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Alcalde
Aquest Informatiu és una bona mostra del dinamisme cultural del nostre municipi. La biblioteca
tanca l’any 2012 amb uns excel·lents resultats i
encara aquest nou any 2013 amb nous projectes per donar resposta als interessos i necessitats
de la ciutadania; conjuntament amb l’Ateneu i
Centre Municipal d’Expressió, esdevenen equipaments culturals de referència. Deixem enrere
la festa major d’hivern de la Batllòria i les festes
de Nadal i Reis, que han estat un bona mostra de
la participació i de la vitalitat cultural i social del
nostre poble.

La biblioteca l’Escorxador,
un centre cultural
de referència
Des de la seva inauguració, a finals de l’any 2000, la biblioteca l’Es·
corxador s’ha fet gran en tots sentits: ha crescut el nombre de per·
sones usuàries, de préstecs, de connexions a Internet, d’activitats...
fins a esdevenir un centre cultural i de lleure de referència al muni·
cipi. Enguany, dins la permanent voluntat de millorar la seva oferta,
proposa, entre altres novetats, ampliar l’oferta d’activitats com les
hores del conte en anglès i també oferir diferents avantatges amb el
carnet de la biblioteca.

A partir de mitjan de febrer s’inicia la programació estable a l’Ateneu. Una oferta variada d’arts
escèniques, amb música, teatre i dansa per a
totes les edats, combinant espectacles professionals i oferta local a uns preus molt populars.
Sant Celoni és capital del Baix Montseny i l’oficina de turisme n’és un bon exemple. L’equipament és un punt d’informació i divulgació del
patrimoni de la zona per a persones foranies,
alhora que espai de referència per a les persones
de Sant Celoni i la comarca.
Vivim moments difícils i malauradament hi ha
moltes persones en situació d’atur. Des de l’Ajuntament s’estan promovent diverses accions formatives, ja que el nostre projecte de poble preveu l’educació com a eina fonamental per sortir
de la crisi. Més de 60 professionals dels centres
educatius han participat en unes jornades sobre
orientació educativa i professional, s’ha obert
el primer coworking del Baix Montseny, s’organitzen cursos i conferències per a les empreses
conjuntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona i els serveis municipals d’ocupació i de
creació d’empreses consoliden la seva tasca de
suport i orientació a tots aquells ciutadans i ciutadanes que cerquen un lloc de treball o volen
iniciar alguna activitat econòmica.
Malgrat el context de crisi, des de l’ajuntament
continuarem treballant per ajudar al benestar i al
creixement personal de tota la ciutadania.

La Biblioteca en xifres
Per entendre el dinamisme d’aquest equimanent només cal repassar algunes de les dades que
genera la seva activitat durant un any.
• El fons documental de la biblioteca està en constant creixement. Actualment arriba als
47.052 documents, un 7% més que l’any anterior.
• Durant l’any 2012 s’han rebut 68.007 visites i s’han prestat 69.507 documents.
• Cada mes s’han fet de mitjana uns 54 carnets nous de la biblioteca.
• L’ús del servei d’Internet ha tingut 7.317 connexions
• També han crescut els participants i la tipologia d’activitats de la biblioteca. S’han
realitzat 91 activitats per a infants i adults (tallers, xerrades, hores del conte, tast de
lletres), que suposen gairebé 3.000 participants. En relació a l’any passat s’ha doblat el
nombre d’activitats i participants.
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Cada mes la biblioteca programa una Hora del conte per a infants a partir de 4 anys i una Petita hora
del conte per a infants de 0 a 3 anys. L’èxit d’aquesta segona proposta ha portat a l’equipament a
partir del setembre, a duplicar l’oferta amb dues sessions al mateix dia, una les 17.30 i l’altra a les
18.15 h. Entre infants i pares, l’any passat més de 1.400 persones van anar a escoltar contes.
Per participar a les activitats infantils cal inscripció prèvia: b.st.celoni@diba.es
Totes les persones que ho desitgin poden rebre l’agenda d’activitats via correu electrònic.

La biblioteca contribueix a la tasca educativa
Bona part de les escoles del municipi visualitzen la Biblioteca l’Escorxador com una extensió
més del treball educatiu que es fa en les biblioteques escolars dels centres. Són molts els grups
classe que concerten visites a la biblioteca i dins el programa d’activitats de la biblioteca hi ha
una oferta adreçada directament a les escoles. Així mateix, hi ha treball en xarxa amb alguns referents de les biblioteques escolars de les escoles: oferint assessorament, compartint recursos...
En el període d’exàmens universitaris, desembre – gener i maig – juny, la biblioteca amplia
el seu horari d’obertura per acollir a estudiants a l’aula d’estudi de l’equipament. Per aquest
any 2013, s’ampliarà el treball educatiu de la biblioteca amb nous projectes i programes.

Tast de lletres: aproparse als autors locals

A partir del mes de febrer…

El Tast de lletres, les trobades literàries mensuals amb autors del Baix Montseny organitzades per la biblioteca i l’Ajuntament amb la
col·laboració de les llibreries Alguer 7 i Els
4 gats, ha convocat perfils tan variats com
Víctor del Árbol, Pau Gener, David Jiménez i
Cot, Teresa Borotau, Jordi Julià, Jesús Pacheco,
Hernan Casciari, Martí Boada i Perejaume.

De l’11 al 16 de febrer tindrà lloc la II Setmana Literària, una setmana durant la qual es
programen activitats vinculades amb el plaer de la lectura: hores del conte, presentacions
Xxxxx Activitats per a públics de totes les edats, per complir un dels objectius
de llibres, xerrades...
de la biblioteca pública que és apropar la lectura a tots els ciutadans i ciutadanes.

II Setmana Literària: promoció de la lectura

Des del seu inici, al mes de febrer, Tast de
Lletres ha tingut un important èxit de participació. Unes tres-centes cinquanta persones
s’han apropat als més destacats autors del
Baix Montseny.

Tast de lletres amb Teresa Borotau a la Sala Bernat Martorell

Nous serveis i projectes
El carnet de la Biblioteca amplia els
seus avantatges. Amb el carnet de la biblioteca es pot gaudir dels serveis de totes les
biblioteques públiques de Catalunya i t’ofereix
descomptes en museus, teatres, cinemes i llibreries de la província de Barcelona. Enguany
amb el carnet de la biblioteca es podrá gaudir
d’un 10% de descompte amb la programació
de l’Ateneu i a les llibreries de Sant Celoni.
L’oferta d’activitats per als més petits s’ha
ampliat amb l’hora del conte en anglès,
Story time. Ha començat aquest mes de gener
amb la col·laboració amb l’escola d’idiomes
Cambridge School.
La Biblioteca ofereix un espai d’exposició
per a artistes locals. Les parets on hi ha els
dvd i cd es reserven per si algú vol exposar
les seves obres (fotos, gravats, etc...).
Es vol crear un Grup d’Amics de la biblioteca. Perquè la gent participi amb idees que es
puguin portar a terme a l’equipament, suggeriments.... Les persones interessades s’han de
posar en contacte amb la biblioteca
(b.st.celoni@diba.cat)

Júlia de la Encarnación
Regidora de Cultura i Educació

La biblioteca municipal l’Escorxador es consolida any rera any i és avui un equipament referent de la vida
cultural de Sant Celoni i lloc de trobada de persones amb interessos i inquietuds ben diverses: adults llegint
diraris i revistes, aficionats a la música i al cinema, infants fent deures o participant en l’hora del conte…
Com a regidora de cultura i educació tinc l’oportunitat de seguir de ben a prop el dia a dia de l’equipament
i el munt de propostes que es promouen i que dinamitzen la vida cultural del municipi i contribueixen a la
cohesió social.
L’èxit de l’equipament és de tots els ciutadans que valoren i prioritzen la cultura, especialment dels usuaris
que van creixent dia a dia, i de l’equip de professionals que amb la seva implicació i bona professionalitat
impulsen noves activitats i propostes.
Continuarem treballant per fer de la biblioteca un gran referent cultural del Baix Montseny!

La Biblioteca al món 2.0. Connecta-t’hi!

Amb l’objectiu bàsic de parlar de llibres es vol
formar un Club de Lectura. Tots els adults
interessats cal que s’adrecin a la biblioteca.
Aquest any s’incorporarà un nou dispositiu de
lectura, un ebook.

Bloc: www.bibliotecasantceloni.blogspot.com

Facebook: www.facebook.com/lescorxador
Twitter: www.twitter.com/BibEscorxador
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Festes de Nadal i Reis a Sant Celoni i la Batllòria

Durant la segona edició de la Mostra de torrons
artesans, sis pastisseries de Sant Celoni van servir
més de 850 talls de torró, des dels més clàssics
com el de xixona o crema, als més sofisticats com
els de xocolata amb Pedro Ximenez o el de quicos.

La fira de Nadal va omplir el dissabte 8 de desem·
bre els carrers del centre de la vila. Més de 100 bo·
tigues i artesans varen mostrar els seus productes
més nadalencs.

Més de 150 alumnes de les escoles del Cor de Maria,
la Salle, l’Avet Roig i l’Escola Municipal de Música
van participar a la Cantada de Nadales. Aquesta
activitat va marcar el punt d’inici de la proposta
d’activitats de tarda de les festes de Nadal.

La tradicional Cantada de Sant Esteve de l’Escola
Municipal de Música va omplir de gom a gom la sala
gran de l’Ateneu oferint un concert coral de nadales,
interpretades pels Cors de l’Escola, des dels més
petits fins als més grans, amb la participació de la
Jazzband.

El dia de Sant Esteve el grup Rebrot Teatre va omplir
també l’Ateneu amb el conte de la Ventafocs. Les pro·
postes a l’Ateneu van ser àmplies i diverses: el Concert
de Nadal de la Coral Briançó, Trocateatre i la Pocafarina
van presentar Last Picture, la Cantada de Sant Esteve de
l’Escola Municipal de Música...

Sant Celoni va fer el comiat del 2012 al pavelló
amb música de diferents DJ. Les diferents mesures
implantades per garantir el compliment de la nor·
mativa vigent van ser tot un èxit.

Els carters reials, la Martina i l’Ermenter, van arribar el
2 de gener i van instal·lar el seu campament a la Torre
de la Força. Molts celonins i celonines els varen anar
a veure i van recollir més de 800 cartes, 200 més que
l’any passat!

La cavalcada de ses Majestats va ser molt participa·
da i molt bonica. Hi van participar un total de 150
col·laboradors d’entitats celonines: Colla de Diables,
Agrupament escolta EROL i Colla de Geganters.

Durant el recorregut pels carrers de la Batllòria es
van repartir caramels per a tothom, i amb l’ajut de
les entitats del poble ses Majestats els Reis d’Orient
van poder saludar a tos els nens i nenes, grans i
petits.

Festes d’hivern a la Batllòria
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Enguany s’ha celebrat la 4a edició de la Fira nadalenca
de l’Esperança. Parades artesanals i nadalenques van
donar idees i opcions al Tió i als Reis de cada casa. Per
la seva part, les entitats de la Batllòria que van voler,
van tenir l’opció de mostrar les seves activitats.

Concert de Nadal amb el cor jove i Cromàtica del
CME l’Ateneu: l’Església va quedar petita perquè
ningú va voler deixar escapar l’oportunitat d’assistir
i gaudir d’aquest concert coral on es va cantar un
variat repertori de cançons de Nadal.

Petits i grans van anar a veure, a riure i badar amb els
números de màgia del Mag Mon i la Tona, un especta·
cle recomanable per a tota la família !

Discoteca infantil i juvenil, gran èxit de participació i
d’exhibició de com ballar els balls de moda.

Correfoc: la Colla de Diables va fer saltar els més
valents de la Batllòria i no hi van faltar els càntics que
animaven als diables amb el: segui, segui, segui ...de
Sant Celoni qui no segui!

La plaça de l’Església i el carrer Major van acollir
el vermut popular; els inflables van fer gaudir els
més petits i tots aquells que ho van voler van fer un
brindis en honor a la patrona de la Batllòria, la mare
de Déu de l’Esperança.

Educació
El projecte guanyador
Ajuntament Jove 2011-2012
va endavant
La ronda Pertegàs-Tordera, el projecte guanyador del programa Ajuntament Jove 20112012, se senyalitzarà i adequarà durant aquest
semestre. El projecte, elaborat pels alumnes
Mireia Aymar, Jordi Clos, Arnau Pagès i Anna
Maria Mesa, de l’escola Cor de Maria, proposa
la creació d’un carril bici o passeig de ronda
per Sant Celoni que permeti circular des del
Pertegàs fins a la Tordera tot passant per
l’Institut, el turó de Bellver i el Sot de les
Granotes. Té tres objectius bàsics: habilitar un
espai públic d’oci per al passeig a peu, en bici
o corrent; fomentar la pràctica esportiva i el
fet que la gent surti al carrer; i donar a conèixer i arranjar algunes zones de Sant Celoni i
dels seus voltants.

als treballs de senyalització de la ronda per
fer a peu. Cal remarcar que alguns dels trams
se senyalitzaran provisionalment i es faran
definitius com a carril bici quan s’urbanitzin
definitivament, com ara el sector de Can Giralt
o del Virgili. D’altra banda, la impossibilitat
d’executar una solució de pas per travessar la
carretera C-35 al final del Passeig d’en Xumbo,
a les Borrelles, fa que, de moment, la ronda no
pugui ser circular. Per tant, tindrà un inici al
Passeig d’en Xumbo i un final al camí fluvial i
l’horta pública.

Taller de Cuina sense pares

Adaptar l’orientació educativa
al món del treball

En el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Sant
Celoni, cada cop es veu més clar que l’èxit
educatiu no el forma únicament la variable
acadèmica, sinó uns resultats educatius que
ajuden i orienten a l’alumnat cap a la construcció del seu projecte personal de vida. En
aquest sentit, l’orientació és una tasca que
cal fer al llarg de tota l’escolaritat a través del
treball competencial a l’aula, el treball personal amb cada alumne/a i la interpel·lació del
currículum amb la comunitat. Per dur a terme
aquesta funció orientadora és bàsica la coordinació i el treball en equip dels professionals,
interns i externs al centre.
En aquest sentit, durant la jornada es van analitzar les dades i el funcionament del mercat laboral, les competències professionals que més

Durant cinc dies, en sessions de cinc hores,
14 joves del mòdul auxiliar en vendes, oficina
i atenció al públic del PQPI-PTT (Programa de
Qualificació Professional Inicial modalitat Pla
de Transició al Treball) de Sant Celoni han fet
pràctiques a l’hipermercat Esclat. Els joves
han rebut classes teòriques i pràctiques a
mans dels auxiliars de les seccions de Xarcuteria, Carnisseria, Peixateria, Fleca, Fruiteria,
Caixa i reposició.
Aquesta experiència té com a finalitat ajudar
els alumnes a la presa de decisions davant el
seu futur professional a curt termini, a través
d’un aprenentatge engrescador i una visió
integral de les tasques que es desenvolupen
en un establiment comercial.

Per tal de facilitar la senyalització o adequació
de la ronda, l’Ajuntament de Sant Celoni, amb
el ferm compromís d’executar el projecte,
proposa una modificació lleugera del traçat
original. Així mateix, com que la creació d’un
carril bici requereix portar a terme unes actuacions en l’espai públic molt contundents i
d’elevat cost econòmic que ara per ara no són
assumibles, s’ha cregut oportú donar prioritat

Més de 60 professionals de món de l’educació
van participar a les jornades sobre Orientació educativa i professional organitzades per
l’Ajuntament i el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental III els dies 16 i 23 de
gener amb l’objectiu de reflexionar i donar
eines teòriques i pràctiques per adaptar
l’orientació educativa i professional a la realitat complexa de la nostra societat.

Pràctiques en un
supermercat

valoren les empreses i com lliguen amb les
competències de l’escola. A més a més, diferents centres educatius van exposar les bones
pràctiques que estan duent a terme.
Es preveu continuar aquesta formació inicial
amb la creació de grups de treball del professorat, serveis educatius i agents educatius
del Pla Educatiu d’Entorn per tal d’implementar accions directes de millora a l’aula i en
el treball amb les famílies, acompanyades de
processos de reflexió per millorar l’eficàcia i
eficiència d’aquestes accions.

Els alumnes del programa de formació PQPIPTT de Sant Celoni van participar en el taller
Cuina sense pares organitzat per Diputació
de Barcelona a finals de desembre. L’activitat
s’emmarcava en la unitat formativa de manipulació de productes del perfil d’auxiliar en
vendes, oficina i atenció al públic amb l’objectiu de potenciar l’autonomia personal dels
joves i posar en pràctica els coneixements
adquirits en el curs de formació de manipuladors d’aliments organitzat per l’Ajuntament.
Durant el taller, els joves del PTT van rebre
informació i orientacions sobre bones pràctiques nutricionals i van elaborar un menú
equilibrat.

Inscripcions als
cursos de català per a adults
Curs 2012-2013 (2n quadrimestre)

Informació i proves de col·locació
Del 4 al 8 de febrer
de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h
divendres de 10 a 13 h

Més de 60 professionals van participar a les
jornades els dies 16 i 23 de gener

Lloc d’inscripció:
Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny,
Sax Sala,
C. Montserrat, 28. 08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 41 75 santceloni@cpnl.cat
Més informació a www.cpnl.cat,
www.facebook.com/ocsantceloni
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EnCultura
portada
Engega, un any més, la programació estable
de teatre, música i dansa A l’Ateneu
El proper dissabte, 23 de febrer, engega la progra·
mació estable de teatre, música i dansa A l’Ateneu
2013. Aquesta programació acull un seguit d’es·
pectacles professionals del tot diversos, teatre,
música, dansa, ciència... i la programació local en
l’àmbit de les arts escèniques.

Programació A l’Ateneu 2013
Dissabte, 23 de febrer, 20 h, Sala Gran
Sota Faldilla, Cia. Gestacions
Programació estable - dansa
Preu entrada general: 10 euros

Divendres, 19 d’abril, 22 h, Sala Petita
Litus, Flyhard Produccions
Programació estable - teatre
Preu entrada general: 10 euros

Pel que fa a la programació professional, aquesta
vegada s’ha optat per espectacles de petit format
i més diversos que en altres ocasions. Dansa tea·
tralitzada, ciència divulgativa, teatre per distreure
i per pensar, música d’avui i d’ahir, d’aquí i d’allà,
amb olors i colors... Una programació pensada per
a petits, mitjans i grans. Programada els divendres
a les 10 de la nit, els dissabtes a les 8 del vespre i
els diumenges a les 12 del migdia, tot pensant en
els diferents públics i franges d’edat. Les entrades
continuen a preus molt populars, a 10 i 5 euros,
amb descomptes del 50% per a majors i menors
de 14 anys o joves entre 14 i 30 anys amb Carnet
Jove i amb la novetat del 10% de descompte per a
tothom que tingui el carnet de la Xarxa de Biblio·
teques Municipals. Els descomptes no són acumu·
lables.

Dissabte, 2 de març, 20 h, Sala Petita
Els 3 infinits, amb Marc Boada
(Quèquicom)
Programació estable - ciència
Preu entrada general: 5 euros

Dissabte, 27 d’abril, 20 h, Sala Petita
Casa Baubo, de Montse L. Merino
Programació estable música sinestèsica
Preu entrada general: 10 euros

Dissabte, 9 de març, 21 h, Sala Gran
Music Club, Escola de Dansa Esther Cortés
Programació local - dansa
Preu entrada: 6 euros

Dissabte, 4 de maig, 20 h, Sala Petita
Ojos verdes, Miguel de Molina in
memoriam, La Barni Teatre
Programació estable música copla espanyola
Preu entrada general: 10 euros

La programació local també acollirà un ventall
divers de disciplines, dansa, música i teatre, a la
Sala Gran del Teatre. I, a la Sala Petita, la música dels
Sessions’n’sona algun dissabte, a partir de les 11 de
la nit, de febrer a maig.
A més a més, es continuen programant sortides
amb autocar. Aquesta vegada la sortida serà a
l’Auditori de Barcelona. Dins la temporada OBC,
diumenge 17 de març, a les 11 del matí, música
de Beethoven i Txaikovski de la mà de l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

Diumenge, 10 de març, 12 h, Sala Petita
Els petits més grans, Artristras
Programació estable - familiar
Preu entrada general: 5 euros
Divendres, 15 de març, 22 h, Sala Petita
Tu digues que l’estimes,
Cia. Apunta Teatre
Programació estable - teatre
Preu entrada general: 10 euros
Dissabte, 6 d’abril, 20 h, Sala Petita
Feeling good, Andrea Motis & Joan
Chamorro & Josep Traver
Programació estable - música jazz
Preu entrada general: 10 euros

Diumenge, 19 de maig, 12 h, Sala Petita
Llepafils, Teatre al detall
Programació estable - familiar
Preu entrada general: 5 euros
Dissabte, 8 de juny, 22h, Sala Gran
Homes!, Rebrot Teatre
Programació local - teatre
Preu entrada: 6 euros
Dissabte, 15 de juny, 18 h, Sala Gran
Enigma d’una mort, Els Atrevits,
grup de teatre de l’Esplai de la Gent Gran
Programació local - teatre
Preu entrada: 4 euros

Diumenge, 7 d’abril, 12 h, Sala Gran
En clau de jazz, Cromàtica, cor de dones
programació local - música
Preu entrada: gratuïta

Consulta la programació a: www.santceloni.cat/alateneu
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Escola Soler de Vilardell: bons resultats amb l’aprenentatge cooperatiu

Promoció de la música amateur i
semiprofessional del Baix Montseny

L’Escola Soler de Vilardell fa dos cursos que ha començat a implementar
la metodologia educativa de l’aprenentatge cooperatiu. Aquesta metodologia educativa dóna bons resultats i ajuda en la millora de l’èxit
educatiu de l’alumnat. L’objectiu del treball cooperatiu és maximitzar
l’aprenentatge de tots els infants del grup per tal de motivar-los a esforçar-se i a obtenir resultats que superin la capacitat individual de cada un
ells. Consisteix en estructurar la classe a partir de l’organització en petits
grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de
manera coordinada per resoldre activitats d’aprenentatge. Cada alumne
assumeix la seva responsabilitat i fa responsables els altres de fer un bon
treball i assolir els objectius comuns. Es treballa conjuntament amb la
finalitat de produir resultats conjunts (ajudar, compartir, explicar, animarse perquè tinguin un compromís i un interès comú). Per tant, la cooperació va més enllà de la col·laboració: darrera la cooperació hi ha valors
fonamentals com ara la solidaritat, la tolerància i el respecte per les
diferències.

Aquest serà el 8è any que l’Ajuntament de Sant Celoni tira endavant dos
projectes de promoció de la música amateur i semiprofessional del Baix
Montseny: Sessions’n’sona i el Sant Celoni Sona! Concurs 2013.
Els Sessions’n’sona, convertiran de febrer a maig la Sala Petita de l’Ateneu en una plataforma experimental on els grups proven els seus directes, veient de primera mà com reacciona el públic i donant-se a conèixer.
Pel que fa al Sant Celoni Sona! Concurs 2013, que aquest any s’avança i
la final serà el proper dissabte, 23 de març, com sempre escollirà el millor d’aquesta edició per tal que aquest tingui l’oportunitat d’entrar a enregistrar un EP, 5 temes, a un estudi de gravació professional.
Fins el 14 de febrer encara estan obertes les inscripcions al Sant Celoni
Sona! Concurs 2013 Tota la informació, bases i butlletes d’inscripció a
www.santceloni.cat/santcelonisona

Comunitat
Renovat el conveni
del Tritó de Baix Montseny per a la prevenció
d’addiccions
Tretze ajuntaments del Baix Montseny han
signat el conveni de col·laboració del programa del Tritó del Baix Montseny (Pla integral
sobre consums problemàtics de drogues) que
formalitza el compromís per continuar treballant entre el 2013 i el 2016 en la prevenció
de les addiccions. El treball principal del Tritó
és la promoció d’activitats preventives, afavorir l’accés al tractament i activar recursos
d’inserció. Els 13 ajuntaments signataris del
conveni són: Cànoves i Samalús, Campins,
Fogars de Montclús, Gualba, Llinars del Vallès,
Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria
de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina i Vilalba Sasserra.

Els tallers “Posa’t al
meu lloc” s’estrenen
amb èxit a les escoles
El taller “Posa’t al meu lloc” que enguany ofereix l’Ajuntament com a novetat dins la Guia
d’activitats educatives adreçades a les escoles,
està tenint molt bona acollida. El taller pretén
sensibilitzar nois i noies, sobre les dificultats i,
alhora, les habilitats que poden desenvolupar
les persones amb discapacitat per desenvolupar-se en el medi, així com les bones pràctiques que poden facilitar l’accessibilitat i la
mobilitat. Diversos centres ja han passat per
aquesta experiència amb una immillorable
acollida i valoració.

51 tallers de promoció
d’hàbits saludables
Durant el curs escolar, s’impartiran 51 tallers de Salut que arribaran a prop de 1.300
alumnes d’infantil, primària i secundària de
les escoles del municipi amb l’objectiu de
promoure hàbits saludables i prevenir situacions de risc. Aquests tallers formen part
de l’oferta de l’Ajuntament a través de la Guia
d’activitats educatives i ja s’estan duent a
terme des del mes d’octubre Els tallers s’organitzen amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Equip de Salut Escolar de l’Àrea Bàsica
de Salut. Les temàtiques que es treballen són:
alimentació saludable a Educació Infantil i
Primària; sexualitat i afectivitat, autoestima i
nutrició a Secundària; higiene postural a Primària i, finalment, primers auxilis, adreçat a
alumnes de 4t d’ESO.

El Tritó del Baix Montseny
Plaça Josep Alfaras, 6
Sant Celoni
93 864 12 12
eltrito@santceloni.cat

Jornada sobre la cooperació
al desenvolupament
La Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant Celoni va organitzar una jornada
de reflexió sobre Cooperació al desenvolupament el 17 de novembre passat.
Tot seguit us apuntem algunes de les reflexions:
Cal fer cooperació mentre les persones tin·
guin aquesta pulsió, il·lusionada i realista al·
hora, d’ajudar a qui té necessitat, però sempre
amb la perspectiva en doble sentit: compartir
Amistat, Cultura, Coneixement...

Sobre l’èxit/fracàs de la cooperació, no es
pot generalitzar. Hi ha de tot. L’avaluació és
important, però no s’ha de convertir en una
quimera que faci esmerçar més recursos que
en la pròpia acció cooperativa.

Cal fer cooperació assegurant que allí on es
vol donar suport està en disposició i el vol
rebre i, comptar, sempre, i per poc que sigui
possible, amb la implicació de les administra·
cions locals, encara que sigui incipient, com
un element de formació en organització de·
mocràtica comunitària.

És denunciable i cal lluitar contra:

Cal continuar fent cooperació, però paral·
lelament cal sensibilitzar arreu per lluitar
contra la manca d’equitat i promoure la im·
prescindible redistribució de la riquesa. La
Cooperació és un motor de canvi de valors
de la societat de tots els territoris, cal saber-la
aprofitar profundament.
El codesenvolupament manté plenament la vi·
gència. És important que la gent nouvinguda
conegui i si pot ser participi, de l’acció que es
promou aquí en matèria de desenvolupament.
Es pot fer cooperació, independentment de
si hi ha molts o pocs recursos, l’important són
els principis que mouen a fer-ho, encara que
les aportacions-resultats sigui modestos. Es
faci com es faci, és important “fer-ho bé”, mi·
llorar, evolucionar...

- que no es prengui consciència del valor dels
recursos que es destinen a cooperació, tal
com si fossin restes, i que hi hagi despreocu·
pació sobre la seva bona aplicació.
- que els territoris destinataris de recursos de
cooperació, no els usin amb màxim respec·
te i consideració
- que els recursos no arribin a la seva finali·
tat i es perdin pel camí en corrupció directa,
estructures d’ONG de qüestionable reputa·
ció... La transparència en l’ús dels recursos
és fonamental.
Tal com estan les coses, cal plantejar en qui·
na mesura s’ha de fer cooperació aquí, ni que
sigui eventualment. La Setmana per la Pau és
un bon marc on centrar aquesta acció.
Les persones interessades en prendre
part activa en la CES, es poden adreçar a
cesolidaries@googlegroups.com
diversitat@santceloni.cat

La telefonia, principal
reclamació gestionada
per l’Oficina Municipal
del Consum el 2012
L’Oficina Municipal de Consum ha tramitat un
total de 312 expedients l’any 2012. Els sectors referents als subministraments de serveis
bàsics (aigua, gas, electricitat i telefonia) és el
que més motius ha provocat, amb un 60% de
les reclamacions. D’entre els serveis bàsics,
el sector de telefonia mòbil, fixa i Internet és
el que més reclamacions ha generat, amb un
38%. Els principals motius de les reclamacions són les demores en altes, baixes i portabilitats, facturació de serveis accessoris no
sol·licitats, deficiències tècniques de línies
ADSL i queixes per l’atenció rebuda per
part dels serveis d’atenció al client de les
companyies. El segon sector amb més reclamacions és el de l’electricitat, amb un total de
36 reclamacions provocades, la majoria, per
incompliment de les tarifes ofertades a l’hora
de canviar de companyia de subministrament.
Dels 312 expedients gestionats, 269 han sigut
reclamacions, 33 consultes, 6 denúncies i 4
queixes:
Si heu de formular una reclamació, queixa o
denúncia, adreceu-vos a:
Oficina Municipal de Consum
Plaça Josep Alfaras, 6
08470 – Sant Celoni
Tel. 93 864 12 12
salut.comunitaria@santceloni.cat
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Promoció econòmica
L’Oficina de turisme es consolida
com un equipament de referència
per als visitants del Baix Montseny
L’Oficina de Turisme de Sant Celoni durant
l’any 2012 va atendre 1.251 visites que s’hi
adreçaven majoritàriament per demanar
informació sobre la visita als parcs naturals del Montseny i del Montnegre i
el Corredor i per conèixer els atractius
turístics i l’oferta d’activitats de la nostra
vila. Els visitants provenien bàsicament
de Sant Celoni i el Baix Montseny (un 28%
del total) i de l’Àrea metropolitana de Barcelona (21%). És important també el conjunt de
persones provinents de fora de Catalunya que
representen el 23%. Pel que fa a les persones
vingudes de l’estranger, destaquen sobretot els
turistes francesos. Segons les dades de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya, l’Oficina de Sant Celoni se situa per
davant d’altres oficines de municipis veïns com
Santa Maria de Palautordera o Hostalric.
Els darrers mesos, l’Oficina de turisme està
ampliant l’oferta de serveis que ofereix als
visitants. El mes de novembre es va obrir
aquest equipament com un espai d’exposicions
de petit format, acollint l’exposició “La Castanya, el fruit oblidat del Montseny” amb més de

120 visites. L’èxit d’aquesta iniciativa ha propiciat que al mes de febrer l’Oficina aculli l’exposició “Racons de Sant Celoni” d’Antoni Cruz.
D’altra banda, amb la finalitat de fer difusió no
només de les activitats i de l’entorn, sinó també dels productes que s’elaboren a Sant Celoni
i Baix Montseny, l’Oficina de Turisme comptarà properament amb un ventall de productes
elaborats a la zona que els visitants podran
adquirir a la mateixa oficina, així com a d’altres
comerços del municipi.
L’objectiu és “fer conèixer als visitants,
però també a la gent de Sant Celoni, els
productes que s’elaboren a la nostra comarca. Conèixer-los i poder-los adquirir,
aprofitant les instal·lacions de l’Oficina
de Turisme com un aparador dels productes del Baix Montseny i donar, així, impuls
als productes del territori”, assenyala el
regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy.
HORARI
Divendres de 17 a 20 h, dissabte de 10 a 14 i
de 17 a 20 h i diumenges i festius de 10 a 14 h

Sant Celoni duplica l’oferta formativa
adreçada a persones en situació d’atur
El Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat
a l’Ajuntament de Sant Celoni una subvenció
per a la realització de 5 cursos de formació
ocupacional adreçats a persones en situació
d’atur. Els cursos es duran a terme durant el
proper semestre al Centre de Formació i Ocupació Sax Sala. Concretament s’impartiran els
següents cursos: Activitats auxiliars en aprofitaments forestals, Socorrisme en instal·lacions
aquàtiques, Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions, Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes i Neteja de
superfícies i mobiliari en edificis i locals.

que no es troben en altres municipis, i adaptades a les necessitats del teixit empresarial
del Baix Montseny”. El mes de desembre es
va iniciar el primer dels cinc cursos al Centre
de Formació i Ocupació del Baix Montseny, Sax
Sala. El certificat de professionalitat d’activitats
auxiliars en aprofitaments forestals està format
per 7 mòduls diferents, amb una durada total
de 240 hores on els 15 alumnes participants
combinaran la teoria i la pràctica. També incorpora 40 hores de pràctiques laborals en empreses de la zona. Els altres cursos es posaran en
marxa durant els primers mesos de l’any.

L’alcalde Joan Castaño ha valorat l’important
increment en l’oferta formativa per a persones
en situació d’atur: “l’any passat es va realitzar
dos cursos de formació ocupacional. Enguany, malgrat les retallades que han patit
les polítiques actives d’ocupació per part del
Servei d’Ocupació de Catalunya, Sax Sala
podrà impartir cinc cursos”.

Tots els cursos que es realitzin enguany s’impartiran en modalitat de certificat de professionalitat: reconeixen i acrediten les qualificacions
professionals de les persones i serveixen per
demostrar que les persones treballadores tenen
aquelles qualificacions en el moment d’optar a
un lloc de treball en el qual s’exigeixi una qualificació determinada.

El regidor de Promoció Econòmica, Jaume
Tardy, atribueix aquest increment a “l’esforç
que ha fet l’Ajuntament per homologar Sax
Sala en especialitats formatives diferents,

Les persones interessades en participar en algun
d’aquests cursos, poden adreçar-se personalment a Sax Sala o bé omplir el formulari que
trobaran al web municipal www.santceloni.cat

Obre el primer
coworking del
Baix Montseny
Sant Celoni disposa del primer coworking
(cotreball) del Baix Montseny, una forma de
treball que permet a professionals independents, emprenedors i pimes de diferents
sectors compartir un mateix espai de treball
per desenvolupar els seus projectes professionals de manera independent, tot fomentant
els projectes conjunts. El coworking fomenta
les relacions estables entre professionals de
diferents sectors que poden desembocar en
relacions client-proveïdor, oferint a més una
solució al problema de l’aïllament que suposa
per a molts treballadors independents i microempreses l’experiència del treball a casa.
En la constitució d’aquest nou projecte empresarial hi ha intervingut el Servei de Creació d’Empreses de l’Ajuntament de Sant Celoni ubicat a Sax Sala.

El calendari previst és el següent
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Curs

Nivell

Hores

Inici previst

Atenció sociosanitària a persones
depenents en institucions

2

470

04-02-13

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

2

380

18-02-13

Instal·lació i manteniment de jardins i
zones verdes

2

490

01-03-13

Neteja de superfícies i mobiliari en
edificis i locals

1

250

02-04-13

L’alcalde Joan Castaño i el regidor de Promoció Eco·
nòmica, Jaume Tardy van visitar les instal·lacions de
l’empresa Coworking Sant Celoni, al carrer Mossèn
Jacint Verdaguer

El Servei Municipal d’Ocupació ha
gestionat ofertes d’empreses per
cobrir més de 100 llocs de treball
loc, de la qual en forma part Sant Celoni. L’any
2012 es van publicar un total de 3.382 ofertes
per cobrir prop de 4.500 llocs de treball.

El Servei Municipal d’Ocupació, ubicat a Sax
Sala, ha gestionat durant l’any 2012 un total
de 78 ofertes de treball provinents d’empreses
de la zona per cobrir 104 llocs de treball. 3
de cada 4 ofertes provenen del sector serveis,
especialment dels serveis a les empreses i dels
serveis personals, que demanden bàsicament
personal tècnic i administratiu. La indústria,
amb un 25% de les ofertes, cerca sobretot treballadors qualificats per a processos productius
diversos.
L’Ajuntament, amb l’objectiu d’acostar aquest
servei gratuït al teixit productiu i fomentar
la captació de noves ofertes de feina, va iniciar fa uns mesos un seguit de visites institucionals a diferents empreses. Els empresaris
han valorat molt positivament aquesta iniciativa que els permet traslladar de primera mà les
seves necessitats pel que fa a formació, recerca
de personal o tràmits administratius.
D’altra banda, s’han iniciat acords de cooperació amb empreses de treball temporal del
territori per tal de col·laborar en la captació
i gestió d’ofertes de treball, incrementant així
les possibilitats d’inserció dels treballadors i
treballadores del Baix Montseny. El Servei ofereix també als usuaris la possibilitat d’accedir a
les diferents ofertes de treball de la Xarxa Xa-

Al llarg de tot l’any 2012, més de 500 persones van realitzar l’entrevista d’orientació
laboral per incorporar-se al Servei i poder fer
ús dels recursos que es posa a disposició de les
persones que cerquen feina: ordinadors amb
connexió Internet per fer recerca de feina als
diferents portals webs i per l’elaboració del CV,
oferta formativa ocupacional, ofertes de treball
de la província de Barcelona, informació sobre
l’oferta d’ocupació pública, formació especialitzada en tècniques de recerca de feina, recull
de la premsa especialitzada en treball de forma
setmanal, telèfon per a la realitzar trucades
relacionades amb la recerca de feina, punt
d’autoservei del Servei d’Ocupació de Catalunya (per facilitar tràmits on-line de renovació
de la demanda d’ocupació, impressió de certificats, buscador de cursos de formació ocupacional).... A més de l’assistència permanent dels
tècnics d’ocupació per tal d’ajudar i assessorar
en el procés de recerca de feina estimulant
sempre l’autonomia i l’autoconfiança.
826 persones van fer ús d’aquests serveis del
Club de feina, realitzant prop de 7.000 consultes o accions diverses i 233 persones van
participar en accions formatives en tècniques
de recerca de feina.

Club de la feina
Dilluns, dimecres i dijous de 9.30 a 13.30 h
Dilluns i dimarts de 16 a 19 h.
Per poder-hi accediri, cal estar inscrit al Servei sol·
licitant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
de Sant Celoni o la Batlloria, o bé a Sax Sala.

El Servei de Creació d’Empreses dóna
suport a la creació de 16 noves empreses
Durant l’any 2012, el Servei de Creació d’Empreses, ubicat a Sax Sala, ha ajudat a la creació
de 16 noves empreses que han generat prop
de 20 nous llocs de treball i nova activitat econòmica per a la zona. Al llarg de tot l’any, el
Servei va atendre 197 projectes empresarials
que volien analitzar la viabilitat tècnica i econòmica. La meitat de les noves empreses són
comerços al detall, 6 són serveis a les persones o a les empreses i 2 són activitats del sector de la restauració.

Si teniu un projecte empresarial, el Servei
de Creació d’Empreses us ofereix assessorament i orientació gratuïta per:
- Analitzar la viabilitat del futur negoci
- Accedir als recursos financers existents
- Conèixer els ajuts i subvencions per iniciar
l’activitat
- Elaborar el Pla d’Empresa
- Formar-se en els àmbits de gestió empresarial
Quinzenalment s’organitzen sessions en
grup per informar i orientar als emprenedors i emprenedores que volen obrir un
negoci. Per assistir-hi, cal inscriure’s al telèfon: 93 867 41 75 o bé mitjançant correu
electrònic:
creacioempreses@santceloni.cat

Cursos i conferències
per a les empreses
El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, Sax Sala, en col·laboració amb la Cambra
de Comerç de Barcelona organitzen un curs i
diverses jornades adreçades a empreses i a emprenedors de la comarca.

Cursos
Curs de Captació de nous clients: el venedor
“Marine”. 3 sessions: 8, 15 i 22 de marc de 2013,
de 9 a 14 h. Preu: 340 euros (exempt d’IVA).
La Cambra de Comerç de Barcelona presta el servei
de gestió de la bonificació de la formació sense cap
cost addicional. La Cambra lliurarà un diploma a
totes les persones que hagin assistit a la formació.
Inscripcions: mpardo@cambrabcn.org

Jornades empresarials
Sessió 360º: Definició del model de negoci.
19 de febrer de 2013, de 9 a 14 h. Gratuït
Finançament per a empreses i nous projectes
empresarials. 28 de febrer de 18 a 20 h. Gratuït
Primeres passes de la Pime exportadora. 19 de
març de 2013, de 10 a 11.30 h. Gratuït.
Comerç digital. 16 d’abril de 2013, de 9 a 14 h.
Gratuït.
Inscripcions: www.santceloni.cat,
al correu empresa@santceloni.cat
o bé al telèfon 93 867 41 75

Jornada sobre la cerca
de finançament alternatiu al crèdit bancari
Dijous 28 de febrer de 18 a 20 h
a la Sala Bernat Martorell de Sant Celoni
Jornada dirigida a persones emprenedores i/o
empreses de qualsevol sector econòmic que tinguin un projecte o negoci i que cerquen finançament. L’objectiu és la de proposar alternatives
de finançament davant la dificultat d’aconseguir
crèdit bancari. En format de taula rodona intervindran quatre experts en aquest àmbit que
donaran a conèixer les diferents propostes que
podem trobar actualment al mercat, les seves
característiques, quins són els requisits per accedir-hi i la forma de tramitació, així com atendre
a consultes o dubtes dels assistents.
Es presentaran les següents línies de
finançament:
- Línia finançament ENISA 2013
- Préstec d’autoempresa INICIA a càrrec del
Servei de Creació d’Empreses
- Punts més importants a valorar en una
operació de risc a càrrec del Banc Sabadell
- Inversors privats a càrrec de SEMPRE Baix
Montseny, S.L
- Les plataformes de micromecenatge
“Crowdfunding” a càrrec de Mynbest
Inscripció: www.santceloni.cat/formularis
Informació: Sax Sala, Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny.
creacioempreses@santceloni.cat
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Territori
Els equipaments municipals
aconsegueixen reduir el consum
energètic en un 17 % de mitjana
El Pla d’estalvi energètic municipal aplicat
als equipaments ha aconseguit una reducció
del consum en un 17 % de mitjana amb el
que això suposa a nivell de reducció del cost i
d’emissions de gasos efecte hivernacle.

Amb aquestes mesures s’ha assolit l’estalvi que
es mostra a les gràfiques exemple següents on
la línia indica el consum esperat en funció dels
històrics de consum:

Les actuacions als equipaments s’han plantejat
sobre la base d’adaptar la il·luminació i la climatització a l’ús real que se’n fa amb consignes
clares per cada moment i de fer un control més
estricte dels equips que es posen en funcionament.

Camp de Futbol (estalvi 16,47 %)

Als equipaments esportius s’han definit dos
tipologies d’ús:
- l’entrenament, escalfament i temps de cortesia (10 minuts abans i després de cada entrenament, escalfament o partit) en què s’il·lumina amb 2/3 de les làmpades instal·lades

A tots els equipaments s’ha definit la il·
luminació bàsica amb la que ha de treballar el
personal de neteja, en molts casos amb 1/3 de
les làmpades instal·lades i assegurant que només s’engeguin allà on s’està treballant.

Des de fa uns dies està en marxa la prova pilot
de telegestió de l’enllumenat públic al quadre
del passatge Sant Ramon que controla la
il·luminació de la plaça de la Vila. L’objectiu és
controlar de manera telemàtica i a temps real,
el consum energètic i el correcte funcionament
del quadre i així poder donar resposta
immediata a les possibles incidències.

10

L’Ajuntament porta a terme un manteniment
periòdic del ferm dels vials urbans sense
urbanitzar per tal que se’n garanteixi un
nivell adequat de funcionalitat. El passat
mes de desembre es van duu a terme
dues actuacions, al carrer Francesc Fullà i a
l’aparcament situat al carrer avinguda Verge
del Puig.

Reasfaltat en calent

CEIP Montnegre (estalvi 13,84%)

Els dies 10 i 11 de desembre es va procedir a
arranjar diversos punts de la via pública amb
asfalt en calent a l’avinguda de la Pau, a l’alçada
del carrer Donoso Cortés, carrer Lluís Companys
amb carrer Pompeu Fabra, carrer Santiago
Rusiñol, entre el carrer d’Olzinelles i el pas
soterrat i al carrer Girona amb carrer València.

Edifici Bruc (estalvi 19,79%)

Urbanització Boscos
Montnegre

Complementàriament a aquestes mesures de
bones pràctiques en breu s’instal·laran e detectors de presència i cèl·lules fotoelèctriques que
permetin un control d’encesa i apagada de l’enllumenat de manera que només romandrà encès quan realment es requereixi i la substitució
d’algunes lluminàries i làmpades per d’altres de
més eficients.

Prova pilot de telegestió a
l’enllumenat públic

Arranjaments de
paviments disgregats

Biblioteca (estalvi 17,94%)

- els partits amb una il·luminació del 100%
Als centres educatius s’ha treballat en ajustar
les necessitats lumíniques a l’encesa de llums
establint un protocol de manera, per exemple,
que la línia de llums propera a les finestres
s’engega, en la majoria dels casos, només si
es tracta d’un dia molt fosc. A més s’ha treballat per identificar tots els equips consumidors
d’energia (ordinadors, equips de música, cafeteres, microones, etc...) i s’ha establert una sistemàtica per evitar que es quedin en espera si no
es fan servir. Una sistemàtica similar als centres
educatius s’ha implantat a la biblioteca.

Manteniment
de la via pública

Nous horaris
d’il·luminació de
les pistes de barri
En el marc del Pla d’Estalvi Energètic s’ha
reprogramat, d’acord amb les persones
usuàries, els horaris d’il·luminació de les
pistes de barri i allà on ha estat possible s’ha
instal·lat polsadors de manera que els llums
s’apaguen mitja hora després de la seva
encesa manual. Si abans les pistes s’apagaven
a les 11 de la nit ara es fa a les 10.

Per tal de dignificar la zona de la font de
Santa Laura de la urbanització Boscos del
Montnegre i de millorar la integració de
l’àrea d’esbarjo i el local social, s’ha desplaçat
la zona d’ aportació de residus a una nova
ubicació propera. A més, durant el mes de
gener s’ han iniciat les tasques de reposició
del cablejat robat a l’ enllumenat públic de
la urbanització. Davant la magnitud de la
feina, es preveu que la tasca s’allargui durant
unes setmanes. També s’ ha aprofitat per a
il·luminar la nova zona d’ aportació de residus.

Més seguretat en l’accés d’infants i
famílies a l’escola Soler de Vilardell
A finals de gener han començat les obres de
millora de l’accessibilitat i mobilitat al carrer
Grup Escolar, del carrer Ramis al Passeig dels
Esports, amb una durada prevista de dos mesos. L’objectiu d’aquesta actuació és millorar la
mobilitat i la seguretat en aquesta àrea i, en especial, l’accés d’infants i famílies a l’entorn de
l’Escola Soler de Vilardell que està situada provisionalment al carrer Grup Escolar. Malauradament, aquesta provisionalitat s’està allargant
i cada cop és més gran el nombre d’alumnes
que s’escolaritzen en aquest centre educatiu.
L’actuació consisteix en l’ampliació d’una vorera a l’entrada del centre, instal·lació d’una
barana de seguretat i la realització de nous
rebaixos i passos de vianants. Durant les
obres, l’entrada i sortida de l’escola es fa pel
carrer Ramis. Per donar servei als paradistes

del Mercat Municipal, s’ha ampliat la zona de
càrrega i descàrrega del carrer Abat Oliba,
donat que l’estacionament al carrer Grup Escolar ha quedat inhabilitat.
Aquestes obres poden afectar de forma puntual
la circulació, tant dels vianants com dels vehicles. En aquest sentit es recorda que el Mercat
disposa de places d’aparcament reservades per
als clients/es. A més, hi ha dos aparcaments
municipals propers: un a l’avinguda de la Verge del Puig i l’altre, de recent creació, al carrer
de Campins, davant la Salle. A més, els primers
30 minuts d’aparcament a la zona blava tenen un preu simbòlic de 10 cèntims per tal
d’afavorir la rotació dels vehicles i estimular
així el dinamisme comercial del centre del municipi, permetent un millor accés a botigues i
comerços.

Millores en l’accessibilitat i mobilitat
al carrer Major de la Batllòria
L’Ajuntament ha redactat un projecte d’adequació i millora de l’accessibilitat i la mobilitat
del tram del carrer Major de la Batllòria, entre
el carrer de Riells i el carrer Breda. L’actuació
consisteix en la transformació d’aquest tram
de carrer en plataforma única, per tal d’aconseguir millorar la mobilitat, accessibilitat i, per
tant, la seguretat en aquest àmbit.

La idea és que en un futur i per seguir les
recomanacions del Pla d’accessibilitat, aquesta
plataforma única es faci extensiva al llarg de
tot el carrer Major, exceptuant el tram final,
comprès entre el carrer de Breda i la riera del
Sot Gran.

Campanya de
millora de les àrees
de jocs infantils
L’Ajuntament de Sant Celoni ha endegat una
campanya d’arranjament de diferents àrees
de jocs infantils del municipi amb l’objectiu
prioritari de millorar-ne la seguretat.
A les places Comte del Montseny i Mercè
Rodoreda, s’ha canviat el paviment de sorra
per un paviment de cautxú, que ofereix una
millor seguretat i permet garantir un nivell
més alt de salubritat. Aquesta actuació, que
va tenir lloc a finals de gener, va consistir
en l’anivellament i compactació de l’àrea i
posterior instal·lació de paviment de cautxú
reciclat, el qual està compost per soles de
bambes triturades. La base del paviment és de
trossos de goma gruixuda provinent de neumàtics reciclats.
A més, durant aquest any 2013, l’Ajuntament
tirarà endavant una nova i rellevant actuació
de renovació integral o parcial de sis àrees
de jocs que cal actualitzar. En concret s’actuarà a: Porta de Llevant, Joan Maragall - Bisbe Irurita, Passeig del Pertegàs- Ramon de Penyafort,
Plaça Rafael Ferrer, Urbanització Royal Park i
Font de Santa Laura. Aquesta renovació tindrà
un cost de prop de 33 mil euros que s’han inclòs a la darrera modificació de crèdit aprovada
al ple municipal del 20 de desembre passat.
A la plaça de les Illes Belles, a finals d’any es
van substituir dos màstils que estaven en mal
estat de l’estructura en forma de vaixell, es
va ampliar la tanca perimetral de la zona per
tal d’incloure els jocs que restaven fora i es va
sanejar i renovar la sorra d’aquest nou espai.

Modificació del Pla
general per afavorir
la implantació
d’empreses

El carrer Sant Joan guanya seguretat
A fi de millorar la seguretat en la mobilitat
del tram del carrer Sant Joan, entre carretera
Vella i el carrer Sant Antoni, a mitjans del mes
de desembre l’Ajuntament va duu a terme
una sèrie d’actuacions, consistents en l’eliminació de l’aparcament a la banda esquerra del
carrer i la col·locació d’una línia de fitons a la
calçada per marcar un itinerari per a vianants.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
va publicar el passat 8 de gener els canvis en
matèria d’urbanisme promoguts per l’Ajuntament de Sant Celoni. Això implica l’entrada
en vigor de les noves condicions d’implantació de comerços i d’indústries, així com la
derogació del pla especial d’usos, que limitava
l’obertura de noves activitats administratives
al centre.
Paral·lelament, i també en la línia d’afavorir
i propiciar un entorn legal favorable a la implantació de noves empreses i a la generació
de nous llocs de treball, el Ple municipal del 20
de desembre va aprovar inicialment una modificació de l’ordenança que regula els tràmits
per obrir negocis, i que ara també inclourà la
simplificació en la tramitació de les obres, que
es troba en fase d’informació pública.
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Economia
Congelació d’impostos i
taxes per al 2013
Les ordenances fiscals per a l’any 2013
mantenen la congelació d’impostos i taxes
per no gravar l’economia de la ciutadania. En
aquesta mateixa línia, continuen vigents les
bonificacions i les ajudes socials, calculades
segons el nivell de renda i patrimoni dels
ciutadans i ciutadanes i a més s’han suprimit
algunes taxes de cara a afavorir la dinamització comercial. És important destacar que

es manté la taxa de recollida d’escombreries
i per tant, s’assumeix el possible increment
del servei amb un esforç de racionalització i
estalvi de la despesa municipal.
Per facilitar el pagament d’impostos i taxes
aquest 2013, per aquells contribuents que
tenen el rebut domiciliat, es manté el fraccionament de forma automàtica del pagament de

l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i de la taxa
per Recollida d’escombreries en dos terminis.
Les persones amb dificultats econòmiques
poden sol·licitar el fraccionament mensual del
pagament de l’IBI i de la taxa d’escombraries.
Pel que fa a les bonificacions, cal està atents
als terminis. Atenció al calendari!

Calendari fiscal 2013
Dates de pagament

Concepte

04/02/2013 a 04/04/2013

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS

05/04/2013 a 05/06/2013

IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES URBANS - NO DOMICILIATS
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES - NO DOMICILIATS

03/06/2013

IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS

04/11/2013

IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS

05/09/2013 a 05/112013

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Bonificacions aplicables per a l’any 2013
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Període de sol·licitud: en el moment de demanar una llicència d’obres
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana (El Safareig)
Col·lectiu / Activitat

Tipus de bonificació

Arranjament de façanes d’edifici

Exempció total

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

Instal·lacions i obres de remodelació que afavoreixin les condicions
d’habitabilitat i accés de les persones amb disminució física o psíquica i
de les obres d’instal·lació d’ascensors a habitatges ja construïts
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Bonificació del 95 %

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

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

Bonificació del 90 %

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

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
Període de sol·licitud:
Fins el 31 de desembre de l’any anterior per al qual se sol·licita la bonificació
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana (El Safareig) i Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària (Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)

Col·lectiu / Activitat

Tipus de bonificació

Procediment de sol·licitud
Per a propietaris, la bonificació s’aplica directe (sense sol·licitud).
En cas de detectar alguna anomalia:
- Instància
- Còpia del carnet de família nombrosa
- Certificat de convivència
- Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar
majors de 16 anys o autorització per demanar-ho l’Ajuntament o l’Organisme de Gestió Tributària com a Ens delegat,
directament a l’Agència Tributària.

Famílies nombroses.
Condicions per gaudir la subvenció:

- Fins a tres fills, el 20 % de la quota, amb
a) La base imposable de l’impost sobre la renda de
una bonificació mínima de 106 euros
les persones físiques corresponents als membres de
la unitat familiar no pot excedir dels 35.000 euros.
- Amb quatre fills, el 30 % de la quota,
Aquest quantitat s’ha d’incrementar en 13.500 euamb una bonificació mínima de 145 euros Per a llogaters:
ros per cada fill que excedeix del nombre de fills que
- Instància
la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una
- Còpia de carnet de família nombrosa
- Amb cinc fills o més, el 40 % de la quota,
família tingui la consideració de nombrosa.
- Núm de compte corrent on efectuar l’ingrés
amb una bonificació mínima de 177 euros
- Certificat de convivència
b) La unitat familiar només pot disposar de l’habi- Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar
tatge habitual en propietat, quedant sense aplicació
majors de 16 anys o autorització per demanar-ho l’Ajuntala mateixa quan es disposi d’altres bens immobles
ment directament a l’Agència Tributària.
llevat que es tracti d’una única plaça de pàrquing.
- Còpia del contracte de lloguer i del rebut del mes de gener,
on s’acrediti la repercussió de l’IBI

Béns immobles destinats a habitatges on s’hagin
instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum i no estiguin
imposades pel Codi Tècnic d’Edificació

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

- Instància
Bonificació durant tres exercicis: del 30%,
20% i 10%, respectivament, sobre la quota
íntegra de l’impost dels béns immobles

- Adjuntar documentació acreditativa que les instal·lacions per
a producció de calor inclouen col·lectors homologats per la
Generalitat, d’acord amb allò establert a l’article 8.4 de l’ordenança reguladora de l’IBI

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

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

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

Col·lectiu / Activitat

Tipus de bonificació

Procediment de sol·licitud

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

Bonificació
del 30%

Règim d’autoliquidació amb obligatorietat, en
tos els casos, de declarar les dades i determinar el deute tributari
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Economia
TAXA D’ESCOMBRARIES
Període de sol·licitud: Fins el 28 de febrer de 2013
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana (El Safareig) i Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària
(Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)

Col·lectiu / Activitat

Tipus de bonificació

Procediment de sol·licitud
- Instància

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

- Volant d’empadronament

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

- Document acreditatiu dels ingressos mensuals
dels residents al domicili

Unitat familiar d’un membre:
ingressos que no sobrepassin els 641,40 euros / mensuals
Unitat familiar de dos membres:
ingressos que no sobrepassin els 962,1 euros / mensuals
Unitat familiar de més de dos membres:
ingressos que no sobrepassin els 1154,52 euros / mensuals

Persones empadronades
a Sant Celoni

Bonificacions entre el 4 i el 20%, segons el número
d’aportacions a la deixalleria de residus no ordinaris com
ara els voluminosos, residus perillosos, restes d’esporga,
oli vegetal, roba, vidre pla, cable, fluorescents, petits volums de runa generada per particulars, ampolles de cava,
material electrònic, electrodomèstics i altres.
La bonificació no s’aplicarà en el cas de les aportacions
de residus que ja se seleccionen amb la recollida porta
a porta de cartró o mitjançant disposició de contenidors
ubicats a la via pública: vidre, paper-cartró, envasos lleugers, brossa orgànica i brossa inorgànica.

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

- Instància
- Targeta magnètica que es lliura a l’OAC que
recollirà les aportacions que es facin durant el
2013 a la deixalleria.

TAXA CONSERVACIÓ DE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Període de sol·licitud: 28 de febrer de 2013
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana (El Safareig) i Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària
(Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)

Col·lectiu / Activitat

Tipus de
bonificació

Jubilats o pensionistes, empadronats a Sant Celoni, amb el requisit que la unitat familiar
obtingui uns ingressos que no sobrepassin el barem que tot seguit s’estableix:
- Unitat familiar d’un membre: ingressos que no sobrepassin el salari mínim interprofessional
- Unitat familiar de dos membres: ingressos que no sobrepassin el 150% del salari mínim
interprofessional
- Unitat familiar de més de dos membres: ingressos que no sobrepassin el 180% del salari
mínim interprofessional

Procediment de sol·licitud

- Instància
100% de la taxa de
conservació de nínxols

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

Podeu consultar tota la informació sobre les taxes, impostos i bonificacions a www.santceloni.cat/ordenancesfiscals

14

Activitat de govern
Despeses dels càrrecs electes
juliol- desembre 2012
Amb l’objectiu de dotar de més transparència les finances del consistori es publiquen les despeses
de tots els regidors i regidores pel que fa a les dietes, telèfons mòbils, locomoció i tasques de
representació.
Regidor/a

Telèfon

Desplaçaments i dietes

Joan Castaño

169,32

268,63

Jordi Arenas

80,61

Magalí Miracle

93,55

Júlia de la Encarnación

95,94

Josep M. Bueno

44,20

Isabel Coll

108,77

Jaume Tardy

94,47

Assistència a òrgans
de govern *

240,21

Francesc Deulofeu

704,76

Laura Costa

494,25

Raül Garcia

704,76

Miquel Negre

796,28

Dolors Lechuga

1.439,97

Marià Perapoch

796,28

Josep M. Garcia

704,76

Dani Corpas

1.253,91

Gerard Masferrer

1.070,87

Carmen Montes

1.391,20

Josep Capote,
nou regidor de
l’Ajuntament
de Sant Celoni
Durant el ple municipal del 20 de desembre
de 2012, Josep Capote Martín va prendre
possessió del càrrec de regidor per la llista
del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM). Josep Capote ha
agafat el relleu a Jordi Arenas que en data
22 d’octubre de 2012 va comunicar la seva
renúncia a la seva condició de regidor municipal. El nou regidor assumeix la regidoria
de Seguretat Ciutadana i l’àmbit de Recursos
Humans.

*Retribució exclusiva per als regidors que no cobren cap sou

Seguretat ciutadana
Sant Celoni posa en
marxa la Policia de
proximitat
L’Ajuntament de Sant Celoni ha posat en marxa el mes de gener la Policia de proximitat, anomenada també de barri o comunitària. L’objectiu,
segons el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Capote, és “conèixer de
primera mà els problemes dels ciutadans trepitjant el territori, prevenir conflictes i i augmentar la sensació de seguretat”.
Per tirar endavant aquest nou servei, la Policia local ha augmentat la
presència d’agents a peu pels carrers que estan en contacte amb la
ciutadania, amb les entitats, visitaran els diferents establiments comercials... per facilitar la comunicació i conèixer directament les seves
demandes. Aquestes accions van encaminades a aconseguir una cobertura informativa, preventiva i assistencial de cara a anticipar situacions
i poder actuar abans
d’haver de resoldre
els possibles conflictes. Al mateix temps,
els agents poden derivar aquelles queixes
o suggeriments que
no siguin del l’àmbit
policial a l’àrea de
l’Ajuntament corresponent.

La Policia Local dóna
consells a la gent gran
per evitar estafes i furts
La Policia Local de Sant Celoni ha organitzat diferents
xerrades preventives destinades a la gent gran del
municipi per donar consells
d’autoprotecció. Al llarg de
més d’una hora, els agents
han explicat als assistents
què han de fer per evitar ser
víctimes dels furts i les estafes més típiques. Entre un
dels principals consells donats durant la xerrada és que no se’n refiïn
dels desconeguts, que no deixin entrar a casa seva cap instal·lador si
no té cita prèvia o bé vigilar de no treure gaire diners de cop quan van
al banc o a la caixa.
De moment, s’ha fet una xerrada al Centre de Dia Indalesi Losilla,
a l’Esplai de la Gent Gran de Sant Celoni, a l’Associació Neurològica
Amics Baix Montseny i a la Batllòria.

Més informació i consells a: www.santceloni.cat/seguretat
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EnEsports
portada
“A cent cap als
3 de març:
Mitja Marató del cent” comença
el cicle a Sant
Baix Montseny
Celoni
El Baix Montseny ja té mitja marató que es
correrà pels carrers de Sant Celoni, Santa Maria
de Palautordera i Sant Esteve de Palautordera
el 3 de març. Serà una cursa sobre asfalt, de 21
km i 97 metres i mig, amb molt poc desnivell
i amb sortida i arribada al Pavelló Municipal
d’Esports de Sant Celoni. La colla Corriol n’és
la promotora amb el suport institucional, tècnic
i logístic dels tres ajuntaments per on passarà
la cursa. Des dels tres ajuntaments implicats,
es valora molt positivament la iniciativa pel
que suposa d’oportunitat de dinamització
econòmica i cultural del Baix Montseny, de
col·laboració entre municipis i s’espera que
es consolidi com una cita anual.

Les inscripcions ja s’han obert a través del
web www.mitjabaixmontseny.com i tenen
un cost de 21 euros. Per tirar endavant una
cursa d’aquestes característiques caldrà
moure unes cent persones i, per aquest motiu
demanen voluntaris que es poden apuntar
també via web.

El Club patinatge artístic Sant
Celoni, campió
de Barcelona
El diumenge 20 de gener a Vilanova i la Geltrú es va disputar el campionat territorial
de Barcelona de grups de xou de patinatge
artístic. El club celoní es va proclamar campió dins de la modalitat de xou petits amb
l’espectacle “Jardí de fils sense cosir i paraules
sense dir”. La pròxima cita serà el Campionat
de Catalunya el cap de setmana 9 i 10 de febrer a Girona. Molta Sort!
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Un any més Sant Celoni s’ha adherit al cicle
de passejades “A cent cap els cent”, promogut per la Diputació de Barcelona. Enguany
es comparteix passejades amb els municipis
de Cerdanyola del Vallès, Sant Vicenç de Castellet i Lliçà d’Avall. La primera passejada es
va celebrar entre Campins i Sant Celoni, el
dimarts 11 de desembre, tot resseguint un
itinerari clàssic que ressalta per la bellesa dels
paisatges: Sant Guillem, serres de can Cellers
i de can Minuart... Les persones participants,
gent gran dels municipis indicats, comparteixen així Esport, Salut, Lleure i Turisme en un
ambient de companyonia ben agradable, que
culmina sempre amb un dinar de germanor.
La propera sortida tindrà lloc el 5 de febrer a
Lliçà de Vall.

Guillem Danés
del CESC, a la
selecció catalana d’esquí de
muntanya
L’esportista del Centre excursionista Sant
Celoni, Guillem Danés, va ser escollit per la
Selecció Catalana, per competir al Campionat
d’Espanya d’esquí de muntanya individual
que es va disputar a la Vall de Boí el 20 de
gener. Danés, va assolir el 6è lloc individual
i el títol per equips de federacions. Entre els
seus darrers èxits esportius destaca la medalla de bronze al Campionat d’Espanya de
Cronoescalada d’esquí de muntanya que va
aconseguir a la Molina, en categoria cadet.
A mitjan gener va disputar el Campionat de
Catalunya de curses verticals d’esquí de muntanya a Vallter on va finalitzar en segona posició de la categoria cadet, a només 38 segons
del guanyador.

Habitatge
Pròrroga del conveni Ofideute per seguir
lluitant contra els desnonaments
Els municipis del Baix Montseny han estat els
primers de la demarcació de Barcelona i els segons de Catalunya després de Reus, en gaudir
del servei Ofideute, el servei d’assessorament
i mediació per evitar desnonaments, per mitjà
de l’Oficina d’Habitatge. Això ha estat possible gràcies al conveni signat amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya el 29 de març de l’any
2012 i pel qual ara s’ha sol·licitat la pròrroga
pel 2013.
L’Ofideute és un servei d’assessorament que

mira mediar entre l’entitat bancària i els
perceptors d’hipoteques en els casos en què
aquests últims tenen problemes per a fer front
al pagaments. El servei Ofideute analitza el
contracte hipotecari, el deute pendent actual
de la família i la seva capacitat de pagament,
i seguidament construeix junt amb el ciutadà
una proposta de les noves condicions de retorn
del préstec a l’entitat financera que faci viable
el seu pagament i el manteniment de la llar en
l’habitatge; o, en el seu defecte, la resolució no
onerosa del contracte de préstec.

Reunió de la comissió executiva de
l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny
El 28 de gener d’enguany, els membres de la
Comissió Executiva de l’Oficina d’Habitatge del
Baix Montseny (OHBM), els representants d’Arbúcies, de Llinars del Vallès, de Santa Maria de
Palautordera i de Sant Celoni, es van reunir per
donar compte del resum executiu de l’OHBM
2012, aprovar liquidació econòmica del 2012 i
la previsió de pressupost per a l’any 2013.

ajuts de lloguer als diferents Punts d’Informació d’Habitatge dels municipis.

Pel 2013 a més de consolidar el servei de mediació per a deutors hipotecaris Ofideute, s’ha
proposat poder oferir el Servei d’intermediació
pels deutes d’habitatge (SIDH) de la Diputació
així com realitzar sessions informatives sobre

Ampliació de la suspensió de l’Impost
de la plusvàlua
El Ple municipal del 20 de desembre de 2012
va aprovar per unanimitat una moció que ampliava els supòsits de suspensió de cobrament
de la plusvàlua amb efecte retroactiu quan la
unitat familiar només disposi d’un únic immoble i sigui la seva residència habitual i permanent, concretant-se en els supòsits següents:
a) Processos de desnonament d’habitatge de
primera residència
b) Dacions en pagament de l’habitatge habitual no incloses en el Reial Decret Llei 6/2012

c) Pèrdua de la propietat de l’habitatge habitual en processos judicials i extrajudicials
d’execució hipotecària, sense desnonament,
inclosos en el RDL 27/2012
D’aquesta manera s’ha ampliat la moció aprovada pel Ple municipal el 27 de setembre que
acordava la suspensió cautelar del cobrament
de les liquidacions de l’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana, IVTNU plusvàlua, als afectats per
processos de desnonament d’habitatges de
primera residència.

Per accedir-hi, en el moment en què es preveuen els problemes per fer front a les quotes
del préstec, cal parlar amb l’entitat financera
(EEFF) per tal de negociar possibles solucions.
En cas de resposta negativa o de difícil compliment dels pactes proposats, els propietaris
es poden adreçar al servei Ofideute de
l’Oficina d’Habitatge (C/Bruc, 26 de Sant
Celoni) per a què s’analitzi el cas i facin de mediadors amb l’entitat financera. (Cita prèvia al
93 864 12 15 o habitatge@santceloni.cat).

Més d’un miler de
signatures pel canvi
de la llei hipotecària

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del
Baix Montseny ha informat de la recollida
a Sant Celoni més de 1000 signatures amb
l’objectiu de formalitzar una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) per a la dació en
pagament retroactiva, la paralització dels
desnonaments i el lloguer social, promoguda
per la Taula del Tercer Sector, CCOO, UGT,
la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques
(PAH), la CONFAVC i l’Observatori DESC.
Segons informa la Plataforma, a banda
de la dació en pagament -és a dir, que
el lliurament de l’habitatge serveixi per
cancel·lar la hipoteca-, la ILP, que ha
comptat amb un gran suport per part dels
celonins, posa èmfasi també en que aquesta
mesura sigui retroactiva, que es paralitzin
tots els desnonaments i que les hipoteques
cancel·lades es puguin convertir en lloguers
socials.
La PAH BAix Montseny, formada per
afectats per la hipoteca i activistes pel dret
a l’habitatge, es reuneix el segon i el quart
divendres de mes a les set de la tarda a La
Clau (carrer Alguersuari, 16).
Contacte:

Si esteu a punt de patir
un desnonament,
feu-nos-ho saber.

Oficina d’Habitatge

C/Bruc, 26
93 864 12 15
habitatge@santceloni.cat

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i
l’Habitatge
pah.baixmontseny@gmail.com
Twitter: @PAHBaixMontseny
Facebook: http://www.facebook.com/
PahBaixMontseny
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Espai
Obert
En portada
Espai
públic
Sant Celoni recull 18.210 euros
per La Marató de TV3
Les diferents activitats organitzades a Sant Celoni
en benefici de la Marató de TV3 han aconseguit
recollir 18.210 euros que han anat destinats ín·
tegrament a “La recerca biomèdica per guarir
el càncer”. Durant el mes de desembre a Sant
Celoni, com a moltes poblacions catalanes, es
varen fer actes per recaptar diners per La Marató
de TV3, en concret a Sant Celoni es van comen·
çar el cap de setmana del 8 de desembre i van
continuar fins al mateix dia de La Marató, el 16 de
desembre.
Durant aquesta quinzena, i en diferents escenaris
de Sant Celoni, es van fer un munt d’actes, balla·
des, campionats esportius, conferències, tallers...
tot plegat amb l’única finalitat de fer una dona·
ció a la causa de La Marató de TV3. El col·lectiu

7a edició
del cicle Cinema
Infantil en Català
a Sant Celoni
El Cinema Infantil en Català (CINC)
inicia, el dissabte 16 de febrer, la
7a edició al cinema Ocine de Sant
Celoni. La programació d’aquest
nou cicle inclourà pel·lícules in·
fantils de gran èxit.
Les sessions es projectaran a les
16.15 h a les sales del cinema Oci·
ne de Sant Celoni al preu únic de
l’entrada de 4 euros.

Els 08470 van fer arribar el seu agraïment per la
col·laboració i predisposició a portar endavant
aquest repte a botiguers, comerciants, associaci·
ons, escoles, Ajuntament i públic en general.

Jornades d’adopció
d’animals al Mercat
setmanal
Amb la voluntat de promoure l’adopció de gats
i gossos abandonats, l’empresa que fa el ser·
vei municipal de recollida i acollida d’animals
domèstics, Mascotes BCN, ha instal·lat en dues
ocasions un estand al Mercat setmanal, al costat
de l’Ajuntament. Des d’aquest punt es dóna infor·
mació i s’intenta sensibilitzar sobre la responsabi·
litat d’adquirir i tenir cura d’animals domèstics.
Podeu consultar els animals acollits a
www.mascotesbcn.com o visitar-los directament
a Can Clarens (Vallgorguina), trucant als telèfons
93 707 44 12 ò 600 58 59 90.

L’itv de Sant Celoni,
finalment en servei
El 24 de gener va començar a donar servei a
Sant Celoni la nova estació d’Inspecció Tècnica
de Vehicles (ITV) a la carretera de Gualba, 41, a
prop del Cementiri. Segons ha informat l’em·
presa concessionària d’aquest servei, ATISAE,
l’horari del servei és de dilluns a divendres de
8.30 a 13.30 i de 15.30 a 18.30 h i els dissabtes
al matí de les 8.30 a les 13.30h. Més endavant
l’horari s’ampliarà i passarà a ser de 75 hores
setmanals.

Una celonina, guanya el Premi Bloc
Catalunya en la categoria de Viatges i
Turisme personal
La celonina resident a Barcelona, Cèlia López,
i el seu company, Enric Vilagrosa, han estat
guardonats en els Premis Blocs Catalunya en
la categoria de Viatges i Turisme personal grà·
cies al seu bloc www.quadernsdebitacola.com.
Fa més d’un any, en iniciar un llarg viatge per
fer la volta al món i per estar en contacte amb
amics i família, van crear un bloc. A la tornada,
van donar-li continuïtat publicant informació
pràctica de països, les rutes que havien fet,
entrevistes viatgeres i d’altres viatges... un
bloc que ha estat reconegut per la Societat de
Tecnologia i Coneixement, STIC amb aquest
premi. Moltes felicitats!
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Partits polítics
Prioritari:
Habitatge
L’Oficina d’Habitatge del
Baix Montseny fa una tasca
potent per fer realitat el dret
que tots tenim a l’habitatge.
El 2012 s’ha ampliat el número de municipis
a 16, amb la incorporació d’Arbúcies i de
Montseny.
També es donen nous serveis com el de
mediació per a deutors hipotecaris per evitar
la pèrdua de l’habitatge (Ofideute) essent un
dels primers municipis de tenir conveni amb la
Generalitat de Catalunya o també la tramitació
de les prestacions d’especial urgència.

Què n’ha quedat del
pacte PSC - CUP?
A mitjans de 2012 el
govern del PSC-PSOE i
la CUP van aprovar el
pressupost traint la resta de
grups que havíem mantingut una quinzena de
jornades de treball –on també hi van participar
ciutadans i entitats-. La justificació de la CUP
va ser un súper pacte que incloïa aspectes com
la recollida d’escombraries porta a porta, la
modificació del sistema de gestió de l’escola de
música, de la grua municipal, l’activitat cultural,
l’actualització del Pla urbanístic municipal... Tal
com vam denunciar al seu moment, sense ni una

L’AVE deixarà Sant
Celoni sense el servei de
mitja distància

De fonts properes a
Renfe Operadora ens ha arribat la informació
que és molt probable que el servei de Mitja
Distància que té parada a Sant Celoni es vegi
reduït i fins i tot eliminat per la instauració
de la línia d’AVE (Figueres-Barcelona). En un
moment de contínues retallades com el que ens
trobem, la Generalitat s’ha donat un termini
d’aproximadament uns tres mesos per estudiar
en quina proporció redueix el servei de Mitja
Distància, ja que han duplicat el servei entre
Figueres i Barcelona i un nou servei com és l’AVE
no es pot permetre anar buit. Com a referència

Maquiavèl·lic.. o l’art
de fer política?
A l’hora de parlar de corrupció ens
varem adonar que és un tema molt
ampli i fàcil de documentar. Només
s’ha de consultar l’hemeroteca
dels últims anys i dels darrers dies
per veure que hi ha exemples
per tot arreu, però tanmateix és un tema molt complex.
Per què, és que en política només és corrupció: el lucre,
la malversació, el tràfic d’influències i d’altres similars?
Resulta que el tema és molt més ampli, extens i es dóna
en tots els àmbits de la societat, tant a nivell polític com
social.
¿Algú parla de clientelisme i populisme en tertúlies,
diaris i altres mitjans d’informació? Doncs no...però son
vicis perennes que perverteixen i corrompen el sistema.
Llavors, què és tot això? ¿De què parlem?
Això del clientelisme en política és molt senzill, tu i el
teu grup em recolzes a mi en aquest projecte, proposta o
resolució i jo i el meu grup t’ho tornarem a tu en una altra

S’han tramitat:
Cèdules d’habitabilitat de 2ª ocupació
Prestacions permanents per al lloguer
Habitatges gestionats dins la borsa de
mediació per al lloguer social		
Atencions del servei d’OFIDEUTE		

88
211
53
74

Valorem molt positivament la tasca feta pels
professionals, així ho va reconèixer el Comitè
Executiu del Baix Montseny (Palau, Arbúcies,
Llinars i Sant Celoni).
El Servei d’Habitatge és bàsic per corregir les
desigualtats de la nostra societat i que totes les
famílies puguin gaudir del dret a l’habitatge.

Per aquests propers anys des de l’Oficina Local,
pensem en nous serveis, ateses les necessitats:
• Lloguer social
• Posar al mercat de lloguer els pisos buits
• Ampliar l’oferta de vivendes assequibles de
lloguer
• Gestionar el patrimoni municipal amb
l’adquisició d’habitatges per a lloguer o
cessió posterior

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

partida de futur, sense cap mesura de generació
d’ocupació: un pacte molt barat per l’equip
de govern, molt car per la gent de Sant
Celoni i la Batllòria.

a tenir aturats per la seva manca de visió i
per les poques ganes de treballar. I encara
sort que han pogut acabar alguns projectes a
mitges de l’anterior mandat -com per exemple
l’aparcament del dipòsit de la Salle-, malgrat que
alguns altres segueixen a mig fer com fa gairebé
dos anys –com és el cas de la Unió Batllorienca-.

Un any més tard no s’ha complert pràcticament
res i s’han apujat 3 impostos (l’IBI un 16%,
deixant al calaix la moció de CiU de bonificar les
famílies que tenen una situació més extrema) i
dues taxes i se n’han creat dues de noves.
Durant 4 anys, el govern de CiU va treballar de
valent per posar al dia el municipi amb serveis
com l’escola bressol, el tanatori, l’oficina de
turisme, el pont d’entrada, el centre de formació
i ocupació, el centre de dia, etc., i sense carregar
les arques municipals. Ara, el PSC ens torna

Ens preguntem que n’ha quedat d’aquell
pacte que es va teixir traint el consens de
tots i exigim al govern del PSC i als seus
còmplices de la CUP més rigor i més feina en
la seva responsabilitat de govern.
Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni
santceloni@ciu.info

tenim altres línies, com per exemple les de
Madrid –Sevilla i Madrid– i València, on la resta
de transports a excepció d’un parell de regionals
es van retirar de la circulació el mateix dia de la
inauguració de l’alta velocitat.
També hem de preguntar-nos si aquest
nou servei era prioritari, una despesa de prop
de 4.000 milions d’euros que serà fet servir
per menys del 2% d’usuaris del ferrocarril a
Catalunya i que, en canvi, afectarà més de
1.000 veïns i veïnes de Sant Celoni i els voltants,
que veuran desaparèixer el servei de Mitja
Distància i hauran de tornar a fer servir els
serveis de Regionals i Rodalies, on fa temps que
es va deixar d’invertir diners per destinar-los a la
nova línia d’alta velocitat
És cert que es connectarà França amb

Barcelona en un temps aproximat de 6
hores 30 minuts, i que això portarà turistes
cap a Catalunya. Però siguem objectius,
aquesta aportació de turistes compensarà un
desemborsament de diners així? Sobretot tenint
en compte que pràcticament des de qualsevol
lloc d’Europa es pot arribar a Barcelona en
menys de 3 hores fent servir l’avió. Compensarà
tot això els perjudicis que suposarà a tots els
nostres veïns i veïnes?

situació, i sinó, t’ho retrauré i et forçaré a què em recolzis,
deixant moltes vegades de costat l’interès comú i pervivint
el partidista i individual.
D’altra banda, el tema del populisme és més
complex, d’això ja n’era un expert el general Peron quan
deia que cap argentí hauria de dormir a terra i es dedicava
a regalar matalassos als col·lectius més febles buscant
el seu recolzament. Una vegada l’obtenia, només vivien
bé les classes altes, els dirigents i les oligarquies afins al
poder, la resta i majoria, el poble les passava magres.
Llegint això algú deu pensar que aquests viuen en el
passat i a l’altra punta del planeta, però malgrat aquest
raonament, fets similars passen a l’àmbit municipal.
Per exemple, el passat ple del mes de gener de 2012
la regidora i portaveu d’ICV va presentar una moció
emparada per una llei per abaratir l’IBI un 5%, després
de la pujada obligatòria imposada pel PP. La moció va ser
rebutjada per diferents raons, tant per l’actual govern com
i amb el consentiment de les altres forces polítiques.
Mesos després, els regidors de CiU presenten la
mateixa proposta al·legant que s’estava portant a terme

a altres municipis i encara que la llei fiscal era la mateixa,
l’equip de govern hauria d’estudiar la manera d’aplicar
bonificacions utilitzant aquesta norma.
Al ple de desembre, l’acord va ser d’estudiar la
modificació del pressupost de l’Ajuntament pel 2013
introduint aquest canvi i després, a través d’una moció
conjunta, aplicar les bonificacions i així abaratir l’IBI .
Això sí, sentint dir als actors finals, ara o a les properes
eleccions: “gràcies a nosaltres el poble té una
reducció de l’IBI ”, mentrestant el poble ha pagat l’IBI
un 5% més car.
Això només es una mostra de com es pot fer servir el
clientelisme, el populisme i la manipulació a l’àmbit
municipal, esdeveniments que podem extrapolar a
altres àmbits i situacions. Per tant, estimats ciutadans i
ciutadanes us convidem a fer una petita reflexió sobre els
fets descrits, jo mentrestant... me’n vaig a tornar a llegir
“El Príncep” de Maquiavel.

CUP SANT CELONI
www.santceloni.cup.cat
www.facebook.com/infocup

ICV.Sant Celoni-La Batllòria.
icvsantceloni@ymail.com
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Exposicions

AGENDA

RECTORIA VELLA

Divendres, 8 de febrer

Dimecres, 13 de febrer

Diumenge, 24 de febrer

Rua dels alumnes i mestres de l’Esc.
Montnegre
Festes de Carnaval a la Batllòria
A 1/4 de 4 de la tarda
A l’escola Montnegre

Sardinada i Concert
Festes de Carnaval
A les 9 del vespre
A El Celler
Organitza: Bocs i Cabres de Sant Celoni

Sortida amb el CESC a Puig de Coma d’Or
A 2/4 de 7 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: Centre Excursionista de Sant Celoni

Dissabte, 9 de febrer

Divendres, 15 de febrer

FESTA DE CARNAVAL A SANT CELONI

Xerrada presentació de Som Energia,
la cooperativa d’energia verda
Festes de Carnaval
A les 7 de la tarda
A La CLau (c. Alguersuari, 16)
Organitza: Som ENergia Baix Montseny

Del 2 de febrer al 7 d’abril

Àlex Alonso:
Bolets, noves visions
Horari:
de dijous a dissabte, de 17 a 20 h
diumenges i festius, d’11.30 a 13.30 h
i de 17 a 20 h

CAN RAMIS
Del 2 al 24 de febrer

Manualitats i quadres,
a benefici de Catalunya
contra el Càncer

Rua de Carnestoltes
A 2/4 de 6 de la tarda
Del Pg. Rectoria Vella a la pl. de la Vila

Horari:
Feiners: de 6 a 8 del vespre
Dissabtes, diumenges i festius,
de 12 a 13,30 h i de 18 a 20 h

Antoni Cruz: Racons de Sant Celoni

TAXI

Taxi
guàrdia

febrer

Taxi
retén

1-3

L3

L1

4 -10

L4

L2

11 -17

L5

L3

18 -24

L6

L4

25 set - 3 març

L7

L5

4 - 10

L1

L6

11 - 17

L2

L7

18 - 24

L3

L1

25 - 31

L4

L2

Diumenge, 17 de febrer
Sortida amb el CESC a Can Bordoi,
la Torrassa i St. Esteve del Coll
A les 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: Centre Excursionista de Sant Celoni

Sopar i Ball de Carnestoltes
A 2/4 de 9 del vespre
Al menjador de l’escola Montnegre

Cinema: La conspiración,
de Robert Redford
Cinema a l’Ateneu
A les 6 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu
Preu: gratuït

Diumenge, 10 de febrer
Sortida amb el CESC: GR-5 Tram 2, Sant
Celoni - Montseny
A 1/4 de 9 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: Centre Excursionista de Sant Celoni

març

Dimarts, 19 de febrer
Sessió 360º: Definició del model de negoci
Jornades empresarials
De les 9 a les 2 del migdia
A Sax Sala
Organitza: Ajuntament de St. Celoni i Cambra
de Comerç de Barcelona
Preu: gratuït

FESTA DE GITANES

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

629 87 80 70
617 55 42 66
659 49 44 11
686 89 41 33
649 44 77 52
670 27 90 90
608 13 09 12

Cercavila de Gitanes
A 3/4 d’11 del matí
Del Casal d’avis l’Esplai
a la plaça de la Vila
Ball de gitanes
A les 12 del migdia
A la plaça de la Vila

Dissabte, 23 de febrer

FARMÀCIESFarmàciesdeguàrdia2013
DE GUÀRDIA

Febrer
ds

dg

dl

dm dc

dj

dv

ds

dg

dl

Ball de disfresses infantil
Festes de Carnaval
A les
6 de la tarda
Març
A la sala gran de l’Ateneu

dm dc

1
v
8
3
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0
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7
4
1

2
ds
9
4
16
11
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18
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3
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5
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1
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9
1
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4
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3
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5
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4
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dj

Juny

6
13
5
20
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27
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26

dj

7
14
6
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28
20
27

dj

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

Març
dg

e

Rua de Carnestoltes
A 2/4 de 6 de la tarda
De la Pedra de la Pau al pati de l’escola

SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h

ds

7
14
6
21
3
28
0
7

Fotografia: Bolets, noves visions,
d’Àlex Alonso
Inauguració de l’exposició
A les 7 de la tarda
A la Rectoria Vella

FESTA DE CARNAVAL A LA BATLLÒRIA

dv

v

Ball de disfresses
A les 11 de la nit
Al Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 8 €. Menors fins a 7 anys, gratuït

Horari:
Divendres i diumenges, de 10 a 14 h
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
màciesdeguàrdia2013
25 26 27 28

e

Cinema: Ice Age 4. La formació dels
continents
CINC Cicle de cinema en català
A 1/4 de 5 de la tarda
A les sales Ocine
Organitza: Consorci per a la Normalització
Lingüística
Preu: 4 €

Del 15 de febrer al 17 de març
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dv

Dissabte, 16 de febrer

Fi de la Rua
A les 7 de la tarda
A la plaça de la Vila
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Arribada del Carnestoltes
A 1/4 de 6 de la tarda
Al carrer Esteve Cardelús (darrere
Biblioteca)

dv

ds

dg

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

dl

Cinema: Les aventures de Tadeu Jones
CINC Cicle de cinema en català
A 1/4 de 5 de la tarda
A les sales Ocine
Abril
Organitza: Consorci per a la Normalització
dj dv ds dg
Lingüística
Preu: 4 €
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Sortida familiar amb el CESC: Aiguamolls
del Empordà - Sant Pere Pescador
A les 9 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: Centre Excursionista de Sant Celoni
Ball a l’Ateneu,
amb La Principal de la Bisbal
A les 6 de la tarda
A la sala gran de l’Ateneu
Preu: 7 €. Socis de l’Esplai: 5 €

Dijous, 28 de febrer
Finançament per a empreses i nous
projectes empresarials
Jornades empresarials
De 6 a 8 del vespre
A la sala Bernat Martorell de Can Ramis
Organitza: Ajuntament de St. Celoni i Cambra
de Comerç de Barcelona
Preu: gratuït

Dissabte, 2 de març
Cinema: Hotel Transsilvània
CINC Cicle de cinema en català
A 1/4 de 5 de la tarda
A les sales Ocine
Organitza: Consorci per a la Normalització
Lingüística
Preu: 4 €

Diumenge, 3 de març
Mitja Marató del Baix Montseny
Per St. Celoni, Sta. Maria i St. Esteve de
Palautordera
A 2/4 d’11 del matí
Al Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Colla Corriol
Preu: 21 €
Cinema: La fuente de las mujeres,
de Radu Mihaileanu
Cinema a l’Ateneu
A les 6 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu
Preu: gratuït

Divendres, 8 de març
Dia de la Dona

Dissabte, 9 de març
Cinema: L’origen dels guardians
CINC Cicle de cinema en català
A 1/4 de 5 de la tarda
A les sales Ocine
Organitza: Consorci per a la Normalització
Lingüística
Preu: 4 €

