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Sant Celoni i la Batllòria endavant!
Balanç de les inversions 2009

En portada
Balanç del 2009 a Sant Celoni i
la Batllòria: seguim endavant!

EDITORIAL
Francesc Deulofeu
Alcalde

Ferroooo!
Assentats plenament al nou any, fem balanç
del que deixem enrere i agafem confiança
amb tot el que ens depara el 2010. Passar
‘revista’ d’allò que hem fet i del que ha
suposat és el que hem volgut reflectir en
aquest primer butlletí de l’any, centrant-nos
en les grans inversions. Pel que fa a Educació, encapçalades el Centre de Formació
i Ocupació Sax Sala, l’ampliació del CEIP
Montnegre a la Batllòria, i la inauguració de
la primera escola bressol municipal; Cultura, l’inici de les obres a Can Ramis, la Unió
Batllorienca i la recuperació de la Torre de
la Força; Esports, el pavelló al Sot de les
Granotes; Mobilitat, l’entrada de Ponent, el
pas sota la via al carrer Roger de Flor i l’inici
del pas sota la C35 a la Batllòria, llargament
esperat; Via pública, l’urbanització del turó
de la Verge del Puig i de can Pamies, algunes
places i l’aplicació del pla d’accessibilitat; en
Sostenibilitat, la connexió amb la xarxa de
clavegueram que quedaven pendents.
Inversions a banda, el municipi no para
quiet. En les properes pàgines hi trobaràs
informació engrescadora, molta d’ella destinada exclusivament a plantar cara a la crisi:
cursos gratuïts de foment a l’ocupació per a
persones aturades i per a treballadors autònoms, la informació sobre la congelació dels
impostos i un resum de totes les bonificacions aprovades o el detall semestral de les
despeses dels càrrecs electes, entre d’altres.

L’ajuntament ha tancat l’any 2009 amb un balanç important d’inversions a Sant Celoni i la
Batllòria. Tot i les dificultats econòmiques, el municipi ha projectat el seu esforç a créixer
amb iniciatives tan ambicioses i fonamentals com el nou Centre de Formació i Ocupació o la
rehabilitació de Can Ramis, entre molts altres. A continuació fem un repàs de les principals
inversions que s’han tirat endavant aquest darrer any, algunes ja acabades i d’altres a les
portes de fer-ho durant el 2010.

Educació
Un dels pilars fonamentals del futur és l’educació. L’any va començar amb la inauguració
de la primera escola bressol municipal del
municipi que acull al mateix edifici el Servei
Municipal de logopèdia i psicoteràpia (SAM), el
Servei a la Dona i el Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç CDIAP Baix Montseny.
El centre va costar 3.414.320 euros, finançats
en un 60 % per l’Ajuntament i la resta per la
Generalitat i la Diputació de Barcelona. El mateniment i el funcionament però va a càrrec de
l’Ajuntament. Precisament d’aquí unes setmanes començarà l’adequació del pati del Blauet
(130.000 euros).
Les obres d’ampliació del CEIP Montnegre, a
la Batllòria, per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya estan en
marxa des del mes de març. Amb aquesta
ampliació, el centre disposarà d’aules adequa-
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Millores al CEIP Pallerola, amb la instal·lació
d’unes baranes de protecció
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L’IES Baix Montseny ha guanyat un nou mòdul per
acollir el menjador

Obres d’ampliació al CEIP Montengre de la Batllòria
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El manteniment dels centres educatius públics també ha suposat una important inversió
per part de l’Ajuntament i del Departament
d’Educació. Al CEIP Pallerola s’hi han instal·lat
unes baranes de protecció (7.000 mil euros);
a l’IES Baix Montseny s’hi ha construït un
mòdul nou per acollir el menjador (49.600
euros); al CEIP La Tordera s’han fet millores
importants al pati (10.000 euros) i al CEIP
Soler de Vilardell s’ha projectat una escala
d’emergència que s’instal·larà properament.
(45.000 euros)

Sax Sala. Centre de Formació i
Ocupació Baix Montseny

I aprofitant que arriben les Gitanes a Sant
Celoni i que plegats celebrarem que fan
anys, ens consagrem al seu crit de guerra
per seguir endavant: Ferroooooo!
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des per als alumnes de P3 a 6è de primària (una
línia educativa) i els espais d’ús comunitari com
biblioteca, sala de psicomotricitat, aula d’informàtica, menjador i cuina, despatx per l’AMPA,
aules per a tutories o treball de petits grups. Les
obres tenen un cost de 2.270.057 euros.

El Centre de Formació i Ocupació s’ha construït durant el 2009 als terrenys de Sax Sala, entre els carrers
de Palautordera, Vallès, Montserrat i la plaça Baix
Montseny. Fa un any, l’ajuntament va decidir destinar la major part dels fons estatals (2.204.956 euros)
a la construcció d’aquest equipament per donar
resposta a les necessitats d’educació permanent i
ocupació als habitants i empreses de Sant Celoni
i del Baix Montseny. El centre oferirà formació pel
món laboral, per treballadors en actiu i per a persones aturades i consolidarà i ampliarà la formació
professional del municipi. Té quatre plantes amb un
espai útil de prop de dos mil metres quadrats. Entrarà en funcionament aquest curs vinent.

Cultura
Dins l’àmbit cultural, sens dubte, la rehabilitació de Can Ramis suposa la inversió més important. De moment, ja s’han enderrocat els
habitatges del pati (92.291 euros) i s’està en
fase de construcció d’una sala polivalent amb
capacitat per a 200 persones i un magatzem
(423.400 euros). Per fer front a la rehabilitació
de l’edifici es compta amb una aportació de
500 mil euros del Ministeri de Cultura, 308
mil de fons europeus i 140 mil de la Generalitat. El Casal d’Avis ha guanyat en confortabilitat. S’hi ha fet diferents obres d’adequació
com la instal·lació d’una porta automàtica a
l’entrada pel carrer Major, baranes i condicionament d’algunes sales. Ara començarà una
segona fase per millorar la façana i l’equipament del bar. La inversió suposa uns 40 mil
euros. La recuperació de la Torre de la Força
al carrer de les Valls es va inaugurar per Sant
Jordi. D’aquesta manera Sant Celoni recupera
part de la muralla medieval, nucli originari
de la vila. Les obres d’arranjament de l’espai
lliure de la Força van costar 270.800 euros
finançats en un 50 % amb fons europeus. La
restauració de l’ermita de Sant Llorenç de
Vilardell, al Montnegre, consisteixen en la
reparació estructural de la nau de l’església, la
reconstrucció del porxo situat a l’entrada, la
reparació del campanar i la sagristia. L’ajuntament hi aporta 65.656 euros i la Generalitat
100.000 euros. Amb les obres a la Unió Batllorienca, la Batllòria guanya un nou equipament municipal. Se substituirà l’actual edifici,
situat en una parcel·la estreta i allargada entre
la carretera Vella i el fons del carrer Breda i
s’edificarà un nou edifici amb planta soterrani, planta baixa i primer pis, i un pati interior
connectat amb l’actual Centre Cívic del carrer
Major. Les obres tenen un cost de 1.072.905
euros (628 mil aportats per l’ajuntament, 260
mil per la Generalitat i 185 mil per la Diputació de Barcelona).

Rehabilitació de Can Ramis
Planta Baixa

Restauració de l’ermita de Sant Llorenç de Vilardell,
al Montnegre

Sant Celoni ha recuperat part del seu
patrimoni amb la restauració de la Torre de la Força del carrer de les Valls

Can Ramis serà la Casa de Cultura i allotjarà entre d’altres, sales d’exposició, una sala d’actes polivalent i la
ràdio municipal
L’actual edifici de la Unió Batllorienca
donarà pas a un nou equipament

Esports
El Pavelló d’Esports al Sot de les Granotes
va creixent i des de fa unes setmanes ja té
coberta. Les obres consisteixen en l’ampliació de l’actual edifici del Centre Municipal
d’Esports afegint un cos al seu costat oest que

contindrà un aparcament soterrat per a 82
cotxes, una pista poliesportiva de 22x45 m,
un rocòdrom d’uns 150 m2 de superfície en
projecció i una alçada d’uns 12 metres, vestidors, magatzems, serveis auxiliars i grades.

Des de fa unes setmanes el nou Pavelló d’Esports al Sot de les Granotes ja té coberta

Les obres tenen un pressupost de 3 milions
d’euros, la meitat dels quals finançats per la
Generalitat i la Diputació de Barcelona.

El Pavelló a més d’una pista poliesportiva de 22 x 45 m tindrà un rocòdrom de 150 m2
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Activitat de govern
Infraestructures
Després de mesos de retard, l’any 2009 es van
reprendre les obres de dues grans infraestructures que suposaran una gran millora pel que fa
a la mobilitat al municipi: el desdoblament de
la Porta de Ponent amb un nou túnel i el pas
soterrat per a vehicles i vianants sota la via
al carrer Roger de Flor que connectarà aquest
carrer des de la carretera Vella amb el sector les
Torres. La Generalitat de Catalunya és la respon-

sable de la construcció del nou túnel d’entrada
(3.737.160 euros) i el Ministeri de Foment assumeix el pas soterrat (6.051.381 euros).

Pas soterrat per a vehicles i vianants sota la via al carrer
Roger de Flor

Desdoblament de la Porta de Ponent amb un segon túnel

Vianalització de la carretera Vella de la Batllòria

Bressol i la zona de l’Altrium. A la zona de
Can Pàmies, al costat del Polígon Industrial
Les Planes, s’han obert dos nous carrers i
s’hi ha construït un pas per a vianants. Més

de 8 milions d’euros invertits. També s’ha
treballat en l’arranjament de diverses places. és el cas de la plaça Carles Damm i la
plaça Colònia Pla de Palau (veure plànol).

A la Batllòria, la carretera Vella ha estrenat
nova imatge amb la vianalització d’aquesta via
entre la comarcal C35 i el nucli urbà. Aquesta
intervenció s’ha de completar amb les obres
de construcció del pas de vianants sota la

C35, actualment en marxa, que serviran per
crear un itinerari per a vianants entre la Batllòria i l’estació de Gualba. Totes les voreres i
rampes estan adaptades per a persones amb
mobilitat reduida i s’ha projectat enllumenat a
tot el nou recorregut per a vianants. Aquestes
obres tenen un pressupost d’uns 300 mil euros
finançats per l’ajuntament.

Espai públic
Diverses zones del municipi han vist com
s’urbanitzaven els seus carrers. És el cas del
Turó de la Verge del Puig, el carrer Prim,
el carrer Pere Ferrer a l’entorn de l’Escola

Urbanització dels carrers de la Verge del Puig

Pas de vianants de Can Pàmies

Sostenibilitat
Durant el 2009 s’han tirat endavant diferents
inversions importants per garantir un comportament més respectuós amb l’entorn. La
urbanització del polígon 1 del sector Cementiri (296.000 euros) ha permès garantir
la connexió amb la xarxa de clavegueram de
tot el sector, que fins ara abocava a la riera.
Al carrer Enric Granados i Doctor Ferran
també s’han fet obres de connexió a la xarxa
de clavegueram amb un cost de 15.000
euros. La depuradora ha millorat les seves
instal·lacions. L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) ha aportat uns 500 mil euros que han
servit per fer front a l’ampliació i remodelació de la sala de deshidratació de l’Estació
Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR)
de Sant Celoni. S’han substituït alguns dels
equips i s’ha incorporat una nova centrífuga
per a garantir la qualitat i capacitat en la fase
de deshidratació dels fangs de les aigües residuals urbanes.
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Marià Perapoch
Regidor de Desenvolupament
Urbanització del polígon 1 del sector Cementiri

Millores a la sala de deshidratació de la depuradora
de Sant Celoni

És un plaer veure aquest balanç ple d’obres
útils i engrescadores per a Sant Celoni i la
Batllòria. Malgrat l’etapa de crisi que ens
toca viure i la consegüent gran davallada
d’ingressos que ha patit l’Ajuntament, hi ha
hagut molts factors que ho han fet possible:
els més importants, la feinada i la il·lusió
dels professionals que hi han intervingut
i l’austeritat i l’eficiència de la gestió del
Consistori. Ara, però, ja encarem nous
reptes igual d’engrescadors per aquest any,
encapçalats pel primer centre de dia del
municipi i la construcció del pont sobre la
Tordera a la Batllòria entre altres. I, malgrat
tot, plegats seguim progressant sense parar!

Accessibilitat
El treball per millorar l’accessibilitat a carrers i voreres ha estat constant durant l’any. S’ha intervingut a més de 70 punts de Sant Celoni i la Batllòria fent un salt qualitatiu en l’adaptació de la
via pública a les necessitats de mobilitat dels vianants i de les persones amb discapacitats. S’hi ha
invertit 133.836 euros de fons municipals i 575.440 euros de fons estatals.

1

Més de 70 actuacions a Sant Celoni i la Batllòria

Arranjament de la plaça Carles Damm que ha recuperat
l’emblemàtica barana de ferro
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Plaça Colònia Pla de Palau amb nou enjardinament, vorals,
arbrat i jocs infantils
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Cruïlla a la plaça Compte del Montseny
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LA BATLLÒRIA
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Carrer Germà Emilià

5

Voreres i carrers on s’han fet obres de millora

Carrer Major de la Batllòria
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Cultura
En portada
FESTA DE GITANES
25 ballada de la Colla del Filferro i 30 del Ferro
diumenge, 7 de febrer
a les 11 del matí a la plaça de la Vila

Tret de sortida
• Inauguració de l’exposició de les 25 ballades de la Colla del Filferro
• Presentació del Clic de les escoles i el Web de Gitanes del Baix Montseny.
• Ballada amb els Solistes de la Costa de:
- 1a Colla del Filferro (any 1986)
- Colla de Sant Esteve
- Colla de Llinars del Vallès i
- Colla del Ferro de Sant Celoni

diumenge, 14 de febrer
a les 11 del matí

Un mantó a cada balcó!

Cercavila de Gitanes
Sortida de la comparsa del Ball de Gitanes del Casal dels Avis fins a la plaça
de la Vila. Itinerari: c. Balmes, c. Germà Emilià, c. Sant Josep, c. Major, la Creu,
ctra. Vella, c. Sant Pere, c. Sant Josep, c. Sant Martí, c. Major, pl. de l’Església ,
c. Major i pl. de la Vila.

a les 12 del migdia, a la plaça de la Vila

Ball de Gitanes
Solemne entrada a la plaça de la Vila del Capità de Cavalls, el Vell i la Vella i
els Diablots.

Aquest any farem la 25 ballada de la Colla del
Filferro i la 30 de la Colla del Ferro.
Us proposem que tot el poble ompli la festa
de color posant un mantó a cada balcó.
S’haurien de posar del 6 al 21 de febrer (inici i
capvuitada de la festa). Si encara no en teníu
en podeu demanar als balladors del Ferro per
5 euros.
A tot el veïnat de la plaça de la Vila us suggerim d’obrir els balcons de les vostres cases
i convidar a amics i coneguts a gaudir de
llotges d’honor.

Tot seguit, i després dels tradicionals discursos, inici del Ball de Gitanes de
Sant Celoni amb els balladors de la Colla del Ferro i de la Colla del Filferro,
acompanyats per la Principal del Ferro
organitza: Colla del Ferro

L’aula de música i teatre per
a persones amb discapacitats
psíquiques ja és una realitat
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El Centre Municipal d’Expressió ha estrenat
una aula de música i teatre per a persones
amb discapacitats psíquiques, un grup amb
5 alumnes de 13 a 23 anys i un altre amb 5
alumnes de 24 a 39 anys. En aquesta aula s’intenta afavorir la creativitat i les vies d’expressió
per poder alliberar emocions a través del cos i
la veu. Per fer-ho possible, s’utilitzen diferents
eines tant del teatre, de la dansa com del moviment o la plàstica.

la conveniència de fer un pas més i oferir una
programació de teatre i música adaptada a les
necessitats específiques d’un grup de joves i
adults amb discapacitats mentals. L’ajuntament
i el centre se senten molt satisfets d’engegar
aquesta nova iniciativa que suposa un pas
més cap a la igualtat d’oportunitats de tots els
celonins i celonines, al marge de les seves condicions.

El centre ja compta amb diversos alumnes
amb algun tipus de discapacitat que estan
integrats amb la resta de cursos. Però un cop
feta la valoració de l’any passat per part del
Centre, de l’Ajuntament i dels serveis educatius
del Departament d’Educació es va considerar

Totes les persones interessades es poden dirigir al Centre Municipal d’Expressió,
a l’Ateneu de dilluns a divendres de 10 a 1 del
migdia i de 5 a 8 del vespre o a l’Àrea de Comunitat de l’Ajuntament (Tel. 93 864 12 12)

Nova temporada de
Cinema comentat a
l’Ateneu
Divendres 29 de gener ha començat un nou
cicle de Cinema comentat a l’Ateneu dedicat
a la comèdia. Aquest cicle consta de quatre
sessions, cada últim divendres de mes a les
9 del vespre, i les condueix Jesús Pacheco i
Julià. L’entrada és gratuïta.
29 de gener
To be or no to be (humor intel·ligent)
26 de febrer
Monty Python and The Holy Grail
(humor absurd)
26 de març
Fargo (humor negre)
30 d’abril
Tais toi! (humor blanc)

Patrimoni
La biblioteca
no para de créixer!
Després de 10 anys de funcionament, la Biblioteca l’Escorxador comença
l’any amb una valoració molt positiva de l’evolució dels serveis que ofereix. Val la pena destacar dos aspectes que han guanyat molts usuaris: l’ús
del servei d’Internet i les connexions WI-FI i el servei de préstec i ús general de la biblioteca.
Des de fa tres anys la biblioteca ofereix connexió wi-fi. Es traca d’un servei que ha augmentat la seva utilització de manera significativa: en els
darrers anys ha augmentat un 76% les connexions a Internet (un 16%
correspon a les connexions amb fils i la resta a la xarxa sense fils).
Pel que fa al nombre de persones que utilitzen el servei de préstec i a
la quantitat de documents prestats, també s’ha registrat un augment
progressiu i molt similar. L’augment des del 2006 fins el 2009 ha estat
d’aproximadament un 27% pel que fa a persones que han anat a la biblioteca; d’un 28% pel que fa a usuaris de préstec i d’un 25% de documents prestats.
Tot això porta a un replantejament dels serveis que s’ofereixen per millorar-los i adequar-los a la demanda actual. És en aquest sentit que es
treballa en una adequació dels espais del pis superior per a donar més
serveis a la població que s’espera posar en marxa a la primavera.

Recursos a Internet per treballar en català
Diccionaris

Traducció automàtica

- Diccionari de la llengua catalana DIEC2
(2a edició)
http://dlc.iec.cat

- Traductor automàtic de la Generalitat de
Catalunya
http://traductor.gencat.cat
Traductor automàtic en línia (català, castellà, anglès,
francès, alemany, occità i occità aranès)

- Gran diccionari de la llengua catalana
www.enciclopedia.cat
- Diccionari de la llengua catalana multilingüe
www.grec.cat/cgibin/mlt00.pgm

Cercadors
- Optimot. Cercador de consultes lingüístiques
http://optimot.gencat.cat
Cercador d’informació lingüística que ajuda a
resoldre dubtes sobre la llengua catalana.
- TERMCAT: Cercaterm
www.termcat.cat/
Eina de consulta multilingüe que ens pot ajudar a
resoldre qualsevol dubte terminològic que sorgeixi
en la redacció de textos especialitzats en català.

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.
www6.gencat.net/llengcat/publicacions/linia.htm
Publicacions en línia: abreviacions, majúscules i
minúscules

Webs amb recursos diversos:
models de documents, reculls
lèxics...
- Manual de documents per a empreses. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat/diue/llengua/eines_per_a_lempresa/mde/web/
- Cataweb. Hi trobareu una àmplia gamma de
recursos en línia: legislació, diccionaris especialitzats, models de documents, enllaços...
www.cataweb.cat
- Fitxer lingüístic. Servei de llengües i terminologia de la UPC. És molt útil per resoldre dubtes.
També hi ha models de documents.
www2.upc.edu/slt/fl/

- Softcatalà
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...
- Consorci per a la Normalització Lingüística
www.cpnl.cat

Nou període
d’inscripcions a
Cursos de català
per a adults

Comença el nou període d’inscripcions dels cursos de català per a adults, que organitza el Consorci
per a la Normalització Lingüística a Sant Celoni per entendre el català, per aprendre a parlar-lo
amb fluïdesa, per iniciar-se en l’escriptura o per millorar-la.

Informació i inscripcions del 8 al 16 de febrer a l’ Oficina de Català de Sant Celoni
Rectoria Vella Parc de la Rectoria Vella, s/n - Tel. 93 864 12 13 - santceloni@cpnl.cat
de dilluns a divendres de 10 a 13 h - de dilluns a dijous de 16 a 19.30 h
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En portada
Cultura
Festes de Nadal i Reis a Sant Celoni i la Batllòria

La Coral Briançó va organitzar dos concerts de Nadal: el 18 de
desembre a la Batllòria i el 20 de desembre a l’església parroquial de Sant Celoni.

Com cada any, l’Escola Municipal de Música va organitzar la
tradicional cantada de nadales; més de 200 alumnes van interpretar versos i cançons.

Rebrot teatre va omplir l’Ateneu amb els Pastorets.

La Sala Gran de l’Ateneu es va omplir de gom a gom el 3 de
gener en el concert que va oferir la Jove Orquestra Nacional de
Catalunya Alevins. L’acte estava organitzat per l’AMPA de l’Escola Municipal de Música.

El carter reial estrenava enguany un nou emplaçament: la Torre
de la Força, on va rebre més visites que en els darrers anys. Més
de 700 infants van visitar el patge, van participar en el “contacontes”, els tallers i la xocolatada. L’organització del campament
va anar a càrrec de l’Agrupament Escolta Erol.

Els Reis d’Orient i els seus patges van arribar a la plaça de la Vila
de Sant Celoni. Grans i petits van gaudir de la cavalcada amb
la participació del grup de percussió de la Colla de Diables i la
col·laboració del Geganters de Sant Celoni.

L’AMPA de l’escola Montengre, la Penya Barcelonista la Batllòria Culé i la Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria van fer
possible que els Reis d’Orient arribessin a la Batllòria.

La programació A l’Ateneu es va estrenar amb el grup Manel
que van omplir el teatre amb més de 500 persones que van
gaudir i cantar els 12 temes del seu disc Els millors professors
europeus.

La diada sardanista organitzada per l’Agrupació Sardanista
Baix Montseny va tenir molt bona acollida amb una ballada
de sardanes a la plaça Comte del Montseny al matí i un concert de tarda a l’Ateneu amb la Jovenívola de Sabadell.

Festa Major d’Hivern a la Batllòria
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Des de la Biblioteca de la Batllòria es va organitzar un taller
que va omplir la platea de l’envelat de nens i nenes creant postals i petits tions.

El grup teatral celoní Tramoia va estrenar Som i serem a la Batllòria, una seixantena d’espectadors van gaudir de l’espectacle.

El carrer Major i la plaça de l’Església van acollir les parades i, tot i
el fred d’aquelles dates, la Fira va tenir molt bona acollida.

L’Església de la Batllòria va quedar petita per acollir el concert
de Nadal. Els assistents van poder gaudir d’un repertori molt
nadalenc i fins i tot van cantar nadales conjuntament amb els
cantants de la coral Briançó.

El diumenge a la tarda els més menuts de la Batllòria van poder gaudir dels inflables que es van instal·lar al carrer Major.

L’Orquestra Selvatana va oferir un gran concert davant d’unes
300 persones. Van interpretar clàssics de concert i fins i tot un
petit musical.

Comunitat
Educació
Es busquen empreses per
alumnes de pràctiques

Preinscripció a Educació infantil,
primària i ESO curs 2009-2010

El Pla de Transició al Treball de Sant Celoni busca empreses del Baix
Montseny on enviar els seus alumnes a fer pràctiques formatives en els
àmbits següents:

El període de preinscripció als centres d’educació infantil, primària
i secundària obligatòria és del 2 al 16 de febrer.
Podeu portar la inscripció a l’escola escollida en 1r lloc o a l’Oficina
Municipal d’Escolarització, a la Rectoria Vella (Només a un dels dos
llocs ja que sinó s’invaliden les preinscripcions).

- Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic: petit comerç,
supermercats, punts d’informació i magatzems de distribució o de
grans superfícies.
- Auxiliar en muntatge d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i
gas: instal·lacions industrials i domèstiques d’aigua, llum i gas,
climatització i telecomunicacions.
Les empreses que col·laboren tenen l’oportunitat de participar en la
formació de futurs professionals. També poden conèixer i formar a
joves que podrien arribar a ser treballadors de les empreses i comerços
del Baix Montseny.
Les empreses interessades poden contactar amb els tutors durant el
mes de febrer. Les que necessitin joves aprenents per formar part del
seu equip, poden contactar en qualsevol moment del curs.
PTT Sant Celoni
C/Santa Fe, 52, 2n
93 864 12 22
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (visites concertades)

Horari de l’OME:
- de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h
- de dimarts a divendres de 17 a 20 h
Per demanar informació podeu trucar al 93 864 12 13 dins aquest
horari o enviar un mail a: rovirarm@santceloni.cat
Altres dates importants:
- Publicació llistes barems: 24 de febrer als centres educatius i al
taulell d’anuncis de la Rectoria Vella.
- Sorteig número desempat: 25 de febrer
- Publicació llistes ordenades pel barem i número de desempat: 4
de març als centres educatius i al taulell d’anuncis de la Rectoria
Vella.
- Publicació llistes admesos: 9 d’abril
- Matriculació: del 7 a l’11 de juny
Pots consultar la Guia educativa del municipi a
www.santceloni.cat/guiaeducativa

Consell escolar municipal
Espai de reflexió i treball de la comunitat educativa
Què és?
El Consell escolar municipal de Sant Celoni és l’òrgan de participació
ciutadana en l’àmbit de l’educació i representa la comunitat educativa
del municipi.
Qui en forma part?
El Consell està constituït pels directors/es, representants dels mestres,
dels pares i mares dels alumnes, del personal d’administració i serveis
del centre, dels alumnes d’ESO de tots els centres d’educació infantil,
primària i secundària del municipi. És cada centre educatiu, a través del
seu Consell Escolar de Centre qui nomena als seus representants.

El Nadal a l’Escola d’Adults
Com a inici de la celebració del Nadal, els alumnes del Centre de Formació d’Adults van participar en la decoració de les aules i en l’obra
col·lectiva de l’arbre dels desitjos. El 22 de desembre a la tarda el centre va celebrar una festa a la Sala Petita de l’Ateneu. Va ser un acte multitudinari en el qual es va comptar amb la col·laboració desinteressada
d’una representació del grup de teatre Rebrot, que va fer una lectura
de poemes de l’obra El Nadal dels pescadors i del conjunt variat de l’escola de música que va interpretar una suite de Haendel. Seguidament,
els assistents van poder gaudir d’un pica-pica nadalenc.

També en formen part: un representant de cadascú dels grups polítics,
les directores del Centre Municipal d’Expressió i del CF d’Adults i
personal tècnic de les àrees de Cultura i Comunitat de l’ajuntament.
Cada quan es reuneix?
Com a mínim dos cops l’any en sessió ordinària.
Quins temes s’hi tracten?
Es tracten temes diversos d’interès per a la comunitat educativa:
planificació educativa, cens escolar, procés de preinscripció i matrícula
a les escoles, calendari escolar i determinació de les festes de lliure
disposició, es dóna compte dels objectius i memòria d’activitats de
diferents projectes i grups de treball: pla educatiu d’entorn, comissió
municipal d’atenció a la diversitat...

Gent de Rebrot Teatre
van llegir poemes

L’últim plenari del Consell Escolar Municipal va tenir lloc el passat
dimecres 16 de desembre i es van parlar, entre d’altres, dels següents
temes: implantació del model educatiu 3- 16 anys al municipi, donar
compte del treball de l’Oficina Municipal d’Escolarització i de la
subcomissió d’escolarització de Sant Celoni durant el curs 2009 – 2010,
presentació de la guia educativa curs 2010-2011, actuacions del Pla
Educatiu d’Entorn, etc.
Qui i com es proposen els temes a tractar?
La comissió permanent, formada per un representant de cada centre
educatiu, és qui proposa i acorda l’ordre del dia del plenari.

Combo de l’Escola
Municipal de Música
dirigit per Carles Ferrer
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En
portada
Patrimoni
Passegem pels... voltants de can Preses
El fort vent i la neu fa caure
el roure de Santa Maria de
Montnegre
La tempesta de neu i vent de principis de gener
van fer caure el roure de Santa Maria de Montnegre,
situat davant l’ermita. Era un roure bicentenari de
dimensions extraordinàries protegit des de 1990
com a Arbre Monumental de Catalunya. Tenia una
alçada de 24,5 metres, un perímetre de 4,65 metres i
un diàmetre capçada de 23,7 metres.

Més enllà de Sant Martí de Montnegre trobem,
encara al municipi de Sant Celoni, la finca de
can Preses. Es tracta d’una masia senyorial que
havia estat de les més importants de la zona,
envoltada per extenses superfícies de boscos
d’alzinars i rouredes, amb claps de castanyers.

L’excursió no té cap pèrdua: només cal seguir la
pista de Sant Martí cap a Hortsavinyà i després
cap a Santa Maria, i ja anireu trobant primer
can Preses sota el camí, després l’Alzina Grossa,
més enllà la font del Degotall i més amunt l’ermita i el roure caigut de Santa Maria.

És en aquestes terres on es trobaven arbres
tan imponents com el Roure de Santa Maria,
que va caure aquest mes de gener passat.
Ara potser no és el moment per proposar una
excursió per aquells voltants, perquè la neu i
el fred ha deixat els camins i les pistes plenes
de fang relliscós. Tanmateix, un passeig a peu
des de Sant Martí fins a l’Alzina Grossa de
can Preses, i fins i tot fins a l’ermita de Santa
Maria, ben calçats, amb l’esmorzar i un bon
abric pot ser una experiència plaent. A més,
entre les branques dels boscos de fulla caduca
podrem veure paisatges amb horitzons més
llunyans: la vall de Fuirosos, el pla d’Hostalric,
fins i tot el castell de Montsoriu i les Guilleries
al fons.

Podreu observar els treballs d’aclarida i millora
de l’alzinar i la roureda que està fent l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor,
d’acord amb el Pla marc de restauració i millora
de finques forestals, en el qual hi estan involucrats també els ajuntaments i la Diputació de
Barcelona.

Alzina Grossa de can Preses amb el disc d’acer inoxidable
que lliga tres branques per evitar-ne el trencament

No us passarà per alt, passat el sot de can
Preses, l’Alzina Grossa, que es troba al marge
de la pista, en un petit pla a mà esquerra amb
unes grans pedres que conviden a seure-hi i
admirar-la. Aquest bell exemplar, però, se li
ha començat a esberlar el tronc, segurament
per les mateixes causes que el Roure de Santa
Maria: a l’enforcadura s’hi acumulava aigua, i
el tronc s’ha anat corcant pel seu cor. L’escletxa
és gran i profunda (de 2 a 4 cm d’obertura i
entre 80 i 133 cm de longitud, pels dos cantons
del tronc). Per evitar un trencament imminent,
l’Ajuntament de Sant Celoni va promoure una
intervenció d’urgència consistent en lligar tres
branques de l’alzina a un disc central d’acer inoxidable que permet rebaixar la força centrífuga de les branques en relació al tronc esberlat.
La intervenció es va fer el passat 20 de gener i
es va aprofitar per tallar-li les branques mortes i
treure-li una mica de pes, sempre amb el criteri
de mínima intervenció. Ara cal estudiar altres
possibles actuacions per reforçar-la, cosa que
es farà amb el propietari, els òrgans gestors
del parc i altres especialistes. Esperem haver-la
ajudat una mica.
Un bon tros més amunt arribareu a l’ermita de
Santa Maria, acabada de consolidar. El roure,
en canvi, el trobareu caigut, trencat pel mig.
Potser en farem algun banc de fusta per seure a
descansar vora l’ermita. Els arbres grans i vells
que cauen, com el Roure de Santa Maria, ens
diuen que no tot està en les nostres mans, homes altius. Però, què més ens volen dir? Molts
de nosaltres tanquem els ulls i ens imaginem la
seva veu, sense comprendre...
Marta Miralles Cassina
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Malgrat que aparentment semblava un exemplar sa,
la fractura va posar al descobert una zona perforada
fortament necrosada a la part de l’enforcadura per
on entrava aigua. Aquest fet va comportar l’aparició
de fongs i d’una important podridura a l’interior del
tronc que arribava fins a les arrels.
Tot i que estava catalogat com a roure martinenc
(Quercus pubescens) un informe referent a la caiguda
fet pel Dr. Martí Boada i pendent d’una anàlisi més
aprofundida, recull que s’havia produït un error en
la identificació de l’espècie ja que es tracta d’un
roure de fulla gran (Quecus Petraea), possiblement
hibriditzat amb roure africà (Quercus Canariensis),
pendent d’una anàlisi més aprofundida. Les restes
de l’arbre possibilitaran concretar la identificació de
l’espècie i determinar l’edat d’aquest exemplar que
malgrat es considerava bicentenari sembla que era
força més vell.
La Diputació de Barcelona, propietària d’aquest
roure excepcional, té previst deixar bona part de les
restes en el punt on es localitzava l’arbre dret i fer
alguns bancs de les branques retirades per descansar a la vora de l’ermita.

Comunitat
Valoració molt positiva
del primer taller per a
persones cuidadores no
professionals
Divendres 18 de desembre va tenir lloc la cloenda del primer taller de formació per a persones cuidadores no professionals de persones depenents. Una vintena de persones van
participar a les 4 sessions del curs que es va
fer a la Rectoria Vella i que va acabar amb una
molt bona valoració per part de la formadora
i dels participants. L’alcalde Francesc Deulofeu
i la regidora de Comunitat, Laura Costa van
assistir a la cloenda per valorar-ne el resultat i
van refermar la voluntat municipal de proporcionar “més espais d’autocura, d’intercanvi
i formació per a les persones cuidadores “.
De fet, aquest curs respon al compromís adoptat per l’ajuntament a la primera Diada de la
Gent Gran celebrada el passat 9 d’octubre.

Més suport a l’ocupació amb sessions
formatives gratuïtes
El Club de Feina del Servei Municipal d’Ocupació ha posat en marxa les Sessions formatives gratuïtes per a persones en edat laboral que estiguin inscrites al Servei Municipal d’Ocupació i que
vulguin ampliar i/o millorar el seu coneixement i ús dels diferents recursos per trobar feina, inclòs
l’ús de les noves tecnologies.
És una formació de curta durada (2 hores), flexible, actualitzada i a mida, ja que les persones interessades poden apuntar-se a una sessió o a totes. Es fan al mateix espai del Club de Feina (edifici
del Safareig), els dimarts a partir de les 17 h i els divendres al matí.
Inscripcions: dilluns, dimecres o dijous al matí, de 9 a 13.30 h, per telèfon al 93 864 12 00 o bé
a l’adreça orientaciolaboral@santceloni.cat.
Com fer un currículum
digital

Canals de recerca
de feina

Recerca de feina
per Internet

Preparar-se per un
procés de selecció

FEBRER

Dimarts 2

Dimarts 9

Divendres 19

Dimarts 23

MARÇ

Dimarts 2

Dimarts 9

Divendres 19

Dimarts 23

Per altra banda, el servei també ofereix un Curs gratuït per a Treballadors autònoms,
de 8 hores, que tracta la normativa fiscal i laboral que incideix en l’exercici de la seva feina
Dates i horari: 24 i 25 de febrer de 9.30 a 13.30 h
Lloc: El Safareig (C/ Campins, 24) Sant Celoni
Informació i inscripcions:
El Safareig. Telèfon 93 864 12 00 o per correu electrònic: creacioempreses@santceloni.cat

Els sectors telefonia i electricitat centren les
reclamacions dels celonins al 2009
L’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores ha gestionat més de 316 expedients el 2009
El 35% de les reclamacions gestionades per
l’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (OMIC) durant l’any
2009 es referien a la telefonia fixa i mòbil i
a Internet. Les causes més freqüents són la
negativa de les companyies a fer les baixes
del servei efectives, la defectuosa qualitat del
servei prestat i les facturacions excessives per
trucades a números 905. El segon sector amb
més reclamacions, un 15%, és el d’electricitat, provocades per la liberalització del mercat
energètic i els canvis de tarifes elèctriques.
En tercer lloc els serveis tècnics professionals
que presenten una problemàtica derivada
bàsicament de la interpretació de la vigent
Llei de garanties: si bé la garantia de tots els
productes nous és de 2 anys, també és cert, i
així ho apliquen diversos comerços i serveis
d’assistència tècnica, a partir del sisè mes,
exigeixen a l’usuari/a un certificat o peritatge
conforme el defecte és originari.
Quan es tracta de reclamacions, l’OMIC
realitza una mediació amb l’empresa reclamada, ja que el què es pretén és aconseguir
un rescabalament: retorn de diners, canvi de
producte,...

Cal recordar, però que el procés de mediació
és voluntari per part de l’empresa, per tant
si no s’accepta la mediació es deriva a la
persona consumidora als serveis jurídics. Les
denúncies les trasllada a l’Agència Catalana
del Consum, ja que disposa del servei d’inspecció i té competències sancionadores.
L’OMIC ha gestionat un total de 316 expedients, dels quals un 281 s’han tramitat com a
reclamacions, 10 com a denúncies, 3 com a
queixes i 22 han estat consultes. El 57 % de
les persones que han fet ús de la OMIC eren
homes i el 43 % dones.

PER SECTORS
SECTOR TOTAL

%

Telèfon

112

35,4 %

Electricitat

46

14,5 %

Serveis tècnics professionals

22

6,9 %

Entitats bancàries

21

6,6 %

Habitatge

16

5,1 %

Automòbils

14

4,4 %

Gas

12

3,8 %

Transports

12

3,8 %

Comerç en establiments

11

3,5 %

Comerç fora d’establiments

9

2,8 %

Aigua

9

2,8 %

Assegurances

8

2,5 %

Altres

24

7,9 %

TOTAL

316

100 %

PER TIPUS DE TRÀMIT
TIPUS

%

Reclamacions

281

88,92 %

Consultes

22

6,96 %

Denúncies

10

3,16 %

Queixes

3

0,95 %

TOTAL

316

100 %

C. Sant Fe, 52 1r - Tel. 93 864 12 24 salut.comunitaria@santceloni.cat
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Comunitat
En
portada
Engega el grup de suport a La Fundació Acció Baix
persones amb addiccions
Montseny i l’Hospital de
del Baix Montseny
Sant Celoni s’afegeixen al
projecte Ethos
Dilluns 11 de gener va començar a funcionar a Sant Celoni el grup de
suport per a persones amb addiccions del Baix Montseny. De moment,
7 persones participen al grup dinamitzat per dues educadores socials i
terapeutes amb experiència en prevenció, tractament i inserció sòciolaboral de persones amb addiccions a substàncies legals o il·legals (cocaïna, cànnabis, alcohol, etc.) o bé comportaments de risc (trastorns alimentaris, ludopatia, compres compulsives, etc.).

El grup de suport es reuneix cada 15 dies per a treballar els diferents
aspectes de l’addicció i proporcionar eines de coneixement i creixent
personal per a poder fer front a les dificultats que es presenten a la vida
quotidiana. El grup està obert a les persones majors de 18 anys que s’hi
vulguin apuntar amb total confidencialitat: només cal trucar al telèfon
93 864 12 12.
Es tracta d’un servei pioner i únic a tot el Vallès Oriental que utilitza la
metodologia grupal per al suport de les persones addictives que hagin
estat en tractament i necessitin un reforç, o bé que estiguin en tractament
i el grup els pugui ser complementari. Està emmarcat en el Pla integral de
prevenció de drogodependències i conductes de risc del Baix Montseny,
conegut com El Tritó, desenvolupat per 13 municipis de la zona.

L’Ajuntament de Sant Celoni ha signat amb la Fundació Acció Baix
Montseny i l’Hospital de Sant Celoni un conveni de col·laboració en el
marc de les accions socioeducatives de mesures alternatives promogudes per l’IES Baix Montseny i l’ajuntament en el marc del projecte
ETHOS.
El projecte neix de la necessitat d’arbitrar solucions alternatives a les
expulsions a casa d’aquell alumnat que incompleix reiteradament les
normes bàsiques de convivència en el centre educatiu. L’alumne realitza durant un temps determinat -tenint en compte les seves característiques i l’acte comès- i sense absentisme, una sèrie de tasques comunitàries de caire social a diferents equipaments municipals (equipaments
esportius, biblioteca...), a la Fundació Acció Baix Montseny o a l’Hospital. Es tracta de responsabilitzar als nois i noies de les seves accions i
decisions, i potenciar la seva responsabilitat en espais externs al centre
així com implicar a les seves famílies.
El projecte té un caràcter transversal i comunitari ja que implica un treball conjunt i coordinat entre els centres educatius, àrees i serveis de
l’ajuntament i entitats de Sant Celoni.

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

Com saber que el vostre fill/a està abusant
d’algun tipus de droga
INTRODUCCIÓ

En algunes ocasions els pares i les mares no tenen la certesa del consum però poden detectar
problemes que els faci sospitar tot i que sovint
són el reflex dels canvis propis que es donen a
l’adolescència

És molt difícil saber si un fill o filla consumeix
drogues. En el cas que es trobi un indici de
consum, és molt freqüent que ho negui i busqui
excuses. La millor eina per detectar els primers
consums, al més aviat possible, és l’existència
d’un clima que faciliti la comunicació oberta i
sincera i la capacitat d’influència que les famílies
tinguin sobre els seus fills.

Símptomes físics
- Canvis en la forma de vestir
- Pèrdua o guanys en el menjar
- Trastorns de la son
- Excessivament cansat/ada

Puc evitar que el meu fill prengui drogues?
No. Però com ja sabeu els podeu ajudar que no
en prenguin. El diàleg és una bona eina.

- Canvis bruscos o d’actitud (més irritabilitat,
inquietud i malestar constant)

Com puc saber si el meu fill/a abusa d’algun
tipus de droga?
La resposta hauria de ser, pregunti-li-ho. Vigilar i
desconfiar del fill enlloc de parlar amb llibertat i
sense por del tema constitueix la millor manera
de perdre les opcions de solucions futures.
Què he de fer si el meu fill/a pren drogues?
D’entrada no culpabilitzar-se ni culpabilitzar-lo.
Convé asserenar-se, informar-se’n i parlar amb
ell/a.
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INDICADORS

Símptomes psíquics i canvis de
comportament

FITXA
1 2 3 4
5 6 7 8

- Gasta més diners i en demana sovint a diferents membres de la família
- Ús inhabitual d’ulleres de sol, mànigues llargues, etc.
- Trobar objectes relacionats amb alguna droga
(agulles, xeringues, pipes, paper de fumar, etc)
Quins sentiments pot tenir un noi/a que
abusa de les drogues?
- Un estat d’ànim decaigut la majoria dels dies.
- No és capaç de passar-s’ho bé sense consumir
drogues (FESTA=CONSUM)
- Es planteja “com puc saber si estic enganxat?”
i “com puc saber si necessito ajuda...?”

- Resistència o incompliment constant de les
normes de casa o de l’institut.
- Disminució del rendiment escolar o faltes
d’assistència a les classes quan abans no es
produïen.
- Empitjorament de les relacions amb la família
(allunyament, comportament fred, etc).
- Comença a sortir amb amics diferents dels
d’abans
- Pèrdua d’interès per certes aficions sense substituir-les per cap altra.

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).

Activitat de govern
Congelació dels impostos per l’any 2010
El Ple de l’Ajuntament del 21 de desembre va aprovar definitivament la modificació de les ordenances
fiscals per a 2010, que preveuen mantenir el mateix import de les taxes que l’any 2009, així com els tipus
dels principals impostos
En la proposta de congelació de les taxes i
impostos que efectua l’equip de govern es
pretén mantenir, per tercer any, la contenció
dels impostos i una millora en les bonificacions socials, per tal d’afavorir a les famílies en
l’actual marc de crisis econòmica, de la que
tampoc n’escapa les finances municipals.
En els darrers dos anys, els ingressos municipals vinculats a la construcció han sofert una
disminució del 83,55% (veure quadre adjunt),
és a dir, 1.644.000 euros menys de recaptació
respecte l’any 2007.
Aquesta disminució ha obligat a l’ajuntament
a efectuar uns ajustos molt importants en

l’apartat de la despesa i a iniciar una continuada política d’austeritat i una priorització
en aquelles accions que socialment són més
necessàries o que aporten més valor afegit al
municipi.
Els eixos de les ordenances fiscals per l’any
2010, aprovades definitivament el mes de
desembre han estat:
- Congelació de les taxes i dels principals tipus dels impostos. En aquest
sentit cal destacar que l’Impost sobre Béns
Immobles no augmenta per a les vivendes,
i la taxa d’escombraries també es congela
i la taxa anual per ubicar terrasses a la via
pública disminueix en un 10%

- Es modifiquen els tipus impositiu de
l’Impost sobre Béns Immobles per els
contribuents no residencials amb un major
valor cadastral i s’homogeneïtzen els coeficients fiscals de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques en les diferents categories.
- S’introdueix la taxa de clavegueram
per al manteniment de la xarxa i la redacció
del pla de clavegueram que ha de permetre
afrontar la renovació de la xarxa. L’import a
repercutir per tot l’any és de 44 mil euros,
que es distribuirà segons el consum de
l’aigua. Per tant, més del 50% dels ciutadans
amb un consum inferior als 30 m3 per trimestre pagaran entre 2 i 3 euros l’any.

Evolució dels ingressos lligats a la construcció

Disminució total del període

(una de les principals fonts d’ingressos pel municipi)
Drets reconeguts nets

2007

2008

2009

1.107.269,55

302.172,99

-179.968,44

PLUS VALUES

670.903,77

514.532,54

338.518,27

VIA PÚBLICA

167.674,40

159.226,57

106.800,46

22.878,29

55.140,87

58.599,69

1.968.726,01

1.031.072,97

323.949,98

IMPOST SOBRE OBRES

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
TOTAL

En valor absolut:

1.644.776,03 €

En percentatge:

83,55 %

Bonificacions aplicables per a l’any 2010
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Període de sol·licitud: en el moment de demanar una llicència d’obres
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana (El Safareig)
Col·lectiu / Activitat

Tipus de bonificació

Arranjament de façanes d’edifici

Exempció total

Obres que incorporin sistemes
d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
per autoconsum i no estiguin imposades pel Codi Tècnic d’Edificació

Bonificació del 95 %

Instal·lacions i obres de remodelació que afavoreixin les condicions
d’habitabilitat i accés de les persones amb disminució física o psíquica i
de les obres d’instal·lació d’ascensors a habitatges ja construïts

Procediment de sol·licitud
- Especificar en instància de sol·licitud de
llicència

- Especificar en instància de sol·licitud de
llicència
- Documentació tècnica acreditativa

- Especificar en instància de sol·licitud de
llicència
Bonificació del 90 %
- Documentació tècnica acreditativa
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Activitat de govern
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
Període de sol·licitud:
1.- bonificació per a famílies nombroses: Per a l’any 2010 fins el dia 3 de juny
2.- altres bonificacions: fins el 31 de desembre de l’any anterior per al qual se sol·licita la bonificació
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana (El Safareig) i Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària (Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)

Col·lectiu / Activitat

Tipus de bonificació

Procediment de sol·licitud

- Fins a tres fills, el 20% de la quota, amb
una bonificació mínima de 100 euros
Famílies nombroses quan
l’habitatge habitual tingui
un valor cadastral inferior a
90.000 euros

- Amb quatre fills, el 30% de la quota,
amb una bonificació mínima de 137 euros
- Amb cinc fills o més, el 40 % de la quota,
amb una bonificació mínima de 168 euros

Per a propietaris, la bonificació s’aplica directe (sense sol·licitud). En cas de detectar alguna anomalia:
- Instància
- Volant d’empadronament
- Còpia del carnet de família nombrosa
- Núm. de compte corrent on fer l’ingrés
- Còpia del rebut de l’IBI pagat
Per a llogaters:
- Instància
- Carnet de família nombrosa
- Núm. de compte corrent on fer l’ingrés
- Còpia del contracte de lloguer i del rebut del
mes de gener

Béns immobles destinats
- Instància
a habitatges on s’hagin
instal·lat sistemes per a
- Adjuntar documentació acreditativa que les
Bonificació durant tres exercicis: del 30%,
l’aprofitament tèrmic o
instal·lacions per a producció de calor inclouen
20% i 10%, respectivament, sobre la quota
elèctric de l’energia solar per
col·lectors homologats per la Generalitat, d’acord
íntegra de l’impost dels béns immobles
autoconsum i no estiguin
amb allò establert a l’article 8.4 de l’ordenança
imposades pel Codi Tècnic
reguladora de l’IBI
d’Edificació

Habitatges de protecció
oficial i les que resultin
equiparables a aquestes
conforme la normativa de la
comunitat autònoma.

FRACCIONAMENT
DEL PAGAMENT
Les persones que tinguin el
pagament domiciliat i ho
demanin per escrit abans de
l’1 d’abril de 2010 es fraccionarà el pagament en dos
terminis del 50% a pagar el
dia 3 de juny i el 2 d’octubre,
sense cap recàrrec.
Per altres tipus de fraccionaments, cal adreçar sol·licitud
a l’Àrea d’Economia de
l’Ajuntament.

- Instància
50% de la quota íntegra de l’impost

- Documentació acreditativa de que l’habitatge
està sotmès al règim de protecció oficial o a un
règim equiparable a aquest d’acord amb la normativa de la comunitat autònoma.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Període de sol·licitud: Fins el 2 de setembre de 2010
Lloc de sol·licitud: Oficina d’Atenció al Ciutadà (c/Campins) i Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària
(Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)

Col·lectiu / Activitat

Tipus de bonificació

Activitats que disposin per a l’ús propi, l’energia solar o altres
energies renovables o energia produïda a partir de sistemes
de cogeneració

Bonificació del 10%

Procediment de sol·licitud

- Especificar en instància de sol·licitud de llicència d’activitat
- Adjuntar documentació acreditativa de l’aplicació i
efectiva dels sitemes

- Especificar en Instància de sol·licitud de llicència d’activitat

Activitats dedicades a la producció d’energia solar o altres
energies renovables o l’activitat de producció d’energia a
partir de sistemes de cogeneració

Bonificació del 10%

Foment de la contractació indefinida

Bonificació del 5 %

- Adjuntar documentació acreditativa de l’aplicació i efectiva dels
sistemes

- Especificar en Instància de sol·licitud de llicència d’activitat
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- Adjuntar documentació acreditativa de l’aplicació i
efectiva dels sistemes

IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA (PLUS VÀLUA)
Període de sol·licitud: 1- Actes intervius: 30 dies hàbils 2 - Actes per causa de mort: 6 mesos
Lloc: Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària (Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)
Col·lectiu / Activitat

Tipus de bonificació

Procediment de sol·licitud

Transmissió de terrenys per herències, pels ascendents i descendents
de primer grau i els cònjuges de difunts

Bonificació
del 30%

Règim d’autoliquidació amb obligatorietat, en
tos els casos, de declarar les dades i determinar el deute tributari

TAXA D’ESCOMBRARIES
Període de sol·licitud: Fins el 4 de novembre de 2010
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana (El Safareig) i Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària
(Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)

Col·lectiu / Activitat

Tipus de bonificació

Procediment de sol·licitud
- Instància
- Volant d’empadronament

Unitats familiars empadronades a Sant Celoni
segons requisits que tot seguit s’estableixen i el
conjunt de membres de la unitat no sigui propietària de més d’un habitatge. L’habitatge ha d’estar
ocupat per l’interessat, ja sigui sol, amb el seu cònjuge, amb fills menors de 18 anys, o incapacitats,
amb exclusió de qualsevol altre persona.

Bonificació del 90%,
amb els següents criteris de renta:

- Document acreditatiu dels ingressos mensuals
dels residents al domicili

Unitat familiar d’un membre:
ingressos que no sobrepassin els 633,30 euros / mensuals
Unitat familiar de dos membres:
ingressos que no sobrepassin els 949,95 euros / mensuals
Unitat familiar de més de dos membres:
ingressos que no sobrepassin els 1139,94 euros / mensuals

- Certificat de convivència
- Declaració de renda de l’exercici anterior al de
sol·licitud de la bonificació i en cas que la persona no estigui obligada a declarar, es presentarà
un certificat negatiu d’Hisenda o autorització
per a la seva consulta a la base de dades de
l’Agència Tributària. Quan no es disposi de
declaració de renda se sol·licitarà altra documentació acreditativa i en el cas de pensionistes, el
justificant acreditatiu de la pensió o jubilació.

Bonificacions entre el 3 i l’11%, segons el número
d’aportacions a la deixalleria, amb un mínim de 4 vegades
l’any.

Persones empadronades
a Sant Celoni

*Aquesta bonificació es veurà incrementada en un 2%
si almenys la meitat de les aportacions són de residus no
contemplats en els contenidors de recollida selectiva al
carrer (paper, cartró, vidre i envasos)

- Instància
- Carnet d’usuari de la deixalleria corresponent a
l’exercici anterior al de la meritació de la taxa,
degudament complimentat

Les aportacions a la deixalleria hauran d’estar espaiades
en el temps, i no hi podrà haver una diferència menor
nombre d’aportacions i qualsevol dels altres. No es tindran
en compte les entrades del mateix dia.

TAXA CONSERVACIÓ DE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Període de sol·licitud: Fins el 4 de novembre de 2010
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana (El Safareig) i Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària
(Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)

Col·lectiu / Activitat

Tipus de
bonificació

Procediment de sol·licitud

Jubilats o pensionistes, empadronats a Sant Celoni, amb el requisit que la unitat familiar
obtingui uns ingressos que no sobrepassin el barem que tot seguit s’estableix:
- Instància
- Unitat familiar d’un membre: ingressos que no sobrepassin el salari mínim interprofessional
- Unitat familiar de dos membres: ingresso que no sobrepassin el 150% del salari mínim
interprofessional

100% de la taxa de
conservació de nínxols

- Volant d’empadronament
- Document acreditatiu dels ingressos
mensuals dels residents al domicili

- Unitat familiar de més de dos membres: ingressos que no sobrepassin el 180% del salari
mínim interprofessional
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Activitat de govern
PLE MUNICIPAL
Sessió ordinària
Ple municipal 21 de
desembre de 2009
• Pla especial dels establiments comercials i de
serveis. SÍ 7 CiU + 8 PSC Abstenció 2 CUP
• Inici dels expedients de delimitació del
terme municipal de Sant Celoni envers
els de Fogars de la Selva, Sant Feliu de
Buixalleu i Riells-Viabrea, i de nomenament
de la Comissió municipal de delimitació.
SÍ 7 CiU + 8 PSC i 2 CUP
• Deixar sobre la taula la cessió gratuïta d’una
finca al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya per a destinar-la a
l’Escola Soler de Vilardell.
Sí 8 PSC i 2 CUP. NO CiU
• Modificació puntual del Pla general
d’ordenació en quant a la qualificació d’un
espai lliure en el nucli de la Batllòria.
SÍ 7 CiU + 8 PSC i 2 CUP
• Verificació de la modificació puntual del Pla
parcial del sector P-7, Plana de la Batllòria.
SÍ 7 CiU + 8 PSC i 2 CUP
• Aprovació definitiva del projecte tècnic de
construcció d’un pont sobre el riu la Tordera
a la Batllòria. SÍ 7 CiU + 8 PSC i 2 CUP
• Expedient de contractació per a
l’arrendament d’un local destinat als serveis
socials de l’Ajuntament.
SÍ 7 CiU + 8 PSC i 2 CUP
• Operació de préstec en el pressupost
prorrogat de 2008.
SÍ 7 CiU + 8 PSC i NO 2 CUP
• Moció proposada pel grup municipal del
PSC per a l’adhesió a l’editorial publicat per
diversos mitjans de comunicació sota el títol
“La dignitat de Catalunya”.
SÍ 7 CiU + 8 PSC i NO 2 CUP
• Moció proposada per l’Associació de
donants de sang, la Creu Roja de Sant
Celoni i el grup municipal de la CUP per
promocionar el carnet de donant d’òrgans i
les donacions de sang.
SÍ 7 CiU + 8 PSC i 2 CUP
11. Moció de suport al Sr. Rafael Uriol i López
per a que pugui recuperar el seu fill Pau i
retornar-lo al nostre país.
SÍ 7 CiU + 8 PSC i 2 CUP
12. Resolució al·legacions i aprovació de les
Ordenances fiscals 2010.
SÍ 7 CiU + 2 CUP NO 8 PSC
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Nou impuls econòmic al
futur Museu del Bosc
Diverses empreses del municipi han fet una
donació a l’ajuntament de Sant Celoni per
finançar la redacció del programa museogràfic del Museu del Bosc de Catalunya que es
construirà al municipi. L’equip del reconegut
museòleg Jorge Wagensberg, de la Fundació
la Caixa, és l’encarregat d’elaborar aquest document que establirà el plantejament conceptual del centre, els continguts a transmetre,
les solucions museogràfiques que s’utilitzaran
per il·lustrar-los, els graus d’originalitat i complexitat de les unitats expositives, així com,
les relacions internes d’espai. El projecte té
un cost superior als 90 mil euros, la meitat
finançats per la mateixa Fundació la Caixa i la
resta s’obtenen de subvencions i aportacions
privades: Industrias Farmaceuticas Almirall
Prodesfarma, S.L. (5 mil euros) Caixa d’Estalvis Laietana (6 mil euros); Renolit Ibérica,
S.A. (6 mil euros), Sorea S.A. (10 mil euros) i
Carburos Metálicos, S.A. (20 mil euros).

Despeses dels càrrecs
electes del juliol al
desembre del 2009
Amb l’objectiu de dotar de més transparència
les finances del consistori, i tal i com es va
acordar per unanimitat al Ple de 22 de novembre de 2007, semestralment es publiquen
les despeses de tots els regidors i regidores
pel que fa a dietes, telèfons mòbils, locomoció
i tasques de representació.

Regidor/a

Telèfon

Dietes

Francesc Deulofeu

530,23 €

623,05 €

0,00 €

Dolors Lechuga

330,30 €

0,00 €

0,00 €

Laura Costa

391,06 €

0,00 €

0,00 €

Carles Mas

201,26 €

0,00 €

0,00 €

Miquel Negre

224,40 €

0,00 €

0,00 €

Marià Perapoch

182,13 €

135,49 €

3.198,94 €

0,00 €

0,00 €

718,98 €

Montserrat Vinyets

0,00 €

958,64 €

Albert Ventura

0,00 €

771,08 €

Joan Castaño

0,00 €

823,18 €

Magalí Miracle

0,00 €

1.010,74 €

Jordi Arenas

0,00 €

958,64 €

Miquel Vega

0,00 €

750,24 €

198,78 €

958,64 €

Josep Capote

0,00 €

771,08 €

Raul Casado

0,00 €

750,24 €

Julia de la
Encarnación

0,00 €

1.062,84 €

Jordi Cuminal

Enllumenat carrers Sant
Fermí i Sant Isidre
Els carrer Sant Fermí i Sant Isidre, propers
al Pont Trencat, estrenaran nou enllumenat
adequat a la normativa de seguretat i protecció llumínica vigent i en concordança amb
l’entorn. La instal·lació tindrà una potència
màxima de 9 mil W i amb punts de llum de
nova tecnologia de 100 W/cadascun amb
vapor de sodi d’alta pressió. El canvi suposa
una millora i alhora la uniformitat a la xarxa
d’enllumenat exterior del municipi.

Assistència a
òrgans de
govern

J. Manuel Bueno

Sant Celoni Comerç tanca la campanya nadalenca
amb un sorteig
Dissabte 9 de gener a la seu de Sant Celoni
Comerç va tenir lloc el sorteig de Nadal com a
tancament de la campanya nadalenca de Sant
Celoni Comerç. Es van repartir 3 premis en
vals de compra a utilitzar als establiments adherits a la Unió de Botiguers i Comerciants. El
primer premi de 1000 euros va per la butlleta
91.262 lliurada per Calçats Pascual; el segon,
de 500 euros, pel 58.249 lliurat des de Pinsos
Montplet, i la darrera pel 61.881 de Sec i Cuit.

Reforç policial
Durant la campanya de Nadal, la Policia local
i els Mossos d’Esquadra van reforçar la vigilància al voltant dels comerços. A més, durant
els dies de mercat setmanal, una patrulla
mixta formada per un policia local i un mosso, van passejar a peu per la zona comercial.
L’alcalde, Francesc Deulofeu i el regidor de desenvolupament, Marià Perapoch van participar al sorteig al
costat del president de la UBIC, Jordi Gener

El servei municipal d’Incidències Reclamacions i Suggeriments dóna sortida a unes 400 peticions anuals
Més del 90 % dels casos s’ha pogut resoldre de forma positiva per la ciutadania
El servei municipal per atendre incidències,
Reclamacions i Suggeriments (IRIS) que es
va posar en marxa el setembre del 2007 s’ha
convertit en un canal habitual per recollir
queixes i suggeriments de la ciutadania i gestionar-ne la seva resolució. Durant l’any 2009
s’ha donat resposta a unes 400 peticions.
El servei està generant una nova manera de
relacionar-se amb l’administració: en moltes
ocasions, després de resoldre la reclamació
d’un/a ciutadà/na, aquests han continuat en
contacte amb l’IRIS fent arribar diferents
suggeriments. L’alcalde Francesc Deulofeu
valora molt positivament el treball de l’IRIS
que “fa possible que tothom pugui fer
arribar a l’ajuntament els seus neguits, la
seva discordança, els seus suggeriments, la
demanda d’una informació concreta que
no sap on trobar-la. Tot plegat de forma directa i amb actitud convençuda de servir a
la ciutadania i que en cap moment se senti
desatesa. Conèixer les deficiències és una
oportunitat per buscar solucions”.
Durant l’any 2009, el servei ha atès unes 400
peticions i propostes, les més freqüents referides a l’estat de l’espai públic (54 %) – neteja
viària, deficiències a la via pública, avisos per
la brutícia a parcel·les privades-, seguides per
les relacionades amb el trànsit de vehicles
(25%) i en tercer lloc, les relacionades amb
urbanisme (18 %) .

Es posa en marxa el
telèfon de l’accessibilitat
Amb l’objectiu de detectar els llocs del municipi on hi ha dificultats de mobilitat o accessibilitat, l’ajuntament de Sant Celoni posa
en marxa el telèfon de l’accessibilitat. Des
d’aquest telèfon 93 864 12 18, que s’atendrà
des de l’IRIS, es podrà recollir d’una manera
més directa i completa les deficiències de la
via pública i preveure’n la seva adequació i
millora. El telèfon de l’accessibilitat era un
compromís municipal adoptat en el marc de
la primera Diada de la Gent Gran organitzada
per l’ajuntament el passat 9 d’octubre.

Peticions que tenen resposta
Un cop recollida la incidència, des de l’IRIS es
gestiona la seva resolució per part del departament corresponent. Això ha suposat que
durant l’any 2009 es resolguessin de forma
positiva per la ciutadania més d’un 90%de
les peticions.
La reclamació més reiterada, coincidint amb
grans obres a la via pública, de brutícia al
carrer ha generat una resposta ràpida per part
dels serveis de neteja municipals a més de
l’advertiment als promotors de l’obra.
L’estat dels espais verds per a infants (parcs
públics) han canviat el seu aspecte gràcies a
la renovació del mobiliari, la rehabilitació de
l’entorn i a la signatura d’un contracte anual
pel seu manteniment. La intervenció de l’IRIS
davant el tema de les parcel·les brutes i/o
desateses pels seus propietaris va permetre
localitzar-los i advertir-los de les seves obligacions respecte el tema de la neteja de zones
potencialment perilloses en cas d’incendi
forestal.

Seguiment després
de l’actuació
Un cop l’ajuntament ha resolt una sol·licitud
ciutadana, des de l’IRIS es fa un seguiment.
És per exemple el cas de les persones que
han tingut dificultats per rebre la informació
municipal (avisos, publicacions, programes,
etc.) Cas per cas s’ha fet un seguiment telefònic per garantir la resolució del problema.
Davant les avaries de l’enllumenat públic,
que s’intenten resoldre amb caràcter urgent,
després de l’actuació s’ha recollit l’opinió de
les persones reclamants per valorar-ne el grau
de satisfacció.
Per contactar amb l’IRIS, de dilluns a divendres de 9
a 14 h, es pot anar a l’ajuntament (plaça de la Vila,1,
primera planta), enviar un correu a iris@santceloni.cat,
trucar al 93 864 12 18 o presentar una instància a l’OAC
o a través de la pàgina web municipal www.santceloni.cat

És evident que no totes les reclamacions
tenen una resposta positiva o ràpida. La
demanda de més parades de bus urbà, per
exemple, és una dels suggeriments que no
s’ha pogut atendre.

Una agent cívica vetllarà per reduir les
defecacions d’animals al carrer
El mes de febrer començarà una iniciativa
innovadora promoguda per l’ajuntament de
Sant Celoni amb el suport del Departament
de Treball de la Generalitat: una agent cívica
treballarà a peu de carrer per sensibilitzar
a les persones propietàries d’animals de
companyia sobre les bones pràctiques a la
via pública i la recollida de les defecacions.
Durant 5 mesos actuarà en diversos horaris i,
especialment, en els espais de major freqüentació de passeig d’animals.
Paral·lelament, es donarà una nova embranzida, al programa d’implantació de colònies
controlades de gats, que tal com ja s’ha anat
explicant en altres ocasions, pretén anar

ordenant la presència d’aquests animals al
carrer, tot evitant l’excessiva proliferació i les
pràctiques d’alimentació inadequada/furtiva,
que la promouen.
Les problemàtiques associades a la tinença
poc responsable d’animals de companyia,
són presents a tots els municipis: deposicions de gossos, manca de implantació de
xip i/o d’inscripció al cens, alimentació
furtiva de gats... Són aspectes que, lluny
de facilitar la tant interessant convivència ciutadana amb la presència d’animals, generen conflictes i malestar,
fàcilment evitables si s’adopten
bones pràctiques.
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Esports
En portada
Els arquers
celonins comencen l’any amb
6 medalles
Els arquers d’arc Sant Celoni van aconseguir
6 medalles a la primera competició del 2010,
el 33è campionat provincial de Barcelona de
tir en sala organitzat pel Club de Tir Arc Olesa
el 10 de gener. El club celoní hi va participar
amb 9 representants i davant un centenar
de tiradors va obtenir molts bons resultats: 6
medalles en 5 de les categories on competien.
Eloi Iglesias, el més petit de tots, va guanyar
l’argent en la categoria esquirol, només quedant a 4 punts del primer classificat. Carme
Atienza va aconseguir l’or en arc compost
sénior femení. En arc recte, el guanyador va
ser Jordi Blas i en arc compost veterà, Joan
Cano va quedar segon i Jorge Víctor Pérez, tercer. Lluís Serra, per la seva banda, va quedar
tercer en la seva primera competició.

L’equip sènior d’hoquei, líder provisional de Segona Catalana
La primera volta de la lliga de Segona Catalana té l’equip sènior del Club Patí Sant
Celoni al capdavant amb 36 punts, seguit pel
Vilafranca a 5 punts, i el Sant Feliu a 7. Amb
el que porten de temporada, el Sant Celoni ha
disputat 13 partits, 12 els ha guanyat i només
n’ha perdut un. En total, l’equip ha materialitzat 113 gols i només n’ha rebut 40. Ara comencen la segona volta i si mantenen el mateix ritme i continuen entre les dues primeres
posicions, tenen moltes opcions de pujar de
categoria i tornar a Primera Catalana.

2 grups de patinadores celonines
es classifiquen pel campionat de
Catalunya
Les patinadores de Sant Celoni han aconseguit la primera i tercera posició al Campionat de
Barcelona que es va celebrar 24 de gener a Vilanova. Una de les principals novetats d’aquest any
és que, per poder competir a tots els campionats, les patinadores estan dividides en dos clubs
diferents. L’any passat hi havia dos grups de show dins el mateix club, però ara, per temes legals
s’ha creat el Patinatge artístic Sant Celoni i el Club patí Sant Celoni. El primer està format pel
grup més veterà (que va quedar primer al Campionat de Barcelona amb el nou espectacle Auch!!)
i l’altre per patinadores més joves (el tercer classificat amb Rèquiem per un obstacle).
El cap de setmana del 6 i 7 de febrer els dos grups participaran al campionat de Catalunya.

Més de 60 persones a la Marató d’espíning solidària al Sot de les Granotes
La Marató d’espíning solidària que va organitzar el Centre Municipal
d’Esports Sot de les Granotes el passat 29 de desembre va aplegar més
de seixanta persones, de les quals 9 van pedalar les quatre hores sense
parar. El centre va posar 28 bicicletes a disposició dels esportistes que
van pedalar solidàriament a més de contribuir amb una joguina a la campanya de recollida de Creu Roja. Els tècnics del centre van acompanyar i
animar als participants durant tota la sessió.
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Sostenibilitat
L’escola La Tordera participa
en el projecte d’estalvi energètic Euronet 50-50
L’escola La Tordera participa al projecte d’eficiència energètica d’àmbit
europeu anomenat Euronet 50-50. El projecte suposa retornar a l’escola en forma de diners el 50% de l’estalvi econòmic que aconsegueixi
el centre amb l’aplicació de mesures d’eficiència energètica. L’altre 50
fa referència a l’estalvi net aconseguit en la factura d’electricitat de
l’escola, que paga l’ajuntament. El resultat és que tothom hi guanya:
l’escola en majors possibilitats d’actuació, l’ajuntament en forma de
menor despesa en energia i la societat per la disminució de l’impacte
ambiental.
Euronet 50-50 és un projecte liderat per la Diputació de Barcelona i
vuit altres socis europeus, de països com Alemanya, Itàlia, Finlàndia,
Polònia o Portugal. L’objectiu és crear una xarxa de 50 escoles de 9
països (13 de la província de Barcelona). Es preveu un reducció mínima del consum energètic d’un 2,5% anual a cada escola, contribuint
d’aquesta manera als objectius de reducció del 20% de les emissions i
del 20% del consum establerts per la Unió Europea per l’any 2020.
En aquest treball de corresponsabilitat en la reducció en el consum
d’energia, l’ajuntament serà responsable del bon funcionament de
l’equipament del centre, i els professors, alumnes i famílies, del seu
bon ús.

Ja es poden demanar els ajuts
per aïllar millor les cases
El Pla Renova’t de finestres ofereix subvencions de
fins a 4.000 euros per a habitatges particulars
Fin el proper 11 d’abril es poden demanar les subvencions del pla Renova’t de finestres de la Generalitat que té per objectiu millorar l’eficiència energètica i reduir el consum d’energia a les llars catalanes.
així com potenciar l’ús racional de l’energia mitjançant la renovació
de les obertures (finestres, portes, vidrieres, claraboies) i la millora de
la protecció solar mitjançant persianes, gelosies, lamel·les o tendals.
Aquesta reducció de la transmissió tèrmica de les obertures permetrà
aconseguir un estalvi energètic durant tot l’any, tant en calefacció
com en refrigeració. A més, la renovació o incorporació de proteccions solars permetrà estalviar energia en refrigeració.
En concret, es donaran fins a 4.000 euros per beneficiari (fins a
3.000 euros per a obertures renovades (finestres, portes, vidrieres, claraboies) i fins a 1.000 euros per proteccions solars mitjançant persianes, gelosies, lamel·les o tendals) en cas d’habitatges particulars, amb
una inversió mínima a realitzar, en qualsevol dels casos, de 1.000
euros. Amb aquestes mesures s’espera aconseguir un estalvi mínim
del 20% en climatització.

Ajuts per la millora de l’enllumenat de les botigues
D’altra banda, i a més de poder-se acollir al pla de renovació de finestres, els comerços també poden demanar subvencions per canviar
lluminàries, làmpades i equips per altres més eficients i amb major
rendiment (que redueixin un 30% el consum) o instal·lar sistemes
de control d’encesa i regulació del nivell d’il·luminació que aconsegueixin un estalvi energètic d’un 20% anual. La quantia màxima que
es podrà rebre en aquests casos tindrà un límit de 15.000 euros per
beneficiari. Consulteu els requisits per demanar aquests ajuts a:
www.plarenovat2010.cat
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Energies renovables
Energia geotèrmica

Es distingeixen tres tipus d’energia geotèrmica: d’alta, mitja i baixa temperatura.

- A les instal·lacions geotèrmiques de baixa
temperatura, s’aprofita la petita diferència
de temperatura existent entre l’aire i la terra
a pocs metres de profunditat. En aquest
punt es manté una temperatura estable, la
qual cosa fa que la sensació sigui de calor a
l’hivern i de frescor a l’estiu. A diferència de
l’energia geotèrmica d’alta temperatura, el
potencial d’aprofitament de la geotèrmica de
baixa temperatura es troba a tot arreu, per la
qual cosa és susceptible de ser usat gairebé a
qualsevol terreny.

- L’energia geotèrmica d’alta i mitja temperatura és l’energia de zones actives de la crosta
terrestre amb roca a diversos cents de graus
centígrads. Els aqüífers escalfats en aquestes roques s’aprofiten per produir energia
elèctrica, i de vegades per subministrar aigua
calenta domèstica, o per a usos com a aigües
termals a balnearis o per a hivernacles en
època de nevades.

Així, l’energia geotèrmica és una energia neta
i renovable que aprofita la calor del subsòl per
climatitzar i obtenir aigua calenta sanitària de
forma ecològica. La climatització geotèrmica
cedeix o extreu calor de la terra, segons vulguem obtenir refrigeració o calefacció, a través
d’un conjunt de col·lectors enterrats al subsòl
pels que circula una solució d’aigua amb glicol.
Funciona de la següent manera:

Què és i com funciona?
En el seu sentit més ampli i literal, l’energia
geotèrmica és l’energia que s’obté per l’aprofitament de la calor interna de la terra. És un fet
conegut que al subsòl, sota la terra que trepitgem, la temperatura augmenta amb la profunditat, és a dir, existeix un gradient tèrmic, i,
per tant, un flux de calor des de l’interior de la
Terra fins a l’exterior.

Per refrigerar un edifici a l’estiu, es transmet
la calor excedent de dins l’edifici al subsòl. A
l’hivern, l’equip geotèrmic permet escalfar un
edifici amb el procés invers: extraient calor del
terra per transmetre’l a l’edifici per mitjà de
col·lectors.
Un equip de climatització geotèrmica compta
amb:
1. Bomba geotèrmica que realitza l’aprofitament energètic de la terra
2. Intercanviador introduït al subsòl format
per un conjunt de col·lectors de polietilè
soterrats, per on circula una solució d’aigua
amb glicol.
3. Bomba hidràulica que bomba la solució d’aigua amb glicol que flueix pels col·lectors.
L’energia geotèrmica es pot usar en tot tipus
d’edificació, fins i tot quan ja estan construïts.
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Família

Subvencions
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

Gent
gran

Autonomia
personal
i atenció a la
dependència

Vacances en família en diferents albergs
de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de
Catalunya

Sol·licitud i revisió de grau de disminució

Habitatge

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

1 de febrer a
22 de febrer
per optar a la
1a convocatòria per vacandes entre
març i agost

Famílies catalanes que hagin percebut la prestació econòmica per infant a càrrec del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya durant l’any 2009. També
famílies nombroses, monoparentals o amb fills
amb alguna disminució de fins a 6 anys d’edat

www.gencat.cat
Tel. 012

Indefinit

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

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

Persones amb problemes de dependència
vinculats a la mobilitat

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

Programa “Noces d’Or”

Indefinit

Matrimonis que celebren els 50è aniversari
de casament

OAC /
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Renda bàsica emancipació

Tot l’any

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

Oficina Local d’Habitatge

Ajuts personalitzats a l’allotjament

Temporal

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

Àrea de Comunitat - Serveis Socials
Oficina Local d’Habitatge

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

Fins l’ 11
d’abril del
2010 o fins
que s’esgoti
el pressupost
per cada una
de les línies

- Per a habitatges particulars: famílies,
comunitats de propietaris
- Per a edificis del sector terciari i actuacions
integrals en blocs d’habitatges:
empreses privades, institucions sense finalitat
de lucre, altres ens corporatius

Ajut Pla renova’t d’enllumenat per a comerços per a la compra de bombetes, làmpades,
sistemes de control d’encesa i regulació de
nivell d’il·luminació energèticament eficient
Subvencions per a desenvolupar activitats
i serveis d’interès públic o social en matèria
de salut pública per a l’any 2010

Salut

Indefinit

Indefinit

Ajut Pla Renova’t per a la compra i
instal·lacions d’obertures i proteccions
solars tèrmicament eficients

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.

Treball

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

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

iii
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Infants de 4 a 12 anys

Fins l’ 11
d’abril del
2010

- Empreses constituïdes amb personalitat
jurídica pròpia.
- Persones físiques que desenvolupen activitat
empresarial.

14 de febrer
de 2010

Associacions, fundacions i altres entitats sense
ànim de lucre

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 constituirse 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

www.gencat.cat

www.gencat.cat

Oficines de Registre de la
Diputació de Barcelona
www.diba.cat/cido

Serveis Territorials de Treball

Habitatge
Un estudi situa en uns 200 els
habitatges desocupats a Sant Celoni
A Sant Celoni hi ha uns 200 habitatges desocupats que es concentren
fonamentalment a la zona més cèntrica de la població (zona del carrer
Major i carrers adjacents). Aquesta dada es desprèn de les conclusions
preliminars de l’estudi realitzat el darrer trimestre del 2009 per identificar els habitatges buits, que ha realitzat una empresa externa contractada per l’ajuntament. L’accés a l’habitatge, tot i la reducció de preus,
no ha millorat excessivament tant per la pèrdua de poder adquisitiu de
moltes llars com per la restricció del crèdit bancari. Per això, l’objectiu
del consistori és reduir tant com sigui possible el nombre de d’habitatges desocupats mitjançant la seva reincorporació al mercat, principalment a través de les borses de lloguer públiques, que permetin accedir
a un habitatge assequible a curt termini a famílies amb necessitats que
s’han vist molt perjudicades per la conjuntura actual.

Registra’t ja !
Registre únic per a tots els sol·licitants d’habitatge
de protecció oficial de Catalunya
La inscripció en aquest Registre permet:
• Accedir a promocions d’habitatge de protecció oficial, tant de compra
com de lloguer.
• Pisos gestionats per la Borsa d’habitatge, Borsa Jove o Borsa Mediació
per al lloguer social.
Aquest registre proporciona informació (dades actualitzades i reals)
sobre la necessitat d’habitatge a tot Catalunya en general i a Sant Celoni
en particular per garantir una adequada gestió i adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.
Per poder inscriure’s cal:

Estudi
En una fase preliminar, amb l’estudi de diferents dades disponibles
sobre els habitatges existents al municipi abans de juny del 2008, es va
determinar l’existència de 461 habitatges possiblement buits.
El treball de camp realitzat sobre aquesta base d’habitatges s’obtenen
les dades següents:
412 adreces amb tarifa domèstica, de les quals:
• 240 (58,3 %) són habitatges desocupats
- 185 (77,1 %) són habitatges buits
- 31 (12,9 %) en venda / lloguer
- 11 (4,6 %) en rehabilitació
- 8 (3,3 %) en estat ruïnós
- 1 (0,4 %) hi viuran properament
- 4 (1,7 %) altres
• 131 (31,8 %) són habitatges ocupats
• 12 (2,9 %) habitatges ocupats per activitat econòmica.
• 29 (2,7 %) no són habitatges, locals, solars...
49 adreces amb tarifa industrial, de les quals:
• 13 (26,5 %) són habitatges desocupats:
- 7 (53,88 %) són habitatges buits
- 3 ( 23,1 %) en venda / lloguer
- 1 ( 7,7 %) en rehabilitació
- 2 (3,3 %) en estat ruïnós

• Ser major d’edat.
• No disposar d’un habitatge o no disposar-ne d’un d’adequat.
• Residir i estar empadronat a Sant Celoni.
• No superar el límit d’ingressos establert per la normativa.
Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la
sol·licitud i mantenir-se al llarg de tot el seu període de vigència que és
de tres anys.
La documentació que cal per inscriure’s és:
• Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones
que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat.
• Fotocòpies del DNI o NIE, de tots els membres de la unitat de convivència.
• Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la parella
estable.
• Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència:
- Última declaració de la renta, en el cas que no es tingui;
- Informe de vida laboral i certificat d’ingressos de l’empresa de
l’any vençut.
• Declaració responsable del sol·licitant i membres de la unitat de convivència signada.

• 30 (61,2 %) no són habitatges
• 4 (8,2 %) són habitatges ocupats
• 2 (4,1 %) habitatges usats com a activitat econòmica
Així doncs, el volum del parc vacant consolidat a Sant Celoni se situaria
al voltant dels dos centenars d’habitatges, la qual cosa suposa un percentatge aproximat sobre el total de parc d’habitatges estimat a finals
de 2009 entre el 2,46 % i el 2,58 %. Aquestes dades permet actualitzar
la xifra de 1.165 habitatges vacants que recollia el Cens de població i
habitatges realitzat l’any 2001 per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Altres dades d’interès obtingudes arrel de l’estudi:
- L’habitatge buit es concentra fonamentalment a la zona més cèntrica
de la població (zona del carrer Major i carrers adjacents)
- Nou de cada deu casos de parc vacant es composa d’habitatges plurifamiliars.
- L’estat de conservació és majoritàriament satisfactori, no obstant això
hi ha nivells significatius d’habitatges amb deficiències (24,7 %) i, en
menor grau, en mal estat (3,8 %).
- L’antiguitat d’aquest parc d’habitatges buits predominen els datats
entre 1970 i 1990.

La inscripció al Registre no dóna cap altre dret ni suposa en particular,
l’adjudicació automàtica de cap habitatge.
Els impresos de sol·licitud i declaració responsable els podeu trobar al
web www.santceloni.cat/habitatge i a l’Oficina Local d’Habitatge on ja
us podreu inscriure.

Resolucions de les sol·licituds d’ajuts
al lloguer de l’any 2009
Des de la Generalitat de Catalunya s’estan enviant per correu les resolucions que donen resposta a les sol·licituds de subvencions de l’any
2009 per a pagar el lloguer a persones amb risc d’exclusió social. En
cas de resolució favorable, recordeu que heu de portar a l’Oficina Local
d’Habitatge, l’original i les fotocòpies dels rebuts corresponents als lloguers de l’any 2009 que no vareu presentar amb la sol·licitud per tal de
poder cobrar la subvenció atorgada i la carta que heu rebut.
De les 283 sol·licituds tramitades, 120 s’han resolt favorablement i una
trentena ja han cobrat els rebuts presentats abans del mes de juny.

- La gran majoria del parc vacant al que s’ha pogut aproximar la superfície té menys de 90 m2.
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Espai
Obert
Habitatge
En
portada
Catalunya contra el càncer de Sant
Celoni es prepara per l’exposició i
la venda de manualitats
Vols col·laborar-hi?
L’Associació Catalunya contra el càncer de Sant Celoni ja està preparant la seva primera activitat pel 2010: l’exposició i venda de manualitats. Es farà, com sempre, a
Can Ramis i s’obrirà al públic el 6 de març. Per tant, tothom hi pot participar aportant
algun objecte fet artesanalment, manualitats, quadres etc. L’associació recollirà els
objectes de l’1 al 4 de març a Can Ramis de 6 a 8 del vespre. La inauguració serà el
dissabte 6 de març a les 7 de la tarda.

La campanya de Reis de Creu Roja
porta joguines a 410 infants
La campanya de Creu Roja va aconseguir portar joguines a 410 infants
de diferents poblacions del Baix Montseny, entre elles 78 famílies de Sant
Celoni amb 77 nens i 79 nenes. La recollida va comptar amb la col·laboració
de comerços, alguna escola i particulars de Sant Celoni, Llinars del Vallès
i de Santa Maria de Palautordera. A més, es van organitzar diferents actes
com una marató a la piscina municipal Sot de les Granotes de Sant Celoni o
un partit de voleibol a Llinars del Vallès. Aquest any el nombre de joguines
recollides ha estat de 1000, la gran majoria usades. 15 voluntaris de Creu
Roja amb la col·laboració de 10 nois/es de 14 a 16 anys i una professora
del col·legi Cor de Maria es van encarregar de la selecció, empaquetatge i
distribució de les joguines.

Tots hi esteu convidats!

Junta local de Sant Celoni

A casa nostra també es pateix fam
Apunta’t a la Cadena Solidària
Càritas Parroquial de Sant Celoni ha iniciat una tasca d’atenció als més
necessitats tot creant un banc d’aliments juntament amb l’Ajuntament,
amb l’ajut de la Fundació dels Aliments de Barcelona i la Unió Europea
que proporcionen aliments de forma gratuïta.
Malgrat aquesta valuosa col·laboració, en molts moments cal adquirir productes de primera necessitat. També és necessàri atendre qüestions d’infraestructura, al local d’atenció i al magatzem ubicats a l’antiga biblioteca
de “La Caixa”.
Per això s’ha posat en marxa una Campanya a nivell municipal, per tal de
que cadascú en la mesura de les seves possibilitats pugui col·laborar en
aquesta tasca.
Trobareu butlletes d’inscripció a la parròquia i a les botigues i establiments de Sant Celoni. També us podeu posar en contacte amb nosaltres
al telèfon 696 47 85 96, o bé passant pel local els dijous i divendres de 10
a 12 del matí.

La Coordinadora d’Entitats Solidàries,
botiguers i Ajuntament promouen una
campanya d’ajut a Haití
La Coordinadora d’Entitats Solidàries, la Unió de Botiguers i Comerciants,
l’Associació de Veïns i Comerciants Anselm Clavé Centre i l’Ajuntament de
Sant Celoni promouen una campanya de recollida de diners per ajudar Haití
després del devastador terratrèmol que ha patit aquest país caribeny. A diferents comerços del municipi s’han repartit unes guardioles amb el lema
“Sant Celoni amb Haití! Amb un euro de cada celoní i celonina podrem sumar una bona ajuda per mitigar la desgràcia”.
Les entitats promotores reconeixen que tot i que el context econòmic actual
és complicat, Sant Celoni sempre ha demostrat que és un municipi solidari.
La Coordinadora d’Entitats Solidàries formada per l’Associació Equatoriana,
Associació Al Madaa-Horitzons, Associació Oudiodial, Càritas parroquial, Cor
de Maria, Creu Roja, GRIMM, Mans Unides, NICAT, PROIDE La Salle, Trup de
Nassos i Ajuntament de Sant Celoni, treballa des del municipi en diferents
projectes de cooperació i solidaritat.
Un cop s’acabi la campanya s’informarà de la recaptació final i de la seva
gestió per diversos mitjans de comunicació.
Pots col·laborar-hi a més d’un centenar de comerços del municipi.

Connexió a Internet a preus assequibles
L’Ajuntament ha treballat l’últim any per fer més
accessible l’accés de la ciutadania a Internet.
Així, a banda de les zones públiques i gratuïtes
amb cobertura Wi-Fi, del servei de préstec d’ordinadors portàtils a la biblioteca i de la possibilitat
d’utilitzar gratuïtament NetBooks municipals en
diversos establiments amb terrassa, a partir del
passat mes de juny, també està disponible per a
la ciutadania l’ADSL de Sant Celoni.
Aquesta ADSL ofereix velocitats de 1 i 2 Mb a 7 i
12 euros mensuals respectivament. Per poder-se
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connectar no cal tenir telèfon fix, i només s’ha de
contactar amb l’empresa proveïdora del servei,
la qual realitzarà la instal·lació del receptor
necessari, informarà del ventall d’avantatges i
possibilitats que ofereix, i continuarà, al llarg
dels pròxims mesos, facilitant el pagament de la
instal·lació en sis mesos.
Actualment, hi ha prop d’un centenar de persones usuàries d’aquesta ADSL, i totes les que han
fet arribar el seu parer, han manifestat un alt grau
de satisfacció per la qualitat del servei rebut.

ADSL Sant Celoni
• Connexió d’1 i 2 Mb
• Preu 7 i 12 euros/mes
• Sense necessitat de telèfon
• Pagament de la instal·lació
en 6 mesos

Partits polítics

El partit dels dilluns
Tot i que el màrqueting polític no ho aconsella, els de CiU mai hem tingut
complexes en reconèixer-ho. Quan fem política pensem més en el dilluns, i el
dimarts, i el dimecres, etc., que amb dissabte i diumenge.
Sempre és més atractiu ser partidari de grans proclames, de grans promeses, de
rebaixar l’exigència. Símptomes clars del cap de setmana. Però el dilluns la gent
vol poder anar a treballar, i a l’escola, i a cal metge, i a fer tot allò que és una
mica més rutinari, a vegades menys agraït, que requereix més esforç però que
és, precisament, el que et permet tenir bons caps de setmana. Fer-ho al revés és
intentar començar la casa per la teulada.
No tot el que ens afecta es pot arreglar des de l’Ajuntament, i la dinàmica
d’opulència i la ruïnosa planificació econòmica dels socialistes ens han posat en
una situació molt complicada. Però ens en podem sortir.
L’any 2007 l’Ajuntament va ingressar 1.968.000 euros relacionats amb la
construcció. L’any 2009, només 323.000, un 84% menys. Tot i això, durant
aquest període s’ha tirat endavant l’escola bressol, l’escola de teatre, l’oficina
d’habitatge i s’ha augmentat la despesa en educació i en serveis socials, dues
prioritats per a nosaltres. La previsió per aquest any és tant exigent o més que la
de l’any passat. Per exemple, arran de la crisi, es preveu que els ingressos de l’Estat
baixin un 16%, uns 500.000 euros. I, en canvi, augmenta un 2% l’IVA.
Amb aquestes dades, creiem que queda demostrat que de la manera com hem
gestionat: més exigència, més rigorositat, més eficiència i reduint la despesa dels
regidors, dietes, telefonia, representació, “pica-piques” d’inauguracions, i algunes
festes, etc., ens en podem sortir. Només demanem que tothom en pugui ser
conscient. Que ja no es pot demanar qualsevol cosa i, sobretot, que no s’hauria
de demanar segons què si és amb el fi de crispar electoralment l’ambient social.
És massa seriós com per no ser responsables. Però ens en sortirem.

Sant Celoni ja pot expedir el carnet de donant d’òrgans
Una moció de l’Associació de Donants de Sant, Creu Roja i CUP
ho ha fet possible
L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de Sant Celoni, ubicada al Safareig, ja pot
expedir el carnet de donants d’òrgans gràcies a la moció que l’Associació de
Donants de Sang, la Creu Roja Sant Celoni i la CUP van presentar al ple del
21 de desembre i que va ser aprovada per unanimitat. A més, cada mig any
L’Informatiu haurà d’explicar la possibilitat de fer-se el carnet de donant d’òrgans
i tots els mitjans públics municipals s’hauran de fer ressò de les campanyes de
donació de sang.
Unes 1.200 persones esperen actualment un trasplantament d’òrgans a
Catalunya. Tot i així, se’n van fer 459 el primer semestre del 2009, un 20% més
que en el mateix període del 2008. Aquest increment suposa que el nombre de
trasplantaments assolits en sis mesos a Catalunya va ser el més alt de la història.
Malgrat aquests resultats positius, la relació entre les persones que necessiten
òrgans i el nombre d’òrgans disponibles és desproporcional. El motiu principal
de rebuig a la donació és el desconeixement per part de la família dels desitjos
del possible donant.
Aquest fet demostra que és imprescindible millorar el sistema d’informació i
facilitar l’expedició del carnet de donant, a més de treballar per incrementar les
donacions de sang. Sensibilitzar la societat sobre aquest gest solidari que no
només permet salvar vides, sinó millorar la qualitat de vida dels pacients.
CUP Sant Celoni
www.santceloni.cup.cat

santceloni@cup.cat

Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni

santceloni@ciu.info

Aprendre de l’experiència

Un any més sense pressupostos?

La lliçó que es podria treure dels referèndums locals sobre l’autodeterminació
de la nació catalana és que el nivell de l’administració municipal té un paper
molt destacat en el procés d’obtenció de la independència. A nivell municipal,
és imprescindible, per descomptat, resoldre la neteja i l’asfaltat dels carrers,
l’emplaçament de l’hospital, el sistema d’assistència social, la recaptació de taxes,
l’habitatge protegit, les entrades i sortides de la vila o l’existència de mitjans
de comunicació locals. Alhora, la mena de col·laboració establerta entre forces
polítiques sobiranistes i entitats amb un compromís cívic hauria de tenir una
traducció en la propera composició de l’ajuntament si es vol seguir avançant
sense interrupcions en la construcció nacional. Indubtablement, la importància de
l’eix social segueix mereixent la màxima atenció dins un plantejament d’estat del
benestar com és el nostre. Però casos com el de la nova llei del cinema, impulsada
pel conseller Tresserras, ens mostren la necessitat d’anteposar sovint l’eix nacional
quan el que es pretén és superar les situacions de clara discriminació contra el
poble de Catalunya heretades del franquisme i mantingudes pels successius
governs de l’estat.
Hi pot haver una força sobiranista que vulgui destacar més la llibertat de les
persones i la capacitat emprenedora dels individus i una altra que faci bandera
de l’històric eslògan d’independència i socialisme. De fet, en la mesura en què
les forces polítiques patriòtiques vagin abandonant l’atrinxerament en postures
exclusivistes, començaran a trobar fórmules de col·laboració molt més estables per
a la consecució dels objectius compartits. Si no volem, doncs, malbaratar temps i
esforços, cal que una nova consciència, una nova actitud positiva, aparegui com
a resultat de la recent experiència de treball compartit per una causa comuna. La
del nostre poble, la de la nostra llibertat.

Aquest any 2010 està previst l’acabament de les obres del pas subterrani al carrer
Roger de Flor que ha finançat el Ministeri de Foment i també el túnel d’entrada a Sant
Celoni pel carrer Dr. Trueta a càrrec del govern de la Generalitat. Per altre banda, i
gràcies a les ajudes del Govern central, disposarem d’una nova escola d’adults i d’un
centre de dia. Pel centre de dia es destinaran els prop d’1,8 milions d’euros que rebrà
el nostre municipi del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.

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

Ja sabem que són temps difícils però les administracions han de continuar treballant
per millorar els serveis a tota la ciutadania, esperem doncs que l’administració local,
és a dir, el nostre govern local amb el Sr. Deulofeu al capdavant, també ho faci.
Aquest 2010 s’han d’adquirir els terrenys on s’ha d’ubicar el nou hospital i això és
responsabilitat de l’actual govern municipal que, una vegada feta l’adquisició, ho ha
de comunicar a la Generalitat. Esperem que s’iniciï el procés el més aviat possible,
ara no hi ha més excuses. Ens hem posat d’acord en la ubicació i la Generalitat està
esperant que el nostre Ajuntament posi a la seva disposició els terrenys.
També és responsabilitat de l’equip del Sr. Deulofeu mirar d’arribar a un acord i
presentar uns pressupostos per aquest nou any que responguin a les necessitats reals
tant de Sant Celoni com de la Batllòria. L’any passat no va ser així i, per això, durant
2009 es va prorrogar el pressupost del 2008. Estem doncs a l’espera de l’actuació de
l’equip de govern.
Tot i així, fins al dia d’entrada d’aquest escrit (27-01-2010), el Grup Municipal
Socialista no ha rebut cap trucada del Sr. Deulofeu per fixar una data per parlar del
pressupost del 2010.
Ho hem dit moltes vegades, especialment en temps difícils necessitem empenta,
lideratge i molta dedicació, també de l’equip de Govern de CiU. Això és precisament
el que esperem que ens porti aquest 2010 que tot just comença. I és que hi ha
problemes que, tot i s’esquivi insistentment la mirada, no poden esperar.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat
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AGENDA

Exposicions

RECTORIA VELLA
Del 23 de gener al 7 de març

Les maculatures de Tharrats
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

divendres, 5 de febrer

Ball de disfresses amb
l’orquestra Nueva Etapa

Joan Tena, en concert
Artsclap - Nits amb cultura

A 2/4 d’11 de la nit
Al Pavelló Municipal d’Esports
Preu: Sopar, 5 euros. Ball, 8 euros (públic
general), 3 euros (components comparses).

A les 6 de la tarda
A la Sala Petita de l’Ateneu
Preu: gratuït

diumenge, 14 de febrer

divendres, 26 de febrer

dissabte, 6 de febrer

Roda de Ter - Presa de Sau
Sortida de Senders del CESC

Banc de sang a Sant Celoni
Amb una vegada no n’hi ha prou

Teatre: Els accidents del Petit Príncep
a càrrec de la Cia. L’Aviador

A les 7 del matí
A la Plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

A les 11 de la nit
A la Sala Petita de l’Ateneu
Preu: 10 euros
Organitza: Artsclap - Pere Espinosa

A les 10 del vespre
A la Sala Gran de l’Ateneu
Durada: 80 minuts
Preu: 12 euros (públic general), 6 euros
(majors de 65, menors de 14, carnet jove).
Menors de 2 anys, gratuït

CAN RAMIS

Concert: Le Pim Pam Pum + UMA +
grup convidat
Sessions’n’sona 2010

Del 7 al 28 de febrer

Les 25 ballades de la Colla
del Filferro

A les 11 de la nit
A la Sala Petita de l’Ateneu

Inauguració: 7 de febrer ales 11 del matí

Horari:
Divendres i dissabtes, de 6 a 8 del
vespre Diumenges de 12 a 2/4 de 2
del migdia i de 6 a 8 del vespre (el
diumenge 14, només tarda)

Caminant pel Bisaura
Caminada Gastronòmica del CESC
A 1/4 de 8 del matí
A la Plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

TAXI - SERVEI DE GUÀRDIA
de 20 a 8 h
NOVEMBRE

Taxi
guàrdia

Taxi
retén

1-7

L1

L2

8-14

L2

L3

15-21

L3

L4

22-28

L4

L5

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

diumenge, 7 de febrer

Exposició: Les maculatures de Tharrats
Visita comentada per a adults
A les 5 de la tarda
A la Rectoria Vella
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Ball de disfresses infantil
A les 5 de la tarda
A la Sala Gran de l’Ateneu
Preu: gratuït

A 2/4 de 7 del vespre
A la Plaça de la Vila
Organitza: Colla de diables

Enterrament del Carnestoltes i
Correfoc
A les 7 de la tarda
A la plaça de la Vila

Sardinada i Concert
A les 9 del vespre
A Can Ramis
Preu: 3 euros (concert)
8 euros (sopar + concert)
Organitza: Bocs i Cabres de Sant Celoni

Concert i Ball a l’Ateneu
amb l’Orquestra Maravella

divendres, 19 de febrer

A les 6 de la tarda
A la Sala Gran de l’Ateneu
Preu: 7 euros

Nit de lletres: Poemes 1969-2007:
Antologia, de Marta Pessarrodona
Tertúlia literària conduïda per Joan Mañas
A les 9 del vespre
A l’Hotel Suís

Xocolatada i animació infantil

dissabte, 20 de febrer

A 2/4 de 6 de la tarda
A la Plaça de la biblioteca
Organitza: Agrupament Erol

Travessa per Vallter
Sortida del CESC - Alta Muntanya

Hora del Conte:
L’oca d’or, amb Albert Estengre

A les 6 del matí
A la Plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

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

Ball de màscares

Petita hora del conte
El cul gandul amb Olga Cercós
A 2/4 de 12 del migdia
A la Biblioteca l’Escorxador

A les 12 de la nit
A la Sala Petita de l’Ateneu
Organitza: Bocs i Cabres de Sant Celoni

Capvuitada de Gitanes

dissabte, 13 de febrer

A les 11 de la nit
A la Sala Gran de l’Ateneu
Preu: gratuït

Carnestoltes

Març

A les 11 del matí
A la plaça de la Vila
Organitza: Colla del Ferro

Vetlla del Carnestoltes

divendres, 12 de febrer

DLL DM

Ball de Gitanes
25a ballada de la Colla del Filferro i
30a del Ferro

Inauguració de l’exposició de les 25
ballades de la Colla del Filferro

A les 11 del matí
A la Plaça de la Vila
Organitza: Colla del Ferro

Febrer

A les 11 del matí
Sortida del Casal d’avis l’Esplai
Organitza: Colla del Ferro

dimecres, 17 de febrer

Inauguració del Clic per a les escoles i
del web de Gitanes del Baix Montseny i
Ballada de colles del Baix Montseny

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Cercavila de Gitanes

Tret de sortida de la Festa de Gitanes

A les 11 del matí
A Can Ramis

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

Festa de Gitanes
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Arribada del Rei Carnestoltes

De Sant Martí a Santa Maria de
Montnegre
Sortida de Natura del CESC
A les 8 del matí
A la Plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC
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A 2/4 de 7 de la tarda
Al carrer Esteve Cardelús (darrere
Biblioteca)

15
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Rua de Carnestoltes

22
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28

29

30

31

A les 7 de la tarda
Sortida del carrer Esteve Cardelús
(darrere Biblioteca)

Exposició:
Les maculatures de Tharrats

Sopar de Carnaval
CASAS - 93 867 57 58
CHANUT - 93 867 18 03
DRAPER - 93 867 03 74
MAS - 93 848 40 76
SANCHO - 93 867 01 67
VIGAS-CARDONA - 93 867 06 48

A les 9 del vespre
A la Pista Coberta del Camp Municipal
d’Esports

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

De 5 a 9 del vespre
A Can Ramis

Cinema: Monty Phyton and the Holy
Grail, de T. Gillian
IV Cicle de Cinema Comentat
A les 9 del vespre
A la Sala Petita de l’Ateneu

dissabte, 27 de febrer
Banc de sang a Sant Celoni
Amb una vegada no n’hi ha prou
De 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre
A Can Ramis

Teatre i titelles: Don Juan. Memòria amarga de mi. A càrrec de la Cia. Pelmànec
A les 10 del vespre
A la Sala Gran de l’Ateneu
Durada: 75 minuts
Preu: 12 euros (públic general), 6 euros
(majors de 65, menors de 14, carnet jove).
Menors de 2 anys, gratuït

diumenge, 28 de febrer
Sortida del CESC al Balandrau (2.584 m)
A 2/4 de 7 del matí
A la Plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Concert: Sessions’n’sona 2010
Montnegres + Vertigen + grup convidat
A les 6 de la tarda
A la Sala Petita de l’Ateneu

divendres, 5 de març
Artsclap - Nits amb cultura
A les 11 de la nit
A la Sala Petita de l’Ateneu

dissabte, 6 de març
Concert: Sessions’n’sona 2010
Phox + Ignation + grup convidat
A les 11 de la nit
A la Sala Petita de l’Ateneu

diumenge, 7 de març
Calçotada a Can Patiràs (Campins)
Activitat del CESC
A les 11 del matí
A la Plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Concert i Ball a l’Ateneu
amb la Principal de la Bisbal
A les 6 de la tarda
A la Sala Gran de l’Ateneu
Preu: 7 euros

dissabte, 13 de març
Discoteca per a joves

diumenge, 21 de febrer
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Cinema: Les noies de la llenceria,
de Bettina Oberli
Cinema a l’Ateneu 2009-10

Visita comentada familiar
A les 5 de la tarda
A la Rectoria Vella

A les 7 del vespre
A la Sala Petita de l’Ateneu
Organitza: JSC (Joventut Socialista de
Catalunya)
Preu: 2 euros

diumenge, 14 de març
Concert: Fem sonar les musiquetes
Espectacle familiar en suport de la Bressola
A les 12 del migdia
A la Sala Gran de l’Ateneu
Preu: 12 euros (públic general), 6 euros
(majors de 65, menors de 14, carnet jove).
Menors de 2 anys, gratuït

