actuaran alumnes de l’Estudi de Dansa
Margarita Ponce, la Coral Infantil de l’Escola
de Música de Sant Esteve de Palautordera,
Francesc Montasell, Glòria Montasell, Jordi
Mas, Margarita Ponce, Maria Calvo, Sandra March, Son 14. El guardó el patrocina
BBServeis i es compta amb la col·laboració
de l’Associació Contra el Càncer, Càritas,
Creu Roja i l’Ajuntament de Sant Celoni. El
preu de l’entrada és de 6 euros i es poden
comprar de forma anticipada a l’Ateneu (dijous 18, de 7 a 8 del vespre i 1hora abans
de començar l’espectacle).
Us hi esperem!
Associació Neurològica Amics Baix Montseny

Dissabte 20 novembre de 2/ 4 de 10 del matí
a 3 de la tarda, el Cercle Econòmic i Social del
Baix Montseny organitza una Jornada sobre el
Futur desenvolupament del Baix Montseny a la
Sala Petita de l’Ateneu. L’objectiu del Cercle és
aprofundir en el coneixement del territori amb
la voluntat de potenciar el desenvolupament
econòmic i social, la identitat i la pertinença al
Baix Montseny. Aquesta jornada és un punt de
partida en un projecte que esperem seguir compartint amb tots aquells que penseu que val la
pena construir el futur i fer-ho ara i junts: administració i entitats públiques i privades, grans
i petits empresaris, persones i associacions.
El Cercle està integrat per professionals de
diferents poblacions, ideologies i professions,
amb un sentiment comú: tenim una comarca
esplèndida que ofereix moltes oportunitats i
podrem aprofitar-les al màxim si treballem junts

i en la mateixa direcció. La jornada comptarà
amb ponències sobre Què és el Baix Montseny,
El bosc i la museologia al seu servei i Crisi econòmica i oportunitats a càrrec de Joaquim Deulofeu, Josep M. Panareda, Jorge Wagensberg, Montse Tarridas i Francesc
Deulofeu. Amb la col·laboració de
l’Associació d’empresaris turístics
Montseny que oferirà Tastets en
finalitzar la jornada.
La jornada és oberta a tothom,
però amb places limitades,
segons l’aforament del local. Cal
inscripció prèvia, especificant: nom, entitat,
càrrec, correu-e i telèfon, a:
activitatcercle@baixmontseny.net
Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny

Visita al Parlament de Catalunya
Una seixantena de persones acompanyades per
l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu,
el regidor de Cultura i diputat Jordi Cuminal
i la regidora de Seguretat Ciutadana, Dolors
Lechuga, van compartir el passat 20 d’octubre
una visita al Parlament de Catalunya. Durant la
visita, els participants van fer preguntes sobre
el funcionament de la cambra legislativa i sobre
els temes que hi arriben de Sant Celoni. A la
tornada van visitar l’exposició Orquídies de
Catalunya a la Rectoria Vella. La visita al Parlament és una activitat que d’una forma periòdica
organitza cada any l’ajuntament. En aquesta
ocasió, el grup estava format per persones

empadronades al municipi durant el darrer
any, alumnes de l’Escola d’Adults i un grup de
batlloriencs i batllorienques.

Celebració del 20è aniversari de la Colla de Diables de Sant Celoni

La Colla de Diables de Sant Celoni ha realitzat
enguany una sèrie d’actes per celebrar el seu
20è aniversari. Vam començar a l’abril fent la
“Sortida del drac”, una matinal entranyable
per portar el Drac de Vilardell a la seva cova als
boscos del Montnegre.
A continuació i, coincidint amb la diada de Sant
Jordi, es va fer una trobada de bestiari que sota
el nom “Zoo del Vallès Oriental - Maresme” va
aplegar un munt de bèsties de moltes de les
colles de les contrades. Al cap de poc, una tar-
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da de dissabte amb jocs, activitats i tallers pels
nens i nenes a la plaça de la Vila. De ben segur
que vàreu veure un munt de banys amunt i avall
corretejant pels carrers del poble!
Ben aviat va arribar una de els activitats més
espectaculars; la “La sense por”, la primera
baixada de carros organitzada a la vila que va
mobilitzar un munt de persones per tal d’organitzar de forma excel·lent un traçat urbà en el
que carros i monopatins van baixar des de la
Verge del Puig fins a la Biblioteca.
Abans de l’estiu també va arribar la “Festa
del bateig” que va ser el sopar institucional
on es varen reunir totes les persones que en
un moment o altra havien format part de la
colla juntament amb els representants d’altres
entitats, organitzacions i l’Ajuntament ja que
sense ells i elles moltes vegades la nostra tasca
no seria possible.
I per acabar de rematar aquest munt d’activitats la vam fer grossa durant la Festa Major. Per
començar a escalfar motors i deixar clar que
som capaços del que faci falta vam encarre-

gar-nos del pregó. En aquest espectacle es va
escenificar la concepció, gestació i naixement de
la forca nova que va impressionar a tothom. El
diumenge era nit de correfoc i es va aconseguir
realitzar una de les nits més espectaculars que
moltes persones tenen a la memòria; l’inici a la
plaça del bestiar, l’encesa a la plaça de l’església
i la cremada final a la plaça de la Vila van deixar
a gairebé tothom amb la boca ben oberta. Per
acabar la festa major i la celebració del 20è aniversari el dilluns de festa major vam concloure
el concurs del Corremonts 2010 amb una gran
espeternegada final des dels balcons de l’Ajuntament.
Des d’aquest espai no volem oblidar-nos de
totes les persones que han col·laborat perquè
totes aquestes activitats es poguessin dur a
terme i volem fer-los arribar el nostre més sincer
agraïment. Moltes gràcies a tots i totes!
“No us oblideu de visitar-nos a la xarxa!
www.lapelldeldimoni.cat”
Colla de Diables de Sant Celoni

Partits polítics

Carta als celonins i les celonines:
Per una Catalunya millor!
Benvolguts veïns i veïnes,
Al llarg de tota la història de la nostra Vila només dos celonins hem tingut la sort de ser
escollits diputats al Parlament de Catalunya: el senyor Coll Major l’any 1984 i jo mateix el
2008. Per mi és un gran honor representar Sant Celoni i el Baix Montseny en la institució
que és el símbol de la sobirania del poble de Catalunya i per això us escric aquesta carta.
Durant aquests dos anys que he estat Diputat he defensat iniciatives de caire municipal i
nacional i he procurat obrir la porta del Parlament al màxim de celonins i celonines perquè el
visitessin i en coneguessin el funcionament. Ara, l’Artur Mas, m’ha tornat a fer confiança per
acompanyar-lo en la seva candidatura i us vull demanar el vostre suport.
Com a catalanista hi aporto l’entusiasme d’una nova generació del catalanisme majoritari
que vol que Catalunya pugui decidir el seu futur sense cap límit. I com a celoní vetllaré
perquè la Generalitat col·labori ens els projectes que són clau per al nostre desenvolupament
com a poble: la segona rotonda de la C-35, el nou Institut, el desenvolupament del model
educatiu 3-16, el Museu del Bosc i el nou Hospital, entre d’altres. I defensaré la personalitat
del Baix Montseny. I, si tenim la confiança d’una gran majoria que ens permet governar,
aturarem l’ARE que, tot i el resultat de la consulta popular, el govern tripartit està tirant
endavant.
En les properes eleccions s’ha d’escollir entre el passat o el futur. S’ha de decidir si volem
que les coses canviïn o es quedin igual. Jo em comprometo a treballar per una Catalunya
millor. Per això us demano el vostre suport, també en clau celonina. Perquè en les properes
eleccions no cal ser de Convergència i Unió per votar Convergència i Unió. Només fa falta
voler que les coses canviïn, que les coses vagin millor.

CiU impulsa d’amagat una ronda nord que
trinxarà i fragmentarà el territori
La CUP se suma a la impugnació feta per entitats del Baix Montseny per mirar
d’aturar in extremis aquesta obra faraònica
Un any després d’haver-se aprovat el Pla Territorial Metroplità de Barcelona vam assabentar-nos
que, com per art de màgia, havia aparegut una nova carretera entre Santa Maria de
Palautordera i Sant Celoni de la qual el nostre consistori no ens havia informat.
Aquesta carretera surt de la C-35 a l’alçada de la sortida de l’AP-7. S’enfila cap al barri de
Moixerigues, travessa la Tordera i esquartera la zona agrícola del Riu-sec (zona de can Carreras,
cal Cavallé i can Masuet, i a prop de la font dels Enamorats i de la part baixa del Temple). Va a
buscar el TAV (Tren d’Alta Velocitat) i travessa el Virgili fins a la carretera de Campins. Allà segueix
paral·lela al TAV creuant la riera del Pertegàs i afectant la zona del sot dels Maribaus fins a la C35 darrere del cementiri. O sigui, una variant de la C-35 en forma de ronda nord de Sant Celoni
en tots els sentits.
Curiosament un any més tard que els equips de govern de Palau i Sant Celoni presentessin les
al·legacions oportunes per portar a terme aquesta variant, des de l’equip de Govern celoní encara
no n’havien dit res i havien optat per amagar-nos aquesta informació. Un clar exemple de nul·la
transparència democràtica i una clara demostració del principi que la informació és
poder. Quan pensaven anunciar que Sant Celoni tindrà una variant de la C-35, potser abans de
les properes eleccions municipals?

Nota referent a l’últim article publicat a ‘L’informatiu’

Jordi Cuminal i Roquet

A l’anterior L’informatiu ens vam equivocar i vam posar en el mateix sac cooperants que
dediquen el seu temps i esforços a ajudar els altres i polí-tics que, indiferents a les desigualtats
socials, malbaraten fons públics només per fer-se la foto. Demanem sincerament disculpes als
cooperants, i procurarem ser molt més exactes en posteriors ocasions.

Grup Municipal de CiU

CUP Sant Celoni

www.ciu.cat/santceloni

www.santceloni.cup.cat

Una abraçada,

santceloni@ciu.info

santceloni@cup.cat

Si us plau transparència!

Fer sense escoltar, actuar sense dialogar

En el passat ple ordinari del 7 d’octubre, el punt núm. 11 deia: “Aprovació, si s’escau, de
la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per amortitzar una plaça de tècnic. A1
superior de RRHH de la plantilla orgànica de personal.” La moció va ser aprovada amb el
vots de l’oposició i, per tant, no es podrà crear ni ocupar una nova plaça de tècnic superior
al departament de RRHH, ja que aquesta plaça ja està ocupada en propietat per l’anterior
director de RRHH, que, per cert, en aquest moment està donant servei a una central
sindical situada a Barcelona.

Fa uns dies han començat les obres de millora del carrer Abat Oliba, unes obres
que coincidiran de ple amb la campanya de Nadal. En l’anterior legislatura
ja es va preveure la urbanització d’aquest carrer que incloïa la instal·lació de
contenidors soterrats com els que ja són instal·lats al carrer Torres i Bages. Són,
doncs, unes obres necessàries però no tant urgents que no puguin esperar a
que finalitzi la campanya de Nadal.

No podem estar d’acord amb el plantejament i la defensa que va fer l’actual regidor de
RRHH, Sr. Mas, per crear la nova plaça:
1r) Perquè no n’esta justificada la creació (el cost per a l’ajuntament és de uns 70.000
euros/any amb la S.S. inclosa per persona).
2n) Perquè un cop el titular de la plaça s’incorpora en el seu lloc, després de un període de
baixa per malaltia, el contracte de substitució queda exhaurit.
Per tant Sr. Mas, no entenem la seva defensa sense arguments, i menys quan, ni en
el pressupost ’09 -per cert no aprovat- ni en el d’aquest any ’10 -aprovat amb els vots
dels socialistes i els seus- aquesta plaça tampoc hi és. Esperem que no sigui un cas de
favoritisme. Per cert, recordi que el Capítol I (despeses de personal) va ser aprovat en el
pressupost de l’any ’07 per una quantitat de 6.386.303,18 euros per a una plantilla de
184 treballadors (reals 147 + 37 vacants ) + 11 regidors (inclòs l’alcalde), quan vostè feia
d’auditor dels pressupostos per part de l’oposició.
Sr. Mas, ens podria dir quina és la situació actual? Si no anem errats, ja tenim una plantilla
de 236 treballadors + 6 regidors (inclòs l’alcalde) i el Capítol I ja supera els set milions
d’euros. Si tenim en compte el creixement del cost de la vida, la desviació respecte al
pressupost de l’any ’07 és d’un 20%. Vol dir que aquest increment està justificat en la
situació de crisi actual, quan la població és, si fa no fa, la mateixa?

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

El govern municipal de CiU va comunicar als comerciants la data d’inici de les
obres quan aquesta ja estava decidida. El ple de l’Ajuntament va aprovar les
contribucions especials per portar a terme aquest projecte però el calendari és
una decisió que ha pres el govern municipal. Aquesta actuació és un exemple
més de la manera de fer del Sr. Deulofeu i el seu equip, una manera de fer
molt individualista que no té en compte els interessos de les persones o sectors
afectats, i en aquest cas concret, que no ajuda gens a crear la complicitat
amb el teixit productiu de la vila, a sumar esforços entorn el diàleg i a crear
confiança perquè, no ho oblidem, tots treballem per millorar Sant Celoni.
Com a mal menor, l’equip de govern, ha decidit ara que del 22 de desembre al
10 de gener s’aturaran les obres d’adequació d’aquest carrer. La pregunta que
molts ens fem és si no hagués estat millor parlar, abans de l’inici de les obres,
amb els comerciants afectats, escoltar els seus raonaments i després prendre
una decisió consensuada amb ells. Per nosaltres sembla evident que si, però
el Sr. Deulofeu, ho veu d’una altre manera: Fer sense escoltar, actuar sense
dialogar.
Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat
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AGENDA

Exposicions

RECTORIA VELLA
13 novembre - 12 desembre

divendres, 12 de novembre

divendres, 19 de novembre

dimarts, 23 de novembre

Hora del Conte
a la biblioteca de la Batllòria
Qui no té nas?, amb Mon Mas
A 2/4 de 7 de la tarda
A la biblioteca de la Batllòria

Tertúlia literària:
El quadern daurat, de Doris Lessing
Dia Internacional contra la violència de
gènere
A les 7 del vespre
A la biblioteca l’Escorxador

Concerts de conjunts
de l’Escola de Música
Concerts de Santa Cecília
A les 6 de la tarda i a les 8 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

Curtmetratge
Sin corazón, d’Isi Vila
Festes de Sant Martí 2010
A les 8 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: Trocateatre
Concert amb Phox Code i
May Chronicles
Festes de Sant Martí 2010
A les 11 de la nit
A la sala petita de l’Ateneu

150è aniversari de
l’arribada del ferrocarril
Sant Celoni, 1860 - 2010

dissabte, 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

Inauguració de l’exposició
150è aniversari de l’arribada del ferrocarril
1860-2010
A les 7 de la tarda
A la Rectoria Vella

TAXI
SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h
NOVEMBRE

Taxi
guàrdia

Taxi
retén

1-7

L5

L6

8-14

L6

L7

15-21

L7

L1

22-28

L1

L2

29-30

L2

L3

L2

L3

Concert: Folkincats
Programació Entrefestes 2010
A les 10 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

diumenge, 14 de novembre
La Ruta del Ter: Camprodon - Ripoll
Activitats del CESC - Senders
A 2/4 de 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC
Preu: Socis 12 euros. No socis 17 euros.

DESEMBRE

1-5
6-12

L3

L4

13-19

L4

L5

20-26

L5

L6

27-31

L6

L7

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

Exposició de motos històriques
Festes de Sant Martí 2010
A les 9 del matí
A la plaça de la Vila

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

Capvuitada de les Festes de Sant
Martí al barri dels Esports
Jocs populars i activitats per a la mainada
A partir de les 10 del matí
A l’aparcament del Pavelló d’Esports
Organitza: As. de Veïns Residencial
Esports, Creu Roja, Ajuntament
Viu el parc a Sant Martí de Montnegre
Festes de Sant Martí 2010
A 2/4 de 12 del matí
A l’església de Sant Martí del
Montnegre

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Novembre
DLL DM
1

2

Cinema en català: Toy Story 3
A 1/4 de 5 de la tarda
A les sales Ocine (Altrium)
Preu: 3,50 euros
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dijous, 18 de novembre
Conferència sobre situació de la LOPD
A 2/4 de 8 del vespre
A Sax Sala
Organitza: datProtecció i A.
d’Emprenedors Baix Montseny

Desembre
DLL DM
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Exposició i presentació del Nadal
Activitats i exposició de productes de
diferents comerços
A les 7 del vespre
A la floristeria Fontanillas
Organitza: Floristeria Fontanillas, Creativa,
Joieria Gener, El Cafetò, Pastisseria Vila,
Intuït i altres

dissabte, 20 de novembre
Hivernal al Tuc de Molières
Activitats del CESC - Alta Muntanya
A les 6 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Durada: Cap de setmana
Organitza: CESC
Futur desenvolupament
del Baix Montseny
Jornada de reflexió i debat envers la
nostra comarca
De 2/4 de 10 del matí a les 3 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: Cercle econòmic i social Baix
Montseny
1r guardó INDALECI
a la implicació social
Gala a l’Ateneu diversos artistes
A les 10 del vespre
A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: Associació Neurològica Amics
Baix Montseny
Preu: 6 euros

diumenge, 21de novembre
Santa Margalida de Vallors:
Ruta de les 10 Ermites
Activitats del CESC - Natura
A 2/4 de 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC
Fuirosos: el Montnegre pregon
Sortides guiades pel Montnegre i el
Corredor
A les 9 del mati
A la plaça de l’Estació
Gran final XV Campionat
resistència terra 50 cc
A 2/4 d’11 del matí
Al circuit del Parcmotor de Vallgorguina
Organitza: Moto Club Sant Celoni

dijous, 25 de novembre
Dia Internacional contra la violència
vers les dones (veure pàgina 5)

divendres, 26 de novembre
Hora del conte
Contes des de l’altra cara del mirall,
amb Alícia Molina
A les 6 de la tarda
A la Biblioteca l’Escorxador
Concert - Entrefestes 2010
La música a la Itàlia de Giacomo
Casanova, amb l’Orquestra Barroca
Catalana
A les 10 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

diumenge, 28 de novembre
Pic de Bastiments
Activitats del CESC - Muntanya
A 2/4 de 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

divendres, 3 de desembre
Petita hora del conte
Que comenci el Nadal, amb Mercé Rubí
A les 6 de la tarda
A la Biblioteca l’Escorxador
Presentació del llibre
L’Abans. Recull gràfic de Sant Celoni,
1880-1965
A 2/4 de 8 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

dissabte, 4 de desembre
La Teresina, ferrada a Montserrat
Activitats del CESC - Alta Muntanya
A les 7 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

diumenge, 5 de desembre

Cinema en català a l’Ateneu
Benvinguts al nord, de Dany Boon
A les 6 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu

Concert i ball
A càrrec de l’Orquestra Montgrins
A les 6 de la tarda
A la sala gran de l’Ateneu
Preu: 7 euros

dilluns, 22 de novembre

diumenge, 12 de desembre

Mostra dels alumnes de Sensorial,
Inicial i Roda
Concerts de Santa Cecília
A les 6 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu

La Ruta del Ter: Ripoll-Torelló
Activitats del CESC
A les 7 de la tarda
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC
Preu: Socis 12 euros. No socis 17 euros.

Entrefestes 2010, a la tardor... música!
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