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Sant Celoni torna a 
pujar al Pòdium
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Sant Celoni: un gran poble
 
Vivim en un municipi molt gran. Gran d’esperit. 
A més del patrimoni arquitectònic i natural que 
l’embelleix, la nostra gent, els nostres comerços, 
professionals de tota mena, artistes i l’enorme vita-
litat d’entitats i iniciatives diverses, el fan molt gran. 
I també, en aquest grup, els i les esportistes locals. 
Com veuràs en aquest butlletí, enguany tornem a 
retre un merescut homenatge a persones indi-
viduals i entitats que han aconseguit èxits ben 
diversos a través de l’esport. Victòries esportives 
i també victòries personals, encara molt més 
importants: la cohesió, els valors de compartir, del 
treball en equip, del sacrifi ci i la superació, la salut, 
les coses bones que ens aporta una derrota,... Des 
de l’ajuntament també donem suport al món de 
l’esport amb la construcció i el manteniment de les 
instal·lacions i mitjançant diversos programes que 
promouen la participació en l’esport. En aquesta 
línia, el proper mes de setembre celebrarem ple-
gats la inauguració del nou pavelló del Sot de les 
Granotes, que ens permetrà projectar el món de 
l’esport celoní encara més enllà. 
 
Aquest Informatiu, que ens capbussa sense mira-
ments a la canícula estival, també ens relata altres 
actuacions que ens fan grans, com els més de 700 
infants i joves que gaudeixen de les activitats d’estiu; 
els resultats de la segona trobada de càrrecs electes 
del Baix Montseny per optimitzar recursos i ser més 
efi caços; el rebuig conjunt de 13 alcaldes del Baix 
Montseny a la sentència del Tribunal Constitucional 
contra l’Estatut de Catalunya; reconeixements del 
treball de l’ajuntament en pro de l’efi ciència ener-
gètica; i importants millores en l’espai públic i en 
infraestructures com la remodelació dels carrers Pau 
Casals i Abat Oliba o la mateixa entrada de Ponent.

 
I això no es pot aturar: tots hem de seguir fent-lo 
més gran encara. Mentrestant, gaudeix del que ens 
ofereix Sant Celoni a l’estiu! 

Més de 200 esportistes 
pugen al Pòdium!
La pluja va obligar a canviar els jardins de la Rectoria Vella per l’interior del Pavelló Municipal 
d’Esports, però no va poder impedir que, per segon any consecutiu sota el nom de Pòdium, 
prop de 200 esportistes i amb les directives i  els equips tècnics es trobessin en un acte de 
reconeixement pels èxits assolits. Divendres 18 de juny, esportistes d’11 entitats  locals van 
rebre de mans de l’alcalde Francesc Deulofeu, i del regidor d’Esports, Miquel Negre, un trofeu 
commemoratiu d’una temporada brillant per a tots i totes.

Club Arc Sant Celoni, equip femení 
d’Arc compost. Subcampiones d’Espanya 
per equips i classifi cades per la fi nal a qua-
tre d’enguany

Centre Excursionista Sant Celoni
Expedició que va coronar el Tocllaraju 
(Perú, 6.036 m.)

Club Amics Tennis Taula, equips Dobles, 
Veterans i Sènior. Campions de Catalunya 
(Dobles). Ascens de categoria (Sènior i 
Veterans)

Club Atletisme Sant Celoni. Louise Brown, 
guanyadora de la cursa El Corte Inglés; 
David Marín, subcampió de Catalunya de 
marxa, i actuacions destacades d’altres 
atletes als Campionats de Catalunya

Club Bàsquet Sant Celoni, equip Júnior 
masculí. Subcampions de lliga (nivell B) i 
semifi nalistes del campionat territorial de 
Barcelona

Club Bàsquet Sant Celoni, equip Premini 
femení. Campiones de lliga (nivell C)
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Miquel Negre
Regidor d’Esports

Club Bàsquet Sant Celoni, equip Sènior 
femení. Subcampiones de lliga (3a divisió), 
i ascens de categoria

Club Esportiu Sant Celoni, equip Aleví 
de Futbol 7. Campions de lliga (grup 5), i 
ascens de categoria

Club Esportiu Sant Celoni, equip 
Benjamí. Subcampions de lliga 
(segona divisió, grup 9)

Club Patí Sant Celoni (Hoquei), equip 
Sènior masculí. Campions de lliga (2a 
catalana, grup B) i ascens de categoria

Club Patí Sant Celoni (Patinatge artístic), 
equip Grup de Xou conjunts. Campiones 
de Barcelona, subcampiones de Catalunya 
i d’Espanya i 5nes d’Europa. Classifi cades 
pel mundial de Portugal, al novembre

Club Tennis Sant Celoni, equips infan-
til, cadet i júnior masculí. Campions de 
Catalunya (júnior) i subcampions (infantil 
i cadet) per equips. Bronze al trofeu Luís 
Arilla (júnior)

Kàrate Club Just. Campions de lliga i de 
Catalunya en diverses modalitats (David 
Pou, Joan Francesc Barril, Alba Pou, Jordi 
Mesa, Anna Ma. Toranzo, Silvana Bo-
dington, Laura Pino, Eva Cano, Joan Just, 
Andreu Benedi) i actuacions destacades 
d’altres karatekes.

Penya Barcelonista Sant Celoni, equip 
Prebenjamí C. Campions de lliga

Unión Deportiva Pitres. Subcampió de 
lliga (3a territorial, grup 9) i ascens de 
categoria

Un present brillant, un futur esplendorós
 

La segona edició de Pòdium confi rma un fet ineludible: l’Esport celoní creix, en quantitat i en qualitat. Noves entitats, noves 

modalitats i noves instal·lacions municipals, s’incorporen a la vitalitat consolidada de l’activitat física de la vila. La combinació 

magnífi ca del treball del món associatiu amb el suport de l’Ajuntament, fan possible un fenomen que no té aturador. Des d’aquí 

agraeixo i encoratjo tothom a seguir aquesta línia brillant, que ens obre expectatives de millora inaturable. Pel setembre, el nou 

pavelló al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes contribuirà, sens dubte, a una constant evolució. Els valors associats a 

l’Esport: treball, cooperació, respecte, hàbits saludables... estan garantits a casa nostra.
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Esports

48 equips participen 
a la XIX Copa Futbol 
Sala i a la II Copa 
infantil-cadet
El Camp Municipal d’Esports acull aquests 
dies la XIX Copa Futbol sala Sant Celoni i la II 
Copa futbol sala Sant Celoni infantil – cadet 
amb la participació de 48 equips: 38 equips 
sèniors, 6 infantils i 4 cadets. Els partits es 
juguen a les 3 pistes poliesportives del camp 
d’esports i en el pavelló. Horaris: Els sèniors 
de dilluns a dijous de 20 a 00 h. i els infantils 
i cadets els dimarts i dijous de 19 a 22 h. La 
fi nal es disputarà el 14 de juliol a les 21 h a la 
pista poliesportiva del Camp després de les 
eliminatòries entre els millors 16 equips de la 
primera fase. 

Una cinquantena de persones estrenen les 
rutes saludables de Sant Celoni i la Batllòria

Piscina d’estiu al Sot de les Granotes
El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, obre tot el mes de 
juliol i agost la temporada de piscina d’estiu. Durant aquest període tots 
aquells i aquelles que vulguin gaudir d’una estona de sol i un bany a la 
piscina, ho poden fer siguin o no abonats. Hi ha preus especials mitjan-
çant els diferents abonaments.

Horari: de dilluns a divendres de 7 a 23 h, dissabtes de 9 a 20 h 
i diumenges i festius de 9 a 14 h.

Tiquet d’entrada senzill
- Infantil, gent gran i jubilats: 2,50 euros
- Adults: 3,50 euros

Abonament 10 dies
- Infantil, gent gran i jubilats: 17,20 euros
- Adult: 24,05 euros

És obligatori l’ús de vestit de bany, casquet i sabatilles de bany. 

Diumenge 6 de juny al matí, una cinquantena 
de persones van participar a les dues passe-
jades populars que van servir per estrenar de 
forma simultània a Sant Celoni i a la Batllòria 
les anomenades “rutes saludables”, recorre-
guts urbans adequats per caminar, accessibles 
i il·luminats. Van destinades especialment a 
la població adulta, sedentària i amb factors 
de risc cardiovascular, a la qual des del CAP i 
l’Hospital de Sant Celoni es donarà consell so-
bre els benefi cis de realitzar exercici de forma 
regular i es prescriurà el tipus d’activitat física 
més adequada, en funció de les condicions 
físiques i de la patologia a tractar o prevenir.

L’alcalde Francesc Deulofeu va explicar durant 
la inauguració que el que es pretén és “iden-
tifi car persones que pel seu sedenterisme o 
per malaltia es creu necessari que realitzin 

activitat física. Des del mateix CAP, el per-
sonal mèdic suggerirà l’ús d’aquests recor-
reguts talment com a prescripció mèdica”. 
Segons Francesc Deulofeu, “aquestes rutes 
saludables com l’espai lúdic i de lleure per a 
gent gran inaugurat a la Rectoria Vella estan 
orientats a millorar la salut i això, en defi ni-
tiva, signifi ca millorar la qualitat de vida”.

El mes de setembre s’inaugurarà el nou Pa-
velló, que completa per la banda de Ponent, 
el conjunt del Centre Municipal d’Esports Sot 
de les Granotes, la primera fase del qual (pis-
cines climatitzades, sales d’activitats diriges, 
sala de màquines, sala d’espining...), està 
en funcionament des de fa 5 anys. La nova 
instal·lació disposa, a més de l’habitual pista 
poliesportiva de parquet i dels corresponents 
vestidors, magatzems, graderia i espais de 
serveis, d’un un rocòdrom per a la pràctica de 
l’escalada, d’uns 150m2 de superfície i una 

alçada superior als 12 metres, que esdevé 
una novetat excepcional en aquest tipus 
d’equipaments. Sota la pista s’ha disposat un 
aparcament cobert per a uns 80 vehicles, per 
facilitar l’accés i, alhora, minvar la càrrega so-
bre les zones d’aparcament de carrer. L’edifi ci 
té una superfície construïda total  de 4.350 
m2 i un pressupost de 2.984.000 euros, 
cofi nançats per la Diputació de Barcelona i la 
Generaliltat de Catalunya.

Nou Pavelló del Centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes

Al setembre 
estrenem 
una gran 

instal·lació!
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Educació

Finalitzen les obres del 
nou edifi ci de l’escola 
Montnegre de la Batllòria

Les obres d’ampliació de l’escola Montnegre 
a la Batllòria ja han acabat. El nou edifi ci té 
una superfície construïda de més 3.400 m2 i 
compta amb de 3 aules d’educació infantil, 6 
d’educació primària i aules complementàries 
per poder fer desdoblaments i tutories. També 
disposa d’aula d’informàtica, aula de música 
i aula de plàstica equipades específi cament. 
L’edifi ci històric dels anys 30 s’ha restaurat i 
acull la biblioteca i l’aula de psicomotricitat  
amb accés independent de cara a poder ser 
utilitzat fora d’horari escolar. El centre dispo-
sa, també, de cuina i menjador dimensionats 
en previsió d’una futura ampliació de l’escola 
a dues línies. 

Durant l’estiu el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya s’emportarà els 
mòduls prefabricats i traurà els fonaments 
dels mòduls perquè el pati d’educació primà-
ria compleixi les condicions adequades. Un 
cop realitzada aquesta tasca es construiran les 
pistes poliesportives al costat del pati d’edu-
cació primària. 

L’Escola d’Adults tanca 
el curs amb més de 500 
alumnes

Més de 500 alumnes s’han format aquest 
curs a l’Escola d’Adults. Durant la darrera 
setmana de curs, l’alcalde Francesc Deulofeu, 
i la regidora de Comunitat, Laura Costa, van 
passar per les diferents classes i van felicitar 
l’alumnat per la seva participació i el seu 
afany de superació personal. El 18 de juny es 
va fer l’acte de cloenda ofi cial amb la inau-
guració de l’exposició de les obres dels i les 
alumnes de Dibuix i pintura a Can Ramis i un 
sopar a la pista coberta del Camp municipal 
d’esports, al qual hi van assistir més de cent 
persones. El nou curs de l’Escola d’Adults ja 
s’inciarà en el nou equipament de Sax Sala, 
que donarà un nou impuls a la formació per-
manent al municipi.

Cuida’m. Passa’m 
Campanya de reutilitza-
ció de llibres de text 

Les escoles del municipi i les seves AMPA 
conjuntament amb l’ajuntament continuen 
apostant per la socialització i reutilització 
de llibres de text com una mesura sostenible 
des de l’àmbit econòmic, ambiental i social. 
Per això, enguany l’ajuntament incrementa 
en gairebé 3.000 euros els ajuts destinats als 
centres educatius per potenciar la socialització 
de llibres de text i s’assoleix la xifra de 10.722 
euros  (un 30 % d’increment respecte a l’any 
2009). Per la seva banda, les escoles també 
demanen ajut al Departament d’Educació.

Se socialitzen llibres a l’escola Josep Pallerola, 
l’escola Soler de Vilardell, l’escola Montnegre, 
el Col·legi Cor de Maria, l’escola L’Avet Roig, 
l’escola La Tordera i l’IES Baix Montseny;  un 
total d’11 línies educatives.

Des de les escoles es convida a les famílies 
a deixar de manera voluntària i solidària els 
llibres de text perquè el curs vinent en pugui 
gaudir un altre alumne.

L’ajuntament complementa 
aquests projectes amb les ajudes 
per a llibres de text a tots els 
alumnes de Sant Celoni que 
compleixen els barems 
establerts a les bases.  
Enguany s’han resolt 336 
sol·licituds positives per 
un import de 30.256,54 
euros. 

Fi de curs a les 
escoles municipals 
de Teatre i de Música

Sopar de cloenda del curs 

Els tres grups de l’Escola Municipal de Teatre 
i els alumnes de l’Aula taller van  presentar 
en públic quatre petites mostres del treball 
realitzat durant el curs. El grup Bàsic, Clínica 
dels embolics, el grup Jove, Confi dències en 
una nit d’estiu, el grup Inicial, Un bocinet del 
mag d’Oz i l’Aula taller, Mou l’esquelet. El 22 
de juny, conjunts i cors de l’Escola Municipal 
de Música van fer el concert de fi  de curs. 
El públic, assegut al centre de la platea, va 
poder anar seguint el fi l d’un concert que es 
va interpretar al voltant de la sala gran, uns 
situats a l’escenari i d’altres a totes les llotges.

El nou edifi ci té una superfície construïda de 
més de 3.400 m2
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ComunitatCultura

Quins documents i llibres puc donar a la Biblioteca?
La Biblioteca l’Escorxador accepta donatius de 
fons, amb algunes restriccions:

a) No s’accepten llibres de text, enciclopèdies ni 
material en VHS

b) Els documents han d’estar en bon estat físic, 
en bon estat d’higiene i conservació: no s’ac-
cepten llibres esgrogueïts, ni vells, ni estripats, 
ni plens de pols, ni escrits, ni subratllats...

c) Els documents han de ser actuals (màxim 5 
anys d’antiguitat)

d) S’accepten fons en llengües minoritàries (àrab, 
xinès, francès, romanès, etc.)

e) S’accepten documents que parlin de Sant 
Celoni

f)  S’accepten documents que, per ser molt 
antics, puguin tenir un valor afegit

Per trametre el donatiu, cal abans elaborar un 
llistat dels documents (títol, autor, editorial i any 
d’edició). Cal enviar el llistat per correu electrònic 
(b.st.celoni@diba.cat) o personalment i esperar 
la resposta de la biblioteca abans de portar-hi els 
llibres. Si la biblioteca accepta els documents, 
el particular rebrà una comunicació escrita per 
correu amb les indicacions pertinents per fer 
l’entrega del donatiu. No s’accepten donatius 
sense previ avís.

La biblioteca  no es compromet ni a incorporar 
el donatiu al seu fons ni a ubicar-lo en un lloc de-
terminat. Seran les necessitats de la biblioteca les 
que determinaran l’acceptació o no i la ubicació 
del material donat. 

Si no s’accepta el donatiu, es pot  orientar l’usu-
ari per derivar-lo a d’altres institucions, com ara 
entitats socials o culturals del nostre poble, esco-

les, associacions de veïns, projectes de coopera-
ció amb el tercer món o entitats que ofereixen 
recollida a domicili.

Més establiments celonins s’afegeixen 
al Voluntariat per la llengua

Cartellera de Cinema en català
Sherk, convertit en un 
autèntic pare de família, 
enyora l’època en què era 
temut com un ogre de 
debò. Tot canvia, però, quan 
Rumplestiltskin l’enreda i 
l’envia a una dimensió paral-
lela on tot és diferent: ara ni 
Fiona, ni l’Ase ni el Gat amb 
Botes no el coneixen, el rei 
és Rumplestiltskin i els ogres 
són perseguits.

Amb l’objectiu de garantir que els clients 
trobaran facilitats per expressar-se i ser atesos 
en català, encara que el parlin amb difi cultat, 
Can Castellenet, La tev@ roba i més, Mobles 
Montané i Bar La Volta s’han adherit aquest any 
com a establiment col·laborador al programa 
Voluntariat per la llengua. Des del 2009, s’ha 
estès el programa entre les entitats i les orga-
nitzacions de Sant Celoni: la Unió de Botiguers 
i Comerciants i el Centre de Normalització Lin-
güística del Vallès Oriental van signar un acord 
de col·laboració. Una de les fi tes d’aquest 
acord és dur a terme accions tan quotidianes 
com adquirir productes, utilitzar serveis i ser 
atesos en català amb plena normalitat.
Voluntariat per la llengua és un programa 
impulsat per la Generalitat de Catalunya i el 

Consorci per a la Normalització Lingüística 
per fomentar l’ús de la llengua catalana en 
les relacions interpersonals. A través d’aquest 
programa es posa en contacte una persona 
que té coneixements bàsics de català, però que 
encara no el parla, amb una altra persona que 
el parla habitualment. A  partir d’aquí, i durant 
un mínim de 10 hores, les dues persones es 
reuneixen on volen per parlar en català dels 
temes que ells mateixos trien. 

Més informació:
Ofi cina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat

L’Andy s’ha fet gran 
i les seves estimades 
joguines acaben en 
una guarderia. El que 
semblava un bon 
destí, ben aviat, però, 
es descobreix com un 
autèntic infern.

ESTRENES
JULIOL

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
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Patrimoni

Batllòria cap a l’any 1500 (i 4)Passegem per la...

L’església de la Mare de Déu 
de l’Esperança, patrona de la 
Batllòria

Durant l’edat mitjana la zona de la Batllòria 
es va anar poblant amb masies disperses, 
i a fi nals dels segle XV ja n’hi havia sis. Per 
tenir una església més a prop, l’any 1452 els 
habitants de la Batllòria i els parroquians de 
Sant Cebrià de Fuirosos es van proposar de 
construir en el “lloc de la Vallòria” una capella 
sota la invocació de la Mare de Déu de l’Es-
perança i un hospital per acollir-hi pelegrins 
pobres que passaven pel camí ral proper. Com 
que no podien aportar els diners necessaris per 
sufragar les obres, el bisbe de Barcelona els va 
donar permís per recollir almoines. La crida per 
recaptar donacions es va repetir el 1454, 1460 
i 1461. La primera visita pastoral que es va 
fer a la capella i, per tant, el primer document 
que en parla, és de 1508, per això el 2008 es 
va celebrar el 500è aniversari. És possible que 
s’aixequés un temps abans, ja que al fogatge de 
1497 ja hi consta un mossèn Joan, vicari, que 
es devia cuidar de la capella.

El 1609 es va concedir permís per a construir 
una capella a cada costat de la nau i el 1634 
el bisbe va aprovar la benedicció de la part de 
l’església construïda de nou, fet que permet 
suposar una intervenció constructiva impor-
tant. L’església de la Batllòria formava part de 
la sufragània de Fuirosos i estava a càrrec d’un 

vicari que hi residia i era nomenat pel rector 
de Sant Martí de Montnegre. Com que depe-
nia de Fuirosos, no s’hi podia dir missa per 
Sant Cebrià, Sant Roc i el Diumenge de Rams, 
diades que se celebraven a l’església de Sant 
Cebrià de Fuirosos. A la Batllòria hi havia l’altar 
major, dedicat a la Mare de Déu de l’Esperança, 
el del Roser i el del Sant Crist. El poble va anar 
creixent a l’entorn de la capella, la qual va es-
devenir fi nalment parròquia l’any 1867 i es va 
independitzar de Sant Martí de Montnegre.

L’església, resultat de les reformes que s’hi van 
fer en el segle XVII, és d’una sola nau i té dues 
capelles laterals obertes per un arc de mig punt 
de granit sostingut amb mènsules senzilles 
de decoració geomètrica. La planta és de creu 
llatina. La nau, dividida en dos trams, està 
coberta amb volta d’aresta com les capelles, i 
el presbiteri, amb llunetes. Totes les voltes són 
de maó. La façana té un coronament de perfi l 
sinuós, característic del barroc, un petit rose-
tó circular i el portal amb arc de mig punt de 
pedra i maó. El campanar està adossat al costat 
dret de l’edifi ci i té tres cossos. L’inferior és de 
planta quadrada i els altres són aixamfranats. 
Al tercer cos hi ha els forats de les campanes 
amb arc apuntat de maó, i està coronat amb 
merlets. Al costat, on hi ha la plaça, hi havia 
hagut l’antic cementiri. 

Al començament de la Guerra Civil els retaules 
antics es van treure fora del temple per cremar-
los i l’edifi ci es va respectar. Mossèn Joan Ri-
gualt es va encarregar de rehabilitar el temple. 
La fi gura de la Mare de Déu que presideix l’altar 
es va col·locar el 1941. És una imatge seria-
da, i el model original s’atribueix a l’escultor 
Venanci Vallmitjana. El Sant Crist es va adquirir 
1948. El 1986 es van dur a terme unes obres 
de rehabilitació per tornar l’estructura origi-
nària a l’edifi ci, impulsades per la parròquia i 
el rector mossèn Raimon Izard i dirigides per 
l’arquitecte Nicolau Rabaseda. Es van repicar 
les voltes de la nau i les capelles, deixant el 
maó descobert; es va treure l’arrebossat de 
la façana; es van obrir tres fi nestrals, dos al 
presbiteri i un a la capella de la dreta on s’hi 
van col·locar interessants vitralls del reconegut 
artista Joan Vila Grau, igual que al portal. A les 
obres de reforma també hi van intervenir els 
ceramistes Jordi Aguadé (plafó exterior, amb 
una poesia de Mn. Pere Ribot) i Antoni Cumella 
(arrambador interior, amb sanefes dissenyades 
per Joan Vila Grau). El 2009 es va ornamentar 
l’altar amb un plafó ceràmic del Sant Sopar dis-
senyat per mossèn Raimon Izard, i al damunt 
s’hi va col·locar un Sant Crist d’ivori.

Josep M. Abril

Vitrall del rosetó de la façana, 
obra de Joan Vila Grau

Façana de l’església de la Mare de Déu 
de l’Esperança

Interior del temple des del cor i des de baix, 
amb l’altar major i la volta de maó
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Cultura

735 infants i joves a les activitats 
d’estiu de Sant Celoni i la Batllòria
Augmenta el nombre de participants, d’entitats organitzadores i d’ajuts socials

En total 735 infants i joves participen a les 
activitats d’estiu de Sant Celoni i la Batllòria 
que organitzen conjuntament l’ajuntament i 
diferents centres i entitats del poble amb pro-
postes per a nens i nenes de 3 a 18 anys. En 
relació a l’any passat, suposa un increment de 
100 participants. També s’incrementa el nom-
bre d’entitats organitzadores, l’any passat n’hi 
havia 6 i aquest any 12 fet que permet oferir 
més diversitat d’activitats: circ, esport, reforç 
escolar, lleure...  

Per altra banda, el nombre de sol·licituds 
d’ajuts socials ha passat de 53 al 2009 a 72 

enguany i també s’ha ampliat la dotació econò-
mica que ha passat a ser de 7.352,51 euros.

Una de les novetats d’enguany és la progra-
mació d’una activitat conjunta que organit-
za l’ajuntament per a tots els infants i joves 
participants a les activitats. Es realitzarà el 
divendres 16 de juliol al Camp Municipal 
d’Esports i s’organitzaran activitats de circ 
i maquillatge per als més petits, un circuit 
d’aventura per als més grans i un espectacle 
infantil per a tothom.

Última reunió amb 
les entitats abans de 
Festa Major!
El 29 de juny al vespre, més d’una dotzena 
d’entitats van assistir a la darrera reunió 
per acabar de preparar la Festa Major de 
setembre. Van fer un repàs als diferents 
temes plantejats, les noves activitats i la 
major implicació d’entitats i col·lectius. Pel 
que fa a la ubicació de l’espai de la festa  als 
terrenys de la Forestal es va informar que 
actualment s’estan realitzant els treballs per 
garantir els accessos dels vianants a la zona 
amb la construcció de dos passos soterrats 
i ben aviat començaran les obres de con-
dicionament dels terrenys. Durant aquest 
temps, totes les entitats que participen de 
la Festa s’han anat reunint i avançant amb 
els diferents tècnics municipals referents de 
cada comissió. També s’ha estat treballant 
per tal que la Festa serveixi per potenciar va-
lors importants com la diversitat, el consum 
responsable, la sostenibilitat o la integració.

Per a qualsevol suggeriment o idea: 
cultura@santceloni.cat 
www.santceloni.cat/festamajor

Passejades guiades per 
redescobrir el Montnegre
Diumenge 13 de juny, una vintena de perso-
nes van gaudir de les boscúries montnegrines 
en un ambient asollellat i fresc a la passejada 
guiada pel Montnegre encimbellat organit-
zada pel Parc del Montnegre i el Corredor 
i l’Ajuntament de Sant Celoni. Després del 
llarg trajecte en vehicles particulars de Sant 
Celoni a Sant Martí del Montnegre es va 
iniciar la passejada a peu, tot enfi lant munta-
nya amunt fi ns a Coll de Basses. La pujada va 
permetre copsar els canvis vegetals, passant 
de la sureda a la perxada de castanyers i a 
l’observació d’algun arboç de caire gairebé 
monumental. Tot comentant malures dels 
castanyers i la geologia de l’indret es va 
arribar dalt la carena, on als caminaires els 
esperaven sorpreses com les pipes del roure 
(cecidis de vespa), la petita fageda de Can 

Preses i bolets com el pixacà i algun sureny! 
L’esplendor primaveral de la roureda va sor-
prendre a més d’un que no esperava trobar 
un bosc caducifoli d’aspecte centreeuropeu 
tan a prop del mar. Es compararen les fulles 
del roure africà i les del roure de fulla gran, 
s’identifi caren cirerers, avellaners i trèmols, i 
es va gaudir de l’observació de les belles fl ors 
de la valeriana, la campaneta blava i el cor-
niol. Ja davallant es va topar amb el roure de 
Santa Maria, abatut per la nevada de març, i 
a prop de la Font del Degotall, una bella serp 
de collar es va creuar amb els caminaires. La 
llarga caminada va acabar una mica més tard 
del compte, però la satisfacció fou general 
entre els participants. 

Una vintena de persones van gaudir de les boscúries montnegries
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Comunitat

L’Àrea de Comunitat de l’ajuntament també 
s’ocupa de la convivència i cohesió del muni-
cipi. Sota aquest objectiu, l’any 2008 es va dur 
a terme una acció de mediació comunitària 
arran d’uns desperfectes ocasionats al Parc de 
la Rectoria Vella. L’acció es va concretar en l’ela-
boració d’un videojoc ambientat al mateix parc 
en el qual van participar més d’una trentena de 
joves, la majoria usuaris del parc. Amb aquest 
projecte es buscava implicar els joves en l’espai 
públic, reforçar vincles i crear dinàmiques me-
diadores per prevenir confl ictes i fomentar la 
socialització del jovent.

L’any 2009, es va endegar una acció similar al 
nucli de la Batllòria. En primer lloc, els profes-
sionals es van entrevistar amb tots els agents 
implicats en la convivència de la Batllòria: 
escola, professionals de l’ajuntament (joventut, 

cultura...), mossos d’esquadra, policia, el Con-
sell del Poble, entitats...

Arran de les entrevistes amb els diferents 
agents que conformen la comissió de treball del 
projecte, i dues sessions de posada en comú, 
s’ha elaborat un “Diagnòstic per la intervenció 
al nucli de la Batllòria”. En aquest document 
s’estableix la situació actual de la Batllòria i es 
tracen les principals línies d’actuació: la pobla-
ció jove serà el col·lectiu a protegir i treballar i 
l’escola serà clau en el projecte.

Durant l’estiu es consensuaran les accions a dur 
a terme i s’endegaran a partir de setembre.

Aquest és un projecte de l’ajuntament de 
Sant Celoni amb el suport de la Diputació de 
Barcelona.

L’Ofi cina Munici-
pal d’Informació 
a les persones 
consumidores 
INFORMA

Ofi cina Municipal d’Informació 
a les Persones consumidores
c/ Santa Fe, 52, 1r   -  08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 24  -  Fax 93 867 38 69
salut.comunitaria@santceloni.cat

Avís sobre els 
nous tipus d’IVA 
L’OMIC informa a les persones 
consumidores i usuàries sobre l’augment 
de l’IVA en la compra i en les factures de 
determinats productes i serveis. Des de 
l’1 de juliol, l’IVA general ha augmentat 
del 16% al 18% i l’IVA reduït del 7% al 
8%. L’IVA superreduït no augmenta i es 
manté en el 4%.

Els principals productes i serveis afectats 
per l’augment de l’IVA, en cada cas, són:

• IVA general, s’apuja del 16% al 18%: 
 L’electricitat (la llum), les comunicaci-

ons (el telèfon, Internet...), el cotxe, la 
roba i el calçat, el combustible (el gas), 
el mobiliari, els equipaments i altres 
despeses per a l’habitatge, les begudes 
alcohòliques, el tabac, les entrades a 
esdeveniments esportius professio-
nals, els CD, els DVD, els articles de 
luxe com les joies, etc.

• IVA reduït, s’apuja del 7% al 8%: 
L’aigua, el transport de viatgers i equi-
patges, l’habitatge, el servei de bars, 
restaurants i altres establiments del 
sector, l’hoteleria, els serveis culturals, 
les begudes refrescants, l’assistència 
sanitària i els serveis dentals, les ulle-
res, les lentilles i els aparells per suplir 
certes defi ciències, les entrades d’es-
pectacles d’oci i lleure com el teatre o 
d’esdeveniments esportius de caràc-
ter afi cionat, alguns tipus d’obres de 
rehabilitació, els serveis de perruque-
ria, els aliments com la carn, peixos, 
conserves (excepte els bàsics), etc.

Els productes bàsics no queden afectats 
per l’augment de l’IVA:

• IVA superreduït, no s’apuja i es manté 
en el 4%: Els productes de primera 
necessitat: el pa, la llet, el formatge, la 
fruita, les verdures, les hortalisses, els 
ous, el material escolar, la premsa, els 
medicaments, els habitatges de protec-
ció ofi cial, etc .

Més informació:
Agència Tributària: 901 33 55 33

Treballem la convivència 
i la cohesió a la Batllòria

Quedem a 
la fresca
Quedem per conversar en català amb 
persones provinents d’altres països 
que volen practicar la nostra llengua 
i després anirem junts als espectacles 
dels “Dijous a la Fresca”

T’HI APUNTES?
QUAN? 
Els dijous del mes de juliol a les 9 del vespre

ON? 
Davant de l’Ajuntament
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CulturaSostenibilitat

A la segona trobada d’electes del Baix Montseny, que va tenir lloc el 12 
de juny a Llinars del Vallès, es va acordar sol·licitar un pla director per 
avaluar la possibilitat real de crear la comarca, que ha d’acompanyar la 
sol·licitud ofi cial. Aquest és el principal acord a què van arribar els dife-
rents alcaldes i regidors de Llinars, Sant Celoni, Campins, Sant Antoni de 
Vilamajor, Vallgorguina, Vilalba Sasserra, Gualba, Montseny, Riells Viabrea 
i Breda. Segons l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, el pla direc-
tor “ens ha de donar més precisió, més dades i coneixement real de 
la comarca i les seves necessitats per decidir què volem ser i quin és 
el millor procés per arribar-hi”. Per Francesc Deulofeu “s’ha de crear 
un consens i conscienciar la ciutadania perquè no seran els polítics 
qui decideixin: és una decisió de tots, serem el que vulguem ser”.

Recordem que la primera trobada va tenir lloc a Sant Celoni el 22 de no-
vembre de 2008 i va concloure amb el 1r Manifest municipalista del Baix 
Montseny on, per primer cop, una quinzena d’ajuntaments reconeixien 
l’existència de la comarca i la seva vitalitat i es comprometien a intensi-
fi car el treball conjunt per millorar i incrementar la prestació de serveis a 
la ciutadania. 

En aquesta segona trobada es va incorporar a tots els regidors i regidores 
de l’oposició amb l’objectiu d’aconseguir el màxim de consens possible. 

La jornada va començar amb la ponència titulada El camí cap a la comar-
ca del Baix Montseny en el marc de la nova organització del Govern Local de 
Catalunya introduïda per l’Estatut que va anar  a càrrec de Rafel Audivert 
Arau  i Miquel Portals Casanovas, del Departament de Dret Públic de 
Roca Junyent. Van explicar procés de creació de la comarca i en van 
descriure pros, contres, possibles frens i oportunitats. Tot seguit es van 
fer dos grups de treball sobre el Pla Territorial Metropolità i L’ocupació i 
els serveis a les persones al Baix Montseny. D’aquest darrer grup en van 
sortir dues linies de treball conjunt: una sobre ocupació, per planifi car 
la formació ocupacional conjunta i l’altra de joventut i cultura de cara a 
crear un Premi literari del Baix Montseny, que compti amb més recursos, 
més prestigi i projecció que no els existents a nivell individual.

Després d’un dinar a peu dret, va tenir lloc la ponència Com crear una 
marca de comarca a càrrec de Pau Canaleta i Heras, consultor de comuni-
cació i Director del CCAII. 

Tots els participants van valorar el nivell d’entesa i bona relació entre mu-
nicipis per sobre dels grups politics. En aquest sentit, Francesc Deulofeu 
va remarcar que “tots aquests passos els fem sense cap ànim d’im-
posició sinó d’optimització de recursos per donar millor servei a les 
persones del Baix Montseny”. 

El Baix Montseny va endavant!
La segona trobada d’electes del Baix Montseny conclou amb 
l’encàrrec d’un pla director sobre la comarca

PLE MUNICIPAL

Dimarts 22 de juny de 2010 

1. Xifra del padró d’habitants a 1 de gener de 
2010, de 16.905 habitants. 
Sí 6 CiU + 8 PSC + 2 CUP

2. Aprovació del conveni a signar amb 
l’Ajuntament de Campins per al fi nançament 
de la quota de l’alumnat d’aquest municipi 
al Centre Municipal d’Expressió. El centre es 
fi nancia a través de l’Ajuntament, la Generalitat 
i els usuaris. La part que aporta l’Ajuntament 
de Sant Celoni, en el cas d’alumnes de fora del 
municipi com Campins, l’assumeix el seu propi 
ajuntament per mitjà d’un conveni.
Sí 6 CiU + 8 PSC + 2 CUP

3. Aprovació provisional de l’acord d’imposició 
i ordenació de contribucions especials per al 
fi nançament de les obres d’urbanització del 
carrer Pau Casals. 
Sí 6 CiU + 8 PSC + 2 CUP

4. Aprovació provisional de l’acord d’imposició 
i ordenació de contribucions especials per al 
fi nançament de les obres d’urbanització d’un 
tram del carrer Abat Oliba. 
Sí 7 CiU + 8 PSC NO  2 CUP

5. Ratifi cació de la resolució de l’Alcaldia per la 
que es complementa l’expedient de modifi cació 
puntual del Pla general d’ordenació relativa a un 
ajust d’equipaments i espais lliures a la Batllòria 
de cara a la construcció del pavelló. 
Sí 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

Activitat de govern

Els càrrecs electes del Baix Montseny es van reunir a Llinars per seguir 
treballant conjuntament
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Resposta institucional 
a la sentència sobre 
l’Estatut de Catalunya

Davant d’aquest fet, els alcaldes i alcaldesses sotasignants, com a repre-
sentats dels ciutadans i ciutadanes dels seus municipis, declaren:

- Que aquest és un dels greuges més importants exercits sobre Catalunya 
des del restabliment de la democràcia que evidencia un fi nal d’etapa. És, 
doncs, un moment greu i n’hem de prendre consciència perquè incum-
beix el futur de tots i totes.

- Que el Tribunal Constitucional és un òrgan polititzat, que ha protago-
nitzat un procés anòmal de 4 anys que ha resultat una provocació per 
Catalunya. De cap manera aquest òrgan pot prevaldre sobre la voluntat 
dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.

- Que l’Estatut de Catalunya no pot abordar-se a banda de la realitat que 
vivim, ja que representa el marc on tot succeeix, des de la llengua al 
comerç o les escoles, el fi nançament local o el sistema judicial.

- Que es posen al costat de la ciutadania a la que representen per recla-
mar el seu dret a decidir i la voluntat que han expressat a les urnes. I 
encoratgen a la ciutadania a respondre també de manera unitària i a 
participar de la manifestació convocada per Òmnium Cultural sota el 
lema ‘Som una nació. Nosaltres decidim’ el dissabte 10 de juliol, així com 
d’altres proclames que puguin esdevenir-se en el marc del respecte i el 
civisme.

El Baix Montseny, 30 de juny de 2010

Els sotasignants, a dia d’avui, són: Alcalde de Breda, Alcalde de Campins, 
Alcaldessa de Fogars de Montclús, Alcalde d’Hostalric, Alcalde de Llinars 
del Vallès, Alcalde del Montseny, Alcalde de Riells i Viabrea, Alcalde de 
Sant Celoni, Alcalde de Sant Antoni de Vilamajor, Alcalde de Sant Pere de 
Vilamajor, Alcalde de Sant Esteve de Palautordera, Alcalde de Vallgorguina 
i Alcaldessa de Vilalba Sasserra.

Ofi cina d’Atenció Ciutadana 
de Sant Celoni 
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h
Campins, 24
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 00 - Fax 93 867 03 36
oac@santceloni.cat

Ofi cina d’Atenció Ciutadana 
de la Batllòria
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h
Miquel Mateu, 6 (les Casetes)
08476 la Batllòria
Tel. 93 847 01 59
labatlloria@santceloni.cat

Horari d’estiu (juliol i agost)

Aquest dilluns 28 de juny de 2010, 4 anys després de la seva aprova-
ció, el Tribunal Constitucional va dictar sentència sobre l’Estatut de 
Catalunya. Malgrat que va ser aprovat per totes les institucions cata-
lanes i espanyoles i referendat pel poble català, la sentència elimina 
14 articles, en reinterpreta una trentena i afegeix conceptes nous de 
rellevància signifi cativa. 

MANIFEST D’ALCALDES I ALCALDESSES DEL BAIX MONTSENY

El 28 de juny, després que el Tribunal Constitucional dictés una 
sentència sobre l’Estatut de Catalunya, l’alcalde Francesc Deulofeu 
va emetre un comunitat. Segons Deulofeu, “davant un dels fets més 
transcendents de la història de Catalunya des del restabliment de 
la democràcia, com a Alcalde de Sant Celoni em sento amb l’obli-
gació de defensar la voluntat i les possibilitats de prosperitat de 
la ciutadania a la que represento. Per això encoratjo als celonins i 
les celonines a respondre davant aquest menysteniment de la veu 
de Catalunya i a participar de la manifestació unitària del dissabte 
10 de juliol, així com d’altres proclames que puguin esdevenir-se 
en el marc del respecte i el civisme. Sant Celoni també vol seguir 
avançant en una Catalunya on el dret a decidir dels ciutadans sigui 
l’únic que defi neixi el seu futur. Sense límits.”
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Sostenibilitat

L’administració local ha d’actuar responsa-
blement i alhora donar exemple. Pel que fa a 
la sostenibilitat, les actuacions convergeixen 
en el Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’ener-
gia sostenible, que determina una reducció 
del 20% de les emissions de CO2 abans de 
l’any 2020.

Amb aquest horitzó ben present, l’any 2006 
l’ajuntament va iniciar un pla de control i 
reducció de la despesa energètica als equipa-
ments municipals. Per fer-ho possible es va 
adquirir el Sistema d’Informació Energètica 
(SIE) que permet consultar la despesa ener-
gètica i les desviacions de consums de llum, 
aigua i gas de tots els equipaments. Això 
permet conèixer a temps real qualsevol inci-
dència o sobreconsum, comparar-les entre sí 
i en relació a instal·lacions similars d’altres 
municipis, proposar accions per reduir-ne el 
consum i controlar la facturació de les compa-
nyies comercialitzadores. 

L’aplicació SIE de Sant Celoni classifi ca els 
equipaments segons la seva tipologia (educa-
tius, esportius, ofi cines, culturals, bombeigs, 
sanitaris, residencials i altres) i es mesura el 
consum segons la superfície de l’equipament, 

el número de persones usuàries, les hores 
d’ús, el consum per habitant, consum d’elec-
tricitat, de gas, entre altres.

Alarmes
Es poden establir paràmetres que si s’accedei-
xen es transmet un avís que permet detectar 
el tipus d’incidència.

Despesa energètica dels equi-
paments municipals
Segons les dades de 2009, l’enllumenat públic 
representa el 39% del consum municipal i la 
resta correspon als equipaments. Els esportius 
són els que més consumeixen (51,7%) seguits 
dels equipaments educatius (17,5) i les ofi cines 
(16,2%). El Sot de les Granotes és el principal 
consumidor (representa prop del 30% del 
consum dels equipaments), seguit del Camp 
Municipal d’Esports, el CEIP Pallerola i l’Ate-
neu-Centre Municipal d’Expressió. Considerant 
el 45 edifi cis analitzats, els 10 primers repre-
senten més del 75% del consum energètic en 
equipaments.

Analitzant l’evolució del consum i del cost 
energètic, s’observa un augment del consum 
de l’electricitat en equipaments del 4% mentre 

que l’enllumenat públic ha consumit un 8,21% 
més. Aquests increments són deguts a la posa-
da en marxa de l’Escola Bressol i l’increment 
del número de quadres d’enllumenat que han 
passat de 78 l’any 2008 a 85 l’any 2009. El 
descens en el consum de gas és degut a la irre-
gularitat de la facturació de Gas Natural.

Pel que fa al cost, val a dir que aquest ha 
augmentat en relació a l’any anterior, degut a 
l’augment de les tarifes i a la penalització en 
les pòlisses amb potència contractada major 
de 10 kWh.

En relació a la resta de municipis de 
Catalunya, aquestes dades permeten observar 
que el consum per habitant és menor a la de la 
resta de municipis amb SIE (-1,14%). Aquest 
menor consum és degut fonamentalment a 
l’efi ciència de l’enllumenat públic. El consum 
mitjà per quadre és prop del 28% menor. On 
encara hi ha camí per recórrer per millorar 
l’efi ciència energètica és en la gestió dels equi-
paments municipals. El consum per habitant 
és prop del 9% més elevat que la mitjana.

Cap a l’ajuntament sostenible: el SIE, un sistema 
de control de la despesa energètica

Electricitat Gas/Gasoil Total

tipus 2008 2009 2008 2009 2008 2009

educació 262.219 346.202 628.059 364.315 628.059 710.517

ofi cina 342.786 320.630 115.133 92.752 115.133 413.382

esportiu 1.027.287 1.021.347 306.400 174.124 306.400 1.195.471

cultural 206.748 198.260 36.164 22.845 36.164 221.105

altres 63.653 87.821 253.936 58.296 253.936 146.117,40

Total 1.902.693 1.974.260 1.339.692 712.332 3.242.385 2.686.592

Un nou premi per l’efi ciència energètica 
de l’Escola Bressol Municipal el Blauet
L’Ajuntament de Sant Celoni ha rebut l’accèssit 
del premi a la millor iniciativa local per a l’estalvi 
d’energia 2009 Categoria B (municipis d’entre 
5.000 i 50.000 habitants) pel projecte “Disseny 
energètic integral de l’Escola Bressol el Blauet” 
promoguts per l’Àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona.
 
El projecte ha estat reconegut per incorporar, 
a més  de les instal·lacions fotovoltaica i solar 
tèrmica per ACS i calefacció, dos criteris arqui-
tectònics fonamentals per assolir la màxima 
efi ciència energètica: el disseny bioclimàtic: 

(selecció de l’emplaçament dins el solar que 
va comportar el desmantellament de la piscina 
municipal descoberta, la secció asimètrica de 
l’edifi ci obert a sud i tancat a nord, l’esquema 
funcional compacte i la incorporació de me-
canismes d’aprofi tament solar passiu en la 
il·luminació i la climatització.);  l’ús d’energies 
renovables ( l’orientació de la planta i l’obertura 
a sud permet utilitzar la coberta i la façana sud 
per a una òptima captació solar.)

L’alcalde Francesc Deulofeu va recollir el premi 
en un acte a la Sala Tarafa de Granollers el 10 de 

juny. 
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Entorn

Sant Celoni gaudeix fi nalment 
d’una entrada digne!

La urbanització del carrer Pau Casals perme-
trà deixar enrere l’estat de deteriorament que 
pateix actualment. La intervenció consistirà 
en renovar l’asfaltat de la via, l’eixamplament 
de les voreres, l’adaptació de les instal·lacions 
amb el semi soterrament de la instal·lació de 
llum i telefonia i la renovació del clavegueram 
unitari en mal estat i la xarxa d’abastament 
d’aigua potable.

El carrer Abat Oliba completarà la seva ade-
quació a zona amb prioritat per als vianants 
amb un paviment continu de tipus llamborda 
i a un sol nivell. S’adaptaran les instal·lacions 
amb el semi-soterrament del cablejat per 
façana de llum i telefonia  i la substitució de la 
xarxa existent d’abastament d’aigua i clave-
gueram. A un lateral del carrer s’hi instal-
laran contenidors soterrats. L’actuació en el 
vial, a part de convertir aquest en un espai de 
prioritat invertida, dignifi carà la façana lateral i 
posterior de l’església parroquial.

Nova nau per a 
les colles de l’àrea 
d’Espai públic
Ja han començat les obres de construcció de 
la nau que acollirà les colles de l’àrea d’Espai 
públic, al carrer de Can Draper dins del sector 
de Can Pàmias, a la vora de la Tordera. Tin-
drà una superfície total de 986 m2 distribuïts 
en dues plantes. A la planta baixa (696 m2) hi 
haurà els espais d’aparcament de vehicles i de 
magatzem d’eines i maquinària.  A la planta 
altell (290 m2) s’hi ubicaran els vestidors, una 
sala de descans, despatxos i un magatzem per 
a petit utillatge. L’edifi ci segueix la tipologia de 
les naus de recent construcció al mateix entorn. 
Amb l’actuació s’assolirà una important millora 
qualitativa en les condicions de treball de les 
persones adscrites al servei.

Urbanització dels carrers Pau Casals 
i Abat Oliba

Després de molts anys d’espera, Sant Celoni 
disposa d’una entrada digne per la Porta de 
Ponent. L’actuació amb un pressupost de 3,2 
milions d’euros, ha permès afavorir l’accessi-
bilitat en aquest entorn, així com la seguretat i 
fl uïdesa del trànsit. Dissabte 5 de juny va tenir 
lloc la inauguració ofi cial amb una festa popular 
al carrer Doctor Barri, amb música i jocs infan-
tils. Durant l’acte, els veïns van participar en la 
plantació d’alguns arbres per acabar d’enbellir-
ne l’entorn entre tots.  Uns dies abans, l’alcalde 
Francesc Deulofeu i el secretari per a la Mobili-
tat de la Generalitat, Manel Nadal acompanyats 
de regidors i tècnics municipals i mitjans de 
comunicació, van fer una visita a les obres. Se-
gons l’alcalde  “s’ha resolt un dèfi cit històric 
del municipi, amb una solució funcional i 
alhora estètica que ha recollit l’aportació que 
s’ha fet des de l’ajuntament incorporant, per 
exemple, els accessos per a vianants”.

Plantació d’arbres a la inauguració Vista aèria de l’entrada al municipi per ponent
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Seguretat ciutadana

La Policia local s’ha encarregat un any més 
d’ensenyar educació viària als escolars de 
Sant Celoni i la Batllòria. Del 25 de maig a l’11 
de juny, prop de 400 alumnes de les escoles 
del municipi van participar a les jornades 
d’educació viària en bicicleta pels carrers de 
la vila o en un circuit tancat. L’activitat s’inicia 
a la mateixa aula de l’escola, on es donen 
els conceptes bàsics per circular amb segure-
tat per la via pública i, una vegada al carrer, 
s’ensenya als i les alumnes a circular segurs 
respectant les normes de circulació, tant 
els senyals de trànsit (verticals, lluminosos, 
horitzontals...) com els senyals del propi agent 
de circulació. Segons la regidora de Segure-
tat Ciutadana, Dolors Lechuga, amb aquesta 
activitat “volem mostrar als nens i nenes que 
al carrer, ja sigui anant en cotxe, a peu o en 
bicicleta existeixen unes normes que el que 
volen aconseguir és una major seguretat per a 
tothom. Volem que entenguin que està en joc 
alguna cosa més que una multa”.

Alcalde, regidors, Policia Local, tècnics i 
representants de l’ADF es van reunir dime-
cres 9 de juny a la Sala de plens per revisar 
el Pla Actuació Municipal d’incendis forestals. 
Aquesta sessió de treball es fa cada any de 
cara a mantenir actualitzats els protocols en 
cas d’emergència i per intercanviar informa-
ció entre els diferents agents implicats. 

Des de l’any 2007 el Centre for Learning & 
Performance Technologies (C4LPT) manté un 
llistat de les 100 aplicacions més interessants 
des del punt de vista educatiu. El C4LPT és un 
institut creat per l’educadora Jane Hart, tota 
una celebritat en el món del aprenentatge 
social en xarxa. 

És interessant veure l’evolució al llarg 
d’aquests quatre anys: mentre algunes eines 
s’han mantingut molt populars, d’altres han 
emergit ràpidament, per exemple Wallwisher 
(eina excel·lent pels blocs, que crea una 
espècie de pissarra en la que els comenta-
ris apareixen en forma de “Post it”.), o han 
baixat de manera més o menys ràpida, com 
Word o Audacity.

En aquests moments, les 10 primeres aplica-
cions són:

1. Twitter, és un servei per a que els amics, la 
família i els companys de feina es comuni-
quin i estiguin en contacte a través de l’in-
tercanvi de respostes ràpides i freqüents, 

missatges breus de 140 caràcters com a 
màxim, a una pregunta simple: Què està 
passant? Tots els missatges van formant 
una mena de registre o diari, un bloc amb 
les entrades molt curtes, d’aquí que sovint 
es parli d’un servei de microblogging.

2. YouTube, és un lloc web que permet als 
usuaris de carregar, mirar i compartir 
vídeos.

3. Google Docs, lloc per editar i compartir 
documents de text, presentacions, fulls de 
càlcul i formularis en línia.

4. Delicious, etiquetatge social de llocs web.

5. Slideshare, és un lloc públic gratuït on 
podem pujar presentacions a la xarxa des 
d’on després s’emmagatzemen en un for-
mat fl ash per després ser observades pels 
altres usuaris, és una manera de compartir 
les nostres presentacions amb les altres 
persones i així no solament tinguin utilitat 
per a nosaltres, sinó per a tothom que la 
necessiti. Aquest programa admet arxius 
de fi ns a 20MB.

6. Google Reader, lector i afegidor de notícies.

7. Wordpress, aplicació per a la creació de 
blocs.

8. Moodle, plataforma educativa per a la crea-
ció d’entorns virtuals d’aprenentatge.

9. Google Search, servei de cerca de Google.

10. Skype, servei de missatgeria i VoIP

N’hi ha moltes d’altres que segurament conei-
xereu o haureu utilitzat: viquipèdia, facebook, 
wordle, prezi,… 

Recordeu que l’Ajuntament 
de Sant Celoni disposa 
de facebook i twitter: 
www.facebook.com/ajsantceloni
www.twitter.com/ajsantceloni

Tecnologies de la informació

Les millors aplicacions per a l’aprenentatge dins la xarxa

Prop de 400 alumnes han après segu-
retat viària de la mà de la Policia local

Sessió treball 
per prevenir els 
incendis forestals

112
En cas d’incendi, truca al
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Comerç

Animals abandonats a Sant Celoni durant els darrers mesos
L’Ajuntament de Sant Celoni té la obligació per Llei de recollir els gats i gossos que es troben abandonats. Aquesta acció suposa que 
aquests animals restin en un centre que faci funcions d’acollida. El millor per ells és trobar persones que els vulguin adoptar i l’ajuntament 
- els ciutadans i  ciutadanes de Sant Celoni -  no hagin d’assumir-ne les despeses.

Si hi teniu interès adreceu-vos a l’àrea d’Espai públic (Tel. 93 864 12 16, c/ Bruc, 26 de 8 a 14 h)
o a la Centre d’acollida Help Guau d’Argentona (Tel. 687 69 60 11 - 687 69 60 12).

ADOPTA’LS!
Nom: Pequi
Gènere: Femella
Raça: Mestís
Edat: Senior

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

Nom: Chiqui
Gènere: Mascle
Raça: Caniche
Edat: Adult

Nom: Dida
Gènere: Femella
Raça: Mestís
Edat: Adult

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

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

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

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

Tres guardonats celonins als Premis 
Comerç de la Generalitat 

L’onzena edició dels Premis de la Generalitat de Catalunya a la Iniciativa 
Comercial i als Establiments Comercials Centenaris han premiat la Co-
tilleria Mora-Vigas i el Forn Anfruns de Sant Celoni en la categoria d’Es-
tabliments centenaris (120 i 140 anys documentats, respectivament) 
i Sant Celoni Comerç en la categoria de Millors iniciatives comercials 
2010 per la campanya de reciclatge d’oli que va portar a terme l’any 
2009 com a projecte que contribueix al prestigi de l’activitat comercial i 
la posada en valor de la funció social del comerç urbà. 

Els premis es van lliurar dilluns 21 de juny al Palau de la Generalitat. 
El regidor Marià Perapoch i Laura Costa van acompanyar als premiats 
celonins. 

Els comerços es mouen

Diversos comerços del municipi van participar el passat 1 de juliol al 
taller organitzat per l’ajuntament de Sant Celoni amb la col·laboració 
de Sant Celoni Comerç per millorar la competitivitat del seu negoci. A 
partir dels casos pràctics, els participants van recollir pautes de redirec-
ció estratègica del negoci així com d’actuació en funció de les àrees de 
millora detectades.

D’altra banda, Sant Celoni Comerç té previst organitzar el proper 17 de 
juliol una nova edició de Rebaixes al Carrer que aquest any comptarà 
amb la novetat de realitzar-se també de nit, de 17 h a 24 h amb acti-
vitats pròpies de les nits estivals. A més, fi ns el 22 de juliol continuarà 
repartint “Vilanas” de la Pastisseria Vila als titulars de la targeta Sant 
Celoni Comerç, que també podran aconseguir un pack de degustació 
de 4 cerveses de la Cia. Cervesera Montseny durant la primera quinze-
na de juliol.

La manca de manteniment dels solars no edi-
fi cats comporta una important proliferació de 
vegetació que, al costat de la manca d’endre-
ça, suposen un risc notable d’incendi i perill 
pel veïnat i pel medi natural. A més, genera 
punts d’abocament incontrolat de residus. Les 
ordenances de Sant Celoni indiquen que “els 

solars sense edifi car hauran d’estar obliga-
tòriament tancats, nets i amb la vegetació 
correctament cuidada, i que aquesta res-
ponsabilitat recau en la propietat”.

Si no es manté l’espai en les condicions 
esmentades, l’Ajuntament pot realitzar les ac-

tuacions, exigir a les persones propietàries la 
despesa, i aplicar les sancions que s’escaiguin.

A la primavera i a l’estiu s’accentuen les 
problemàtiques i el risc per la col·lectivitat 
i és important que tothom actuï de manera 
responsable.

Imatge de la jornada de formació per a comerciantsEls premiats amb els representants de l’ajuntament

Netejar solars sense edifi car: una obligació de les persones propietàries 
pel respecte de tothom
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Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Tramitació

Activitats d’Educació Permanent
Durant el curs 

2010 - 2011

Les famílies/alumnes empadronats al mu-
nicipi, matriculats a alguna de les activitats 
d’educació permanent que promou l’Ajun-

tament de Sant Celoni

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

Escola de música i teatre
Durant el curs 

2010 - 2011

Les famílies/alumnes empadronats al mu-
nicipi, matriculats a alguna de les activitats 
de l’escola de música o teatre que promou 

l’Ajuntament de Sant Celoni

Centre Municipal d’Expressió

Pla de renovació d’electrodomèstics, calde-
res i aparells d’aire condicionat a Catalunya

de l’1 de juliol 
fi ns el 30 de 

desembre de 
2010 o fi ns 

l’exhauriment 
del pressupost 

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

Catalunya
www.gencat.cat/icaen

Programa “Noces d’Or” Indefi nit Matrimonis que celebren els 50è aniversari 
de casament

OAC  /
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Renda bàsica d’emancipació Tot l’any Joves entre 22 i 30 anys per pagar el lloguer Ofi cina 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
Ofi cina Local d’Habitatge

Complement de la pensió Tot l’any
Persones amb una pensió de jubilació i d’in-
validesa, per a pensionistes en modalitat no 

contributiva que visquin de lloguer
Àrea de Comunitat - Serveis Socials

Informe intern d’idoneïtat Temporal
Propietaris individuals que volen fer obres de 

rehabilitació del seu habitatge
Ofi cina Local d’Habitatge

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

discapacitat.  

Fins el 30 de se-
tembre de 2010

Persones amb un grau de discapacitat reco-
negut igual o superior al 33% i que superin 

el barem de mobilitat reduïda

Àrea de Comunitat -Serveis Socials
Ofi cina Local d’Habitatge

Prestacions per a l’accés als serveis d’habitat-
ges per a persones amb problemàtica social 

derivada de malaltia mental

Fins el 30 de se-
tembre de 2010

Persones amb problemàtica social derivada 
de malaltia mental amb un grau de discapa-

citat igual o superior al 65% 

Àrea de Comunitat -Serveis Socials
Ofi cina Local d’Habitatge

Promoció de l’ocupació autònoma: Subven-
ció per reduir els interessos dels préstecs 

destinats a fi nançar inversions per a la 
creació i posada en marxa d’una activitat 
empresarial com a persona treballadora 

autònoma.

Dos mesos des-
prés de la data 
d’alta al corres-

ponent règim de 
la Seguritat So-
cial o de la data 
d’alta a la mutu-
alitat  del col·legi 
professional que 

correspongui.

Persones desocupades que vulguin consti-
tuir-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 fi nançar 
cursos de millora professional per a perso-

nes aturades.

Fins a l’1 de 
novembre de 

2010

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

Ofi cina de Treball del Servei
d’Ocupació de Catalunya         

 www.ofi cinadetreball.cat
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HORARI d’atenció presencial al Safareig
 

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’Ofi cina romandrà tancada

habitatge@santceloni.cat

Més informació a l’Ofi cina Local d’Habitatge i al web 
www.santceloni.cat/habitatge

Modifi cació de tipus imposi-
tius en actes de transmissió 
d’habitatges 
El Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció 
de la despesa i en matèria fi scal per a la reducció del dèfi cit públic, 
introdueix modifi cacions en relació amb l’habitatge en els tipus de 
gravamen generals de l’impost de transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats:

Impost de transmissions patrimonials oneroses (art.4):  

a) La transmissió d’immobles, la constitució i la cessió de drets reals que 
recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tri-
buta al tipus del 8%.

b) La transmissió d’habitatges amb protecció ofi cial, així com la constitu-
ció i la cessió de drets reals que hi recaiguin, llevat dels drets reals de 
garantia, tributa al tipus del 7%.

Actes jurídics documentats (art.5): 

e) L’1,2% en el cas d’altres documents, sobre la quantia global de tota la 
durada del contracte de lloguer.

Avalloguer, avantatges per 
a les persones propietàries i 
llogateres
Per als propietaris que vulguin llogar habitatges, l’Avalloguer és un 
sistema de cobertura de la Generalitat dels possibles impagaments del 
llogater. L’Avalloguer suposa la percepció de fi ns a sis mesos de lloguer 
impagats entre la data d’interposició de la demanda i la data de recupe-
ració de l’habitatge.

Per als llogaters d’habitatges, l’Avalloguer és un sistema que evita que 
en el moment de la signatura d’un contracte, hagin d’aportar cap garan-
tia que vagi més enllà de dos mesos de fi ança.

Requisits per obtenir aquesta cobertura:

- El lloguer mensual ha de ser inferior a 1.000 euros mensuals.

- No haver exigit més de dues mensualitats de lloguer com a fi ança ni 
cap garantia addicional per a la signatura del contracte.

- Haver dipositat a l’Incasol en els dos mesos posteriors a la signatura el 
contracte íntegre de lloguer el document de compromís de l’Avalloguer 
i la fi ança.

Més de 300 persones sol·liciten la prestació 
per al pagament del lloguer al Baix Montseny
La convocatòria de prestacions per al paga-
ment del lloguer, “lloguer just”, ha generat  
326 sol·licituds per part de persones del Baix 
Montseny, un 15 % més que l’any 2009. 
Aquest any a més de Sant Celoni, Llinars 
del Vallès i Santa Maria de Palautordera, 
s’han recollit sol·licituds a Sant Esteve de 
Palautordera i a Vilalba Sasserra.

Municipi on s’ha tramitat la sol·licitud
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Diumenge 8 d’agost, els gegants 
de Sant Celoni arribaran a Santi-
ago de Compostela
Els gegants de Sant Celoni, en Martí i la Maria del Puig, acompanyats 
per una cinquantena de persones de la Colla de Geganters i Grallers de 
Sant Celoni faran el Camí de Santiago aquest estiu. Del 3 al 8 d’agots 
caminaran 155 quilòmetres en 6 etapes, des d’O Cebreiro fi ns a Santiago. 
Serà la primera vegada que uns gegants fan un tram tan llarg del Camí. 
Per això conviden a tothom qui estigui de vacances per la zona o tingui 
ganes d’anar-hi, a rebre’ls a Santiago el diumenge 8 d’agost al matí. 

La idea de fer el Camí de Santiago 
amb els gegants va sorgir el 
juliol de 2007 quan la colla 
va arribar a Montserrat 
amb motiu del seu 25è 
aniversari. La proposta 
s’ha paït durant 3 anys 
i enguany, aprofi tant 
que és any xacobeo, 
s’ha decidit tirar 
endavant. 

Molts ànims i 
endavant!

Espai Obert

La Fundació Acció Baix Montseny compleix 10 anys
L’acte de celebració del desè aniversari de la 
Fundació Acció Baix Montseny va reunir el 12 
de juny més de 300 persones als jardins de la 
Rectoria Vella. Una nombrosa representació 
institucional, treballadors, familiars i amics van 
voler compartir la festa amb aquesta enti-
tat sense afany de lucre que té per fi nalitat 
afavorir la millora de la qualitat de vida, la 
igualtat d’oportunitats i la inserció sociolaboral 
de persones amb discapacitat, majoritàriament 
psíquica, de la comarca del Baix Montseny.

La Fundació, com a Centre Especial de Treball 
fa tasques de jardineria, neteja, pintura, senya-
lització viària, distribució i missatgeria i dóna 
feina a 45 persones, 32 de les quals pateixen 
algun tipus de discapacitat. A més, ofereix un 
servei complementari d’ajustament personal i 
social i un servei de suport a l’autonomia a la 
pròpia llar. 

Durant l’acte, el gerent de la Fundació, Xavier 
Jané, va remarcar els valors que guien la 
Fundació, “la voluntat diària, constant, de 
voler integrar a totes les persones que te-
nen necessitats a nivell social i a nivell ge-
neral”.  Per la seva banda, l’alcalde Francesc 
Deulofeu, president de la Fundació, va remar-
car la satisfacció pel 10è aniversari perquè 
“projectes com aquests són possibles per 
gent que hi ha treballat”, des de tècnics 
fi ns a polítics, passant pels coordinadors dels 
grups, el gerent, el Patronat i les famílies. Va 
agrair, a més, “la feina i l’esforç de totes les 
persones que en són partícips”. 

La celonina Mercè Martí premia-
da per una narració solidària
Mercè Martí Clopés, alumne de cinquè de primària de l’escola Cor de 
Maria, va ser guardonada al concurs sobre narracions solidàries que 
organitza cada l’any Mans Unides a nivell comarcal. Amb una narra-
ció titulada ‘L’Hort de l’avi’ inspirada en l’hort que els seus avis Josep 
Martí i Carme Campeny tenen a Breda, Martí va exposar aspectes com 
la sembra, la cura de la terra i la collita des d’una vessant solidària. Els 
seus avis van acompanyar-la al lliurament de premis per aquest text en 
què el protagonista portava el nom del seu altre avi: Eudald.
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DEPENDÈNCIA = MÉS CRISI ECONÒMICA

El Govern espanyol ha aprovat, amb l’aquiescència de CiU, un paquet de retallades socials 
que fan recaure els efectes de la crisi sobre les classes populars i l’estat del benestar. Entre 
d’altres, els pensionistes seran els més perjudicats. El vot oportunista de CiU, amb càlcul 
electoral incorporat, contrasta amb l’oposició frontal a les propostes del Govern català i 
amb el rebuig ferotge a incrementar la pressió fi scal sobre les rendes més altes -a partir 
de 120.000 euros- a Catalunya. Fins i tot han gosat dir que aquesta mesura afectava les 
classes populars.

L’economia catalana paga el preu de la dependència amb Espanya patint una de les crisis 
més greus deIs darrers decennis amb una incidència directa sobre l’atur, el creixement 
econòmic, el dèfi cit públic, i també sobre la confi ança deIs mercats fi nancers.

La caiguda deIs ingressos per la recessió i l’increment de les despeses per donar sortida a 
la crisi han generat un dèfi cit públic creixent. Del total de dèfi cit públic a l’Estat, 11,2% 
sobre el PIB, només un 2% l’han generat les comunitats autònomes, motiu pel qual recla-
mem que sigui l’Estat qui faci el major esforç. A més, una part d’aquest dèfi cit també l’ha 
generat l’Estat amb les polítiques populistes que ha executat. El govern espanyol no ha 
escoltat els advertiments ni les recomanacions de ningú per fer front a la crisi.
Per contra, a Madrid s’ha practicat una política de despesa espasmòdica en funció de la 
conjuntura política –no pas de l’econòmica- que ha generat, per una banda, uns menors 
ingressos (400 euros, xec nadó, supressió de l’Impost de Patrimoni) i, per l’altra, majors 
despeses (aportacions al Fons estatal d’inversions, increment d’interessos, increment de 
despeses de personal) que no han servit per reactivar l’economia i sí per perdre temps.
La solució tots la sabem. Per això, felicitem l’onada de consultes sobre la independència 
del juny en què un electorat ja prou madur ha tornat a fer guanyador el SÍ d’una forma 
amplament majoritària.

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

AQUEST ANY TAMPOC, PERÒ TENIM ESPERANÇA

Aquest any els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi tampoc hem tingut la popular  
revetlla de Sant Joan. Tothom que ha volgut gaudir d’aquesta festa s’ha vist obligat 
a desplaçar-se a altres poblacions veïnes que, tot i més petites i amb menys recursos, 
inexplicablement poden gaudir d’una festivitat popular i tradicional que, per segon any 
consecutiu, no s’ha pogut permetre Sant Celoni.

No ser capaços d’organitzar una festa tan popular, tan tradicional i tan integradora, en 
la què participa gent molt diversa i de totes les edats, no és per la crisi econòmica que 
patim, és per la crisi de gestió que estem patint des de fa ja tres anys. 

Qualsevol activitat que vulgui tirar endavant una administració pública necessita  hores de 
feina, il·lusió i ganes d’implicar-se. Treballar per aconseguir que la ciutadania gaudeixi del 
seu municipi i surti al carrer per conviure amb els seus veïns i veïnes és invertir en el futur 
del poble, en qualitat de vida i  en la felicitat de la seva gent.  És responsabilitats dels 
governs locals organitzar actes en els quals tothom pugui participar, independentment de 
la seva ideologia,  això ajuda a la cohesió social i anima a sentir-se part d’una comunitat 
diversa i a la vegada integradora.

Però nosaltres tenim il·lusió i tenim esperança,  una il·lusió i una esperança que són 
fruits del treball que hem realitzat quan érem govern municipal, amb en Joan Castaño 
d’alcalde,  i que continuem fent des d’una oposició responsable, amb voluntat de servei 
públic.  Això ens fa tenir confi ança i pensar que en el 2011 tindrem un estiu millor en el 
nostre poble.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

Les lleis al servei del poble o el poble 
al servei de les lleis?
 
Enviem aquest article quan ja sabem de la retallada a l’Estatut de Catalunya després de la 
sentència del Tribunal Constitucional (TC) atenent al recurs interposat pel PP, malgrat que 
la totalitat de la sentència encara no ha estat publicada. I, malgrat que encara no s’han 
fallat les sentències dels altres 6 recursos, -que han interposat el Defensor del Pueblo i 
les Comunitats d’Aragó i les Illes Balears (tots aquests governats per PSOE) i també les 
Comunitats de València, Múrcia, i La Rioja (governades pel PP)-, ja ens han dit que el que 
han aprovat els nostres representants polítics, fi ns i tot els de l’estat espanyol, i 
també els ciutadans i ciutadanes en referèndum no hi cap dins la Constitució.
 
I és que aquesta sentència és la setena que ha emès el TC sobre el mateix recurs. Vol dir 
que la interpretació de la Constitució pot emetre’s de 7 maneres diferents? Al TC hi ha 4 
membres que fa temps que han esgotat el seu mandat, un més de difunt i un altre que va 
ser recusat. A més, durant el desplegament de l’anterior Estatut, la Generalitat de Catalunya 
va interposar alguns recursos al Govern espanyol, per invasió de competències, que el 
TC va fallar a favor de Catalunya però que a hores d’ara encara no ha fet complir. Quina 
legitimitat té un tribunal que ha incomplert en tants aspectes?. Podem admetre que 
ens digui que no som una nació, que la nostra llengua no és prioritària o prohibir-
nos el nostre sistema judicial?
 
Estem davant una agressió a la democràcia en general, una provocació a la història de 
Catalunya i un bloqueig al nostre futur col·lectiu, que incumbeix també les coses concretes 
i quotidianes. Ben aviat serà moment de consensuar plegats cap on projectem el futur 
del nostre país, però, de moment, tots els catalans i catalanes hem de fer sentir el nostre 
rebuig davant aquesta injustícia digna d’altres temps més grisos. Cal que hi siguem tots, 
perquè ens implica a tots. I cal que els recordem que les lleis estan al servei del poble i no 
a l’inversa. Vénen temps de canvis, cal que tothom en participi.

Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni
santceloni@ciu.info

El riu Tordera, maltractat
La CUP dóna suport a la denúncia presentada per la Coordinadora per a la Salvaguarda 
del Montseny contra les obres executades en el tram Blanes-Cardedeu del riu i denuncia 
el silenci de l’Ajuntament celoní

La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny i Orchis (l’Associació de Naturalistes 
de la Selva i l’Alt Maresme) han presentat una denúncia contra Aigües Ter Llobregat 
(ATLL), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge pels diversos incompliments observats en l’execució de l’obra de la canonada 
que va de la planta dessalinitzadora de Blanes a l’estació de tractament del Ter de 
Cardedeu (una obra pensada per abastir d’aigua la ciutat de Barcelona) i perquè aquesta 
obra perjudica espècies i espais protegits de la Tordera (vegeu la portada del Vilacup 14). 

Des de la Coordinadora i Orchis es denuncia la manca d’alternatives al traçat, les 
greus irregularitats i mancances observades tant en la tramitació del projecte com en 
l’execució de les obres, així com la manca de tramitació ambiental al llarg del procés. En 
conseqüència, el projecte ha afectat greument els espais naturals protegits i les espècies 
protegides del riu Tordera, un riu ja per si mateix prou alterat i sotmès a una fragilitat 
extrema.

Des de la CUP donem ple suport a aquesta denúncia i ens preguntem quin paper real ha 
tingut l’ajuntament celoní en el seguiment i la vigilància de l’obra (el tram celoní de la 
Tordera també n’ha quedat afectat), ja que a l’últim L’informatiu (juny 2010) justifi cava 
l’obra amb paraules com dignifi cació del servei o garantia de subministrament, sense 
esmentar en cap cas el nefast impacte de l’obra sobre el riu i el seu entorn. Així, instem 
el consistori a fer els passos necessaris per demanar a l’administració competent l’aturada 
immediata de les obres fi ns que es tramiti correctament el projecte i es garanteixi la 
protecció dels valors naturals de la Tordera.

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

Partits polítics



Exposicions

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

AGENDA

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

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

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

CAN RAMIS

Del 10 al  25 de juliol
Josep Esclusa Pagès. Una 
mirada... dues respostes. 
Fotografi a

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

L1 -  L. Moreno  629 87 80 70
L2 -  J. Codina  617 55 42 66
L3 -  J. Muñozo  659 49 44 11
L4 -  J. Arias  686 89 41 33
L5 -  J.C.Rossà  649 44 77 52
L6 -  G. Alvarez  670 27 90 90 
L7 -   S. Villaescusa 608 13 09 12

TAXI
SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h

JULIOL Taxi 
guàrdia 

Taxi 
retén 

1-4 L1 L2

5-11 L2 L3

12-18 L3 L4

19-25 L4 L5

26-31 L5 L6

AGOST

1-8 L6 L7

9-15 L7 L8

Juliol

DLL DM DC DJ DV DS DG

        1  2  3 4

5 6 7 8 9 10 11

12  13 14 15  16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29  30  31   

Agost

DLL DM DC DJ DV DS DG

             1

2 3 4 5 6 7 8

9  10 11 12  13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26  27  28  29

 30   31

AMAZONIAN 
VERTIGO
Cinema de muntanya
Dijous, 15 de juliol
A les 10 de la nit
A la plaça d’en Nicola
Durada: 54’

Cinema de
muntanya

VERMUT
The Dico’s
Dijous, 22 de juliol
A les 10 de lanit
A la plaça de la Biblioteca
Durada: 50’

Titelles

BOT PROJECTE
Collage
Dijous, 12 d’agost
A les 10 de la nit
A la plaça de la Biblioteca
Durada: 35’

SALVADOR 
(Puig Antich)
Cinema
Dijous, 19 d’agost
A les 10 de la nit
A la plaça d’en Nicola
Durada: 138’

MÚSIQUES 
DE FESTA
DBA (Dulzaineros 
del Bajo Aragón)
Dijous, 26 d’agost
A les 10 de la nit
Als jardins de la Rectoria Vella
Durada: 60’

Humor i
malabars

L’ALÈ DELS FILS
Companyia Jordi Bertran
Dijous, 29 de juliol
A les 10 de la nit
Als jardins de la Rectoria Vella
Durada: 60’

Música

JOAN COLOMO
Contra todo pronóstico
Dijous, 5 d’agost
A les 10 de la nit
Als jardins de la Rectoria Vella
Durada: 50’

Llit
elàstic

Cinema

Música

Dijous a la fresca

Dimecres, 14 de juliol

Torneig de futbol sala: Final
 A les nou del vespre 
 Pista coberta Camp Municipal d’Esports

Dijous, 15 de juliol

Dijous a la fresca
Cinema de muntanya: 
Amazonian vertigo

 A les nou del vespre
 A la Plaça d’en Nicola

Durada: 54 minuts

Divendres, 16 de juliol

Nit de lletres
Els taxistes del tsar, 
de Joan-Daniel Bezsonoff

 A les nou del vespre 
 A l’Hotel Suís

Dissabte, 17 de juliol

Danses orientals
Mostra de danses a càrrec de l’Esportiu 
Mètric

 A les 7 de la tarda
 A la Sala gran de l’Ateneu

Organitza: Esportiu Mètric

Diumenge, 18 de juliol

Activitats del CESC
Vela llatina per la Costa Brava

 A les 7 del matí
 A la Plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC
Preu: 35 euros (Inclou vaixell i autocar)

XLVI Aplec de la Sardana
Cobles Lluïsos, Mediterrània i Tres Vents

 A les 12 del migdia
 Al Parc de la Rectoria Vella

Organitza: Agrupació sardanista Baix 
Montseny

Dansa del Ventre i Bollywood
Espectacle de dansa a càrrec de 
Maishadansa

 A les 7 de la tarda
 A la Sala gran de l’Ateneu

Organitza: Maishadansa
Preu: Adults, 4 euros. Infants, 2 euros

Dijous, 22 de Juliol

Dijous a la fresca
Humor i malabars: 
Vermut, a càrrec de The Dico’s

 A les deu de la nit
 A la Plaça de la biblioteca

Durada: 50 minuts

Divendres, 23 de juliol

Hora del conte: 
A l’estiu, anem al circ! 
amb Anna Font

 A les 7 de la tarda
 A la Biblioteca l’Escorxador

Organitza: Biblioteca

Festival de tango
Grup de dansa de Ponts d’Unió

 A 2/4 de 9 del vespre
 A la Sala gran de l’Ateneu

Organitza: Ponts d’Unió
Preu: 3 euros

Dissabte, 24 de juliol

Activitats del CESC
Gorgues de Carançà i el Carlit

 A les 6 del matí
 A la Plaça Comte del Montseny

Durada: Cap de setmana
Organitza: CESC

Festa infantil del Montseny a l’Ateneu
Titelles a càrrec de la Companyia Marduix

 A les 7 de la tarda
 A la Sala gran de l’Ateneu

Organitza: Fundació Roger Torné
Preu: gratuït

Diumenge, 25 de juliol

Ball de l’Esplai
amb Las Auténticas

 A les 6 de la tarda
 A la Sala gran de l’Ateneu

Preu: Socis, 2 euros. No socis, 3 euros

Dijous, 29 de juliol

Dijous a la fresca
Titelles: L’alè dels fi ls, 
amb la Cia. Jordi Bertran

 A les 10 de la nit
 A la Jardins Rectoria Vella

Dijous, 5 d’agost

Dijous a la fresca
Concert: Joan Colomo,
Contra todo pronóstico

 A les 10 de la nit
 A la Jardins Rectoria Vella

Dissabte, 7 d’agost

Festa Major d’Olzinelles
Activitats infantils, sopar popular i ball

 A les 10 del matí
 A l’esplanada de l’Església de Sant Esteve 

d’Olzinelles

Ball a la plaça de la vila
amb Stress Band

 A les 10 del vespre
 A la Plaça de la Vila

Diumenge, 8 d’agost

Festa Major d’Olzinelles
Activitats infantils, sopar popular i ball

 A les 10 del matí
 A l’esplanada de l’Església de Sant Esteve 

d’Olzinelles

Dijous, 12 d’agost

Dijous a la fresca 
Teatre acrobàtic: 
Collage, amb Bot Projecte

 A les 10 de la nit
 A la Plaça de la biblioteca

Divendres, 13 d’agost

Petita hora del conte
Contes de l’osset Elies,
amb la companyia l’Espina de la 
sardina

 A les 7 de la tarda
 A la Biblioteca l’Escorxador

* Quedem a la fresca 
a les 21 h davant de 
l’ajuntament


