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Sant Celoni
omple l’Ateneu
de teatre,
música i dansa
T’ho perdràs?
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També us podeu descarregar l’Informatiu a
www.santceloni.cat de forma fàcil i ràpida.
Al web municipal també hi trobareu
tots el butlletins editats.

www.facebook.com/ajsantceloni

Joan Castaño

Alcalde

Encetem el mes de febrer omplint l’Ateneu de teatre, música i dansa, amb una programació que us ofereix un ventall molt atractiu
d’activitats pensades per a tots els públics. És així com apostem pel
Teatre Municipal de l’Ateneu com un equipament clau en la vida
cultural de la nostra vila.
Una potencialitat que hem de millorar i aconseguir trobar sinèrgies amb el seu entorn, crear complicitats i apropar la cultura als
ciutadans i ciutadanes de la vila i de la nostra comarca. En aquest
camí, hem estat treballant en els darrers mesos amb el col·lectiu de
restauradors “Sant Celoni Cuina”.
I, fruit d’aquesta col·laboració, avui us podem oferir una nova oferta
cultural i gastronòmica. Amb “Teatre i forquilla” podreu gaudir
no sols dels espectacles de l’Ateneu, sinó al mateix temps de l’alta
qualitat gastronòmica que ens ofereixen els restaurants de la nostra
vila, i amb uns preus molt competitius.
Aquest és un exemple de la molt bona feina feta que durant tots
aquest mesos estan implementant les tècniques de l’Ajuntament i
“Sant Celoni Cuina”, un col·lectiu molt implicat, amb moltes ganes de
treballar i, el que és més important, amb molt que oferir.

@ajsantceloni
Us animo a participar-hi!

Telèfons d’interès

Tota la informació del municipi a:
www.santceloni.cat

Atenció a la Ciutadania

Residus

Esports

Oficina d’Atenció Ciutadana
de Sant Celoni
93 864 12 00

Deixalleria Comarcal
de Sant Celoni
93 744 00 85

Camp Municipal d’Esports
93 867 05 67

Oficina d’Atenció Ciutadana
de la Batllòria
93 847 21 19

Àrea de Territori
93 864 12 16

Centre Municipal d’Esports
Sot de les Granotes
93 848 69 13

Educació i cultura

Formació permanent

Transport

Oficina Municipal d’Escolarització
93 864 12 13

Sax Sala
Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny
93 867 41 75

Bus urbà
902 130 014

Reclamacions,
suggeriments
i incidències
93 864 12 19
Arxiu Municipal
la Tèrmica

Escola bressol municipal
93 867 38 87

93 867 11 25

Rectoria Vella
93 864 12 13

Benestar Social

Emergències

Serveis Socials
93 864 12 12

Policia Local
93 864 12 17
092 (des de Sant Celoni)

Servei a la dona
93 867 51 94

Centre Municipal d’Expressió
93 867 40 89
Oficina local de Català
93 864 12 13
Habitatge
Oficina Local d’Habitatge
93 864 12 15

Atenció a la dependència
93 864 12 12
Tanatori
93 867 48 87

Barcelona Bus
902 130 014
Hispano Hilarienca
972 24 50 12
RENFE
902 24 02 02
Taxi
93 867 08 47

Biblioteques

Mossos d’Esquadra
93 867 45 85
112

Biblioteca l’Escorxador
93 867 33 13

Emergències sanitàries
112

Ràdio Municipal
93 864 12 21

Tributs

Biblioteca la Batllòria
93 847 21 19

Bombers urgències
112

Salut

Oficina de Gestió Tributària
93 867 45 41

Atenció al consum

Avaries aigua (SOREA)
900 30 40 70

Hospital de Sant Celoni
93 867 03 17

Urbanisme

CAP
93 867 41 51

Àrea de Territori
93 864 12 15

OMIC
93 864 12 12

Jutjat de Pau
93 867 07 25

Consultori de la Batllòria
93 847 10 32
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Consum i conductes de risc
93 864 12 12

Treball
Servei Municipal d’Ocupació
93 867 41 75

Cultura
Sant Celoni presenta una oferta
cultural àmplia i variada a l’Ateneu
L’Ajuntament de Sant Celoni ha presentat un
programa ampli i variat per omplir el Teatre
Municipal Ateneu de teatre, música i dansa des
del febrer al juny. Segons la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación, “disposem d’un
bon equipament, l’Ateneu, i el que volem és
omplir-lo de contingut, engrescant a nous
públics, apropant més gent a la cultura”.
La programació combina 3 propostes: la
programació professional amb noms com
Gospelians&Gràcia, Blaumut, Camut Band, la
Iaia amb Montserrat Carulla, i Enrique Telleria, entre altres, la rica producció local d’arts
escèniques i la programació familiar iniciada
fa pocs mesos i que ha aconseguit moure un
nombrós públic.

Roda de premsa amb la regidora de Cultura i representants
de Blaumut, Gospelians&Gràcia i Sant Celoni Cuina

Durant la roda de premsa de presentació, es
va comptar amb la presència de dos representants de la programació professional, concretament de Karol Green i de Vassil Lambrinov
de Blaumut. Tots dos van elogiar les qualitats
del Teatre Municipal Ateneu, amb qui d’alguna
manera s’hi senten vinculats. Karol Green, que
ha estrenat la programació el 8 de febrer amb
la coral de gospel formada per més de 130 persones, va recordar el seu pas per Sant Celoni
ara fa uns mesos “quan havíem de preparar
les actuacions al programa de TV3 Oh happy
day, i ens vau acollir amablement”. El grup
Blaumut ha fet un estage d’una setmana a
l’Ateneu a principis de gener per preparar la
gira de concerts a teatres i auditoris. En aquest
sentit, Vassil Lambrinov va afirmar que “tot el
que estem fent ara es pot dir que és gràcies
a l’Ateneu, a Sant Celoni, per això actuar-hi
serà una mica com estar a casa“.

La producció local d’arts escèniques continua
ben viva i es comptarà amb l’actuació de Rebrot Teatre, Troca Teatre, Escola de dansa Esther Cortés i Els Atrevits de l’Esplai de la Gent
Gran. La programació familia portarà el primer
diumenge de mes un espectacle de qualitat
pensat per a totes les edats.

Les entrades es poden adquirir al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, a través de targeta
de crèdit o en efectiu i una hora abans de cada
espectacle a les taquilles del Teatre. Els packs de
Teatre i Forquilla també es poden adquirir als restaurants de Sant Celoni Cuina.

La programació professional compta amb 6
espectacles de gran qualitat: música de la mà
dels Gospelians&Gràcia dirigits per Karol Green,
Enrique Telleria i Tango a Sis i els Blaumut amb
el seu disc El Turista; pel que fa a teatre s’ha programat Iaia! de la Montserrat Carulla i Red Pontiac del Poliorama. La dansa arribarà de la mà de
Camut Band amb l’espectacle Big Drums.

Teatre i forquilla, nova oferta
cultural i gastronòmica
L’Ajuntament i el col·lectiu Sant Celoni Cuina han engegat una nova iniciativa vinculada a la
programació A l’Ateneu. Es tracta de “Teatre i forquilla”, uns packs que ofereixen la possibilitat de gaudir d’algun dels espectacles i al mateix temps anar a sopar a un dels restaurants
del col·lectiu per un preu de 15 euros a les pizzeries (Angolo i Ventidue) o 20 euros a la
resta d’establiments (Aroma, El Cruce, El Rebost, Els Avets, La Llar, La Parra i Syrah).
En aquest sentit, Joan Masó, en representació de Sant Celoni Cuina, va presentar Teatre i
forquilla com “una proposta que té molt recorregut i que se suma a l’oferta iniciada
amb èxit amb la programació infantil”. Masó va agrair el suport “inestimable de l’Ajuntament al col·lectiu Sant Celoni Cuina que té menys d’un any de vida però moltes
ganes de fer coses”. La regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación, per la seva banda,
va insistir en els bons resultats que es poden aconseguir amb “el treball conjunt entre el
sector públic i privat, entre ajuntament i diferents sectors econòmics del municipi”.

Tota la informació a: www.santceloni.cat/alateneu
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Cultura
La Biblioteca l’Escorxador tanca un
2013 superant totes les previsions!






per a joves de 14 a 29 anys


La Biblioteca Municipal l’Escorxador ha tancat l’any 2013 amb uns excel·lents resultats i reforça el
seu paper com a equipament cultural de referència. En relació a l’any 2012, ha ampliat en un terç
el nombre de visites d’usuaris i s’han fet gairebé el doble de carnets nous. Així mateix, també s’han
doblat les visites escolars i s’han ampliat el nombre d’activitats i usuaris que hi participen
VISITES

Algunes de les novel·les més prestades durant l’any 2013:


• 
• 
• 

Autor

La Biblioteca l’Escorxador promou un
concurs literari per a joves, Històries
Mòbils que combina les noves

tecnologies i la creació literària.




• 
• 





Núm.
préstecs

Sánchez Piñol, Albert Victus : Barcelona 1714

66

Martin, George R. R.

Tormenta de espadas

18

Llach, Lluís

Memòria d’uns ulls pintats

14

Sales, Joan

Incerta glòria
[seguit de El vent de la nit]

14

Palacio, R. J.

Wonder

12

Soler, Sílvia

L’Estiu que comença

11



Els joves, de 14 a 29 anys, podran
presentar una història curta, un foto
microrelat, amb paraules i imatges.




• 
• 

Títol novel·la




CARNETS NOUS







Més informació:
facebook.com/lescorxador
bibliotecasantceloni.blogspot.com

Alumnes de
Català al concurs
Contes del Món
Els alumnes del nivell Elemental 1 dels Cursos
de Català per a Adults de Sant Celoni participen en el concurs Contes del Món amb 6
contes titulats El rei Zogloboló, No tinguis
por, El plat d’or, Les quatre branques, Un
conte sense conte i Les tres capsetes. Els
mateixos alumnes han enregistrat els contes
a Punt 7 Ràdio i han presentat a concurs la
versió en àudio, la versió escrita i un dibuix.
A finals de març el jurat triarà les 50 millors obres que es penjaran a la pàgina web
www.contesdelmon/org/ca i, per votació
popular, s’escolliran els 24 finalistes, que formaran part d’un llibre i d’un CD que es publicarà el mes de setembre. Contes del Món és
un concurs creat per l’entitat Comunicació Social amb l’objectiu de contribuir a l’intercanvi
cultural i a la tradició d’explicar contes. Punt
7 ràdio emetrà els contes a partir del maig a
l’espai Contes.



Donació d’una pintura de
Francesc Guinart a l’Ajuntament
En nom de la família Gall Gay, Marcela Gay
Codony ha donat a l’Ajuntament una obra del
pintor Francesc Guinart Candelich (Sant Celoni, 1888 - Barcelona, 1974). Es tracta d’una
pintura a l’oli, que mesura 130 cm x 106 cm
amb el marc. La pintura representa Paula
Alsina, àvia del marit de la donant, Josep M.
Gall Santasusana. El quadre reflecteix una
història ben bonica, d’estima i reconeixement a “la dida de Callús”. Ben segur que
no és de les obres més reeixida del pintor Guinart, però és un exemple de pintura feta per
encàrrec, a partir d’una fotografia de la cara
de la dida i, potser, d’una postal de Callús. El
pintor intenta reflectir al màxim les faccions
de la dida i la seva cara és, en realitat, un retrat. Aquesta donació és una bona oportunitat
per anar completant la col·lecció de pintures

de l’artista celoní que hi ha al Fons Municipal
d’Art, entre les quals destaca el Ball de Gitanes
de la sala de plens de l’Ajuntament.

La dida de Callús

Carnaval i
Ball de Gitanes

Ja s’acosta!
28 febrer - 5 març

consulteu els actes a www.santceloni.cat/carnaval
Enregistrament dels contes concursants a Punt 7 ràdio
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Educació
L’escola Soler de Vilardell, una realitat el curs 2015 - 2016
Els tècnics d’obres del Departament d’Ensenyament juntament amb els tècnics municipals es
van trobar sobre el solar on s’ha d’edificar l’escola Soler de Vilardell el passat 31 de gener, per
precisar sobre el terreny els condicionaments o
requeriments respecte de la redacció del projecte constructiu i concretar el calendari previst.

Adjudicació del projecte a l’empresa guanyadora de la licitació

febrer 2014

Redacció i aprovació del projecte per part del Departament d’Ensenyament

1r semestre de 2014

Sol·licitud de llicència d’obres i activitat

2n semestre de 2014

Presentació del projecte a la comunitat educativa

2n semestre de 2014

Inici de les obres

finals de 2014

Inauguració del nou edifici

setembre 2015

Inscripcions a les proves oficials del PET i el
FIRST al Sax Sala

Portes obertes als centres educatius

L’Ajuntament de Sant Celoni i l’associació Cambridge ESOL Examination Centre han arribat
a un acord per utilitzar el Centre de Formació
i Ocupació del Baix Montseny, Sax Sala, com
a centre de realització dels exàmens oficials
d’anglès de la Universitat de Cambridge: Preliminary English Test i First Certificate. A més,
les persones que ho desitgin es poden inscriure
per fer la prova a Sax Sala.

Inscripció

PET

FIRST

5 - 13 de maig

3 - 14 de març

Exàmens
escrit i oral

21 de juny

7 i 14 de juny

Preu

96 euros

188 euros

CENTRE ESCOLAR

DATA

HORA

Col·legi La Salle

Dissabte 22 de febrer

De 10 a 13 h

93 867 02 65

Col·legi Cor de Maria

Dissabte 22 de febrer

De 11 a 13 h

93 867 03 98

Institut Baix Montseny

Dimarts 25 de febrer

De 18 a 20 h

93 867 34 70

Institut Escola La Tordera

Dimecres 26 de febrer

A les 15.30 h

93 848 47 98

Escola Montnegre (La Batllòria)

Dimecres 5 de març

De 15 a 16.30 h

93 847 00 29

Escola L’Avet Roig

Dissabte 8 de març

De 10.30 a 13 h

93 867 39 23

Dijous 13 de març

De 9.30 a 11.30 h

Divendres 14 de març

De 15.15 a 17 h

Dissabte 15 de març

De 11 a 13 h

Escola Josep Pallerola i Roca
Escola Soler de Vilardell

TELÈFON CENTRE

93 867 18 02
93 867 24 39

Calendari de preinscripció i matrícula CURS 2014-2015
PREINSCRIPCIÓ

MATRICULACIÓ

ON S’HA DE PRESENTAR
LA SOL·LICITUD
El Blauet

1r cicle d’Educació infantil

Del 5 al 16 de maig

Del 10 al 13 de juny

La Caseta del Bosc
Escola Pascual

2n cicle d’Educació infantil,
primària i ESO

De l’11 al 21 de març

Del 10 al 13 de juny

A l’Oficina Municipal d’Escolarització o
al centre demanat en primera opció

Batxillerat i cicles formatius
de grau mig

Del 13 al 23 de maig

De l’1 al 9 de juliol

A l’Institut Baix Montseny, o
on es vulgui cursar els estudis

Cicles formatius
de grau superior

Del 27 de maig al 6 de juny

De l’1 al 9 de juliol

A l’Institut Baix Montseny, o
on es vulgui cursar els estudis

L’Ateneu – Centre Municipal
d’Expressió

Alumnat nou:
del 20 al 31 de maig

Cursos de Català

Del 3 al 7 de febrer i
segona quinzena de setembre

Oficina
Municipal
d’Escolarització
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Alumnat actual:
del 31 de març a l’11 d’abril
Alumnat nou:
del 20 al 31 de maig
Del 3 al 7 de febrer i
segona quinzena de setembre

L’Oficina Municipal d’Escolarització col·labora amb
el Departament d’Ensenyament en el procés d’escolarització dels alumnes d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
Està ubicada a la Rectoria Vella
Tel. 93 864 12 13
educacio@santceloni.cat

A l’Ateneu - CME

Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8 a 15 h.
Durant el període de preinscripció (de l’11 al 21 de març de 2014), de
dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 h i de dilluns a dijous de 15.30 a 18 h.

Es presenta el material
pedagògic “Vols
conèixer Sant Celoni”
en format digital
El Centre de Recursos Pedagògics ha presentat el material pedagògic “Vols conèixer Sant
Celoni” al professorat de Primària del municipi. L’elaboració d’aquest material actualitza
en format digital el material pedagògic de
coneixement de l’entorn de Sant Celoni per
als alumnes de Primària i ha comptat amb
la col·laboració de diferents mestres i tècnics
de l’Ajuntament i del Centre de Recursos Pedagògics de Sant Celoni.
“Vols conèixer Sant Celoni”, premiat com a
bona pràctica d’experiència didàctica en el
congrés espanyol de moodlemoot 2013, té
com a objectiu oferir d’una forma engrescadora una activitat educativa que treballa
les competències bàsiques (comunicatives,
metodològiques, personals i de conviure
i habitar el món) d’una forma transversal i
integradora.

La consellera d’Ensenyament
visita l’Institut Baix Montseny
La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va
visitar l’Institut Baix Montseny el passat 15 de
gener acompanyada de l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño i la regidora d’Educació, Júlia
de la Encarnación. Durant la visita la consellera
va poder conèixer amb més detall el projecte
d’innovació educativa del centre que el 2011 va
ser mereixedor del premi Catalunya d’Educació atorgat per la Generalitat en la categoria de
centres educatius i va felicitar l’equip docent
per la bona tasca pedagògica i acadèmica.
La directora del centre, Teresa Borotau, va explicar a la consellera que “un conjunt de bones pràctiques educatives han portat a una
millora considerable dels resultats acadèmics
dels alumnes, amb un 12’5 % alumnes amb
qualificació d’excel·lència. També ha contribuït a millorar la cohesió social creant un
espai comú de valors compartits que, des del
respecte a la diversitat, afavoreixen la convivència”.
La consellera va visitar les aules dels diferents
projectes de diversificació i innovació educativa del centre i va encoratjar als alumnes a
millorar la seva formació tant a nivell de coneixements com d’habilitats i actituds. També

Presentació del material al professorat de Primària del
municipi, a la Rectoria Vella

Alumnes de l’Institut
guanyen el 4t premi
d’una competició de
robots
Un grup d’alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’Institut Baix Montseny han guanyat el quart premi
a la competició de robots First Lego League celebrada a Girona els dies 11 i 12 de gener. Els
grups participants havien de trobar una solució
a un repte concret, aquest any, centrat en els
desastres naturals i l’equip de l’Institut va investigar sobre els incendis al Montnegre.

va visitar les instal·lacions dels cicles de formació professional i va reiterar “l’aposta que
el Departament d’Ensenyament farà properament per millorar les instal·lacions a curt
termini i la voluntat de treballar per generar
nova oferta formativa en complicitat amb
els agents econòmics del territori”. Després
de la visita, l’alcalde Joan Castaño va mostrar
la seva satisfacció davant “el reconeixement
públic als projectes d’innovació educativa de
l’Institut i al bon treball educatiu que està
duent a terme tota la comunitat educativa
del municipi” i el fet que la consellera “hagi
copsat de primera mà la necessitat d’un nou
edifici que dignifiqui les condicions de la
formació professional. Esperem que el nou
edifici sigui una realitat ben aviat”.

La Consellera i l’Alcalde acompanyats de l’equip directiu
van visitar diferents aules

Nous projectes de voluntariat
educatiu. T’hi apuntes?
Al llarg d’aquest curs 2013 - 2014, s’estan ampliant els projectes de voluntariat educatiu que tenen
per objectiu millorar l’èxit educatiu dels alumnes i promoure la cohesió social. Aquests són els
nous projectes:
- Acompanyament lector a l’escola Soler de
Vilardell: acompanyar a infants, amb pocs recursos familiars, en el descobriment del gust
per la lectura, en la millora de la comprensió
lectora i en l’aprofitament de les oportunitats
que els ofereix l’entorn per promoure el seu
desenvolupament personal. El projecte s’ha
iniciat amb 4 voluntaris i 4 alumnes i es dur
a terme a la biblioteca L’Escorxador.
- Suport a l’aula a l’escola bressol municipal
El Blauet: Estudiants del ram de l’educació
poden adquirir experiència professional fent
de voluntaris de suport a les aules de l’escola
bressol, en horari de tardes.
- Acompanyament escolar a l’Escola d’adults:
Ajudar als alumnes que més ho necessiten
en l’execució de les tasques escolars, estimular l’àmbit de l’expressió i comprensió
oral i escrita, adquirir i consolidar els hàbits
d’estudi i augmentar les seves expectatives
envers l’estudi. El projecte s’ha iniciat amb
una voluntària i tres aprenents.

- Acompanyament lingüístic en català: Acompanyament lingüístic a persones no catalanoparlants per millorar l’expressió i comprensió
oral en català i s’ha iniciat amb 1 voluntari i
2 aprenents.
De cursos anteriors continuen els projectes
d’acompanyament escolar amb voluntaris
de Càritas Parroquial; cursos d’àrab de l’associació Al Madaa Horitzons; suport a les
aules d’ensenyaments inicials i voluntariat a
la comunitat adreçat a alumnes de l’Institut
Baix Montseny.

Fes-te voluntari!
Inscriu-te a www.santceloni.cat
o adreça’t a la Rectoria Vella
93 864 12 13

La competició de robots es va celebrar a Girona els dies
11 i 12 de gener
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Sostenibilitat
Campanya per millorar la recollida de
residus del mercat
setmanal

Més eficiència
energètica:

En el marc de les actuacions que s’estan desenvolupant des de l’Ajuntament per a la millora
dels resultats de recollida selectiva a Sant Celoni, s’ha iniciat una campanya de sensibilització
amb els paradistes del mercat setmanal de cara
a millorar la separació de les diferents fraccions,
amb especial atenció a la matèria orgànica.

L’Ajuntament ha encarregat el projecte
executiu per a la renovació del sistema de
producció de calor de l’escola Pallerola mitjançant una caldera de biomassa que substituirà les calderes de gas natural instal·lades
fa més de 20 anys. La biomassa forestal és
una font d’energia neta i respectuosa amb
el medi i respectuosa amb el medi ambient,
ja que, el procés de combustió no allibera
més CO2 a l’atmosfera del que el combustible l’atmosfera del que a absorbit durant la
seva vida, per tant, obtenim un balanç final
d’emissions neutre.

La campanya s’estructurarà en dues fases.
La primera, amb una durada prevista de cinc
setmanes, inclourà visites informatives als paradistes, seguiment i assessorament sobre la
gestió dels residus que generen. La segona fase
s’allargarà durant quatre mesos i se centrarà
en el seguiment i validació del correcte funcionament de la separació i recollida dels residus
De manera paral·lela, l’Ajuntament revisarà
el reglament actual del mercat per tal de fer
propostes de modificació que afavoreixin una
millora de la gestió dels residus.

La calefacció de l’escola
Pallerola serà per biomassa

Aquesta mesura s’inscriu en el treball realitzat durant els darrers anys per l’Ajuntament
de cara a millorar l’eficiència energètica i
reduir els consums energètics al municipi,
en una clara voluntat de reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global.
En aquest sentit el Pla d’Estalvi Energètic
ha estat la principal eina de treball però
també les inversions en sistemes de control
energètic, la modernització de sistemes de
climatització d’alguns equipaments o la implantació de bones pràctiques de gestió han
estat clau per a treballar en l’objectiu del
Pacte d’Alcaldes de reduir les emissions de
CO2 en un 20% fins l’any 2020 en relació a
les del 2005, incrementant en un 20% l’eficiència energètica.

El Viver d’arbres
amb ascendents
monumentals, dóna
els seus fruits
Ja s’ha instal·lat un plafó informatiu al costat
d’un petit exemplar d’alzina carrasca (Quercus ilex subsp. ballota) descendent de la Terrona, una carrasca monumental que viu a Extremadura . La jove de Sant Celoni, plantada
a la zona verda del carrer Miquel Martí i Pol,
prové del Viver d’arbres amb ascendents monumentals que l’Ajuntament, juntament amb
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
(ICTA) de la UAB va promoure dins el marc del
projecte del Museu del Bosc, sota la coordinació del Dr. Martí Boada.

Plafó informatiu a la zona verda del carrer Miquel Martí i Pol
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Tanmateix, un segon objectiu era aconseguir que un 20% del subministrament
energètic procedeixi de fonts renovables.
És en aquest marc que es varen realitzar
uns estudis per determinar la viabilitat de la
instal·lació d’un sistema de producció amb
calderes de biomassa a diferents equipaments municipals. Com a resultat d’aquest
estudi s’ha prioritzat la modernització del
sistema actual de producció de calor de
l’Escola Josep Pallerola i Roca.

Primer acord de
custòdia del territori per al manteniment de l’entorn
de la roca del Drac

L’Ajuntament de Sant Celoni ha signat el primer
acord de custòdia del territori, concretament
per al manteniment de l’entorn de la roca del
Drac, que mostra l’interès públic per a la conservació d’elements del patrimoni local.
La roca del Drac, que en l’imaginari de la
gent de Sant Celoni havia estat el cau del
drac de Vilardell, es troba entre dues finques
privades. L’Ajuntament de Sant Celoni, amb la
col·laboració de diferents entitats culturals del
poble i amb l’autorització verbal dels propietaris, va fer una sèrie d’actuacions per a l’arranjament de la roca del Drac i del seu entorn
immediat el 2011, així com la instal·lació d’un
plafó informatiu amb la llegenda. El 2012, a
més, es va arranjar i senyalitzar un itinerari des
del camí principal de Sant Martí de Montnegre
fins a la roca del Drac i també fins a l’església
de Sant Llorenç de Vilardell. També es va editar
un fulletó sobre l’itinerari i la llegenda.
Per tal de refermar l’entesa amb els propietaris,
el mes de novembre passat es va signar un
acord de custòdia del territori en el qual es
defineixen uns compromisos per ambdues
parts que garanteixen el manteniment dels
valors naturals, paisatgístics i patrimonials
relacionats amb la roca del Drac i de l’itinerari
de Sant Llorenç de Vilardell.

Els horts municipals a bon rendiment
Els horts municipals del Molí de les Planas
comencen a rutllar amb bona dinàmica. Durant els primers mesos de funcionament van
experimentar freqüents canvis de parcers,
però s’han anat estabilitzant i la cinquantena
de parcel·les ja disposen de qui les cuidi. Les
accions de formació que s’hi programen -que
tenen una bona resposta de participants-, ajuden a millorar els coneixements i, per tant, a
augmentar el rendiment i afinar en el manteniment dels espais. Recentment, representants
de la Llagosta, varen mostrar interès per conèixer el projecte sobre el terreny i van visitar els

horts amb la voluntat de promoure una iniciativa similar al seu municipi.

Les accions de formació tenen bona acollida

Habitatge
L’Oficina
d’Habitatge
del Baix Montseny supera les
3 mil atencions
anuals

45 expedients per evitar la pèrdua de l’habitatge
L’Oficina ha tramitat directament ajuts per evitar la pèrdua de l’habitatge, concretament 45 expedients de prestacions d’urgència especial en supòsits de risc de pèrdua de l’habitatge per impagament de quotes hipotecàries, rebuts de lloguer o per facilitar habitatge a persones desnonades.

L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny ha
superat les 3 mil atencions (2.278 presencials; 759 telefòniques i 109 per Internet) durant l’any 2013. L’Oficina presta servei a 16
municipis i a una població de més de 62.000
persones. Entre les accions d’aquest darrer
any destaca:
- 45 expedients tramitats per a evitar la pèrdua de l’habitatge: prestacions d’urgència
especial
- 68 atencions per part del servei Ofideute.
- 450 expedients tramitats de prestacions per
al pagament del lloguer, doblant la xifra de
l’any anterior.

Intermediació amb els bancs per evitar la
pèrdua de l’habitatge de 68 famílies

- 249 tramitacions de cèdules d’habitabilitat,
el triple que l’any anterior.

L’Oficina ha fet 68 actuacions dins el servei Ofideute davant les entitats financeres per evitar la
pèrdua de l’habitatge de les famílies davant les dificultats o impossibilitat de fer front a deutes
hipotecaris.

- 34 habitatges gestionats per la dins la Borsa
de mediació
- Gestió de 6 habitatges socials.

Reunió de la Comissió
executiva de l’Oficina
d’Habitatge del Baix
Montseny
A finals de gener es va reunir la Comissió
executiva de l’Oficina d’Habitatge del Baix
Montseny formada per representants de Sant
Celoni, Santa Maria de Palautordera, Llinars
del Vallès i Arbúcies. Durant la trobada es va
presentar el Resum executiu 2013 que es pot
consultar a www.santceloni.cat/habitatge.

450 sol·licituds d’ajut per pagar el lloguer
450 sol·licituds de prestacions per al pagament del lloguer per import d’ajuts superior a 750.000 euros.

Els membres de la comissió executiva van
acordar per aquest any, seguir treballant conjuntament per apropar els serveis d’habitatge
als ciutadans del Baix Montseny.
Oficina d’Habitatge
del Baix Montseny
Edifici Bruc
Bruc, 26
Sant Celoni
Tel. 93 864 12 15
Fax 93 867 15 71
habitatge@santceloni.cat
Horari:
dilluns, dimecres, divendres: de 10 a 13 h
dimarts i dijous: de 17 a 19 h
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Territori
Climatització
Inici de les obres al carrer
eficient a la
Major per millorar l’eix
comercial central del municipi Biblioteca i a
El mes de febrer han començat les obres d’urbanització del carrer Major, en el tram comprès
entre la plaça Comte del Montseny i el carrer Sant Martí. L’objectiu és donar continuïtat al recorregut dels vianants des del carrer Major fins al carrer Major de Dalt, mitjançant una plataforma
continua i millorar de forma substancial l’eix comercial central del municipi. Les obres tenen una
durada d’uns 4 mesos.
Mentre durin les obres s’intentarà en tot moment garantir el pas dels vianants i sempre
que sigui necessari, se senyalitzaran itineraris
alternatius. L’obra s’executarà en dues fases: la
primera té una durada prevista de tres mesos i
no afectarà el trànsit rodat del carrer Sant Martí;
la segona fase, amb una durada prevista d’un
mes, obligarà a tallar la circulació del carrer sant
Martí a l’alçada del carrer Balmes. Més endavant
ja s’informarà de les afectacions a la mobilitat.

Campanya de reasfaltat
a diversos carrers

A principis de desembre es van dur a terme unes
tasques de manteniment periòdic del ferm dels
vials urbans. Es va reasfaltar en calent els carrers
Sant Francesc, un tram del carrer Santa Rosa,
Doctor Trueta cruïlla amb Santa Rosa, Vallès
cruïlla amb Montserrat, avinguda de la Pau, Diputació, Bruc, Ramon de Penyafort i accés a les
urbanitzacions.

Millora de la mobilitat i seguretat al carrer Santa Tecla

A finals de desembre van finalitzar les obres de
millora de la mobilitat i accessibilitat del tram
del carrer Santa Tecla, situat entre el carrer de
Campins i el carrer Major. L’actuació ha consistit
en l’ampliació de la vorera dreta, la realització de
nous rebaixos i passos de vianants i la instal·lació
d’una tanca de seguretat a la sortida del Col·legi
la Salle.
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l’edifici Bruc

Durant el mes de gener s’han acabat les obres
de renovació del sistema de climatització de
dos edificis municipals, la biblioteca l’Escorxador i l’edifici Bruc. El nou sistema instal·lat a la
biblioteca garanteix una millor distribució de
l’aire a les sales i amb la potència adequada
que permet arribar a tots els racons de manera
silenciosa i confortable. A més permet aprofitar l’aire exterior, si les condicions d’aquest són
avantatjoses des del punt de vista energètic.
A l’edifici Bruc s’ha substituït l’anterior clima
avariat per un d’expansió directa molt més
adequat per a edificis d’oficines ja que pot funcionar amb una regulació molt més adaptada a
la demanda de l’edifici en cada moment, amb
el conseqüent estalvi energètic.

Millora del pont del Pertegàs

El mes de desembre s’ha dut a terme l’actuació
de reasfaltat del paviment del pont del Pertegàs
situat a la carretera de Gualba amb mescla bituminosa en calent per garantir la durabilitat de
l’actuació.

Millora de l’arbrat a l’avinguda
de la Pau

L’Ajuntament ha renovat part de l’arbrat públic
de l’avinguda de la Pau, concretament al tram
que va del carrer Doctor Barri al carrer Diputació
i del carrer Germà Julià al carrer Marinada. S’han
substituït tot els exemplars que estaven molt
deteriorats o generava problemes de pugó, per
dues espècies de forma alternada i que s’adeqüen més a les condicions del lloc: auró negre
(Acer monspessulanum) i Liquidambar (Liquidambar styraciflua ‘Worpleson’).

Supressió de les reixes del pas
soterrat del c. Roger de Flor
per evitar el soroll

En resposta a les queixes veïnals, durant el mes
de desembre s’han substituït les dues reixes interceptores d’aigües del pas soterrat del carrer
Roger de Flor que provocaven constants molèsties de soroll. S’han substituït les reixes per dos
embornals tipus bústia a banda i banda del pas.

Paviment de cautxú als jocs
infantils de les places de les
Torres i Baix Montseny

L’àrea de jocs infantils de la plaça de les Torres i la
de la plaça Baix Montseny han estrenat paviment
de cautxú substituint el tradicional de sorra. L’actuació ha consistit en la preparació del terreny
amb anivellament i compactació de l’àrea i posterior instal·lació de paviment de cautxú. La base
del paviment és de trossos de goma gruixuda
provinent de neumàtics reciclats.

Promoció econòmica
Neix l’Associació
d’Empreses del
Polígon Molí de
les Planes
L’Associació d’Empreses del Polígon d’Activitat
Econòmica Molí de les Planes es va constituir
tot just fa dos mesos arran de la realització i
presentació pública del Pla de millora i dinamització del polígon elaborat per la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, a iniciativa de
l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona.
L’Associació vol, no només solucionar mancances d’aquesta zona d’activitat econòmica
(la més important pel que fa a concentració
empresarial del municipi), sinó també dinamitzar-la, afavorint la competitivitat de les
empreses que hi estan ubicades i fomentant
l’atracció i instal·lació de noves activitats econòmiques.
A finals de gener va tenir lloc la primera reunió
de l’entitat, durant la qual la junta promotora va
exposar els objectius a curt, mig i llarg termini,
davant d’un nodrida representació de les empreses de l’àmbit. Es va parlar de la necessitat
de millorar els accessos a la C35, la seguretat i
la mobilitat interna. En breu, s’iniciaran reunions de treball per impulsar cada línia d’acció.
Les empreses interessades en formar part
de la nova associació poden contactar amb
associaciomolidelesplanes@gmail.com

Nous cursos i noves accions
de feina a Sax sala
L’Ajuntament de Sant Celoni continua treballant per facilitar l’accés a la formació i a
l’ocupació. En aquesta línia s’inscriuen 4 nous cursos del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a persones aturades i plans d’ocupació del Fons Social Europeu que han
permès contractar 10 persones.

4 cursos amb Certificat
de Professionalitat
El Centre de Formació i Ocupació Sax Sala ha
aconseguit per aquest any la homologació del
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per impartir 4 cursos de formació ocupacional amb
Certificat de Professionalitat, per un total de
2.100 hores.
Es preveu que al voltant de 70 i 75 alumnes hi
tinguin accés. El mes de gener va començar el
d’Atenció sociosanitària i els altres tres s’iniciaran entre el febrer i el març.
1. Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (470 hores).
Va començar el gener.
2. Socorrisme en instal·lacions aquàtiques
(380 hores)
3. Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web (610 hores)

L’Ajuntament crea 10 llocs de
treball temporal mitjançant
Plans d’Ocupació
L’Ajuntament de Sant Celoni ha posat en marxa els Plans d’Ocupació 2014 que han permès
contractar a 10 persones del municipi que es
trobaven en situació d’atur de llarga durada,
amb contractes de 5 o 6 mesos.
9 persones s’ha incorporat a les tasques de neteja viària i una donarà suport a la consergeria
de Sax sala i d’altres equipaments municipals
(aquest darrer, en conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental). La selecció de persones s’ha fet conjuntament amb l’Oficina de
Treball de la Generalitat de Catalunya. Aquests
deu llocs de treball eventuals s’han generat a
partir de convocatòries promogudes pel SOC
amb el suport de Fons Social Europeu, a les
quals l’Ajuntament de Sant Celoni ha concorregut amb bons resultats.

4. Gestió Comptable i Gestió Administrativa
per Auditories (470 hores)
Per més informació, cal adreçar-se a Sax salaCentre de Formació i Ocupació del Baix Montseny (carrer de Montserrat, 28), presencialment o pel telèfon 93 867 41 75 (de 9 a 14 i de
15 a 20 h) o bé mitjançant l’adreça electrònica
saxsala@santceloni.cat.

L’Oficina de Turisme obté el certificat de qualitat SICTED
L’Oficina de Turisme de Sant Celoni ha obtingut
el certificat de qualitat SICTED, Sistema integral
de Qualitat Turística en Destinacions. El certificat té una validesa de dos anys, si bé s’ha d’actualitzar anualment, i acredita que les destinacions
i/o empreses que en disposen ofereixen un nivell
de qualitat i millora continuada equiparable; treballen per incrementar constantment l’índex de
satisfacció i de fidelitat de qui fa turisme i s’impliquen amb compromís ferm, en el desenvolupament turístic. L’Oficina de Turisme de Sant Celoni ha implantat el sistema integral previst per
SICTED i ha superat satisfactòriament l’auditoria

externa que avalua la correcta implementació.
Durant el primer trimestre del 2014 es farà l’acte
oficial de lliurament del distintiu que en aquesta
darrera edició l’han obtingut 43 establiments, entre altres, l’empresa celonina Daema Aventura.
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Esports
Cinc medalles d’or,
una de plata i tres de
bronze pels karateques celonins
El darrer Campionat de Catalunya Infantil
de Karate celebrat l’1 de febrer a Tarragona
va acabar amb uns resultats excel·lents pels
karateques del Karate Club Just en les categories de Kata i Kumite: cinc medalles d’or,
una de plata i tres de bronze. Cal destacar
la medalla d’or aconseguida per tercer any
consecutiu per Joan Just Clopés en la modalidat de Kumite que el consolida com un
futur competidor d’elit a nivell nacional. Tots
aquests esportistes participen al Programa
de Tecnificació per la competició d’alt nivell
que organitza la Federació Catalana de Karate al CAR de Sant Cugat.

Segona edició de
la Mitja Marató del
Baix Montseny
El 27 d’abril és la data escollida per a la celebració de la 2a Mitja Marató del Baix Montseny.
L’any passat la sortida i l’arribada es varen
situar a Sant Celoni, i enguany seran a Santa Maria de Palautordera. L’entitat El Corriol,
promotora de la cursa en col·laboració amb
els ajuntaments de Sant Celoni, Sant Esteve
i Santa Maria de Palautordera, fa una crida a
la col·laboració de persones voluntàries per
atendre la seguretat del traçat, especialment
pel que fa cruïlles, accessos, etc.
Per fer-se voluntari/ària, cal adreçar-se a
aemontseny@gmail.com. També es convida
a entitats i persones que vulguin col·laborar
organitzant activitats d’animació durant la
cursa.
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Patinatge celoní,
campió de Catalunya
de grup de xou petit
El Club Patinatge Artístic Sant Celoni ha aconseguit la primera posició al XV Campionat de
Catalunya de Grups Xous que es va celebrar l’1
de febrer al Pavelló Barris Nord de Lleida. Sant
Celoni va competir a Grup de Xou Petit amb la
coreografia “Pel meu 40 aniversari” i la participació de 6 intèrprets: Jaume Pons Martínez,
Andrea López Sanuy, Fàtima Bouamri Luque,
Aina Mira Gómez, Cristina Codina de la Hiz
i Helena Oms Sanuy. El conjunt celoní, que
feia 4 anys que no aconseguia aquest títol, va
competir davant 15 grups, 4 de Barcelona, 3
de Tarragona, 3 de Lleida i 5 de Girona.
L’entrenedor, coreògraf i patinador Jaume
Pons, es va inspirar en el seu 40 aniversari
per crear “Pel meu 40 aniversari”. Segons ha
explicat, recollint allò que li apassiona, com
“ballar sobre patins, patinar a gran velocitat i executar seqüències de passos amb
dificultat” i tot plegat amb una gran dosis
d’emotivitat i expressivitat. A més de ser una
celebració de l’aniversari, també vol representar el comiat de l’esplendor físic del cos dels
esportistes. En la coreografia va comptar amb
l’ajuda de Vanesa Martin.
Darrera del Club Patinatge Artístic Sant Celoni va quedar el Blanes i Juneda. Els 8 primers
estan classificats per anar al Campionat d’Espanya, que se celebrarà a Santiago de Compostela els propers dies 1 i 2 de març. Molta sort
Sant Celoni!

Motoclub Sant Celoni, millor club organitzador 2013 de
motocròs de nens
El Moto Club Sant Celoni ha estat guardonat
per la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana
de Motociclisme com a millor Moto club organitzador 2013 de motocròs de nens. L’acte de
recollida del guardó va tenir lloc a Barcelona
dissabte 11 de gener.
Amb 34 anys d’història, el grup de persones
que formen el Moto Club Sant Celoni afirmen
que segueixen treballant “per la promoció
d’aquest esport que ha donat a conèixer els
nostres municipis a tot Europa”.

La Colla de Geganters a la Trailwalker
solidària!
La Colla de Geganters de Sant Celoni, en motiu del 50 aniversari dels gegants, han decidit
apuntar-se a fer la Trailwalker el proper 26
d’abril, un esdeveniment esportiu i solidari
organitzat per Intermon Oxfam. Es tracta de
fer un recorregut a peu de 100 quilòmetres,
d’Olot a Sant Feliu de Guíxols, en equips de 4
persones més 2 de suport, en un màxim de
32 hores i la Colla de Geganters s’ha proposat
de fer-ho amb el gegantó.

Concurs de disseny
del logo i la samarreta del Club Vòlei
El Club Vòlei Sant Celoni convoca un concurs
per triar el seu logotip identificatiu i el disseny
per a la seva samarreta anual. Segons marquen
les bases, el tema, el procediment i les tècniques
d’aquest concurs són lliures. En el logotip com a
mínim hi ha de constar el text “VSC, Vòlei Sant
Celoni”i a la samarreta han de predomina-hi els
colors negre i vermell. S’atorgarà un únic premi
de 200 euros al treball guanyador. Els treballs
han de presentar-se abans del 28 de febrer al
pavelló del Centre Municipal d’Esports Sot de les
Granotes, dimecres i divendres de 19.30 a 21.30.
Per a més informació, cal posar-se en contacte
amb el club: laurenbaderd@gmail.com

Per poder-hi participar, cada equip ha de recaptar 1.500 euros a base de donacions que
es destinaran als
projectes d’Intermon Oxfam de
lluita contra la
pobresa i la injustícia. Per aquest
motiu fan una
crida per recollir aportacions
econòmiques,
per petites que
siguin. Només cal
entrar al Facebook de la Colla de
Geganters i seguir
les indicacions!.

Comunitat
L’Ajuntament fa costat a les persones
Els serveis de suport a
domicili, una bona eina

Ampliat el conveni del
Servei d’aliments amb
Càritas i Creu Roja

Moltes persones es troben en situacions que requereixen ajut per el dia a dia, en tasques que en
condicions normals són senzilles, però que quan hi ha dificultats es fan prou feixugues o fins i
tots impossibles d’atendre. Per pal·liar una mica aquestes situacions les administracions posen
a disposició diversos serveis. A Sant Celoni, es presten des de fa anys, el Servei d’ajuda a domicili i el Servei de Teleassistència. L’atenció per a la identificació de necessitats, la realització
d’un diagnòstic, la valoració de la idoneïtat d’aquests dos serveis i, si s’escau, la seva assignació,
correspon als Serveis socials bàsics de l’Àrea de Serveis a les persones de l’Ajuntament.

El Servei d’Aliments de Sant Celoni dóna suport a un important nombre de persones del
municipi que es troben amb dificultats econòmiques. En estreta col·laboració amb Serveis
socials municipals, Càritas i Creu Roja, distribueixen quinzenalment, en alguns casos, i
mensualment, en altres, lots amb productes
alimentaris, en un exercici de cooperació que
es va afinant progressivament. Si bé la coordinació operativa és fonamental per a una bona
prestació, no ho és menys la disponibilitat de
recursos per fer front a l’adquisició de menjar, bolquers o productes d’higiene bàsica. En
aquest sentit, les entitats i l’Ajuntament signen anualment un conveni de col·laboració,
que regula tant la dinàmica de treball com
una aportació econòmica. Enguany, tal com
ja va passar a finals de 2012, ha estat possible
l’ampliació d’aquests recursos, que s’ha materialitzat en la formalització d’una addenda al
conveni de 2013, en virtut de la qual cada entitat ha rebut prop de nou mil euros addicionals
per destinar al servei. Part de la dotació prové
de dues iniciatives d’entitats municipals: la renúncia a la subvenció municipal per a la Fira
d’entitats i la recuperació de gots retornables
de festes majors d’anys enrere.

Prop de 10 mil
hores d’ajuda a
domicili en un any
El Servei d’ajuda a domicili (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es
realitzen bàsicament a la llar, aplicades per
treballadors/res familiars i auxiliars, dirigides
a proporcionar atencions personals, ajuda en
tasques domèstiques i suport social i emocional a persones o famílies amb dificultats
de desenvolupament o d’integració social
i/o manca d’autonomia personal, que impedeixen realitzar les tasques habituals de la
vida quotidiana. El servei té un enfocament
preventiu, assistencial i educatiu, que permet
a la persona o família romandre en el seu entorn social i familiar, per afavorir una òptima
qualitat de vida.
El nombre de persones usuàries durant l’any
2013 ha estat de 123 amb un total de 9.662
hores de prestació.

213 persones amb
servei de teleassistència
La teleassistència és un servei d’atenció personalitzada que funciona amb un receptor
que porta la persona, que li permet comunicar-se de manera fàcil i immediata si es troba
amb algun problema. Funciona 24 hores a
dia els 365 dies de l’any i, a més de la resposta davant d’emergències ofereix atenció
psicosocial, companyia, suport en el control
de l’agenda mèdica... Proporciona més autonomia i permet romandre en el seu domicili,
sense haver de recórrer a recursos més feixucs
o costosos. El nombre d’usuàries durant l’any
2013 ha estat de 213. Els requisits per poder
sol·licitar-lo són:
- Tenir més de 80 anys i viure sol/a (sempre
que no hi hagi un deteriorament cognitiu).
- Tenir menys de 80 anys i patir algun problema greu de salut o tenir resolució de la llei
de dependència.
- Disposar de línia fixa de telèfon.

Àrea de Servei a les Persones
Àmbit de Comunitat

Plaça Josep Alfaras, 6
Tel. 93 864 12 12
comunitat@santceloni.cat
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores,

Nou grup d’ajuda
mútua per superar
addicions
El Pla de prevenció de les addicions comença el
2014 promovent una nova edició del projecte
Grup de suport mutu. La iniciativa pretén aportar recursos a persones amb problemes d’addició, sobre la base de compartir experiències
vitals que les poden ajudar a sortir-se’n. El grup
té el suport d’una tècnica del Pla. Les persones
interessades en prendre-hi part poden enviar
un correu electrònic a eltrito@santceloni.cat o
adreçar-se a l’Àmbit de Comunitat.

L’Associació Neurològica, un bon referent
en dependència
L’Associació Neurològica Amics Baix Montseny, que gestiona un servei d’atenció a persones dependents a la seu del recinte municipal Alfons Moncanut, veu augmentar les
sol·licituds constantment. L’excel·lent tasca
social de l’entitat ha portat a l’Ajuntament a
ampliar el conveni anual de col·laboració en
dos mil euros per poder assumir el creixement de la demanda. L’any 2012 van atendre
69 persones i el 2013, han passat a 84.
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Impostos i taxes
municipals 2014
Consulteu el calendari de pagament i les bonificacions i ajuts

Calendari
Dates de pagament

Concepte

03/02/2014 a 03/04/2014

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

04/04/2014 a 04/06/2014

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

02/06/2014

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

03/11/2014

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

05/09/2014 a 05/11/2014

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

Bonificacions aplicables per a l’any 2014
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Període de sol·licitud: en el moment de demanar una llicència d’obres
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana (El Safareig)
Col·lectiu / Activitat

Tipus de bonificació

Arranjament de façanes d’edifici

Exempció total

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

Bonificació del 95 %

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

Ajut per fer front al pagament de l’IBI
Amb l’objectiu de disminuir la càrrega fiscal a aquelles unitats familiars que es troben en una situació més desafavorida, el ple municipal de 21 de març de
2013 va aprovar l’atorgament d’un ajut de fins el 90% de l’import del rebut de l’IBI (amb una ajuda màxima de 300 euros). Es pot sol·licitar fins el 28 de
febrer de 2014 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Requisits:
1. Estar empadronat al municipi - 2. Constar al Padró de contribuents de l’IBI - 3. No tributar a l’IBI per cap altre immoble que no sigui l’habitatge destinat a
ús propi i un màxim d’una plaça d’aparcament. - 4. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament. - 5. Que el conjunt dels ingressos de la
unitat familiar del contribuent sigui inferior als barems següents:
- Unitat familiar d’un membre: ingressos que no sobrepassin els 9.34,20 euros anuals
- Unitat familiar de dos membres: ingressos que no sobrepassin els 13.551,30 euros anuals
- Unitat familiar de més de dos membres: ingressos que no sobrepassin 16.261,56 euros anuals

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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TAXA D’ESCOMBRARIES
Període de sol·licitud: Fins el 28 de febrer de 2014
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana (El Safareig) i Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària
(Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)

Col·lectiu / Activitat

Tipus de bonificació

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

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

- Document acreditatiu dels ingressos mensuals
dels residents al domicili

Bonificació del 90%,
amb els següents criteris de renta:
Unitat familiar d’un membre:
ingressos que no sobrepassin els 9.034,20 euros / anuals
Unitat familiar de dos membres:
ingressos que no sobrepassin els 13.551,30 euros / anuals
Unitat familiar de més de dos membres:
ingressos que no sobrepassin els 16.261,56 euros / anuals

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 2014
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 els 9034,20 euros / anuals
- Unitat familiar de dos membres: ingressos que no sobrepassin els 13.551,30 euros / anuals
- Unitat familiar de més de dos membres: ingressos que no sobrepassin els 16.261,56 euros /
anuals

- Instància
100% de la taxa de
conservació de nínxols

Podeu consultar tota la informació sobre les taxes,
impostos i bonificacions a www.santceloni.cat
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Procediment de sol·licitud

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

Despeses dels càrrecs electes

Retribucions
mensuals dels
membres del
govern

juliol - desembre 2013

Retribució
mensual

Regidor/a
Joan Castaño

2.777,14 €

Magalí Miracle

1.000,00 €

Júlia de la Encarnación

Regidor/a

Telèfon

Desplaçaments
i dietes

Joan Castaño

303,51 €

–

Magalí Miracle

93,13 €

17,20 €

Júlia de la Encarnación

97,71 €

34,42 €

Isabel Coll

83,19 €

–

Jaume Tardy

107,77 €

20,00 €

Josep Capote

74,80 €

–

Josep M. Bueno

20,30 €

–

Assistència a
òrgans de govern

Francesc Deulofeu

750,52 €

1.000,00 €

Laura Costa

869,51 €

Isabel Coll

900,00 €

Raül Garcia

823,75 €

Jaume Tardy

900,00 €

Josep Capote

900,00 €

Oscar Moles

961,03 €

Dolors Lechuga

1693,24 €

Marià Perapoch

915,27 €

Josep M. Garcia

659,00 €

Dani Corpas

1189,85 €

Gerard Masferrer

1464,43 €

Carmen Montes

1967,82 €

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, tasques de representació i retribucions mensuals (quantitats en brut).

@emergenciescat

La Fundació Acció Baix Montseny amplia els seus serveis amb
rentat ecològic de vehicles

emergenciescat

>`]dO
RSaW`S\Sa

La Fundació Acció Baix Montseny amplia els seus serveis i a partir
d’ara també ofereix rentat ecològic de vehicles. Es tracta d’un sistema de rentat a mà amb el mínim de consum d’aigua, sense contaminació d’aigües residuals que aconsegueix revitalitzar els teixits,
desinfectar, treure les males olors, bacteris, fongs i ferments.

#RS[O`z de 2014

El servei s’ofereix a les dependències de la Fundació, al carrer Pla
i Daniel número 1 de Sant Celoni, en el barri de les Borrelles, prop
de la BP però també es desplacen a domicili.

En cas d’accident químic, què cal fer?

La fórmula perfecta

Accident

Sirenes

Sonaran 84 sirenes
d’avís a la població
per accident químic
a 37 municipis
de Catalunya.
Serà una prova
per comprovar-ne
el funcionament i fer
que tots els ciutadans
en coneguin el so.

La finalitat de la Fundació Acció Baix Montseny és afavorir la millora de la qualitat de vida, la igualtat d’oportunitats i la inserció
sociolaboral de persones amb discapacitat, mitjançant la creació
de llocs de treball. Actualment, la Fundació amb el format de Centre Especial de Treball dóna feina a 44 persones, 33 de la quals
tenen alguna discapacitat. Aquest nou servei de neteja ecològica
de vehicles s’afegeix als treballs que ja ofereix la Fundació de jardineria, senyalització viària, neteja i missatgeria.

Confinar-se Informar-se

Si

Més informació: 630 875 752 o al web
www.fundaciobaixmontseny.cat

www. gencat.cat/interior/riscquimic

%

Sirenes
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Espai
EspaiObert
públic
Gràcies
Sant Celoni!
El col·lectiu 08470, vol agrair a tota la gent de
Sant Celoni que, novament ha fet possible una
gran recaptació, els 18.012 € recaptats per l’edició de La Marató 2013. Gràcies, a les aportacions
i col·laboracions de: l’Ajuntament, comerços,
escoles, grups diversos, indústries, particulars,
entitats esportives, etc. que amb les seves activitats ens han ajudat a aconseguir novament un
gran recapte a Sant Celoni.
Us adjuntem el detall de les recaptacions:
Ampa - Avet Roig

327,03 €

Ampa - Cor de Maria

889,71 €

Ampa - Pallerola

231,50 €

Club Ciclista St. Celoni

36,50 €

Club Tenis Montnegre - Pàdel

205,80 €

Colla MontNegres

955,85 €

Cors Gospel i Mr &Mrs Jones

970,00 €

Donatius Varis

2.421,87 €

Futbol 7 - Club Esportiu Sant Celoni

1.221,80 €

Galls - sorteig

990,64 €

Gegants La Salle

266,67 €

Globus

265,42 €

Inflable

260,07 €

Llibres

153,30 €

Loteria

2.169,00 €

Marxa per la Marató

2.857,79 €

Moto club St. Celoni

1.526,64 €

Quina de la Marató

1.243,00 €

Ràdio Sant Celoni

13,60 €

Tir amb arc Sant Celoni

78,53 €

Tómbola

424,00 €

Tren - Ass. Modelista
ferroviària B. Montseny

148,00 €

Vòlei Sant Celoni

145,72 €

Xocolatada

209,56 €

TOTAL

18.012,00 €

Tots els actes han comptat amb el patrocini
de l’Ajuntament de Sant Celoni. Novament,
ha quedat demostrat que al nostra poble, LA
SOLIDARITAT NO DEGENERA. Moltes gràcies a
tots per tot i fins la propera edició.

Carta de Maria Barlet
Com sabeu, a partir de la meva jubilació, vaig
decidir continuar realitzant les classes de preparació al part, i després de set anys, crec que ha
arribat l’hora de deixar-ho. Amb motiu, doncs
del meu comiat com a educadora maternal, us
vull fer arribar el meu agraïment pel recolzament
rebut durant aquests darrers anys. Sense la cessió
dels locals per a la realització de les classes, per
part de l’Ajuntament de Sant Celoni, no hagués
estat possible realitzar aquesta tasca setmanal.
M’agradaria féssiu extensiu aquest agraïment als
responsables i personal d’aquests locals municipals (Escola de Música i el Blauet), per la seva
bona predisposició i desinteressada col·laboració
cada cop que ho he necessitat. Vull deixar cons-

tància, també, d’un agraïment molt especial: per
a totes les dones i les seves respectives parelles,
per la confiança que han dipositat en mi durant
aquests set anys assistint a les classes. Potser els
he pogut ajudar en aquesta etapa tant important
de la vida, però jo també he tingut la satisfacció
de viure, i fins i tot compartir, les seves alegries,
experiències, inquietuds... I tot, gràcies a la seva
voluntat de deixar-se aconsellar.
Moltes gràcies.
Maria Barlet Prat
Sant Celoni, 15 de gener de 2014

Trobada mensual del vehicle clàssic
Carai Com Peta organitza una trobada mensual
del vehicle clàssic. Consisteix en trobar-nos cada
diumenge primer de mes, en un acte obert a tothom, amb un vehicle clàssic (data de fabricació
abans del 1988), indistintament si són cotxes,
motos, camions, etc. Ens concentrarem al voltant
de les 9 h i hi restarem entre 60/90 minuts per
tal que, tant els ciutadans que vulguin apropar-se
com nosaltres mateixos, puguem gaudir dels vehicles que hi assisteixin. Després farem una volta
per la zona ( d’uns 10, 15 o 20 quilòmetres.) amb
parada a un bar o restaurant perquè qui vulgui

pugui esmorzar, fer el cafè... Per descomptat
cada participant es fa càrrec del seu vehicle i ha
de disposar de la documentació adient.
Lloc de trobada: Aparcament del Caprabo, al
Temple. Vial lateral Camí Vell de Sant Celoni a
Santa Maria de Palautordera.
Hem començat el 2 de febrer, ens trobarem el
primer diumenge de cada mes.
Carai Com Peta

Votar és democràcia!
Ja tenim data (9N) i pregunta(# Sí,Sí) per fer la
consulta i molts teníem les nostres pors que la
nau no arribés a bon port, després de la fugida
del PSC i de les pressions d’altres partits i mitjans
de informació o desinformació segons com és
miri. Actualment la societat civil pot estar més
il·lusionada, encara que no satisfeta i per això hem
que continuar fent pressió als nostres representats
polítics. L’Estat espanyol converteix la independència en sinònim de democràcia. Quan els dirigents
polítics del PP, PSOE, C’s, UpD i la direcció del
PSC ens diuen que no ens deixaran votar perquè
la Constitució espanyola no ho permet, quan això
no és pas veritat, ens estan negant el nostre dret
més bàsic en democràcia que és el dret a votar
i ens estan empenyent a ser més bel·ligerants i
ferms per aconseguir el nostre objectiu. A més, a
la comunitat internacional li serà molt fàcil posar-

se al costat dels demòcrates, que d’aquells que
ens volen negar el dret a votar.
Al govern del PP i amb l’ajuda del PSOE que ara
neguen el dret d’autodeterminació dels pobles,
només podem donar-los les gràcies per haver fet
tanta gent amb ganes de votar a banda de ser
una fàbrica d’independentistes: tenim que el 84%
dels ciutadans catalans volen fer ús del seu dret
de votar per dir: Sí –Sí , Sí-NO o NO .
La pregunta que tenim és fins i tot millor que la
que nosaltres (ERC) proposàvem, encara que només sigui perquè som molts els que la defensem.
Per això diem que: #VOTARÉSDEMOCRÀCIA!
Secció local d’ERC de Sant Celoni i
la Batllòria

Introdueix aquí el teu desig pel 2014!
És normal que un país vulgui decidir el seu futur.
N’estem convençuts. Per això ens sembla ben
normal que les institucions catalanes es comprometin a convocar-nos perquè tothom pugui dir
què pensa, sigui quina sigui la solució que cadascú trobi més encertada. És normal que ens
preguntin com volem viure millor i és normal que
tinguem ganes de respondre. És normal consultar l’opinió de tothom.
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És normal decidir el futur entre tots. És normal
creure en la democràcia. És normal estar a favor
de les urnes. És normal que un país vulgui ser
normal. És normal que responguem quan per fi
ens pregunten. És normal voler viure en un país
normal. És normal que un país decideixi la seva
educació, la seva sanitat, el seu model energètic,
les seves infraestructures... perquè és normal que
tots els que formem part d’un país decidim com
volem viure millor.

Perquè estem convençuts
que és normal viure amb
normalitat.
Tu també penses que és
normal? Vine i ajuda’ns
a fer-ho possible .

Partits polítics
Treballem per un
nou model de
Policia Local
Durant els darrers anys el Govern
municipal ha afrontat millores en
la gestió de l’Ajuntament, amb la voluntat d’augmentar
la qualitat dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania i,
a la vegada, contenir la despesa per poder fer front a
la baixada de recursos propis i de les transferències de
la resta d’administracions públiques. En aquest àmbit
de reformes, hem emprès una tasca de revisió de l’estructura i funcionament de la Policia Local, tot apostant
per una policia de proximitat, i en la mateixa línia que
en la resta d’àrees de l’Ajuntament, hem portat a terme
mesures d’eficiència en la gestió interna, una distribució

El Sant Celoni
que volem
Ho vam dir fa 7 anys: tenim
un pla. I durant quatre vam
tenir el privilegi de fer-lo realitat conjuntament amb molta
altra gent: serveis necessaris com el centre de dia
Indaleci Losilla, el centre de formació i ocupació Sax
Sala –amb el viver d’empreses que el PSC va deixar
morir-, l’escola bressol El Blauet o el tanatori; equipaments útils com el pavelló Sot de les Granotes,
can Ramis, can Bruguera a la Batllòria o l’oficina de
turisme; infraestructures importants com l’entrada
del municipi o el pas sota la C35 a la Batllòria. Sense

En habitatge,
fem un pas
endavant
CiU va presentar una moció al ple del 30 de gener en
contra de l’eliminació (executada pel PP) de la disposició addicional de la Llei 4/2013, que suposa eliminar de
forma retroactiva l’ajuda per a la compra d’habitatges de
protecció oficial. Avalem la proposta únicament perquè és
un dret reconegut als titulars, però estem en contra de
promoure habitatge protegit per vendre’l, perquè,
precisament, un dels dèficits en habitatge és la manca d’un parc públic d’habitatge.
Resulta paradoxal que CiU presenti una moció en matèria
d’habitatge i només es preocupi per l’eliminació retroactiva dels ajuts atorgats per comprar habitatges protegits.
Ho constatem perquè CiU, des del 2011 ençà, l’única
política pública d’habitatge que ha impulsat ha consistit
a destruir l’escassa que existia. Per què ho afirmem? Per-

A 720 km/h un projectil de 90 grams pot
matar una persona.
El passat 31.03.2013 el ple de l’ajuntament de Sant Celoni va aprovar
una moció impulsada per ICV i recolzada per tots els partits representats
al ple de l’ajuntament de Sant Celoni. Aquesta tractava
de l’abolició i erradicació de l’ús de bales de goma al
terme municipal de Sant Celoni. Adherint-se en aquells
moments als 20 municipis que ja la havien aprovat.
En els últims dies de l’any passat el Parlament de Catalunya
va aprovat una resolució en el mateix sentit, i el proper mes
de maig, per fi, el l’ús de bales de goma a Catalunya per
les forces anti-avalots quedarà prohibit. Aquesta resolució a
estat impulsada, per els partits d’esquerra, les associacions
contraries a l’ús de bales de goma i la adhesió de mes de 20
municipi en aquesta direcció.

més acurada dels horaris per tal de disminuir el nombre
d’hores extres dels agents, etc.
Som conscients de les deficiències a què s’afronten els
agents en el seu dia a dia, en l’organització del sistema
i en el servei que donen a la ciutadania. Unes deficiències que expliquen, en part, uns fets greus que s’han
fet públics en les darreres setmanes. Creiem que hem
d’actuar de manera contundent sobre aquests fets, però
sobretot mantenim que no podem perdre de vista que
es tracta de fets aïllats i puntuals, i el que ens demana la
ciutadania és que actuem sobre l’arrel del problema. Per
això hem recuperat l’auditoria de 2009 en què s’enumeren les deficiències estructurals en aquest cos, per tal
d’avançar en un nou model de policia que, entenem, ha
de ser el model de l’Ajuntament, independentment del
partit que governi.

Es tracta d’un tema cabdal que no pot ser utilitzat de
manera partidista. Per això hem constituït una comissió
amb tots els grups municipals, dels quals valorem molt
positivament la seva voluntat de col·laboració.
Hem de seguir treballant per trobar solucions, entre tots,
per definir el model de policia que volem per al nostre
poble, un model que s’ha de basar en la proximitat i el
servei a la ciutadania. Un model que, malgrat fets puntuals, està funcionant molt bé en els àmbits en què s’ha
implementat, amb les escoles, el sector de comerciants i
botiguers o les empreses del municipi.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

oblidar els petits grans detalls del dia a dia com la neteja als carrers o l’increment pressupostari per ajudar
famílies amb dificultats.

Com que el govern sembla que estigui atrapat en el
punt mateix on ho vam deixar, aquesta segona part
del nostre pla avui segueix plenament vigent.

I després d’aconseguir aquests imprescindibles per
municipi de 17.000 habitants, vam mirar al futur.
Sant Celoni: bosc, cuina, patrimoni. I, al seu entorn,
un engrescador projecte amb Museu del Bosc com a
pal de paller d’un nou municipi que, a més del que ja
té, sigui realment porta del Montseny i del Montnegre, atregui el turisme respectuós, creï un nou sector
de progrés al voltant de la investigació i la recerca de
l’energia verda, posant en valor les nostres llegendes,
les inquietuds i les festes de les nostres entitats i el
nostre comerç, que avui pateix moltíssim.

L’alcalde Castaño fa 34 anys que és a l’ajuntament i podem entendre que no tingui ànim per
liderar el futur. Però Sant Celoni i la Batllòria tenen un enorme potencial que necessita suport
també institucional i no ens podem permetre
perdre més temps. PODEM i aviat FAREM realitat el Sant Celoni que volem.

què des del 2011, el que han fet és laminar la llei del dret
a l’habitatge de 2007: a) Van eliminar la possibilitat d’expropiar el dret d’ús dels habitatges buits; b) Van abolir el
principi de solidaritat urbana; c) Van liquidar el lloguer
forçós dels pisos buits ubicats en àrees d’alta demanda
residencial; i d) Van eliminar l’obligació de reserva urbanística en sòl urbà destinat a protecció oficial. I la cirereta
encara no materialitzada: en el marc de concessions i privatitzacions anunciades per quadrar el pressupost d’enguany, CiU informava que estudiava privatitzar els
15.000 pisos públics propietat de l’Incasòl. Aquesta
és la seva política d’habitatge?

bitatges per a situacions d’emergències econòmiques,
socials i altres casos amb necessitats especials.

Ara més que mai cal adoptar mesures d’emergència per
mantenir les persones, en risc de perdre l’habitatge, perquè això no passi i mobilitzar l’immens parc d’habitatges
buits per llogar-los a preus assequibles.
Mesures necessàries
Potenciar els habitatges per a emergències socials
Dinamitzar la mesa de valoració per a l’adjudicació d’ha-

A l’hora de fer una mica de resum històric del fets, cal esmentar que des de la transició, 3 persones han mort a conseqüència de l’ús d’aquestes armes, 26 persones han perdut
un ull a l’Estat Espanyol, set d’aquest casos s’han donat a
Catalunya i a més a més, al voltant de 30 persones han sofert lesions permanents arreu de tot l’Estat. Les estadístiques
son esgarrifoses, per tant, s’ha fer saber que a 720 km/hora
(200 m/s) un projectil de 90 grams pot matar a una
persona o ferir-la greument.
Llavors, ¿algú devia de fer alguna cosa davant d’aquesta
situació? Com ha quedat demostrat han sigut els partits
d’esquerra i els grups de pressió els que han treballat aquest
tema per tal d’abolir aquestes practiques, l’ús d’aquestes
armes i combatre la lacra social que provoquen. Això si,
trobant l’oposició dels partits hegemònics i dels que volem
erigir-se com a defensors únics i legítims de la ciutadania.
Encara no poden baixar la guàrdia davant aquest tema, ja
que no ha quedat clar com i amb que substituiran aquestes
armes, i a sobre, aquest últims esmentats estan preparant
contínuament decrets lleis per retallar drets a las ciutadania,
com la Llei de seguretat ciudatana. Llei que els hi serveix per-

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

Activar la Xarxa d’habitatges inclusió
Fomentar la incorporació de més pisos a la Xarxa, per
superar els 1.000 existents avui.
Declarar urgentment una moratòria de desnonaments
Almenys fins que no es pugui garantir el reallotjament
adequat a totes les persones, d’acord amb el Tribunal
d’Estrasburg en el cas de Salt.
Reconvertir les oficines Ofideute
Convertir-les en un servei integral de mediació en els
casos de desallotjaments, ja siguin per execucions hipotecàries o impagaments del lloguer.

CUP Sant Celoni
www.santceloni.cup.cat
www.facebook.com/infocup

què no puguem manifestar-nos, ni pronunciar-nos en contra
seva, carregant-se un dels principis basics de la democràcia,
com es el dret d’associació, de reunió i de manifestació.
Tot això no es només una mostra de com es pot fer servir la
política a l’àmbit municipal i extrapolar-la a altres, situacions
i institucions. Com diu un il·lustre Celoni, “des de el treball
local, be pot arribar el reconeixement internacional”. Evidentment no es tracta de intentar aconseguir un reconeixement
internacional (si no cal), si no de pressionar a les institucions
adequades i fer pinya com tal de aconseguir que las nostres
propostes de millorar la societat es portin a terme.
Per tant, estimats ciutadans i ciutadanes us conviden a fer
una petita reflexió sobre els fets descrits, jo mentrestant i
desprès del últims articles publicats sobre Sant Celoni als diaris comarcals, no se si me’n vaig a repassar “El Princep” de
Maquiavel o a veure per la televisió el “Salvame de luxe”

Grup municipal ICV Sant Celoni i
La Batllòria
icvsantceloni@ymail.com
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Divendres, 14 de febrer

Dimecres, 26 de febrer

Diumenge, 2 de març

Les disfresses encontades,
amb Sandra Rossi
Hora del conte a la Batllòria
A les 17.30 h
A la biblioteca de l’Escola Montnegre

Taller familiar d’estampació: Carnestoltes
A les 18 h
A la biblioteca l’Escorxador

Calçotada a Mosqueroles
Organitza: CESC

Inauguració:
dissabte 15 de febrer a les 7 del vespre

Assessorament col·lectiu
pels afectats per l’habitatge
A les 19 h
Al local de La Clau
Organitza: PAH Baix Montseny

Horari:
De dijous a dissabte de 17 a 20 h
Diumenges i festius, d’11.30 a 13.30 i de 17 a 20 h

Dissabte, 15 de febrer
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Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13

Cinema: Frozen. El regne del gel
CINC - Cinema infantil en català
A les 16.15 h
A les sales Ocine
Preu: 4,20 €

CAN RAMIS

Xerrada: Funcionament del mercat elèctric
A les 18 h
Al local de La Clau
Organitza: Coordinadora per a la Salvaguarda
del Montseny

22 febrer - 9 març

Pintors de la Clau Art
Horari:
De dilluns a divendres de 18 a 20 h
Diumenges i festius de 12 a 13.30 h i de 18 a 20 h

TAXI -

Servei de guàrdia de 20 a 8 h

febrer

Taxi
guàrdia

Taxi
retén
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10 - 16
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24 feb. - 2 març
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L1 - 		
M. Pérez
L2 J. Codina
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L4 R. Álvarez
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Concert: Adrià Draper + Apart
Sessions’n’sona 2014
A les 23 h
A la sala petita de l’Ateneu

Diumenge, 16 de febrer
Sortida del CESC a la Mola
Organitza: CESC
Cinema: Amour, de M. Haneke
A les 18 h
A la sala petita de l’Ateneu
Preu: gratuït

març

10 - 16

Centenari del futbol a Sant Celoni:
Els primers 50 anys, 1913-1965
Inauguració de l’exposició
A les 19 h
A la Rectoria Vella

Ball a l’Ateneu, amb Boomerang
A les 18 h
A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: A. de Gent Gran l’Esplai
Preu: 4€ socis- 5€ no socis

70
66
11
67
52
90
12

Dijous, 20 de febrer
Seda, d’Alessandro Baricco
Club de lectura Carretera i Manta
A les 19.30 h
A la biblioteca l’Escorxador

Divendres, 21 de febrer

Sortida del CESC amb raquetes
FARMÀCIES CALENDARI
DE GUÀRDIA DE GUÀRDIES
pels Llacs d’Ayous
CELONI
Organitza: CESC

rmal: 9 a 13,30h. / 16,30 a 20,30h.
FARMÀCIES DE SANT
ISSABTE de 9 a 13.30 h.
ANY 2014
La maleta del rei Carnestoltes,
cturn
NUT és obligatori portar recepta mèdica
amb Gisela Llimona
Horari normal: 9 a 13,30h.
/ 16,30 a 20,30h.
PER
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OBERT DISSABTE de 9Aales
13.30
18 hh.
CHO FEBRER
Horari nocturn és obligatori
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Cinema: Pluja de mandonguilles 2
CINC - Cinema infantil en català
ABRILA les 16.15 h
DLL
DM Ocine
DC DJ
DV DS DG
A les sales
Preu: 4,20 €1
2
3
4
5
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7
8
9
10
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13
Concert de Pau Alabajos
14 20 h
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Organitza:
La
28
29 Clau
30
Preu: 4 € socis / 5 € no socis

Presentació del tríptic de Gitanes
A les 19 h
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: Oficina de Català i Colla del Ferro

Divendres, 28 de febrer
Assessorament col·lectiu pels afectats per
l’habitatge
A les 19 h
Al local de La Clau
Organitza: PAH Baix Montseny
Xerrada: El 1714
A les 19 h
A la sala Bernat Martorell de Can Ramis
Organitza: Òmnium Cultural, Aj. St. Celoni i
CPNL

CARNAVAL
LA BATLLÒRIA
Divendres, 28 de febrer
Festa de carnaval a l’Escola
A les 15.30 h
A les pistes poliesportives

Dissabte, 1 de març
Rua de carnestoltes
A les 18.30 h
Itinerari: sortida de la cantonada entre el
c. Breda i c. Les Escoles, c. Les Escoles,
c. Montnegre, c. Vall del Llor, c. Tordera,
c. Lluís Companys, c. Pàmies, ctra. Vella,
c. Major, c. Montnegre fins a l’escola
Per acabar, desfilada de disfresses al pati
de l’Escola
Sopar de carmanyola
A les 21 h
Al menjador de l’Escola
Ball amb o sense disfresses amb dj
A les 22.30 h
Al menjador de l’Escola

Diumenge 2 de març
Ball de disfresses amb el duo Mcè+un
A les 17 h
A la Unió Batllorienca

CARNAVAL
SANT CELONI
Divendres, 28 de febrer
Rues infantils d’algunes escoles
Pels carrers del poble

Dissabte, 1 de març
Arribada del carnestoltes i
Concentració de comparses
A les 18.30 h A la plaça de la Creu
Rua de Carnaval
A les 19 h
Itinerari: crta. Vella, c. Sant Martí, pl. Comte
del Montseny, c. Campins, c. Abat Oliba,
c. Sant Fe, c. Torras i Bages, pg. Rectoria
Vella, c. Esteve Cardelús i pàrquing del
pavelló.
Fi de rua, animació musical i lliurament
de premis del Concurs de Comparses
Al pàrquing del pavelló
Sopar i ball de comparses
A les 21 h Al Pavelló Municipal d’Esports
Ball de disfresses per a joves
A les 23 h
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran

Cinema: Argo, de B. Affleck
Cinema a l’Ateneu
A les 18 h
A la sala petita de l’Ateneu
Preu: gratuït

Dimecres, 5 de març
Vetlla del Carnestoltes
A les 19 h
A la plaça de la Vila
Organitza: Colla de Diables
Enterrament de la sardina
A les 19 h
A la plaça de la Vila
I seguidament Correfoc amb la Colla de
Diables de Sant Celoni
Sardinada i concert
A les 21 h
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: Bocs i Cabres de Sant Celoni

Divendres, 7 de març
Contes per la igualtat amb Clara
Ribatallada
A les 17.30 h
A la biblioteca de l’Escola Montnegre
Contes per a menuts a càrrec
de Gisela Llimona
Infants nascuts entre 2010 i 2012.
Inscripcions a partir del 26 de febrer.
A les 17.30 h i a les 18.15 h
A la Biblioteca l’Escorxador
Recital poètic i musical, Elles, a càrrec de
Jaume Catalayud i Vicente Monera.
A les 19 h
A la Biblioteca l’Escorxador
Xerrada: Construyendo la Cataluña
del futuro, a càrrec d’Eduardo Reyes,
president de Súmate, Manuel Puerto i
Vicente Rodríguez
A les 20 h
A Sax Sala - Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
Organitza: Súmate Vallès Oriental

Dissabte, 8 de març
Visita comentada a l’exposició:
Centenari del futbol a Sant Celoni.
Els primers 50 anys, 1913-1965
A les 18 h
A la Rectoria Vella
Dansa: Big drums, amb Camut Band
Programació A l’Ateneu 2014
A les 20 h
A la sala gran de l’Ateneu
Preu: 12 € (consulteu descomptes)

Diumenge, 9 de març
Ball a l’Ateneu, amb Esquitx
A les 18 h
A la sala gran de l’Ateneu
Preu: 4€ socis- 5€ no socis
Organitza: A. de Gent Gran l’Esplai

Dissabte, 15 de març
Concert: Charlicomputer +
Naturalmente + Silicona Babe
Sessions’n’sona 2014
A les 23 h
A la sala petita de l’Ateneu
Preu: gratuït

Teatre: Iaia!, amb Entresòl Produccions

JUNY
Programació A l’Ateneu 2014
Diumenge, 2 de març
1
A les 20
DLL DM DC DJ
DV DS DG
DLL
DMh DC DJ
DV DS DG
2
3
4
5
6
7
8
Cercavila de Gitanes
A la sala gran de l’Ateneu
1
2
3
4
1
9
10
11
12
13
14
15
A les 10.45 h
Del Casal dels Avis
Preu: 15 €. Anticipada: 12 €
5
6- 93 867
7 57
8 88 9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
CASAS
fins a la plaça de la Vila
16
17
18
19
20
21
22
12
13 - 93
14 8671518 03
16
17
18
9
10
11
12
13
14
15
CHANUT
23
24
25
26
27 24
28 25
29
Ball de Gitanes
19
20
21
22
23
16
17
18
19
20
21
22
DRAPER - 93 867 03 74
Diumenge, 23 de febrer
30
A les 12 h
A la plaça de la Vila
26
27
28
29
30
31
23
24
25
26
27
28
29
MAS - 93 848 40 76
Ball a
30l’Ateneu, amb Krypton
SANCHO - 93 867 01 67
Ball de disfresses infantil,
A les 18 h
AGOST
amb Carles Cuberes i Cia.
VIGAS-CARDONA - 93 867 06 48
A
la
sala
gran
de
l’Ateneu
DV DS DG
A les 18 h
JULIOL DLL DM DC DJ
AGOST
Preu: 4 € socis - 5 € no socis
A
la sala gran de l’Ateneu
DLL DM DC DJ
DV 1 DS 2 DG 3
DLL
DM
DC
DJ
DV
DS
DG
Organitza: A. de Gent Gran l’Esplai
Preu: gratuït
3
48
59
6
1
2
3
4
51
62
7
10
10
11
4
5
6
7
8
9
10
117 128 139
14
15 12
16 13
17
14
15
16
17
18
19
20
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
21
22
23
24
25
26
27
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
28
29
30
31
25
26
27
28
29
30
31
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OCTUBREPer a més informació pots conectar-te a www.santceloni.cat
SETEMBRE
OCTUBRE
DLL DM DC DJ
DV DS DG
DLL DM DC DJ
DV DS DG
DLL DM DC DJ
DV DS DG
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MAIG

Ball a l’Esplai, amb Paco
A les 17.30 h
Al Casal d’avis L’Esplai
Preu: 3 €
Organitza: A. de Gent Gran l’Esplai

AGENDA ACTUALITZADA A
www.santceloni.cat/agenda

