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Sant Celoni dignifica la qualitat
i el subministrament de l’aigua

En portada
EDITORIAL
Francesc Deulofeu
Alcalde

Sant Celoni avança
Amb la determinació d’anar saldant deutes
històrics al municipi, dediquem la portada
d’aquest Informatiu al projecte que s’ha aprovat aquest darrer mes en relació al subministrament de l’aigua de consum humà. Aquest
projecte ens permetrà fer el pas de l’aigua
simplement clorada, a completament tractada amb més garanties per al consum, gràcies
a la construcció de dos nous dipòsits i l’ETAP
(Estació de Tractament de l’Aigua Potable) que
contempla. A més, les darreres tecnologies ens
portaran a fer un ús més eficient de l’aigua i,
per tant, rendibilitzar recursos. Així mateix,
ens permetrà alliberar un espai molt valuós
al centre (on hi ha el dipòsit actual, sobre La
Salle) per destinar-lo a aparcament de vehicles.
Altres canvis importants que s’anuncien en
aquest butlletí són l’inici i el calendari de les
obres previstes per a la conversió i dignificació de Can Ramis com a Casa de Cultura i la
modificació del Pla General per a fer possible
la construcció del nou hospital a Can Riera de
l’Aigua i el nou parc de bombers a ca l’Alzina
Nou, entre d’altres.

SUMARI

I com que ja hi som ben a prop, aprofito per
desitjar-te un bon estiu i per recordar-te que
hi ha un munt d’activitats que t’esperen: els
Dijous a la Fresca, la Setmana Gastronòmica,
els abonaments d’estiu al Sot de les Granotes,
les activitats d’estiu per a infants i joves, les
passejades guiades, les rutes saludables, el torneig de Futbol Sala, la 1a Fira de música Sound
Celoni, les Nits de Lletres... No te les perdis!
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Sant Celoni dignifica la qualitat i el
subministrament
de l’aigua
L’ajuntament de Sant Celoni per Ple municipal de 4 de maig va aprovar per
unanimitat el projecte de millora de la qualitat del servei d’aigua potable
al municipi per un import de 5.303.862,70 euros. Entre les accions destaca
la construcció d’una nova planta potabilitzadora d’aigua a Can Sans que
permetrà millorar-ne la qualitat passant de l’actual aigua clorada a aigua
tractada. També es preveu fer un nou dipòsit que substitueixi el de la Salle i
alliberar espai en aquest àmbit on s’hi farà un aparcament per a 75 places.

L’aigua de l’aixeta millorarà
la qualitat
Actualment la qualitat de l’aigua d’abastament a la xarxa de Sant Celoni presenta
diferents característiques segons el punt de captació: la totalitat de l’aigua es barreja a
l’actual dipòsit de La Salle, on és clorada i es distribueix tant a la xarxa com a la resta
de dipòsits de distribució.
Amb la construcció d’una planta potabilitzadora a Can Sans (ETAP) i dos dipòsits d’aigua potable de 1000m3 cadascun, es garantirà que l’aigua de consum de boca millori la
seva qualitat de forma substancial. Deixarem de beure aigua clorada i passarem a beure
aigua tractada. Les obres començaran al juliol de 2010 i tenen una durada d’11 mesos.
Els cabals procedents de la Mina i Pou de Santa Maria de Palautordera són de molt bona
qualitat, però en episodis plujosos, l’aigua captada presenta nivells elevats de terbolesa.
D’altra banda, en els històrics de les analítiques dels pous de la Batllòria s’observen
episodis puntuals de nivells relativament elevats de ferro i manganès, sempre però dins
dels límits establerts per la normativa sanitària vigent (RD140/2003).
Per interconnectar els punts d’abastament amb la nova ETAP i els dipòsits de distribució caldrà construir canonades de transport dels cabals. Aquestes obres començaran el
juliol de 2010 i duraran 10 mesos. L’actuació permetrà la connexió amb les xarxes principals corresponents a cada pis de pressió (Batllòria, Molí de Les Planes, Pertegàs, etc.).
Així es permetrà establir nivells de pressió adequats per a cada zona (pis de pressió),
millorant les deficiències actuals en aquest aspecte.
El doble dipòsit de distribució suposarà la substitució de l’actual que hi ha a La Salle
per un de més petit de 500 m3 receptor dels cabals de la mina de Palau i l’estació
d’elevació als dipòsits del Turó i Virgili. Aquesta actuació es fa necessària pel fet que
els cabals de la mina i pou de Palau arriben per gravetat en aquest punt. Per aquesta
actuació s’ha tingut en compte aspectes com la situació en un racó de la parcel·la
per tal de lliurar-ne la resta; tractament d’insonorització de les instal·lacions i sobrecàrrega del sostre del dipòsit apte per a vehicles. A la part de parcel·la alliberada s’hi
construirà un aparcament per a 75 vehicles. Les obres començaran el juliol de 2010 i
tenen un termini de 8 mesos.

Garantia en el subministrament, també a l’estiu
Després de molts anys amb problemes de subministrament d’aigua en temps de restriccions estiuenques, Sant Celoni fa un pas endavant per garantir la
quantitat d’aigua.
Aigües Ter Llobregat (ATLL) està construint una canonada de gran
diàmetre des de la instal·lació de tractament d’aigua marina (ITAM) a
Blanes fins l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Cardedeu
per portar aigua ja tractada en condicions de ser lliurada directament a
la xarxa de distribució per al seu ús de boca. Aquesta actuació ha de garantir el subministrament al seu pas per tots els municipis que travessa,
essencialment en èpoques de fort estiatge, en els quals els abastament
propis minven fins a assecar-se totalment.
Aquest actuació precisa d’un ramal de connexió amb la xarxa de Sant
Celoni, per tal que pugui donar el servei al municipi. Consisteix en una
canonada de 300 mm. de diàmetre que intercepta l’artèria d’ATLL al seu
pas pel marge dret del pont de La Sila sobre La Tordera, punt on actualment s’està executant l’arqueta de connexió, i fins al dipòsit del Turó.
Ateses les condicions topogràfiques, l’aigua tractada arribarà al dipòsit
per gravetat, sense la necessitat de ser bombada amb el conseqüent
estalvi energètic, i la innecessària creació de noves infraestructures de
bombeig, el que representa una millora respecta la situació actual.

Millores en el rendiment
de la xarxa: menys pèrdues,
més pressió, més eficàcia
Sorea ha fet un estudi de fuites de la xarxa per millorar-ne el rendiment, mitjançant mètodes acústics. Aquesta tecnologia consisteix en
la instal·lació d’un conjunt de prelocalitzadors enllaçats amb un equip
correlador acústic, permet efectuar una revisió de l’estanquitat de la
xarxa d’una forma fiable, en un temps reduït, i no destructiu (no precisa
l’execució de cales que malmeten la via pública).
Aquestes actuacions en conjunt són les que garantiran la millora en qualitat (ETAP) així com la garantia de subministra (dipòsits i connexió amb
ATLL en els estiatges) en un servei essencial com ho és l’abastament
d’aigua potable, i que han de seguir amb la resta de renovació de xarxa
urbana, per tal d’anar donant més pressió a la xarxa, especialment en
el nucli àntic.

Dipòsits

Planta potabilitzadora

Tram de canonada i arqueta de l’artèria ATLL al seu pas per la Batllòria

Aquesta actuació es troba actualment en fase de modificació del projecte executiu per part de GPO (assistència tècnica d’ATLL), i es preveu que
durant el mes de juliol es lliuri el document definitiu, que ha d’iniciar el
procediment d’aprovació, conveni amb ATLL, i programació de l’execució de les obres.

Visita posterior de l’esplanada on s’ubicaran els nous dispòsits i l’ETAP a Can Sans

Sant Celoni tenia un dèficit important en el subministrament d’aigua que ens calia resoldre. Amb aquest projecte que presentem saldem
aquest deute en favor de la qualitat, l’eficàcia i la sostenibilitat: disposarem d’aigua tractada i no clorada com fins ara, que ens permetrà
beure aigua de l’aixeta de qualitat; garantim el subministrament també en períodes de sequera; millorem el rendiment de la xarxa amb

Marià Perapoch
Regidor d’Entorn

més pressió i sense pèrdues, i alliberem un important espai al centre per resoldre una altra necessitat: l’aparcament. Sense atabalar-nos,
però sense pausa, Sant Celoni fa camí cap a l’excel·lència. Enhorabona!
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Entorn
En portada
Comencen les actuacions a Can Ramis per
convertir-lo en Casa de Cultura
L’ajuntament ha aprovat el projecte de rehabilitació de l’històric edifici de Can Ramis, de propietat municipal inclòs en el Catàleg de
patrimoni arquitectònic de Sant Celoni. El projecte preveu dues fases: la construcció de dos edificis de nova planta amb façana al carrer Sant Josep, un com a sala polivalent i l’altre per acollir la ràdio municipal, i la rehabilitació integral de l’edifici existent per adequarlo a equipament cultural. Aquestes obres tenen un pressupost de 3.371.164,74 euros. De moment, ja ha començat la rehabilitació de
la façana i tot seguit es preveu que comenci la construcció dels edificis de nova planta.

Nova ràdio i nova sala d’actes
per a 240 persones

Rehabilitació de l’edifici històric
amb façana a la plaça de la Vila

Can Ramis dóna a dos carrers amb possibilitats funcionals totalment
diferenciades. De fet, el projecte de rehabilitació contempla l’accés obert
des del carrer Sant Josep fins a la plaça de la Vila per potenciar la comunicació entre els espais. Per la banda del pati, es farà una obra d’ampliació
amb l’adequació final de 350 m2 aproximadament i 2 nous d’equipaments destinats a:

L’edifici precisa obres per garantir les condicions tècniques de seguretat,
estabilitat i solidesa, i d’adequació posterior dels diferents espais a l’ús
cultural destinat a exposicions temporals i permanents entre d’altres.

a) Sala polivalent amb una capacitat per a més de 240 persones, per a
fer-hi xerrades, actuacions i que comptarà amb els elements auxiliars
annexes (magatzem, sala per equips tècnics...)
b) Edifici de nova planta de Ràdio Sant Celoni, amb façana oberta al
carrer Sant Josep i amb entrada des del pati de Can Ramis. L’estudi
principal s’ubicarà a la planta baixa visualment accessible per apropar
el servei al ciutadà.
Aquesta fase també contempla la urbanització del pati i la seva connexió
amb l’edifici històric amb rampes. Un cop estiguin fetes aquestes obres es
podrà iniciar la segona fase consistent en el reforç i canvi de l’estructura
de l’edifici per a la seva rehabilitació.

Les obres consistiran en:
a) Substitució de forjats de fusta en plantes i teulada, per adequar l’estructura existent, vist el seu futur ús com a equipament cultural.
b) Adequació dels espais interiors per a exposicions.
c) Obres per aïllament tèrmic i estalvi energètic en els accessos de l’edifici
antic.
d) Mesures d’evacuació de l’edifici històric: construcció de nova escala,
millora de l’existent i construcció d’un ascensor.
e) Mesures d’accessibilitat.
f) Creació de dependències auxiliars a l’ús d’exposicions: recepció, arxiu,
despatxos i trasters.
g) Construcció dels serveis sanitaris en planta baixa al servei de tot
l’edifici.

Neteja i reparació de la façana
Fa unes setmanes han començat les obres de rehabilitació de la façana
principal a la plaça de la Vila que consisteixen en la neteja, reparació i
consolidació del mur de maçoneria irregular amb les seves característiques falses juntes i les pedres que emmarquen els balcons i finestres.
També es restauraran els elements de fusteria i serralleria. Aquestes obres
tenen un termini d’execució de deu setmanes i està previst que estiguin
finalitzades abans de l’inici de la festa major de setembre. El pressupost
total de les obres és de 74.000,00 euros més IVA.

Rehabilitació de Can Ramis
Nous usos projectats a la planta baixa
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Aprovada la modificació del Pla
general per construir l’Hospital a Can
Riera de l’Aigua i el parc de Bombers,
als terrenys de ca l’Alsina nou
L’ajuntament ha aprovat la modificació del Pla
general d’ordenació que ha de permetre construir l’hospital nou als terrenys de Can Riera de
l’Aigua. Aquesta modificació permetrà posar
a disposició del CatSalut els terrenys necessaris per a la construcció d’un nou hospital en
un emplaçament que reuneix una superfície
mínima per a la ubicació del cos principal de
l’equipament i els seus serveis annexes, alhora
que possibilitarà una ampliació futura de l’equipament i la disponibilitat de bones comunicacions per garantir el fàcil accés dels usuaris, dels
subministraments i evacuació dels residus i
especialment dels transports sanitaris urbans.

ral d’ordenació per passar a sòl urbà amb ús
d’equipaments els terrenys de Ca l’Alsina nou,
al costat de la sortida del peatge de l’autopista.
D’aquesta manera, l’ajuntament podrà posar a
disposició de la Generalitat per la construcció
del nou Parc, uns terrenys que compleixen amb
els criteris fixats pels serveis tècnics de la Direcció General de prevenció, extinció d’incendis i
salvaments.

Ple municipal 29 d’abril
Sessió extraordinària
• Aprovació inicial del pressupost de la Corporació
per a l’exercici de 2010 de 20.703.281,77 euros.
Sí 7 CiU + 8 PSC; 2 No CUP

Ple municipal 4 de maig
Sessió ordinària
• Aprovació inicial de la modificació puntual del
Pla general municipal d’ordenació que ha de
permetre construir l’hospital nou als terrenys de
Can Riera de l’Aigua.
Sí 7 CiU + 6 PSC + 2 CUP
• Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla
general municipal d’ordenació per passar a sòl
urbà amb ús d’equipaments els terrenys de Ca
l’Alsina nou, al costat de la sortida del peatge de
l’autopista per a la construcció del nou Parc de
bombers.
Sí 7 CiU + 6 PSC + 2 CUP

D’altra banda, amb la voluntat de millorar
l’emplaçament i una major disponibilitat de
sòl de cara al futur Parc de bombers, l’ajuntament ha aprovat la modificació del Pla geneTerreny on s’ubicarà el nou parc de bombers

Reunió informativa sobre la simplificació de
tràmits per a l’obertura d’activitats econòmiques
Una vintena de professionals de Sant Celoni i
del Baix Montseny van assisitir el 12 de maig
a la reunió convocada per l’ajuntament per
explicar-los els darrers canvis produïts en la
tramitació d’obertura d’activitats. Segons la
nova normativa, en activitats que tenen un
menor risc d’incidència ambiental, si es presenta tota la documentació requerida (comunicació, declaració responsable, projecte tècnic,
certificació tècnica i autoliquidació de la taxa),

PLE MUNICIPAL

la persona interessada pot obrir l’activitat el
mateix dia, amb independència dels controls
posteriors que l’administració pugui portar a
terme. El regidor d’Entorn, Marià Perapoch
va recalcar que l’objectiu és “donar majors
facilitats als ciutadans que volen obrir una
activitat econòmica, un negoci o un comerç
en el municipi, simplificant els tràmits a realizar i establint un criteri general d’obertura
mitjançat el règim de comunicació prèvia”.

• Aprovació inicial de l’actuació conjunta d’obres
i instal·lacions per millorar la qualitat i el servei
d’aigua potable al municipi per part de Sorea SA.
amb un pressupost de 5.303.862,70 euros.
Sí 7 CiU + 6 PSC + 2 CUP
• Adjudicació provisional del contracte privat
per a l’arrendament d’un local a la plaça Josep
M. Alfaras on traslladar els serveis socials de
l’ajuntament situats actualment a al carrer Santa
Fe, 52 sense ascensor ni espais adequats per
atendre correctament les persones usuàries.
Sí PSC + CiU; abstenció CUP.
• Taxes del Centre Municipal d’Expressió per al curs
2010-2011. Sí 7 CiU + 6 PSC; abstenció 2CUP
• Suport a la iniciativa promoguda per la Federació
d’Associacions d’Amics del Camí de Sant
Jaume de Catalunya i l’Associació Gerunda de
recuperació, difusió i senyalització del Camí de
Sant Jaume al seu pas pel nostre municipi.
Sí 7 CiU + 6 PSC + 2 CUP
• Adhesió a l’acord subscrit per la Federació de
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques, CCOO de Catalunya i
la UGTde Catalunya, relatiu a la contractació de
persones aturades inscrites com a demandants
d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació
local. Sí 7 CiU + 6 PSC + 2 CUP
• Moció presentada pel grup municipal de la CUP
per rebutjar la possible instal·lació d’un “almacén
temporal centralizado” (ATC) al nostre municipi,
a Ascó o a qualsevol lloc de Catalunya.
Sí 7 CiU + 6 PSC + 2 CUP

La trobada va aplegar una vintena de professionals de Sant Celoni i el Baix Montseny

• Moció presentada pels grups municipals de la
CUP i del PSC a favor de la recuperació de la
memòria històrica, la col·locació d’una escultura
d’en Quico Sabaté i un mural d’homenatge al
municipi i a treballar des de l’ajuntament en la
recuperació de la figura de Quico Sabaté com a
lluitador antifranquista.
Sí 6 PSC + 2 CUP; No 7 CiU
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Educació
Comunitat
En
portada
Més d’un centenar
d’alumnes passen pel
Bus de les professions
Oferta de Formació
Permanent
ACTIVITATS JUNY
Servei de creació d’empreses
Durant el mes de juny
Finançament i pla econòmic financer, principals problemes de les Pimes. Cas pràctic
d’un Club de “triplet”

Més d’un centenar d’alumnes van visitar el Bus
de les professions els dies 26, 27 i 28 de maig
a l’aparcament de la Rectoria Vella. El Bus de
les professions és una unitat mòbil itinerant
que té com objectiu oferir a l’alumnat de 3r i
4t d’ESO, per mitjà de visites concertades, la
possibilitat de conèixer de prop les característiques de la formació professional i els corresponents cicles formatius que es poden estudiar a
Catalunya.

Club de feina
18 de juny - Recerca de feina per Internet
22 de juny - El procés de selecció

Biblioteca l’Escorxador
17 de juny - Conferència: Estima com vulguis

ACTIVITATS JULIOL
Servei de creació d’empreses
Durant el mes de juliol
Monogràfic: Aspectes a tenir en compte a
l’hora de muntar un restaurant

Centre Municipal d’Expressió
1 de juliol - Ceràmica
7 de juliol - Dibuix

L’Ateneu acull un
curs de dansa per a
mestres
Del 29 de juny al 2 de juliol, el Centre Municipal d’Expressió acollirà un curs de formació
dirigit a professors i professionals de la música
i de la dansa organitzat per l’ACEM (Associació
Catalana d’Escoles de Música). Als alumnes
que superin el 80% d’assistència se’ls donarà
un certificat amb el reconeixement com a
activitat de formació permanent per part del
Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya. Dansa per a tothom anirà a càrrec
de Glòria Sardà.

Els Jocs Florals d’enguany descobreixen 6
noves joves promeses
celonines
El divendres 28 de maig va tenir lloc a la sala
petita de l’Ateneu el lliurament de premis del
certamen literari local Jocs Florals 2010. Aquest
certamen convoca, anualment, els i les alumnes de 1r i 2n d’ESO, 3r i 4t d’ESO i un grup de
batxillerats i cicles formatius del Cor de Maria,
La Salle i l’IES Baix Montseny que presenten
obres en dues modalitats diferents: poesia
i prosa. Enguany s’hi van presentar un total
de 30 obres de considerable qualitat i molta
originalitat. L’alcalde, Francesc Deulofeu, que
va lliurar els vals de 30 euros per bescanviar a
la llibreria Els 4 Gats, posa en relleu “la importància d’aquests esdeveniments, que estimulen
les aptituds i capacitats dels i les alumnes, i els
permet compartir els seus treballs creatius”.
Els guanyadors d’aquesta edició van ser: Marina Morales, Sandra Maresma i Irene Reche,
en la modalitat de prosa, i Àlex García, Adrià
Reales i Albert Orero en la modalitat de poesia,
alumnes de l’IES Baix Montseny, La Salle, Cor
de Maria i Avet Roig.

Inscripcions als diferents centres
+ informació i inscripcions: www.acem.cat

Més informació:
www.santceloni.cat/clip
L’alcalde Francesc Deulofeu va ser l’encarregat
de fer els lliuraments

PREINSCRIPCIÓ
CURS 2010-11

Centre de Formació d’Adults
Baix Montseny

Cloenda del curs a les escoles
municipals de música i teatre

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Les escoles municipals de música i de teatre finalitzen el curs amb
quatre mostres del seu treball.

FORMACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS:
- Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà
- Prova d’accés als cicles formatius de grau superior
- Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
XERRADES INFORMATIVES:
Dimarts 29 de juny
19 h: Prova d’accés a CF grau mitjà
20 h: Prova d’accés a CF grau superior
21 h: Prova d’accés a la universitat
Lloc: Sala petita de l’Ateneu de Sant Celoni
PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ
De l’1 al 9 de juliol
Horari: de 15 a 21 hores
c/ Torras i Bages, 12, 1r. - Telèfon: 93 864 12 25
a/e: cfadults@santceloni.cat - www.santceloni.cat
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Escola de Teatre
Divendres, 18 de juny
a les 19 h
Grup Bàsic
a les 20.15 h
Grup Jove

Clínica dels embolics
Històries a la vora del foc

Dilluns, 21 de juny
a les 19 h
Grup Inicial
i a continuació
Aula Taller

Un bocinet del mag d’Oz
Poti-poti

Escola de Música
Dimarts, 22 de juny
a les 19 h
Concert de conjunts i de cors

Patrimoni
Passegem per la...

Ruta saludable de Sant Celoni

Aquest mes de juny s’han estrenat les “rutes
saludables”, que volen facilitar l’activitat
física en la vida diària de la població adulta,
sedentària i amb factors de risc cardiovascular. Avui us proposem que, tot fent la ruta
blava de Sant Celoni (pàg.18 Informatiu 52),
observeu i gaudiu d’alguns elements del
paisatge urbà.
Podem començar admirant els murs de pedra
vista que hi ha al llarg de la ruta. Són fets amb
pedres arrodonides per l’erosió de l’aigua
recollides vora el riu. Aquests murs separen
els jardins i patis, com al col·legi La Salle, però
també hi ha cases senceres amb parets fetes
amb aquestes pedres.

Negundo de l’Ateneu, amb mur de pedres rodones

Alguns dels carrers que farem tenen arbres alineats a les voreres. En coneixeu els seus noms?
Hi ha troanes a la carretera Vella, que quan floreixen omplen el carrer d’olor. Hi ha negundos
combinats amb arbres de l’amor a l’avinguda
de la Pau. Els negundos a l’hivern s’esporguen molt, i quan es desperten a la primavera
formen unes branques llargues i primes que no
fan massa ombra a l’estiu. Els arbres de l’amor
floreixen abans de treure la fulla, i ara ja tenen
els fruits, uns llegums rogencs, entre fulles amb
forma de cor.
A la majoria dels carrers de la zona del Sot de
les Granotes hi ha lledoners, arbres que històricament han acompanyat les eres dels masos,
amb la fusta dels quals es fabricaven forques,
mànecs i altres eines del camp. El seu fruit, el
lledó, és comestible, però qui se’n menja més

són els ocells. En canvi, part de la vorera del
carrer Francesc Moragas té una bona filera de
mèlies que ara es reconeixen bé perquè estan
plens de flors petites d’un color lilós.
Un altre carrer amb arbres alineats a la vorera
és Mn Jacint Verdaguer, on s’hi van plantar
erables de sucre de forma piramidal, de fulles
fines i molt lobulades. Són una varietat d’una
espècie originària d’Amèrica del Nord, i com
el seu nom indica, de la seva saba se’n pot
extreure un xarop ensucrat.
A la plaça de l’Estació fan ombra una bona colla de plàtans, arbres ben coneguts per la majoria de nosaltres. A l’aparcament hi ha quatre
bedolls, d’escorça blanca i fulles pèndules, i a
la vorera del costat de la via del tren hi trobarem uns quants arbres alineats: freixes de fulla
petita, arbres autòctons que podem trobar als
sots i vores humides dels nostres boscos.
Alguns dels arbres que mereixen ser nomenats
individualment són: el negundo del pati de
l’Ateneu, amb una soca engruixida que el fa
un arbre particular; el fals pebrer del pati del
carrer Germà Emilià amb Balmes, un arbre
singular d’origen sudamericà i de forma similar
a un desmai, les fulles i el fruit del qual desprenen una olor agradable semblant al pebre; el
til·ler del carrer Artesania, amb una capçada
espessa, de fulles amples amb el revers platejat
i flors a punt d’obrir-se per perfumar el carrer!
El desmai de la bòbila, al carrer Dos de Maig,
identificat com a arbre singular en l’inventari
d’arbres d’interès de Sant Celoni, actualment
amb escassa salut (aquest any s’ha plantat un
altre desmai al seu costat per substituir-lo quan
es consideri necessari); l’arboç de l’avinguda
de la Pau amb Esteve Brunell, un arbust típic
dels nostres boscos mediterranis; i, finalment,
el cedre de l’avinguda de la Pau, davant els
anomenats pisos del sindicat, on també hi ha
altres espècies com el margalló (una palmera pròpia de les zones més seques del nostre
país), l’avet de Douglas, amb unes pinyes
fàcils d’identificar perquè els sobresurten unes
bràctees de tres puntes, o la prunera de fulla
vermella, utilitzada molt en jardineria.

Desmai de la bòbila, al carrer dos de Maig

Fulles i flors del til·ler del carrer Artesania

També podeu observar les plantes dels balcons,
les finestres, els murs i els jardins: geranis, hortènsies, margarides, romanins, esparregueres,
rosers, heura, vinya verge i arbres fruiters com
el nesprer, l’olivera, el presseguer, la figuera, la
perera...
Fixeu-vos-hi bé, perquè tot això ho podeu veure
passejant per dins el nostre poble!
Marta Miralles Cassina

Presència d’esquirols no autòctons a Olzinelles
Fa unes setmanes que els guardes del parc del
Montnegre i el Corredor van observar uns quants
esquirols llistats a la zona de la font del Pradelló,
a Olzinelles.
Aquesta espècie no és originària del nostre país,
per la qual cosa si la trobem al bosc és perquè
alguna persona l’ha deixada anar. La seva presència no és una bona notícia perquè, com amb la
majoria d’espècies forasteres, podria convertir-se
en un problema de convivència i reemplaça-

ment de les espècies pròpies, provocar canvis
en el funcionament dels ecosistemes naturals o
aportar malalties i dificultats de supervivència a
d’altres espècies. També és possible que aquests
esquirols no puguin sobreviure en un medi que
els és estrany, i morin depredats o bé incapaços
de trobar aixopluc i menjar.
Aquests dies s’està intentant capturar aquests
esquirols i traslladar-los a llocs on puguin viure en
captivitat.

© Jordi Novell
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En portada
Cultura
Millores a la Biblioteca l’Escorxador
a partir del setembre
Durant l’estiu tindran lloc les obres d’adequació
A partir del 3 de setembre, la biblioteca
l’Escorxador disposarà d’un nou espai per a
adults; la sala d’actes del primer pis s’habilitarà com espai d’adults es redistribueix el fons,
hi haurà un nou punt d’atenció als usuaris,
noves connexions a internet i més espai per
al treball i l’estudi.
Per fer possibles aquests canvis, durant els
mesos d’estiu la biblioteca estarà treballant
de ple en la millora dels espais sense tancar
el servei de biblioteca. Això comportarà,
però, una reducció dels serveis entre Sant
Joan i la Festa Major. Els detalls es resumeixen a continuació:
La sala gran i l’espai del pis (on estava la sala
d’estudis) estarà totalment tancada al públic i
s’adequaran els espais infantils per acollir-hi
part dels serveis d’adults. La zona de novel-

les s’hi traslladarà parcialment, així com el
fons de guies de viatge, secció de diaris i
part de les revistes, els DVD de cinema, fons
d’oposicions i part del fons de creixement
personal. També es posaran a la sala infantil
dos ordinadors de consulta a Internet per a
adults, així com la disponibilitat de connexió a la xarxa WIFI de la biblioteca. El servei
d’impressions i gravacions d’Internet no es
veurà afectat ni tampoc el servei de préstec
de portàtils que continuarà oferint-se sense
interrupció.
Durant aquest temps no es podrà sol·licitar
material no exposat, ja que el fons no estarà
físicament disponible a la biblioteca. Durant
dues o tres setmanes la secció de música i
cinema no estarà disponible però tot seguit
s’ubicarà al passadís.

La inauguració dels espais serà el divendres
3 de setembre, tret de sortida dels actes de la
Festa Major. Hi haurà un espectacle infantil i
una visita teatralitzada dels nous espais remodelats per acabar amb un refrigeri.
De ben segur que les molèsties es veuran recompensades amb les millores que s’oferiran
a partir de setembre.

Horari
del 15 de juny al 15 de setembre
matins
dimecres de 10 a 13.30 h
tardes
de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h

Parla.cat és un espai virtual d’aprenentatge que té per objectiu posar a
l’abast de totes les persones, independentment del seu origen, residència
o nivell de coneixement de la llengua, els materials didàctics necessaris per
aprendre català.

ENTORN
Parla.cat presenta un entorn de formació
modern i atractiu que treu el màxim profit de les tecnologies de la informació i la
comunicació. Així, a més d’incloure eines
per promoure la interacció entre l’alumnat
com ara el fòrum, la bústia o el xat escrit,
incorpora les eines de veu tecnològicament
més avançades per practicar l’expressió oral
i la pronúncia.
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EINES

MODALITATS

Per facilitar l’accés a l’aprenentatge, tant les
instruccions d’ús de l’entorn com alguns
continguts del nivell bàsic es presenten en
català, castellà, anglès i alemany.
Però parla.cat no és només una plataforma
per a la vehiculació de cursos de llengua,
sinó que conté també recursos i eines adreçades a tota la comunitat docent. És el cas
de la Rambla virtual, un espai on aprenents i
docents trobaran textos, arxius i enllaços que
els permetran ampliar els seus coneixements
sobre la llengua i la cultura catalana.

Els cursos s’ofereixen en dues modalitats
d’aprenentatge:

NIVELLS
La proposta formativa s’organitza en quatre
nivells d’aprenentatge: bàsic, elemental,
intermedi i suficiència, cadascun dels quals
es divideix en tres cursos. Per a cada curs
es preveu una dedicació aproximada de 45
hores.

Modalitat lliure
Permet l’aprenentatge totalment autònom,
ja que els materials dels cursos són de lliure
accés. Els cursos d’aquesta modalitat són
gratuïts.
Modalitat amb tutoria
Permet l’aprenentatge amb el suport d’un
tutor o tutora que guia i motiva l’aprenent.
Els cursos d’aquesta modalitat són de pagament: 90 euros per curs.
Els serveis de tutoria són gestionats per
l’Institut Ramon Llull i el Consorci per a la
Normalització Lingüística.

La II Mostra
d’Entitats
va omplir
el centre de
Sant Celoni

A primera hora totes les entitats ja omplien la plaça de la
Vila i els carrers del centre de Sant Celoni

A mig camí cap a l’Oficina de Turisme, el cercavila de la Colla
Gegantera de Sant Celoni, va fer una parada per ballar una
sardana amb l’Agrupació Sardanista

L’Associació Oudiodial va omplir d’alegria la plaça acompanyats pel grup Casumaï de ball tradicional diola de
Casamance, del Senegal

Durant tot el dia a la carpa Associació de cooperants
catalans de solidaritat amb Nicaragua – NICAT es van anar
confeccionant les pinyates que es van trencar a mitja tarda

Passaltpas i la Colla del Ferro del Ball de Gitanes de Sant
Celoni van convidar a ballar tothom i a la plaça de la Vila

La Colla Bastonera Quico Sabaté van tancar les activitats de
carrer de la Mostra d’entitats 2010 amb l’ARRELCAT, Mostra
de Cultura Popular

El centre de Sant Celoni va quedar ben ple
de carpes i gent durant la II Mostra d’Entitats
el 29 de maig. Grans i petits, al llarg de tot el
dia, van poder participar a les múltiples activitats organitzades per les més de 50 entitats
presents al carrer.

Festes d’estiu 2010

Entitats i Ajuntament garanteixen un estiu ben viu!
El programa de festes d’estiu recull un bon
gruix d’actes que de nou posa de manifest el
dinamisme de les entitats i la vitalitat cultural del municipi.
Les entitats en són en bona part les protagonistes. Durant aquests propers mesos podrem
gaudir de la presentació de dues entitats noves,
per una banda els JASC – Joventut Alternativa
de Sant Celoni, el dissabte 26 de juny, i per l’altra els Soundceloni, el dissabte 10 de juliol. Així
mateix entitats que ja funcionen també treballaran de valent: els Bocs i Cabres celebrern la
Festa del Solstici d’estiu, , la Colla de Geganters
i Grallers de la Batllòria continua amb els actes
de celebració del seu 20è aniversari, l’Esplai
oferirà ball a l’Ateneu cada diumenge del mes
de juliol, bona part de les associacions de veïns
celebren la seva festa de barri, moltes entitats
esportives fan actes de cloenda de la temporada esportiva..

L’estiu s’anuncia amb l’arribada de la Flama del
Canigó, símbol d’identitat dels Països Catalans,
que s’estén de Salses a Guardamar i de Fraga
a Maó. L’ajuntament amb la complicitat de
l’Agrupació Sardanista Baix Montseny, l’Agrupament Escolta Erol i la Colla de Diables estan
treballant en un seguit de propostes perquè tots
els celonis i celonines coneguin i participin en
l’arribada de la Flama a Sant Celoni.
El programa d’activitats culturals de Dijous a
la Fresca ens acompanyarà durant tot el juliol i
agost i es complementarà amb les activitats organitzades per la Biblioteca, el centre Municipal
d’Expressió, els Tastets d’Estiu, concurs Sant
Celoni Sona!, Quedem a la fresca!...
www.santceloni.cat/estiu
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Comunitat
En
portada
Sostenibilitat
Cultura
Sant Celoni destina 20.000 euros a
la cooperació al desenvolupament
Els membres de la Coordinadora d’Entitats Solidàries desenvolupen projectes al 3r i 4t món
En el marc de la cooperació al desenvolupament mundial i mitjançant la Coordinadora
d’Entitats Solidàries (que agrupa associacions
i persones individuals que treballen en la sensibilització i actuació per la pau i la solidaritat)
Sant Celoni destina 20.000 euros a projectes
al 3r i 4t món.
En els propers Informatius, cada entitat presentarà el seu projecte de treball i l’impacte
d’aquestes actuacions en els països on van
destinades.
Si vols col·laborar amb la Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant Celoni, pots assistir
a la reunió que es fa cada primer dimarts de
mes de 2/4 de 8 a les 9 del vespre a l’Àrea de
Comunitat (c/ Santa Fe, 52 1r pis).

Aquests són els projectes finançats enguany:
Aportació
municipal

Entitat i projecte
Associació d’Equatorians
Ampliació d’un escola de Quito (Equador)

821,43 €

Cor de Maria
Reconstrucció de l’escola del poble de Los Puquios (Xile)

3.213,57 €

Creu Roja
Millora de la producció agropecuària a la Província de Bolívar (Equador)

3.414,29 €

Nicat
Material per a tallers formatius a la Casa Comunal d’un barri de Managua
(Nicaragua)

571,43 €

Associació de senegalesos “Oudiodial”
Medicines per a l’hospital de Bignona (Senegal)

814,29 €

Proide
Promoció de l’escolarització de nenes a la regió de Cusco (Perú)

2.464,29 €

Trup de Nassos
Projecte als campaments refugiats de l’Orient Mitjà i l’Àfrica

8.700,71 €
20.000,00 €

Una quarantena de persones conclouen
amb èxit un curs de formació en conducció
de carretons elevadors i auxiliar de cuina
L’Ajuntament de Sant Celoni, amb la collaboració del programa de projectes innovadors a favor de la integració de les persones
immigrades del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha dut a terme un curs de formació
laboral en dos perfils professionals: auxiliar
de cuina i conductor de carretons elevadors.
El curs, que s’ha realitzat entre el 8 d’abril i
el 20 de maig, es va iniciar amb un procés
de selecció a través del Servei d’Orientació
Laboral amb la col·laboració del Centre de
Formació d’Adults i l’Àmbit d’Immigració de
Sant Celoni. La formació ha consistit en un
bloc comú en àmbits com llengua catalana,
informàtica bàsica i orientació laboral i la part
pràctica a empreses de la zona: Alba Grup en
el cas del curs de carretoner – 24 alumes- i
al restaurant El Cruce, a través de l’empresa
Qualitat i Seguretat Alimentària -13 persones-.
Els i les alumnes han estat tutoritzats durant
tot el procés i han obtingut també un itinerari
personalitzat de formació segons les seves
pròpies circumstàncies.
Durant la cloenda, els i les alumnes van
valorar molt positivament l’experiència,
assegurant que els havia significat una gran
oportunitat més enllà dels evidents coneixements laborals, pel que fa al nivell de llengua
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catalana i el coneixement de l’entorn social
del municipi i, per tant, de relació amb la
població d’acollida en general.
Segons la regidora de Comunitat, Laura Costa,
“en el marc de la crisi sistèmica que patim,
aquest tipus de projectes ens permeten
contribuir, en la mesura que ens és possible, a la reconversió del mercat laboral. El
seu caire pràctic és encara més eficient.
En fem una valoració molt positiva, i per
aquest motiu enguany també ens hem
adherit al programa amb un nou projecte adaptat al màxim a les necessitats del
moment”

Servei d’orientació
jurídica per la ciutadania de Sant Celoni i
poblacions veïnes
L’Ajuntament de Sant Celoni, la Diputació
de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de
Granollers han iniciat un servei d’orientació
jurídica – SOJ – per la ciutadania de Sant
Celoni i les poblacions veïnes. El servei ofereix
un primer consell orientador en relació a
l’aspecte o problema jurídic plantejat, analitza
la viabilitat de la pretensió, informa sobre la
documentació necessària que cal aportar en el
cas de sol·licitar el dret a l’assistència jurídica
gratuïta -quedant exclosa però, la tramitació
de l’esmentada sol·licitud-, i també orienta
sobre la possibilitat de recórrer als serveis de
mediació o altres sistemes alternatius de resolució de conflictes per tal d’evitar el conflicte
processal.
Les matèries sobre les quals aquest servei
presta orientació jurídica són totes les pròpies
del dret, excepte els supòsits relacionats amb
la violència de gènere, l’estrangeria o l’àmbit
laboral.

Alumnes, mestres i responsables tècnics i polítics
durant l’acte de cloenda

Les persones usuàries d’aquest servei venen
derivades de Serveis Socials dels ajuntaments
del Baix Montseny. El servei, que s’oferirà fins
a finals d’any, està ubicat al Safareig els dijous
a la tarda de 4 a 7.

L’Ajuntament, el
CAP i les escoles
posen en relleu el
Dia Munidal sense
tabac
Coincidint amb el Dia Mundial sense tabac, el
Centre d’Atenció Primària, l’Hospital de Sant
Celoni i l’Ajuntament van organitzar dilluns 31
de maig diverses activitats amb l’objectiu de
conscienciar la ciutadania dels efectes nocius
del tabac, l’addicció que genera i donar a conèixer els recursos existents per deixar de fumar.
Durant tot el dia a l’entrada del CAP hi va haver
una taula amb material informatiu i es van
realitzar cooximetries per saber la quantitat de
monòxid de carboni que tenim quan respirem.
També es va organitzar un concurs de cartells
publicitaris adreçat als alumnes de 2n d’ESO
dels centres educatius del municipi, amb quatre categories. Els guanyadors van ser:
- El missatge més saludable:
Raquel Pagès (La Salle)
- El més elaborat:
Mireia Moreno (Cor de Maria)
- El més creatiu: Núria Archs (L’Avet Roig)
- El més original: Gisela López (IES Baix
Montseny)
Aquests treballs estan exposats al CAP.

Programa de formació, suport i assessorament als comerços
L’ajuntament de Sant Celoni i la Unió de Botiguers i Comerciants, en col·laboració amb
la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç impulsen un programa d’assessorament
individual i personalitzat als establiments
comercials. El programa consta de tres tipus
d’actuacions:
- Consultoria individual realitzada per un
equip tècnic professional que posa a disposició dels comerciants les solucions més
adients davant els problemes i dubtes que
poden sorgir en la gestió diària del negoci.

Alumnes de l’Escola
d’Adults participen
en una xerrada
sobre consum
Una trentena d’alumnes dels grups d’ensenyaments inicials del Centre de Formació d’Adults
van assistir a una xerrada-col·loqui sobre drets
i deures dels consumidors organitzada des
de l’àmbit de Salut de l’ajuntament i amb el
suport de la Diputació de Barcelona. A més de
situar el marc legal, la sessió va resoldre molts
dubtes particulars dels i les assistents, que la
van valorar molt positivament.

- Mystery shopping (client misteriós). Tècnica
amb la qual la botiga és avaluada mitjançant
personal que actua d’incògnit com a client
i observa com l’atenen. Una vegada detectades les deficiències, es proposen millores
per a la captació de clientela potencial i
fidelització de l’actual.
- Formació sobre estratègia, gestió i direcció de l’empresa, marxandatge, gestió de
personal, desenvolupament del producte,
tècniques de gestió empresarial, atenció a la
clientela, habilitats directives, actuacions de
dinamització conjunta, etc.

Els alumnes de l’Escola d’Adults van poder treballar a
partir de casos reals

Si esteu interessats en qualsevol d’aquestes
actuacions, adreceu-vos a l’àmbit de Desenvolupament. C/ Bruc, 26, 1a planta. Telèfon
93 864 12 16

Seguretat ciutadana
Campanya de control de l’ús
del cinturó i dels sistemes de
retenció infantil
Durant les primeres dues setmanes de maig, la Policia Local va portar a
terme una campanya de control de l’ús del cinturó de seguretat i els sistemes de retenció infantil als cotxes que circulaven per Sant Celoni que
va comportar la denúncia de 22 infractors: 19 conductors i 3 acompanyants. En total es van fer 8 controls a diferents hores del matí i tarda.
Aquesta campanya, d’àmbit nacional, estava orientada a fomentar l’ús
dels elements de seguretat passiva i combatre la indisciplina viària.

La prova d’avís confima la
necessitat d’una nova sirena
La darrera prova periòdica de sirenes d’avís en cas d’accident químic
organitzada per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat
el 5 de maig passat, va confirmar la necessitat d’instal·lar una nova
sirena al municipi. L’ajuntament ha traslladat aquesta petició a la Generalitat per garantir una millor recepció. El so d’activació es va sentir
correctament a tots els punts menys a la zona de Bombers i a Can
Riera de l’Aigua mentre que el de desactivació, tot i sonar tres vegades,
no es va sentir gairebé enlloc. Des de la prova celebrada a la tardor,
Riells Viabrea compta amb una nova sirena que també dóna servei a
la Batllòria, fet que va millorar molt la recepció del so. Les proves de
sirenes d’avís d’accident químic es fan puntualment cada mig any a tot
Catalunya. La propera serà el mes de novembre.
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Sostenibilitat
En portada
Visita a un centre energèticament sostenible
Dos alumnes del CEIP la Tordera, dos mestres
i dues representants dels ajuntaments de Sant
Celoni i Santa Maria de Palautordera es van
desplaçar divendres 14 de maig a Sant Sadurní
d’Anoia amb la resta de representants de les
13 escoles que participen al projecte europeu
d’estalvi energètic 50/50 per conèixer en directe com s’aplica aquesta metodologia. Alumnes
i professors de l’Institut Intermunicipal del
Penedès, on s’aplica des del curs 2006-2007,
van ser els guies de la visita al centre on
es van poder veure l’aplicació de mesures
d’estalvi energètic així com les inversions que
s’han realitzat a partir del retorn del 50% estalviat. A més el CEIP la Tordera va rebre una
“maleta energètica” amb diversos aparells
per prendre mesures energètiques i material
didàctic i de suport per iniciar el treball d’avaluació de la realitat energètica de l’escola.

Compartir cotxe en temps de crisi a Sant Celoni
És sabut per tots que estem en un període
de crisi i que ha arribat el moment de retallar
despeses. Podem trobar moltes maneres per
reduir despeses en pràcticament tots els àmbits:
electricitat, gas, cistella de la compra, combustible per el cotxe… Compartir Cotxe podria ser un
bon recurs per estalviar diners i a més estalviar
energia i reduir les emissions de CO2.
A través de la pàgina web de l’Ajuntament de
Sant Celoni (www.santceloni.cat) s’ofereix la
possibilitat de Compartir Cotxe des de l’any
2005, facilitant la trobada entre persones que
disposen de vehicle i volen compartir les places
disponibles, o bé persones que no en tene i necessiten desplaçar-se ocupant aquestes places.
Omplint un senzill formulari amb l’origen i destí, i les preferències de cerca és molt fàcil trobar
a un acompanyant per a compartir un viatge,
ja sigui per anar a treballar, a la universitat o a
altres destins.
Utilitzant aquest servei el municipi de Sant
Celoni intenta millorar la utilització de l’espai
públic, reduint els cotxes en la via pública. En
definitiva, es tracta de fomentar l’ús racional del
transport privat.

El número d’usuaris del servei de Compartir
Cotxe de l’Ajuntament de Sant Celoni va en augment cada any, així com els viatges compartits.
En l’últim any el número d’usuaris s’ha incrementat en 35 usuaris, dels quals un 54,29% són
dones i el 45,71% són homes. El número total
de viatges que s’han anunciat durant el 2009 ha
sigut de 20, dels quals un 21% han arribat finalment a compartir el trajecte, i s’han compartit
uns 75 viatges diaris. Això significa que, a part
dels cotxes que s’han reduït en la via pública, el
promig d’ocupació del vehicle ha sigut de 2,91
usuaris, i s’ha aconseguit que, entre tots els usuaris que han compartit el cotxe, s’hagin estalviat
un total de més de 76.818 euros durant aquest
últim any.
Els més grans contaminants del medi ambient
són els automòbils, compartint cotxe podem reduir les emissions de CO2. En l’últim any s’han
pogut reduir les emissions de CO2 compartint
cotxe a Sant Celoni, deixant d’emetre més de
32 tones de CO2. A més, li
hauríem d’afegir altres despeses que s’han reduït, però que
són més difícils de comptabilitzar, com els costos derivats
de la contaminació acústica,
l’accidentalitat, etc.

Les ecoetiquetes: comprar respectant el medi
ALIMENTS

SISTEMES DE RECOLLIDA SELECTIVA

OFICIALS

OFICIALS

Ecoetiqueta

Entitat que l’atorga

On la podem trobar?

Punt Verd

Sistema d’etiquetatge europeu que obliga a tots
els envasadors a estar adherits a un sistema de
recollida selectiva d’envasos, excepte en el cas
d’envasos retornables

Distintiu de garantia
de qualitat ambiental

Consell Català de Producció
Agrària Ecològica de la Generalitat de Catalunya

En productes vegetals i animals, i productes elaborats a
partir seu.

SIGRE

Equivalent al Punt Verd en els envasos de productes farmacèutics a l’Estat Espanyol

http://www.ccpae.org
Agricultura ecològica
Unió Europea

DEVOLUCIÓ I RETORN

Símbol identificatiu dels envasos que es posen al
mercat a través d’un sistema de dipòsit, devolució
i retorn.

Etiqueta genèrica de la Unió
Europea que garanteix el
compliment del Reglament
CEE 2092/91

ENVASOS
Holanda

França

OFICIALS
A la Unió Europea podem trobar etiquetes equivalents
atorgades per organismes acreditats inscrits en un registre
europeu. Han de mostrar el segell de l’organisme certificador

Itàlia

Sistema d’etiquetatge europeu que identifica
el tipus de material amb què és fet l’envàs amb
l’objectiu de facilitar la recollida i reciclatge

NO OFICIALS
Ecoacero

Pro Cartró

NO OFICIALS
Ecoetiqueta

Entitat que l’atorga

On la podem trobar?

Associació Vida Sana (organització no governamental)

En productes vegetals i animals, i productes elaborats a
partir seu.

Vida Sana
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Tetra pak

Alumini

Marca col·lectiva per diferenciar els productes
i/o productors membres d’un associació que
compleixen el reglament intern

Espai públic
L’Escola Bressol Municipal estrena pati
El pati de l’Escola Bressol Municipal ha estat
objecte d’una acurada actuació, que l’ha dotat
de tot un seguit de recursos lúdics i educatius.
El projecte redactat amb les aportacions tant
de personal tècnic municipal com del propi
centre, ha tingut en compte un munt d’aspectes per fer-lo ben atractiu i d’utilitat per a
la canalla: jocs de diferents tipologies, fonts,
paviments de textures diverses, sorrals, arbrat...configuren un nou espai, que ben segur,
esdevindrà un lloc de referència.

Es renova un tram de
clavegueram a l’avinguda
Catalunya
Durant la segona quinzena de maig s’ha renovat un tram del clavegueram de l’Avinguda
Catalunya, entre el passeig de la Rectoria Vella
i el carrer d’Esteve Cardelús. L’acció s’inscriu
en el marc d’adequació continuada de punts
que s’ha detectat en mal estat.

Noves jardineres
al carrer Prim

Reparacions de l’asfalt a
diversos punts del municipi

El carrer Prim disposa de tres noves jardineres, que el potencien com a zona comercial i
d’enllaç primordial entre eixos comercials. Es
tracta de mobiliari urbà de la mateixa qualitat i
disseny del que està dotada tota la zona comercial centre (bancs, papereres, jardineres...).

Recentment s’han reparat diversos punts de
la xarxa viària municipal, que es trobaven
prou deteriorats o en trams tant amplis que
no es possible d’arranjar-los mitjançant asfalt
en fred. L’hivern plujós i fred d’enguany ha
accelerant els processos de deteriorament
del paviment, que, en altres circumstàncies
més temperades no es produeixen. Diputació
amb Ramón i Cajal i Canigó; accés a l’IES
Baix Montseny; Sant Martí; Campins; Germà
Emilià...són alguns dels eixos que experimentaran millora després d’aquesta intervenció.

Gossos abandonats a Sant Celoni
durant els darrers mesos
L’Ajuntament de Sant Celoni té la obligació per Llei de recollir els gats i gossos que es troben abandonats. Aquesta
acció suposa que aquests animals restin en un centre que faci funcions d’acollida. El millor per ells és trobar persones que els vulguin adoptar i l’ajuntament - els ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni - no hagin d’assumir les
despeses.
Si hi teniu interès adreceu-vos a l’Àrea d’Espai públic (Tel. 93 864 12 16, c/ Bruc, 26 de 8 a 15 h o
a la Masia Can Clarens de Vallgorguina (Tel. 600 585 990 - 93 707 44 12).

ADOPTA’LS!
Nom: Caius
Gènere: Mascle
Raça: Gos d’Atura
Edat: Adult

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

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

Nom: Lord
Gènere: Mascle
Raça: Gat europeu
Edat: Cadell

Nom: Golf
Gènere: Mascle
Raça: Gat europeu
Edat: Cadell

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

Nom: Reina
Gènere: Femella
Raça: Gat europeu
Edat: Cadell

Nom: Pintxu
Gènere: Mascle
Raça: Beagle
Edat: Adult
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En Turisme
portada
Sant Celoni ja té Oficina de Turisme
L’Oficina està situada al carrer Major, 53, a l’Hospital Vell,
i obre els dimecres, divendres i caps de setmana
L’ajuntament va inaugurar dissabte al
migdia una Oficina d’informació turística
a l’edifici de l’Hospital Vell situat al carrer
Major, número 53. Aquest nou equipament
es vol convertir en espai de referència per a
totes les persones que visitin Sant Celoni i
el Baix Montseny i que vulguin conèixer els
seus recursos i productes turístics.
Durant l’acte d’inauguració, l’alcalde Francesc
Deulofeu va afirmar que “ja tocava que el
miler de cotxes que passa cada cap de
setmana pel municipi tinguessin un lloc
on ser atesos i que poguéssim posar en
valor les nombroses meravelles que ens
envolten, per gaudir-ne i per sentir-nos-en
partícips”. L’alcalde va presentar la marca
turística Sant Celoni. Bosc Cuina i Patrimoni
que “recull tres grans atractius del municipi
i a més, identifica Sant Celoni com un lloc
turístic singular, diferenciat, de qualitat i
no de temporada”. Tres persones referents
en aquests tres àmbits: Martí Boada, Santi
Santamaria i Carme Aymar, van felicitar la
iniciativa i la necessitat de disposar d’un
centre des d’on projectar el municipi i el Baix

Montseny. Per la seva banda, l’alcalde els va
agrair la seva condició “d’ambaixadors de
Sant Celoni a tot el món que ha fet que
moltes persones situessin el municipi al
mapa”.

aquest gest es confirma un dels objectius de
la Fundació, “obrir-nos a la ciutadania a
la que hem de donar servei, més enllà del
punt de vista mèdic”.

Martí Boada va destacar la gran riquesa ecològica de l’entorn natural de Sant Celoni i va
parlar de la importància que tindrà el Museu
del Bosc de Catalunya que es construirà al
municipi “no només a nivell català, sinó
com una institució de referència europea”.
Santi Santamaria va insistir en la “qualitat de
la matèria prima que utilitzem a la cuina,
dels productes de la terra i especialment
del Baix Montseny” que segons va dir, en fa
bandera allà on va. La pintora Carme Aymar
va fer un repàs del patrimoni cultural i arquitectònic del municipi.
L’ajuntament i la Fundació privada Hospital
de Sant Celoni, propietària de l’edifici, han
signat un conveni de cessió per 10 anys de la
primera planta de l’edifici. En aquest sentit,
el gerent de la Fundació, Rafael Gotsens,
present a la inauguració, va afirmar que amb

1a Setmana Gastronòmica del 2 al 9 de juliol
L’ajuntament de Sant Celoni amb el suport
de l’Associació d’Empresaris Turístics del
Baix Montseny i restauradors de Sant Celoni
promouen una setmana dedicada a la cuina
del Baix Montseny. El tret de sortida serà
la mostra gastronòmica “Tastets d’estiu” el
divendres 2 de juliol i es clourà el divendres 9
amb una jornada vinícola. Durant la setmana
es programaran diferents activitats i alguns
restauradors oferiran un menú gastronòmic
amb productes del Montseny i/o del Montnegre a preus assequibles.

Dissabte 3 de juliol

Del 3 a l’11 de juliol

Mercat de productes del Montseny

Menú de la setmana gastronòmica

Plaça de la Vila

Restaurants celonins

De 10 a 21 h a la plaça de la Vila es vendran embotits, làctics i formatges, castanyes, conserves
i herbes, pa, coques i xurros, i altres productes
elaborats al Montseny.

Diversos restaurants de Sant Celoni oferiran
un menú gastronòmic amb productes del
Montseny i/o del Montnegre a preus assequibles. Consulta el web santceloni.cat o el fullet
per conèixer els restaurants que hi participen.

Del 5 al 9 de juliol
Cuina en directe
Mercat municipal

Divendres 2 de juliol
Tastets d’estiu
Plaça de la Vila

A partir de les 21 h a la plaça de la Vila es podran degustar les creacions de 13 restaurants
i pastisseries a més de veure l’exposició “Les
pomes de la vall d’Arbúcies. Un patrimoni a conservar”. El preu del tiquet és de 13 euros i inclou
tres plats, unes postres, beguda i cafè. A Sant
Celoni, els tiquets es poden adquirir a: Pastisseria Lleonart, Tretze Vents, Cansaladeria Bonsoms
i L’Estanc del carrer Major.

Cada dia a les 10 h una demostració taller de
cuina en directe per part d’alguns restauradors
de Sant Celoni. S’eleborarà una recepta diferent
amb productes del mercat. Hi podràn participar
un màxim de 15 persones. Cal inscriure’s a l’OAC
a partir del 28 de juny.

Lliurament premi concurs receptes
Mercat municipal

A les 12 h es farà el lliurament de premis del
concurs de receptes Del Mercat a la taula, a càrrec de Santi Santamaria

Degustació, curs i venda de vins
Plaça de la Vila

Dimarts 6 de juliol
Taller de cuina per a nens i nenes
de 6 a 12 anys
Plaça de la Vila

Les 6 de la tarda, taller de cuina del Baix
Montseny per observar, experimentar i descobrir amb tot allò que mengem. Places limitades.
Inscripció a l’OAC a partir del 28 de juny.
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Divendres 9 de juliol

De les 18 a les 22 h es podràn degustar diversos vins dela DO Empordà per un mòdic
preu de 5 euros (inclou 3 tastos i la copa). A
les 19 h hi haurà una xerrada d’iniciació al
tast de vins. (places limitades, cal inscriure’s a
turisme@santceloni.cat)

Esports
Nova zona d’activitat
física per a gent gran
al Parc de la Rectoria
Vella
El parc de la Rectoria Vella disposa des del
mes de maig, d’un nou equipament, pensat
per facilitar l’activitat física i lúdica per a gent
gran. L’equipament ha estat lliurat i instal·lat
per la Diputació de Barcelona, que va valorar
molt positivament la proposta de l’ajuntament de Sant Celoni, que competia amb prop
de 200 municipis de la província, per poder
rebre una de les 90 zones d’activitat disponibles. La instal·lació, assimilable a una zona
de jocs infantils (també els infant la poden
emprar), permet exercitar diferents aspectes:
agilitat, mobilitat d’articulacions, equilibri...

El 4 de juny es va presentar amb la participació de
les persones que participen al Programa municipal
d’activitat física

Sant Celoni acull el
campionat territorial
júnior B de bàsquet
El cap de setmana del 29 i 30 de maig, els 8
millors equips del Campionat Territorial de
Barcelona Júnior, nivell B, varen competir per
títol, al Pavelló municipal. Amb l’organització
sempre acurada del Club Bàsquet Sant Celoni,
el Club Bàsquet Puigcerdà es va imposar
en una emocionant final al Club Bàsquet
Montgat. Els joves júniors del Sant Celoni no
van passar per molt poc a la final, en perdre
per només 1 punt, davant el campió.

En un apassionant partit a casa contra el Sant
Pere de Torelló, el Pitres es va jugar l’ascens a
segona catalana el darrer cap de setmana de
maig. El partit va estar controlat fins que en
un episodi desafortunat, l’àrbitre va mostrar
targeta vermella al porter celoní, poc abans
del final de la primera part. Al final, desenllaç
esfereïdor: gol del Sant Pere al minut 89...i
als 30 segons, una jugada increïble del Pitres
permet empatar el partit i assolir l’ascens.
Felicitats!

Instal·lada la xarxa de
protecció del Camp de
futbol
La imatge habitual de Camp Municipal
d’Esports ha canviat amb la instal·lació
d’una completa xarxa perimetral llargament
esperada que ha de fer minvar les pilotades
a vehicles i vianants dels carrers adjacents
(avinguda Catalunya, Esteve Cardelús i passeig dels Esports) i el risc dels esportistes
a l’hora de sortir del recinte per recollir les
pilotes perdudes.

Els celonins,
Benhmbarka i Brown,
guanyen la cursa
El Corte Inglés
Mohamed Benhmbarka i Louise Brown, tots
dos residents a Sant Celoni, han aconseguit el
seu tercer triomf consecutiu a la cursa El Corte Inglés disputada el 30 de maig. El fondista
marroquí Mohamed Benhmbarka (AE Blanc
i Blau) amb un temps de 33:04 i la britànica
Louise Brown (CA Sant Celoni) amb un registre de 40:13 es van imposar a la 32a edició de
la Cursa davant 58.024 corredors.

El Pitres puja a
segona catalana!

Amb la xarxa perimetral el camp ha guanyat en seguretat

Les germanes
celonines, Lombardo
Orihuela, triomfen a
Granollers
Susana i Paqui Lombardo Orihuela van finalitzar en primera i segona posició a la cinquena
edició dels 10 km de Granollers que es van
disputar dissabte 29 de maig al llarg del riu
Congost. Les celonines van imposar-se davant
560 atletes, un nou rècord de participació.

La nova junta i un renovat equip han assolit l’objectiu

El sènior del Club Patí
Sant Celoni a primera
catalana!
L’equip sènior del Club Patí Sant Celoni ha
aconseguit pujar a primera catalana després
d’una temporada molt regular durant la qual
només ha cedit un empat i 2 derrotes en els
26 partits disputats. D’aquesta manera, a
falta de 2 jornades pel final de la lliga ja van
aconseguir el gran premi: l’ascens a primera
catalana. A més han arrodonit la temporada
proclamant-se campions del seu grup. Felicitats! i ja els van al darrera perquè el prebenjamí ha quedat primer de la seva lligueta!

A falta de 2 jornades pel final de la lliga ja van aconseguir l’ascens

Pòdium 2010

Acte de reconeixement
als èxits esportius celonins
Divendres 18 de juny a la tarda
Jardins de la Rectoria Vella
Mohamed Benhmbarka i Louise Brown es van imposar
davant més de 58.000 corredors

Pòdium de la cinquena edició dels 10 km de Granollers
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Treball

Habitatge

Gent
gran

Família

Subvencions
i ajuts
En portada
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Ajuts

Terminis

Qui ho pot demanar

Tramitació

Subscripció temporal i gratuïta a una publicació periòdica

del 1 al 25 de
juny de 2010

Joves que compleixen 18 anys
durant el 2010

www.gencat.cat/18

Ajut per a menjador

Pendent de
publicació

Segons les bases del Consell Comarcal

Àrea de comunitat

Ajuts per a Activitats d’Educació Permanent

Durant el curs
2010 - 2011

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

Centre per a la Formació i l’Ocupació
del Baix Montseny Sax - Sala

Ajuts per a Escola de música i teatre

Durant el curs
2010 - 2011

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

Centre Municipal d’Expressió - Escola
de Música i Escola de Teatre

Programa “Noces d’Or”

Indefinit

Matrimonis que celebren els 50è aniversari
de casament

OAC /
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

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

Perceptors dels
Ajuts el lloguer
l’any 2009 – Fins
al 30 de juny
Noves sol·licituds

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

Oficina Local d’Habitatge

Renda bàsica d’emancipació

Tot l’any

Joves entre 22 i 30 anys per pagar el lloguer

Oficina Local d’Habitatge

Prestacions d’especial urgència
(antics Ajuts personalitzats a l’allotjament)

Temporal

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

Àrea de Comunitat - Serveis Socials
Oficina Local d’Habitatge

Complement de la pensió

Tot l’any

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

Àrea de Comunitat - Serveis Socials

Informe intern d’idoneïtat - TEDI

Temporal

Propietaris individuals que volen fer obres de
rehabilitació del seu habitatge Comunitats de propietaris que volen
rehabilitar el seu edifici

Oficina Local d’Habitatge

Ajuts a la rehabilitació d’habitatges
i d’edificis

Fins el 21 de juny

Propietaris i comunitats que han sol·licitat
l’informe intern d’idoneïtat o el TEDI en la
convocatòria del 2009

Oficina Local d’Habitatge

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

Fins el 30 de setembre de 2010

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

Àrea de Comunitat -Serveis Socials
Oficina Local d’Habitatge

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

Fins el 30 de setembre de 2010

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

Àrea de Comunitat -Serveis Socials
Oficina Local d’Habitatge

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

Dos mesos després de la data
d’alta al corresponent règim de
la Seguritat Social o de la data
d’alta a la mutualitat del col·legi
professional que
correspongui.

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

Serveis Territorials de Treball

Crèdit formació per al treball per finançar
cursos de millora professional per a persones aturades.

Fins a l’1 de
novembre de
2010

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

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

Habitatge
Passos per obtenir ajuts a per a la
rehabilitació d’edificis i habitatges
L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) ofereix ajuts
econòmics a la rehabilitació d’edificis i habitatges. Per poder obtenir aquests ajuts cal presentar-se en primera instància a les convocatòries
iii (Informe Intern d’Idoneïtat, en el cas d’habi-

tatges) i TEDI (Test de l’Edifici, en el cas d’edificis), es tracta d’estudis tècnics preliminars
que us informaran si les obres que preteneu
fer, compleixen els requisits per optar a ajuts.
Una vegada es tingui una resolució favorable de

l’iii o TEDI, cal presentar-se a la convocatòria
d’Ajuts a la Rehabilitació on es resoldrà sobre
el pressupost protegible de l’actuació que voleu
fer així com la quantia de la subvenció que se
us atorga.
Les obres s’hauran d’ajustar al contingut de
l’informe TEDI i es podran iniciar una vegada realitzada la inspecció per a la redacció
del TEDI i s’hauran de finalitzar dins els 18
mesos posteriors a la notificació de la resolució provisional de la subvenció a atorgar pels
ajuts a la rehabilitació.
En el cas d’habitatges caldrà substituir l’informe TEDI per l’Informe intern d’idoneïtat (iii) i
els acords han de ser entre els propietaris en
cas d’existir-ne més d’un. Fins el 21 de juny
està obert el termini per a sol·licitar els Ajuts
per part de les comunitats i dels propietaris
que l’any 2009 van sol·licitar l’ informe TEDI
o l’iii.

Convocatòries
Passos que fa la Comunitat de propietaris
Passos que fa l’Oficina Local d’Habitatge i la Generalitat de Catalunya

El 30 de juny s’acaba el
termini per sol·licitar els
ajuts al lloguer
Les persones beneficiàries el 2009 de l’ajut al
lloguer per a unitats convivencials amb risc
d’exclusió tenen de termini fins el 30 de juny
per sol·licitar la prestació permanent per al
pagament del lloguer. Per poder percebre
aquesta prestació cal realitzar el pagament
del lloguer mitjançant transferència bancària
o rebut domiciliat (càrrec en compte).

Per sol·licitar l’informe TEDI o iii passeu a
informar-vos per l’Oficina Local d’Habitatge, al Safareig.

Subvenció a fons perdut
de fins a 35.000 euros per
la conversió d’habitatges
lliures en protegits
Ajuts directes a promotors que qualifiquin
habitatges lliures en protegits i préstecs convinguts que poden arribar als 35.000 euros
en el cas de qualificar-se com habitatges amb
protecció oficial de règim general o especial a
lloguer per 25 anys.
Es poden qualificar els habitatges de nova
construcció (els que estan per començar o
s’estan construint), els habitatges nous que
mai han estat ocupats i els que provenen
d’una construcció existent rehabilitada.

Campanya per incentivar
el lloguer dels habitatges desocupats
L’Ajuntament ha iniciat una campanya per
incentivar el lloguer dels habitatges desocupats que hi ha al municipi, a partir de les
dades d’un estudi realitzat l’any passat. En
aquest sentit s’ha enviat una carta a tots els
propietaris informant dels serveis i ajuts que
ofereix l’Oficina Local d’Habitatge i convidant a posar els seus habitatges desocupats a
lloguer mitjançant la Borsa Jove i de Mediació.
Aquestes actuacions s’emmarquen dins de les
accions informatives dels serveis i ajuts que
ofereix l’Oficina els quals s’han recollit en la
Guia de serveis i ajuts de l’Oficina d’Habitatge
del Baix Montseny.

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

www.santceloni.cat/habitatge
HORARI d’atenció presencial al Safareig
dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h, dimarts i dijous de 17 a 19 h
de l’1 de juliol al 31 d’agost de dilluns a divendres de 10 a 13 h
(els dijous només cita prèvia)
del 9 al 20 d’agost l’Oficina romandrà tancada
habitatge@santceloni.cat
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Espai
Obert
Habitatge
En
portada
La celonina Montserrat Casadevall compleix 101 anys!

Més de 300 persones a la 26a Festa de la
Gent Gran

L’alcalde, Francesc Deulofeu, i la regidora de Comunitat, Laura Costa, es van
desplaçar divendres 21 de maig a la residència Torre Magret de Llinars del
Vallès per felicitar la celonina Montserrat Casadevall Domènech en el seu
101è aniversari i fer-li lliurament d’un ram de flors. L’àvia, que es manté
força bé de salut i molt alegre, es trobava acompanyada de la seva jove,
Teresa Reberté Domènech, i la seva néta, Teresa Nualart Reberté, i els altres
companys de la residència. Felicitats Montserrat!

Diumenge, dia 23 de maig es va celebrar la 26a Festa de la Gent Gran a la
pista coberta del Camp Municipal d’Esports amb la presència de més de
300 socis. La festa va constar d’un seguit d’actes, començant per una Missa
solemne, on es va fer el tradicional lliurament d’un ram de flors a la Verge. A
les dues del migdia la comitiva s’instal·lava a la pista coberta, condicionada
per acollir el dinar de germanor. Un cop acabat l’àpat, es lliurava una placa
commemorativa als dos associats més grans, Joan Puig i Rosa Vila, de 93
i 92 anys; a continuació es va fer un homenatge a les 11 parelles que fan
més de 50 anys de casats i es van lliurar els trofeus del torneig social de petanca d’enguany. I tot seguit, ball fins a les 7 de la tarda. L’acte va comptar
amb la presència de l’alcalde Francesc Deulofeu, la regidora de Comunitat
Laura Costa, el director i sotsdirector de l’Oficina central de la Caixa a Sant
Celoni, Enric Vilarrasa i Jaume Majoral, a banda de la Junta de l’entitat,
encapçalada pel president, Joan Prat.

Joan Puig i Rosa
Vila, de 93 i 92
anys els dos associats més grans

Tecnologies de la informació
Ampliació del servei e-Terrasses:
No te’n quedis fora!
L’ajuntament de Sant Celoni, dins el pla d’apropament de les noves tecnologies de la informació a la ciutadania, va engegar l’any passat
la campanya e-Terrasses, que consisteix en la
cessió d’uns ordinadors portàtils (Netbooks) a
diferents establiments perquè els seus clients
puguin connectar-se gratuïtament a la xarxa Wifi de l’Espai Sant Celoni.
Després de la bona acollida per part dels usuaris
i dels restauradors, l’ajuntament ha previst ampliar el nombre de Netbooks a cedir. Tots aquells
establiments amb terrassa de Sant Celoni i la
Batllòria que vulguin oferir aquest servei i que
disposi d’Internet o estigui dins de la zona de
cobertura de l’espai Sant Celoni, s’han d’adreçar
a informatica@santceloni.cat, o personalment
a Secretaria de l’ajuntament, al primer pis de la
plaça de la vila, 1.
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Establiments adherits fins ara a e-Terrasses:
- Bar Eudald (c/ Torras i Bages, 3)
- Bar La Volta (c/ Major, 3)
- V d gust (c/ Major, 186)
- Pastisseria Lleonart (c/ Major, 136)
- Bar Bruce (c/ Torras i Bages, 1 local 5)
- La Banqueta (Avinguda Catalunya, 14)
- Forn Ferrer Select (c/ Esteve Cardelus 1)
- Forn Ferrer Arcs (c/ Sant Pere, 25)

Trobareu més informació a:
www.xtec.cat/~jrosell3/ticcionari
societat de la informació
Societat fruit del desenvolupament i la implantació
de les tecnologies de la informació i la comunicació,
caracteritzada fonamentalment per noves formes
d’organitzar el treball, l’educació, la cultura, les
transaccions econòmiques i la comunicació entre
les persones.
xarxa ciutadana
Xarxa informàtica que ofereix als ciutadans accés
gratuït a Internet i a serveis locals d’interès general,
habitualment promoguda des d’un organisme públic.
xarxa informàtica
Xarxa formada per un conjunt d’ordinadors interconnectats que permeten el processament i la
transmissió de dades.
xarxa telemàtica
Xarxa de telecomunicacions en què la transmissió i
la recepció d’informació es gestiona per mitjà d’una
xarxa informàtica.

Partits polítics

Fes camí amb nosaltres
Aquest darrer mes de maig hem estrenat local nou. El van inaugurar el
vicepresident segon del Parlament, Lluís Coromines; els dos presidents locals,
la Quima (CDC) i en Miquel (UDC); l’alcalde de Sant Celoni, el Francesc i més
d’una cinquantena de persones assistents. Durant l’acte vam compartir els
nous espais, els nous projectes i les noves il·lusions. L’alcalde va parlar de la
feina feta al municipi, de les principals dificultats (la majoria, de caire
econòmic), del bagatge après, de servir al poble. I va refermar el seu
compromís de ser-hi quatre anys més. Els militants i els simpatitzants vam
celebrar aquest anunci, que ens permet seguir somiant i seguir treballant en un
projecte engrescador, útil, humil i honest pel nostre municipi.
En un moment de crisi en àmbits tant diversos -també, indiscutiblement,
en el polític-, ens atrevim a animar-te a fer camí amb nosaltres, a canviar
tot això que no ens agrada o, si més no, a posar el nostre gra de sorra
en el que sigui possible. Perquè Sant Celoni il·lusiona i aquest bon equip
que fem a CiU ens permet fer-hi bona feina.
El local és a un extrem de la plaça de la Vila, on comença el passatge Sant
Ramon. Volem aprofitar aquest escrit per convidar-vos-hi. Ens hi trobem els
dilluns al vespre, encara que si ens escrius un correu electrònic t’hi rebrem quan
et vagi bé. De cara a l’estiu ampliarem l’horari d’obertura, ja n’informarem.
Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni

Ara més que mai: organitzem la lluita popular i
anticapitalista
El PSOE (amb l’abstenció de CiU al congrés que ha permès aprovar-ho) ha fet el
desmantellament de drets socials més important dels últims 30 anys seguint els dictats
dels organismes guardians del capitalisme global (FMI, UE...). La justificació que ha donat:
molta despesa pública social ha creat molt dèficit públic i, aquest, la fallida econòmica de
l’Estat i, per tant, cal reduir despesa pública social (pensions, sous, ajudes socials...), però
és falsa! Els 4 països europeus en pitjor situació econòmica (Grècia, Espanya, Portugal i
Irlanda) són els que fan menys despesa pública social i els que tenen, proporcionalment,
menys nombre de funcionaris de la UE-15 (els 15 països més rics d’Europa). No es pot fer
fallida a causa de la despesa pública social si aquesta és mínima.
La raó de la crisi de l’Estat rau en una altra esfera. La forta especulació financera dels
bancs durant anys els ha portat al col·lapse, tancant l’aixeta dels crèdits, i això ha causat
una disminució de la demanda, aquesta una disminució de l’activitat econòmica del país
i, a la vegada, una disminució dels ingressos que l’Estat rebia per aquets concepte, i això
ha causat la fallida econòmica de l’Estat. Per tant, és en aquesta segona esfera on s’han
d’adoptar mesures, no en l’esfera dels drets socials. Se’ns pixen a sobre i diuen que plou!
Ni una sola mesura toca, de veritat, els interessos dels responsables de la crisi: la classe
capitalista.
Davant d’aquest atac brutal contra la gent treballadora, i per plantar cara a la dictadura
dels mercats i els governs al seu servei, des de la CUP ens sumem a les mobilitzacions
existents i demanem la convocatòria d’una vaga general. Per començar a reaccionar,
i com a primer pas, des de la CUP hem posat ja a disposició dels veïns de Sant Celoni
i la Batllòria una Guia pràctica per entendre, sobreviure i lluitar contra la crisi
capitalista, on es poden trobar els recursos socials, laborals i educatius disponibles per
encarar la crisi econòmica i les seves conseqüències (si no la teniu, la trobareu a la web).

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

santceloni@cup.cat

Que els valors es concretin en
actuacions públiques
100 esmenes per lluitar contra la corrupció
Esquerra ha donat suport a la reforma del Codi Penal després d’introduir 100 esmenes per
acabar amb la corrupció pública i privada. Ara es podrà penar el suborn propi i impropi
i la facilitació, el tràfic d’influències, els delictes contra el medi ambient i, en general, els
delictes urbanístics contra les administracions públiques i el blanqueig de capitals. El paper
d’Esquerra també ha estat clau per impulsar mesures de justícia i proximitat i el registre
de multireincidents abans de l’estiu. A aquests acords es va arribar en una reunió que van
mantenir Joan Ridao, secretari general d’Esquerra, i Jordi Portabella, president del grup
municipal de Barcelona, amb Francisco Caamaño, ministre de Justícia.
Una altra de les esmenes presentades per Esquerra suposarà que els casos de top manta
siguin considerats com a faltes i no com a delictes. Es tractava d’equilibrar un projecte que
concentrava tota la insídia coercitiva de l’aparell de l’Estat en determinats delictes, mentre
que persistia el garantisme per als delinqüents de coll blanc.
El català serà la llengua d’acollida dels immigrants
El Parlament ha aprovat la Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a
Catalunya, que preveu la creació d’un servei universal d’acollida. Aquest servei facilitarà
la integració de les persones immigrades, fomentarà la seva autonomia personal, reduirà
la seva vulnerabili-tat i farà del català la llengua comuna d’acollida. Aquesta llei serà un
marc de referència pioner al sud d’ Europa. La consellera d’Acció Social i Ciutadania,
Carme Capdevila, explicava que l’aprovació de la llei d’acollida era important a causa de
l’augment de les persones immigrades (un milió en deu anys) que han arribat a Catalunya.
Capdevila sosté que s’ha d’aprofitar que l’arribada de persones im-migrants s’ha reduït
considerablement per acollir i integrar les persones que van arribant i les que han arribat
en els últims anys.

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

La nova Porta de Ponent
La nova entrada a Sant Celoni pel carrer Dr. Trueta ja és una realitat. Aquest projecte és
fruit de la feina que l’anterior equip de govern municipal va a portar a terme en l’anterior
legislatura.
Amb el govern de la Generalitat, abans de l’any 2007, es va fer un estudi global sobre
els accessos a la C-35 . Aquest estudi es va concretar en el nou accés a l’autopista AP-7,
en la rotonda d’accés davant del centre comercial Altrium, en el projecte de la futura
rotonda on està situat l’actual parc de bombers i en la nova entrada per carrer Dr.
Trueta. Es va acabar també el projecte de construcció d’una rotonda elevada a l’altura
dels Mossos d’Esquadra. Malauradament el govern municipal de CiU ha aturat aquesta
darrera obra que hagués estat l’extensió natural del pas subterrani del carrer de Roger de
Flor, això hauria suposat apropar els barris al centre de la vila, facilitar l’accés al polígon
industrial i millorar la seguretat en la circulació.
Aquestes obres, impulsades pel govern municipal que liderava Joan Castaño, són una
mostra de feina ben feta i de gestió eficaç, hem de recordar que es va aconseguir que
el cost íntegre d’aquestes actuacions anés a càrrec del govern de la Generalitat, amb
l’estalvi que això ha suposat per l’Ajuntament de Sant Celoni.
Ens felicitem doncs d’aquesta millora pel nostre municipi i l’únic que lamentem és el
retard en que s’ha acabat, motivat, entre altres coses, per la revisió que va voler fer el
govern de CiU.
Tenir visió de futur, projectes i capacitat per gestionar-los permet veure resultats concrets
i dóna la tranquil·litat, quan es mira enrere, de saber que es va fer una bona feina.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat
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AGENDA

Exposicions

Dimarts, 15 de juny
Audició de 8 a 9
Alumnes de l’Escola de Música
De 8 a 9 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

RECTORIA VELLA
Fins al 18 de juliol

Antoni Amat. Pintures
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

Dijous, 17 de juny
Taller: Què em passa?
Àrees de millora per potenciar
Curs per a comerciants
De 2 a 5 de la tarda
A la sala d’actes rectoria Vella
Estima com vulguis, amb Jordi Petit
Conferència sobre l’homosexualitat
A les 7 de la tarda
A la Biblioteca l’Escorxador

CAN RAMIS
Del 18 de juny al 4 de juliol

Obres dels i les alumnes
de Dibuix i Pintura del Centre de Formació d’Adults
Baix Montseny

JUNY

Taxi
guàrdia

Taxi
retén

1-6

L4

L5

7-13

L5

L6

14-20

L6

L7

21-27

L7

L1

28-30

L1

L2

Pòdium 2010. Reconeixement als èxits
d’esportistes celonins
A les 7 de la tarda
Als jardins de la Rectoria Vella
Obres dels alumnes de dibuix i pintura
del CF Adults
Inauguració de l’exposició
A 2/4 de 9 del vespre
A Can Ramis

JULIOL

1-4

L1

L2

5-11

L2

L3

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

Nit de lletres
Arthur i George, de Julian Barnes
A les 9 del vespre
A l’Hotel Suís

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

Dissabte, 19 de juny
Barcino: la ciutat romana de Barcelona
Sortides Culturals 2010
A les 9 del matí
A la pl. Comte del Montseny
Trobada de gegants del 20è Aniversari,
a la Batllòria

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Plantada de gegants
A 2/4 de 6 de la tarda
c/ Lluís Companys, davant l’antiga
xemeneia de Can Pàmies

Juny
DLL DM
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DJ

DV
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15
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17

18
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Juliol
DLL DM
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16
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18
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21
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CASAS - 93 867 57 88
CHANUT - 93 867 18 03
DRAPER - 93 867 03 74
MAS - 93 848 40 76
SANCHO - 93 867 01 67
VIGAS-CARDONA - 93 867 06 48

Dimarts, 22 de juny

Divendres, 18 de juny

Cloenda del curs de l’Escola de Teatre
Grups Bàsic i Jove
A les 7 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu

SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h

Cloenda del curs de l’Escola de Teatre
Grup Inicial i Aula Taller
A les 7 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu

Concert dels conjunts i cors
de l’Escola de Música
A les 7 de la tarda
A la sala gran de l’Ateneu

Hora del conte: El timbaler del Bruc
amb la companyia Hi havia una
vegada...
A les 6 de la tarda
A la Biblioteca l’Escorxador

TAXI

Dilluns, 21 de juny

Sessions formatives: Procés de selecció
Servei Municipal d’Ocupació
De 5 a 7 de la tarda
Al Safareig
Preu: gratuït

Sessions formatives: Recerca per
Internet Servei Municipal d’Ocupació
De 5 a 7 de la tarda
Al Safareig
Preu: gratuït

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

Ball de l’Esplai amb Sílvia i Juan
A les 6 de la tarda
A la sala gran de l’Ateneu

Audició de 8 a 9
Alumnes de l’Escola de Música
De 8 a 9 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu

Del 10 al 25 de juliol

Josep Esclusa Pagès. Una
mirada... dues respostes.
Fotografia

Mrs. Henderson, d’Stephen Frears
Cinema a l’Ateneu 2009-2010
A les 6 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu
Preu: gratuït

Cercavila del 20è Aniversari pels
carrers de la Batllòria
A les 6 de la tarda
Correfoc amb els diables de Terrassa.
A les 10 de la nit
Sortida del c. camí Ral
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de
la Batllòria
Teatre: El Pacte
A càrrec del grup de teatre Celodance
A les 7 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: Club de ball Celodance

Diumenge, 20 de juny
Olla de Núria
Activitats del CESC - Muntanya
A 2/4 de 7 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC
De l’embassament de Sau a Tavertet
Activitats del CESC - Natura
A les 7 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

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

Dimecres, 23 de juny
Arribada de la Flama del Canigó
Ballada de sardanes i lectura del
manifest
A les 7 de la tarda
A la plaça de la Vila
Organitza: Agrupació Sardanista Baix
Montseny, Agrupament Escolta Erol i Colla
de Diables
Revetlla popular de Sant Joan,
a la Batllòria
Sopar i revetlla. Per a més informació
Centre Cívic Les Casetes 93 847 01 59
A les 9 del vespre
Al c. les Escoles (davant parc infantil)
Organitza: AMPA CEIP Montnegre i
Comissió de Festes del Consell de Poble

Dissabte, 26 de juny
Festival de final de curs de l’Esplai
Mostra d’activitats del casal a l’Ateneu
A les 6 de la tarda
A la Sala gran de l’Ateneu
Organitza: Esplai de Gent Gran

Diumenge, 27 de juny
Ball de l’Esplai amb Damian
A les 6 de la tarda
A la Sala gran de l’Ateneu
Preu: General, 3 euros. Socis, 2 euros

Dimarts, 29 de juny
Curs: Dansa per a tothom
per a professors i professionals
A les 10 del matí
Al Centre Municipal d’Expressió l’Ateneu
Durada: fins el 2 de juliol

Dijous, 1 de juliol
Dijous a la fresca. Circ: A tempo
A les 10 del vespre
A la plaça de la biblioteca

Divendres, 2 de juliol
Tastets d’estiu
4a Mostra de cuina del Baix Montseny
A les 9 del vespre A la plaça de la Vila
Preu: 13 euros
Organitza: Ass. d’Empresaris Turístics del
Montseny i Ajuntament de Sant Celoni

Dissabte, 3 de juliol
Mercat de productes del Montseny
Venda de productes elaborats al Montseny
A les 10 del matí
A la plaça de la Vila
Durada: fins a les 9 del vespre

La Festa dels Solstici
Gimcana, botifarrada, ball, cercavila i més...
A les 12 del migdia
Al Parc i jardins de la Rectoria Vella, i
plaça de l’Església
Durada: tot el dia
Organitza: Associació de Bocs i Cabres de
Sant Celoni
Ball, amb Blue Moon
A 2/4 d’11 de la nit
A la plaça de la Vila

Diumenge, 4 de juliol
59è Homenatge a la Gent Gran de la
Batllòria.Trobada, dinar de germanor i ball
fi de festa
A partir de l’1 del migdia
A la plaça de l’Església de la Batllòria i
altres indrets
Ball de l’Esplai amb el grup Moncayo
A les 6 de la tarda
A la Sala gran de l’Ateneu
Organitza: Esplai de Gent Gran
Preu: General, 3 euros. Socis, 2 euros

Dilluns, 5 de juliol
Cuina en directe al Mercat
de Sant Martí
A les 10 del matí
Al Mercat Municipal
Durada: del 5 al 9 de juliol
Organitza: Ajuntament de Sant Celoni i
Ass. de paradistes del mercat de Sant Martí

Dimarts, 6 de juliol
Taller de cuina per a nens i nenes
de 6 a 12 anys
A les 6 de la tarda
A la plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament de Sant Celoni
i el Faig

Dijous, 8 de juliol
Dijous a la fresca
Jazzband + Percussió jove
A les 10 del vespre
A la plaça de la biblioteca

Divendres, 9 de juliol
Degustació i venda de vins
Un viatge per Catalunya a través del vi
DO Empordà
De les 6 de la tarda a les 10 del vespre
A la plaça de la Vila
Organitza: Ass. d’Empresaris Turístics del
Montseny i Ajuntament de Sant Celoni
Preu: 5 euros (tres tasts i copa)
Petita hora del conte
En Pep Patinet i la Tina Paperina,
amb la companyia l’Àvia Pepa
A les 7 de la tarda
A la Biblioteca l’Escorxador

Dissabte, 10 de juliol
Fira de Música Sound Celoni
Música en viu de 15 grups amateurs
De les 6 de la tarda a les 10 del vespre
A la plaça de la Vila, plaça de l’Església i
carrer Major
Organitza: Associació Sound Celoni i
Ajuntament de Sant Celoni
Concurs Sant Celoni Sona! 2010
concert en directe dels 4 finalistes
A les 12 de la nit
A la plaça de la biblioteca

Diumenge, 11 de juliol
Ball de l’Esplai amb Damian
A les 6 de la tarda
A la Sala gran de l’Ateneu
Preu: general, 3 euros; socis, 2 euros

Dimecres, 14 de juliol
Torneig de futbol sala: Final
A les 9 del vespre
A la pista coberta Camp Municipal
d’Esports

