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Alcalde

GRÀCIES!
Torneu a tenir a les mans l’Informatiu, encara malauradament immersos en aquesta pandèmia
global i poc després dels mesos més durs de l’estat d’alarma. Voldria que les primeres línies
d’aquest fossin un sentit record per les persones que ens han deixat, fent arribar el nostre escalf a les seves famílies i amics. I en segon lloc un agraïment sincer per totes aquelles persones
que d’una manera o una altra han estat al servei de la comunitat: sanitaris, professionals d’àmbits essencials, voluntaris... Gràcies a totes les persones que, especialment en moments
durs i complexes, aporteu el millor de vosaltres en benefici dels altres. Que sigui aquest
el millor aprenentatge de tot el que ens ha tocat viure. I conscients que el risc encara no ha
passat, apel·lem a la responsabilitat de tothom per mantenir les mesures de prevenció que ja
coneixeu: higiene de mans, distància i mascareta. Depèn de cadascun de nosaltres.
Per això en aquesta edició trobareu alguns dels serveis i mesures que hem activat des de l’àmbit municipal per atendre aquesta crisi sanitària i socioeconòmica. Vull agrair la feina i bona
voluntat de tots els grups municipals en fer aportacions per atendre aquestes situacions.
Segurament estem vivint els mesos més rars de la nostra vida. Però no ens volem resignar
i, sempre amb la seguretat i prevenció com a màximes premisses, s’han anat programant
activitats per a totes les edats al llarg de l’estiu en les diferents pistes de barri. I en aquest sentit
ens espera la nostra Festa Major. No tindrà res a veure amb la festa que coneixem, però seran
uns dies per viure i reivindicar la cultura.
Malgrat que la màxima atenció l’hem posat en atendre els efectes de la Covid-19, tot l’equip
municipal hem seguit treballant per no aturar el projecte de renovació de Sant Celoni i la
Batllòria. Hem aprovat els pressupostos que arrenquen les principals inversions d’aquest
mandat: encarem els projectes de la piscina descoberta, el nou casal de la gent gran i un futur
nou espai per a joves, més habitatge social, millores als equipaments esportius i plans de millora de barris, entre d’altres. I engeguem el nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM),
l’eina que ens ha de permetre projectar el Sant Celoni i la Batllòria del futur, amb la participació
de tothom, tenint en compte els reptes que ens imposa l’emergència climàtica que vivim.
En moments durs és quan surt també el millor de la nostra societat. Estem convençuts que
amb la implicació de tothom ens en sortirem, i farem de Sant Celoni i la Batllòria una vila i un
poble millors.
Gràcies!

TRÀMITS DIGITALS

www.santceloni.cat/seuelectronica

(Els podeu fer amb d’IdCAT o l’idCAT mòbil)

OFICINA D’ATENCIÓ
CIUTADANA

ATENCIÓ PRESENCIAL
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
(Demaneu torn a qui us precedeixi i
espereu a fora fins que us avisin)

OFICINA D’ATENCIÓ
CIUTADANA

ATENCIÓ PRESENCIAL
Dimarts i dijous de 9 a 13.30 h i
de 16 a 20 h
(Tancat per vacances fins el 16 d’agost)

Sant Celoni

La Batllòria

Cuidem-nos!
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RESPOSTA A LA COVID-19




Sant Celoni ha respost a la crisi sanitària amb solidaritat. La resposta a la necessitat inicial de material sanitari i d’assistència a persones
vulnerables va ser ràpida. Es van engegar un gran nombre d'iniciatives solidàries que van donar bons fruïts gràcies a l'esforç desinteressat de moltes i moltes persones – més de 150 persones inscrites a la Borsa de voluntariat municipal-, entitats i empreses del territori.
Moltes gràcies a tothom!
La situació econòmica i social va demanar i demana també respostes. Des de l'Ajuntament s’està dedicant gran part dels recursos a fer
front a l’impacte econòmic de la pandèmia a nivell local.
Tot seguit repassem algunes de les accions i mesures promogudes per tal d’ajudar a les famílies del municipi i impulsar l'activitat,
donar suport al comerç, autònoms i empreses.

Atenció prioritària a persones i famílies vulnerables
- Suport alimentari amb el repartiment de 416 targetes
moneder als infants amb beca menjador, emeses per la
Generalitat de Catalunya. S’ha ampliat el nombre d’usuaris
del Banc d’aliments amb 112 noves famílies i s’han repartit
xecs d’aliment fresc, aliments infantils i productes d’higiene.
- Accés a l’educació amb l’activació de 27 targetes sim per
a infants escolaritzats a Sant Celoni i la Batllòria sense
connexió a Internet per tal de poder seguir els estudis des
de casa.
- La Gent gran que està sola disposa d’un telèfon mòbil
626 09 62 67 on fer arribar les seves necessitats a Serveis
Socials. Les persones majors de 65 anys del municipi han
rebut una trucada per saber com estan i què necessiten i
s’està fent acompanyament telefònic setmanal a les persones que així ho han requerit.

Activació del Servei municipal de suport, informació i
ajuda a persones treballadores, autònomes i empreses
- Més de 200 consultes i més de 300 trucades per
informar-se o gestionar tràmits vinculats a l’ocupació,
consultes relatives a l’ERTO, cessament d’activitat,
ajuts, moratòries, préstecs, avals..
- Creació Espai web
amb informació i
suport online per a
persones treballadores
o aturades, autònoms,
empreses
www.santceloni.cat/
ocupacio

Estem al
vostre servei!

Telèfon 93 867 41 75
orientaciolaboral@santceloni.cat
creacioempreses@santceloni.cat

- Telèfon de suport psicològic urgent per a Dones que
pateixen violència masclista: 647 76 95 46. S’han activat 4
teleassistències i s’està fent atenció psicològica a 12 dones.
- Activació d’un servei d’atenció piscològica per a infants i
persones adultes per a situacions d’urgència motivades o
agreujades per la situació de confinament, acompanyament
al dol i assessorament als professionals de les escoles
- Suport en la tramitació a distància d’ajuts a l’Habitatge a
més de 100 persones majors de 65 anys per tramitar d’ofici
les subvencions d’ajudes al lloguer, resposta a més de 200
consultes, nova línia telefònica dedicada a l’atenció ciutadana 682 80 69 47
- Més recursos econòmics: increment en 100 mil euros
del pressupost per fer front a ajuts socials d’urgència i
despeses socials per a famílies aprovat pel Ple municipal
de 7 de maig

Aprovació del primer paquet d’inversions 2020
per generar moviment econòmic. Aprovat en el
ple telemàtic celebrat el 7 de maig

Creació d’un directori de
recursos formatius en línia
gratuïts en diferents àmbits
professionals per trobar o
millorar la feina, TIC, famílies
professionals, etc per ampliar
competències i capacitats.
www.santceloni.cat/24926

3

RESPOSTA A LA COVID-19

Pròrroga de terminis de diferents taxes i impostos
Consulteu el calendari fiscal a
www.santceloni.cat/calendarifiscal

Ampliació de la zona de vianants al centre de
la vila i a alguns barris per fer compatible l’ús
de l’espai públic per part de la ciutadania i la
instal·lació de terrasses

Horari de l’Oficina de Gestió Tributària:
Dilluns, dimecres i divendres
de 8.30 a 14 h amb cita prèvia
www.orgt.diba.cat
Telèfons 93 472 91 69 i 674 79 75 45

Generació de 4 plans d’ocupació per a persones en
situació d’atur per reforçar les tasques de manteniment
de l’espai públic i d’agent cívic

Priorització del pagament de factures
municipals a autònoms i pimes

Zona centre

Suport als establiments comercials
- Línia d’ajuts de 200 mil euros a favor del
comerç, restauració i serveis per cobrir
despeses financeres. Convocatòria oberta
a santceloni.cat/seuelectronica
- Suspensió de la taxa de terrasses mentre no
es recuperi la total normalitat en l’obertura de
locals i ampliació de l’espai destinat a terrassa

Barri de les Illes Belles

- Creació de 2 grups de treball amb el sector
comercial i turístic del municipi per ajudar a
promocionar el sector
- Suport en la promoció del comerç local i de
proximitat amb diferents elements de difusió
sota el lema Tens molt motius per comprar a
Sant Celoni

Tens molts

motius

per

comprar

a Sant Celoni
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Barri de les Borrelles

RESPOSTA A LA COVID-19


Sant Celoni
tira endavant
el cens d'artistes
del municipi
Si et dediques de manera professional o amateur al món artístic,
des de les arts escèniques, la
música, les arts plàstiques i
visuals o la literatura, t'encoratgem
a formar-hi part!
www.santceloni.cat/censartistes
L'Ajuntament de Sant Celoni,
conjuntament amb els ajuntaments
de Santa Maria de Palautordera i
Sant Esteve de Palautordera, ha
elaborat el cens d'artistes del
municipi amb l'objectiu d'impulsar
la difusió de les produccions
artístiques del Baix Montseny, o
que estan vinculades al seu
territori, i promocionar-ne la divulgació i contractació. De moment,
un centenar d’artistes de diverses
disciplines ja en formen part.
El món artístic és un dels que més
està patint les conseqüències
econòmiques de la crisi sanitària.
Per aquesta raó, l'Ajuntament de
Sant Celoni donarà prioritat en la
programació de festes i esdeveniments culturals del municipi als
artistes i les produccions locals i/o
vinculades al territori.



Ens preparem per una
Festa Major singular

La Festa Major d’enguany serà una festa singular, amb molts
canvis, propostes noves, nous formats i amb grans renúncies
als actes i celebracions més multitudinàries com són les barraques, els àpats populars o l’estirada de corda, entre d’altres, ja
que hem de garantir mesures sanitàries de distanciament i
prevenció i potenciar la responsabilitat envers aquest repte
col·lectiu per controlar la pandèmia.

Per tot plegat, la Festa Major 2020 tindrà els següents eixos:
Treball en xarxa i màxima complicitat
amb les entitats per promoure activitats de
petit format i segures on donar cabuda als
elements tradicionals de la festa

Els grans reptes: visualització de la dona en
el món de la cultura i treballant per prevenir
la violència masclista i el consum d’alcohol i
les drogues

Noves proves i nous reptes sense perdre
l’essència del Corremonts: No podrem
mantenir les proves multitudinàries i de
contacte físic com l’estirada de corda o la
rucada però us proposarem tot un seguit
de reptes a fer en petits grups per mantenir
viva la juguesca sana i festiva dels Senys i
Negres

Impuls al comerç i a la restauració local:
amb voluntat de contribuir a la recuperació
econòmica i de llocs de treball del municipi

L’espectador serà el protagonista:
Amb activitats de petit format amb diverses
sessions i desdoblaments en diferents
espais, protagonisme de les activitats
familiars i propostes culturals i diverses
a diferents espais del municipi
Més presència als barris
Una festa de km 0 que prioritzarà les
produccions locals i del territori

JULIOL
AGOST
A Sant Celoni
i la Batllòria,
hem activat
l'estiu
T
EN

RA

DA

Consulteu tots els actes
en detall a l'agenda del web

Ja podeu reservar les vostres
places i entrades gratuïtes a
www.santceloni.cat/entrades

Implementació de les mesures de control i
seguretat sanitària adequades al moment
de la festa
Una festa més
digital i a les
xarxes
Volem que es noti
que estem de festa!
Us animem a
engalanar més que
mai la nostra vila, els
balcons de casa, la
plaça del barri, el
nostre carrer...


Sota el títol Activem l'estiu, aquest juliol i agost
s’han programat concerts, hores del conte, sesssions setmanals de Zumba, BTT, ioga, passejades,
espectacles de circ...més d'un centenar d'activitats
amb propostes pensades i adaptades a diferents
públics, dels més petits als més grans.
Des de l'Ajuntament de Sant Celoni s'han posat
totes les energies per poder oferir un programa
variat i atractiu garantint les mesures de seguretat.
Per això, les activitats s'han programat en espais
oberts (pistes esportives de Sant Ponç, de les Illes
Belles, de les Borrelles, del Turó de la Mare de
Deu, de Sax Sala, Camp de Futbol, el pati de
l'Escola Montnegre de la Batllòria i a les Pistes
d'Atletisme) amb aforament limitat i requereixen
la reserva d’entrada.
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Compromís
amb la lluita
contra
l'emergència
climàtica

Sant Celoni no s’escapa dels efectes devastadors del canvi climàtic. L’escalfament global està
provocant una profunda alteració dels ecosistemes -tant a escala mundial com local- que
amenaça el futur del nostre planeta i del nostre
territori. Cal, doncs, actuar amb rapidesa i contribuir urgentment a frenar-la. En la lluita contra
l’emergència climàtica, les administracions i la
ciutadania tenim un rol clau i indefugible.

Què fem a Sant Celoni?

Davant la plena consciència del greu risc que
comporta l’escalfament global, el Ple municipal
de 30 de gener va aprovar per unanimitat una
moció que declara l’emergència climàtica al
municipi i es compromet a dur a terme diferents
accions per frenar-la. En aquesta línia, l’Ajuntament s’ha adherit als compromisos acordats a la
1a Cimera catalana d'Acció climàtica convocada
per la Generalitat de Catalunya que caminen en
el mateix sentit.


  
  

 

      
 
  
     

ACCIONS RECENTS
- Ampliació de 2 a 9 minideixalleries de reciclatge de residus especials a tots els barris
- Instal·lació de 9 contenidors de reciclatge d’oli domèstic a tots els barris
- Inici de la recollida concertada de voluminosos gratuïta a través del telèfon 607 18 52 87

Mobilitat

 




 
 




 


 
  
  

 
 

ACCIONS RECENTS
- La redacció del projecte d’un carril bici entre Sant Celoni i la Batllòria ja està en procés
de licitació per part de la Generalitat
- Ampliació de la flota municipal de vehicles elèctrics amb 2 cotxes, un per Serveis
socials i un altre per la Policia Local

Territori

- Segon camí escolar amb el nou camí segur a l’escola Soler de Vilardell per promoure
la reducció de CO2 i els hàbits saludables
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ACCIONS RECENTS
- Ens els pròxims mesos s’instal·laran plaques fotovoltaiques al Pavelló 11 de Setembre gràcies a
una subvenció de la Diputació de Barcelona i dels Fons Feder
- Inici de la 3a fase del Pla director de l’enllumenat públic que inclou actuacions de telegestió
avançada per tal de tenir un control punt a punt de gran part dels fanals

ACCIONS RECENTS
- Controls d’accés al massís del
Montseny per la carretera de
Campins per part de la Policia
local per evitar excessos de
velocitat i de soroll durant les
primeres setmanes de
desconfinament

Residus

- Aprovació del “Projecte
de millora de la connectivitat ecològica entre els
parcs del Montseny i el
Montnegre. Millora del
bosc de ribera a la
Tordera”

Ciutadania
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ACCIONS RECENTS
- A la tardor es
posarà en marxa
BaixMontseny.cat,
una plataforma
MarketPlace un
portal de venda en
línia per a
comerços i serveis
dels municipis del
Baix Montseny

Reconnectem amb l’entorn
Més sancions
contra l’incivisme

L’Ajuntament de Sant Celoni
apel·la un cop més
al civisme de la ciutadania
per fer bé les coses

La lluita contra l’incivisme no s’atura. De gener
a juliol s’han sancionat 59 autors d’abocaments
a la via pública (42 al nucli de Sant Celoni, 9 a la
Batllòria i 8 a les urbanitzacions). Les infraccions
més importants han estat un gran abocament al
carrer Joan Maragall, sancionat amb 4.001 euros
i l’abocament de residus per part d’una empresa
reincident a qui s’ha sancionat amb 3.000 euros.

Servei concertat
de voluminosos

De moment, amb mig any s’han tramitat més
denúncies per abocaments de residus que durant
tot l’any 2019.

Tel. 607 185 287

Pel que fa a la tinença d’animals de companyia,
s’han tramitat 9 denúncies per no disposar de la
llicència de gossos potencialment perillosos, per
portar-los sense lligar a la via pública, per molèsties al veïnat o per defecacions al carrer.
L’Ajuntament de Sant Celoni recorda a la ciutadania que si es detecta una conducta incívica, s’avisi
a la Policia local 93 864 12 17 on se’ls atendrà amb
la màxima confidencialitat. Moltes gràcies per la
col·laboració!

Vols adoptar
un gos
o un gat?
Nom: Goto
Sexe: mascle
Edat: adult
Mida: gran

L’autor d’aquest gran abocament incívic al
carrer fruit del buidatge d’un pis va poder
ser identificat i denunciat per la Policia local

Nom: Jekill
Sexe: mascle
Edat: jove
Mida: gran

Truca a la Policia local
en cas de detectar una
actitud incívica
Tel. 93 864 12 17

Nom: Juliol
Sexe: mascle
Edat: adult
Mida: gran

Vine a veure’ls!
Nom: Jet
Sexe: femella
Edat: adulta
Mida: mitjana

Nom: Thor
Sexe: mascle
Edat: adult
Mida: gran

Masia Can Clarens. Vallgorguina
Tel. 93 707 44 12
www.mascotesbcn.com

Els alzinars i les suredes han recuperat
el seu aspecte normal després de la
plaga de l’eruga peluda del suro
Durant els mesos de juny i juliol s’ha pogut veure l’emergència dels adults de l’eruga peluda del suro, una arna els mascles
de la qual volen de dia fent voltes i voltes.
Les femelles, en canvi, pràcticament no
volen i fan la posta molt a la vora d’allà on
han nascut.
Mentrestant, els boscos més afectats per la
plaga i que van quedar totalment defoliats
ja han anat verdejant; l’aspecte desolador similar a un bosc cremat ha anat
millorant paulatinament a mesura que
la majoria dels arbres i arbusts han anat
rebrotant. En alguns d’aquests boscos s’ha
pogut veure la presència d’un dels depredadors més voraços d’erugues i crisàlides,
les larves i els adults de l’escarbat lluent,
mostra de la reacció natural de l’ecosistema a la plaga (veure imatge).

La plaga va ser tractada pel Departament
d’Agricultura, Ramadaria i Pesca de la
Generalitat durant el mes de maig en diferents àrees que ja havien patit defoliació
l’any 2019. A Sant Celoni no totes les àrees afectades el 2019 van ser tractades amb
plaguicida i, alhora, també es va veure
que hi havia noves zones afectades.
Per mirar d’entendre com està evolucionant aquesta plaga al nostre territori,
quins efectes està tenint sobre les masses
forestals i quina ha estat la repercussió del
tractament, l’Ajuntament de Sant Celoni
va proposar fer un petit estudi sobre la
defoliació. Quan es disposi dels resultats,
es donaran a conèixer a la població, al
Parc, al DARP i als propietaris forestals
per tal que ho tinguin present en la gestió
forestal i la conservació del medi.

juny de 2020

juliol de 2020
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Referent en equipaments i serveis
Principals
inversions
2020

Reconnectar amb l’entorn
- Increment del 22 % en la millora del
contracte de neteja viària (657.000 €)
- Millores en eficiència energètica en
equipaments i enllumenat públic
- Estudi i campanya participativa cap al nou
model de recollida de residus porta a porta
(30.000 €)
- Redacció del projecte de millora de la
connectivitat entre el parcs del Montseny
i el Montnegre (40.000 €)
- Pla de manteniment i neteja de lleres
dels rius (20.000 €)
- Restauració d’espais naturals (30.000 €)
- Estudi de les actuacions al Parc de la
Rectoria Vella en l’encaix amb el Museu del
Bosc i el fons Martí Boada (15.000 €)
- Redacció d’un Pla de ferm urbà com a eina
de planificació de la millora de la via pública
(18.000 €)

Projectes en marxa
Engega la renovació
del POUM que ha de
dissenyar el Sant
Celoni del futur
El ple municipal celebrat l’11 de juny
va aprovar per unanimitat l’inici de
l’expedient per a la revisió del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal,
el POUM. Es tracta de l’instrument
per planificar el Sant Celoni del futur i fer realitat un desenvolupament
urbanístic sostenible que permeti
la generació i diversificació de les
activitats econòmiques, garanteixi
un paisatge urbà de qualitat, millori l´espai públic i fomenti la qualitat
de vida de les generacions presents i
futures. En aquest procés de renovació del POUM, caldrà la participació
activa de la ciutadania.

- Conservació i millora de carrers i voreres i
obres d’accessibilitat (250.000 €)

Referent en equipaments
i serveis
- Redacció del projecte de la piscina
municipal descoberta a Can Sans i
condicionament dels vestuaris de les
Pistes d’atletisme (40.000 €)

- Millores en equipaments esportius i nou
material: Reconversió del Pavelló 11 de
Setembre en PAV3; Millores al Camp de
Futbol 11 de Setembre; Nova il·luminació i
instal·lació elèctrica a les Pistes d’atletisme;
Millores al Camp de Tir amb arc; Redacció
projectes de modernització del Pavelló 11
de Setembre i de les Pistes d’atletisme;
Nou parc de Cal·listènia. (224.000 €)
- Renovació jocs infantils a la Plaça 1
d’Octubre i Salicart (150.000 €)
- Millora del Cementiri i Redacció d’un pla
de manteniment (208.000 €)
- Millores per minimitzar l’impacte acústic
al Bar del Teatre Ateneu (60.000 €)
- Millores al Mercat Municipal (64.000 €)
- Instal·lació de càmeres de control
d’accessos al municipi i a la zona
de vianants (90.000 €)
- Condicionament de l’absis de la capella de
Sant Celoni al barri de la Força (10.000 €)
- Instal·lació de 2 nous Desfibril·ladors DEA
(3.000 €)
- Actuacions diverses a Barris: Redacció de
plans de millora urbana; Obres d’adequació
d’equipaments municipals dels barris; Finalització tancament de les pistes esportives
de les Borrelles i Sant Ponç i adequació de
les pistes de les Illes Belles (175.000 €)

La Batllòria

- Renovació jocs infantils al
Parc de l’1 d’Octubre (60.000 €)
- Redacció del projecte de remodelació
del Parc del Camí Ral (15.000 €)
- Millora nou dispensari mèdic a les Casetes
(8.000 €)
- Actuació al Centre Cívic (9.000 €)
- Instal·lació càmeres als accessos (20.000 €)
- Millores al Camp de Futbol de la Batllòria
(12.500 €)
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El mes de juliol s’han reprès les obres
de modificació de les canonades que
abasteixen d’aigua les llars del casc
urbà. Aquestes millores, aturades durant l’estat d’alarma per la Covid-19,
permetran adequar la xarxa d’abastament d’aigua al nivell de pressió que
es va obtenir amb la construcció en
primera fase de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable i els nous dipòsits de Can Sans. Les obres també
permetran eliminar la canonada de
fibrociment i afegir noves artèries de
distribució, per tal de garantir els cabals i el subministrament.

Passos endavant amb
la piscina descoberta
La tramitació a nivell urbanístic per
disposar del lloc on fer la piscina
municipal descoberta ja ha acabat.
El mes de juny, la Generalitat va
aprovar definitivament la modificació de planejament que permetrà a
l’Ajuntament la construcció d’aquest
equipament a la zona esportiva de
Can Sans, al costat de les Pistes d’atletisme. El pressupost d’enguany
recull una partida per encarregar
el projecte i fer el disseny de l’obra,
per a la qual cosa el consistori espera comptar amb la participació
de la ciutadania. Es treballa amb la
previsió d’encarregar l’obra al llarg
del 2021 amb la voluntat de poder
comptar amb l’equipament acabat
abans d’exhaurir l’actual mandat.

Obres a la plaça de la Vila i a la façana
de l’Ajuntament

- Redacció Pla de millora de la mobilitat
(18.000 €)

- Redacció del projecte del nou Casal d’avis
a la Cambra Agrària (40.000 €)

Obres per millorar
l’abastament d’aigua
al casc urbà

Participació veïnal
en la de millora als
barris de Sant Ponç i
de les Illes Belles
Les associacions veïnals de Sant
Ponç i de les Illes Belles han aportat
les seves idees de cara a la redacció
dels projectes d’adequació de l’espai
públic d’ambdós barris. Aquest és el
primer pas d’un treball que l’Ajuntament aborda en cooperació amb el
veïnat i que aprofundirà encara més
en la seva implicació, mitjançant la
posada a disposició dels avantprojectes, pel seu debat i validació. El
pressupost municipal per a 2020,
preveu una dotació de 50mil euros
per a l’elaboració d’aquests projectes
de millora.

Ampliació del Pavelló
11 de setembre a tres
espais esportius
Aquest estiu s’estan fent les obres de
conversió del Pavelló 11 de setembre
a un pavelló triple esportiu (PAV-3)
passant de dues a tres pistes transversals amb 4 cortines divisòries motoritzades, desplaçament i instal·lació
de noves cistelles col·locació de proteccions a les baranes de les grades,
canvi dels arrambadors perimetrals
de la pista, substitució dels tancaments exteriors dels passadissos i
espais de magatzem i envernissat del
parquet. D’aquesta manera es podrà
treure més rendiment a l’equipament.

Ja s’està treballant amb el projecte per resoldre el constant deteriorament del
paviment de la plaça amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona que donarà suport econòmic. El proper pas
és recollir les aportacions del veïnat
de cara a redactar el projecte definitiu
que a més de resoldre el paviment ha
d’aportar millores en qüestions d’enllumenat, connexió elèctrica, disposició del mobiliari urbà, entre altres. El
projecte s’ha de poder fer realitat de
cara el 2021/2022. Les obres de rehabilitació de la façana de la Casa de la
Vila previstes pel mes de març s’han
hagut de posposar uns mesos, primer
per la Covid-19 i després per la presència de nius d’orenetes.

Restauració dels camins malmesos pel Glòria
El temporal Gloria va ocasionar múltiples incidències i desperfectes en el
nostre municipi. Se’n van arribar a
anotar més de 150. L’Ajuntament va
actuar d’emergència en molts dels desperfectes que afectaven la seguretat i/o
la mobilitat de la població i l’accessibilitat a habitatges, però la feina encara
no s’ha acabat. Resten actuacions, en
alguns casos delicades, que es preveu
atendre durant els propers mesos.

D’altra banda, l’ACA va portar a terme
actuacions de neteja de la llera de la
Tordera per recuperar la funcionalitat hidràulica del riu que van provocar recels en l’àmbit conservacionista.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant
Celoni va suggerir l’aturada preventiva dels treballs, sobretot en el període de reproducció de moltes espècies
aquàtiques i de ribera, per evitar afectacions al medi natural que, en primera instància, no s’havien valorat.

Avancen les millores a la C-35

Repassem l’estat dels diferents projectes promoguts per la Generalitat de Catalunya, que han de permetre
millorar la seguretat i accessibilitat de la carretera C-35 al seu pas per Sant Celoni i la Batllòria

Carril paral·lel a la C-35 d’uns 7 km dins l’anella ciclista
del Baix Montseny. Ja s’ha fet un estudi previ i ara està
en licitació la redacció del projecte de construcció
Pressupost: 100.018 euros

C35

Via ciclista entre Sant Celoni i la Batllòria

Cruïlla urbana per millorar els accessos
al barri de les Torres, les Borrelles
i el Polígon Molí de les Planes
Es crearà una rotonda que permetrà tots els
moviments amb seguretat en aquest punt i
eliminar la resta de girs
Ja s’ha començat a redactar el projecte constructiu
de la reordenació dels accessos

Doble carril addicional
de Vilalba Sasserra al
Pont de la Tordera

Pressupost: 1,4 milions d’euros

Passera per a vianants adossada al pont del
Pertegàs per comunicar el Polígon amb les
urbanitzacions del Montnegre

Es crearan carrils addicionals en sentit ascendent i
descendent al mateix temps que es millorarà el
ferm. El Departament de Territori està acabant la
redacció del projecte constructiu

S’ha instal·lat una estructura metàl·lica de 50 metres de llargada
que eixampla el pont en 2,3 metres en voladís per la banda
del polígon, al sud-est

Pas de vianants a l’alçada del barri
de les Torres per connectar amb
el Polígon Molí de les Planes
El pas elevat té un doble accés d'escales i rampes a banda
i banda, d'una amplada de 2,5 metres, que permeten el pas
a les persones amb mobilitat reduïda
Inici:
octubre de 2019
Final:
en servei des de finals
de juliol
Pressupost:
1,3 milions d’euros

C35

Pressupost: 4,4 milions d’euros

Inici:
octubre de 2019
Final:
en servei des de
finals de juliol
Pressupost:
450 mil euros

Adaptació del pas soterrat de vianants
que connecta la Batllòria
amb Riells i Viabrea

Doble carril addicional en les dues
direccions de la Porta de llevant de
Sant Celoni a la Batllòria

Forma part del projecte de
construcció d’una rotonda a
l’entrada de Riells i Viabrea.
Les obres ja s’han licitat
Pressupost:
1,3 milions d’euros

Es crearan carrils addicionals en sentit ascendent i
descendent al mateix temps que es millorarà el ferm.
Es preveu licitar l’obra aquest estiu
Pressupost: 4,3 milions d’euros

Obres acabades
Millorats els accessos
al Mercat Municipal
Les dues entrades al Mercat Municipal de Sant Martí s’han adaptat per
esdevenir més accessibles. A l’entrada del carrer Campins s’han construït dues rampes, escales amb baranes,
s’ha ampliat la vorera per facilitar
l’entrada i sortida de l’equipament
i s’ha construït un pas de vianants
elevat per facilitar el creuament del
carrer. A l’entrada del carrer Grup
Escolar s’ha canviat el paviment i del
sòcol ceràmic. Les obres han tingut
un cost de 44.447,65 euros.

A la Batllòria
Coberta de la pista
poliesportiva

Obres d’accessibilitat
al Cementiri

Nova il·luminació
al Camp de Futbol

Les obres de la coberta parcial de la
pista poliesportiva de la Batllòria estan pràcticament acabades. Aquesta construcció suposa una millora
al poble perquè s’ampliaran els seus
usos en l’àmbit cultural, escolar i social. L’escola Montnegre la podrà utilitzar durant l’horari escolar, ja sigui
per l’activitat d’educació física, per
l’estona de pati, com per altres activitats tan pedagògiques com festives.
Fora de l’horari escolar, les pistes estaran obertes per a ús de tots els veïns
i entitats culturals.

A finals de maig es van acabar les
obres d’arranjament de la part antiga del cementiri de la Batllòria que
han permès millorar l’accessibilitat a
l’equipament. S’ha anivellat el terreny
interior que presentava un desnivell de 6 metres entre l’extrem nord
i sud que dificultava la circulació pel
seu interior, sobretot a les persones
amb mobilitat reduïda Al Cementiri
de Sant Celoni per aquest any també hi ha prevista una intervenció de
millora.

Després de la remodelació del Camp
de Futbol amb la instal·lació de gespa artificial i la millora general de
les instal·lacions realitzada el 2018,
aquest mes de juny s’ha completat
amb el canvi d’il·luminació amb unes
noves torres de llum eficients energèticament i adaptades a les necessitats
de l’espai.
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La Batllòria
El Consell de poble de la
Batllòria reprèn activitat
Tot i l’aturada forçada per la crisi sanitària, el Consell de Poble ha pogut seguir treballant gràcies als
recursos digitals que han permès mantenir –si més no en part- la seva activitat. Finalment el 7 de juliol
es va poder fer una sessió presencial on es va donar compte del progrés dels Grups de treball i es va
acabar de definir la composició de les Comissions específiques i dels Grups de treball, que queden
d’aquesta manera:
COMISSIÓ DE CULTURA I FESTES
Elisa Alarcón, Jordi Raig, Jordi Prat,
Dídac Heredia, Verònica Díaz,
Núria Ferré, Jordi Vallhonesta,
Rosa Forné, Lorena Carroza,
Jennifer Carroza, Agustí Muñiz

COMISSIÓ D’ESPORTS
Jofre Jovellar, Antoni Comajuan,
Mariona Guillén
COMISSIÓ D’EDUCACIÓ,
COMUNITAT I DESENVOLUPAMENT
Berta Martín, Sergi Manso, Joan Ridorsa,
Anabel Pérez, Mariona, Anna Olivé

COMISSIÓ DE TERRITORI I
SEGURETAT
Quim Ponce, Jordi Gómez,
Quim Pagès, Sebastià Marmolejo

Durant el mes de setembre les
comissions i els grups de treball
reprendran l’activitat. La propera
sessió del Consell es preveu pel
6 d’octubre.

GRUPS DE TREBALL
Parc del Camí Ral
Jofre Jovellar, Jordi Prat,
Jordi Vallhonesta, Verónica Díaz,
Elisa, Anna Olivé
Pla d’usos d’equipaments
Sergi Manso, Antoni Comajuan,
Quim Ponce, Mariona Guillén,
Anna Olivé, Quim Pagès

Consultori mèdic
Rosa Forné, Joan Ridorsa, Jordi Raig
Carril bici
Jofre Jovellar

La presidenta del Consell, Anaïs
Medina, va informar sobre l’estat
de diversos temes, com ara: l’ampliació del Servei de neteja viària;
el projecte de nova rotonda a la
C35, entre La Batllòria i RiellsViabrea; la renovació de l’enllumenat del Camp de Futbol; la
imminent finalització de la coberta
de la pista esportiva; el projecte de
carril bici La Batllòria Sant Celoni
i, singularment, el format de la
Festa Major d’estiu, que estarà condicionat pels efectes de la Covid 19.

Parc 1 d’octubre
Núria Ferré, Antoni Comajuan,
Anabel Pérez, Verònica Díaz,
Anna Olivé

Vestidors camp de futbol
Jofre Jovellar, Antoni Comajuan

Sessió del Consell de Poble, gener de 2020

Espai Obert
Nota de agradecimiento
a la Policia Local
Nos gustaría compartir algo que nos pasó
hace unas semanas en el Montnegre,
exactamente la tarde del 30 de diciembre.
Intentaremos no extendernos demasiado,
pero sentimos la necesidad de dejar constancia de lo ocurrido y sobre todo agradecer
públicamente al cuerpo de Policía Local de
Sant Celoni su profesionalidad, humanidad e
implicación.
Bajando de Can Benet Vives, siguiendo las
indicaciones del GPS, por el desconocimiento de la zona, el coche se nos quedó
atascado. Después de llamar al 112 y activar
el protocolo de emergencia y que NADIE
respondiese, ni el seguro, ni los bomberos, ni
los Mossos, NADIE, por, según nos decían,
no era de su competencia, ni de unos ni de
otros y el difícil acceso a la zona donde nos
encontrábamos, solo dos policías locales de
Sant Celoni, Rafa y Quim, subieron a buscarnos para que no pasáramos la noche allí.
Después de 5 horas conseguimos bajar.
Recalcar su labor profesional, pues intentaron de todas las maneras posibles sacar el
coche de allí, su valentía para acceder a la
zona dada su dificultad y valor humano por
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ser las únicas personas que se preocuparon
de no dejar a dos personas solas pasar la noche en plena montaña con el frio que hacía,
sin agua, sin ropa adecuada, sin comida, sin
ser competencia suya.
También agradecer al turno de noche su
ayuda y generosidad, a los compañeros de
la mañana siguiente y a los dos regidores del
Ayuntamiento que se preocuparon en buscar
todo tipo de ayuda para poder sacar el coche
de donde quedó.
Gracias a todos por la paciencia y apoyo.
Para alguien que no es de la zona, encontrarte en este tipo de
situaciones y que te respondan así te hace
sentir muy arropado.
Rafa, Quim, ..….., os estaremos eternamente
agradecidas.
Vanessa y Cristina

Grup d’Acció
en Defensa dels
Animals del
Montseny
Som una associació sense ànim de lucre i pretenem col·laborar amb els ajuntaments de la zona,
per tal d’intentar resoldre el problema dels animalons abandonats i que viuen als carrers.
Ens ocupem de donar-los aliment i tenir-ne cura
sanitària, procurant que els veïns tinguin les mínimes molèsties possibles. També acollim els petits
i els busquem famílies que els vulguin acollir en
adopció i promovem campanyes per posar-los els
xips identificadors, de vacunació i d’esterilització
per a les mascotes dels diferents municipis, treballant en col·laboració amb l’Ajuntament corresponent. Ara fa pocs mesos que hem muntat el Grup
de Treball de Sant Celoni i estem començant a
treballar.
Com a Associació sense ànim de lucre ens calen
socis col·laboradors, que ens ajudin econòmicament, i també que puguin fer de voluntaris per a
les diferents tasques de cada dia: censar, alimentar, portar-los al veterinari si els cal, esterilitzar, etc.
Hem creat també un grup de Facebook
GADAG Sant Celoni (Grup)
gadag@outlook.es
Grup d’Acció en Defensa dels Animals del Montseny
Carrer Nou 19, tel.: 93 653 60 07
08474 Gualba (Vallès Oriental)

Grups municipals
Davant reptes
majúsculs, més
energia que mai!
Vivim moments complexes i convulsos, plenament immersos en
una pandèmia, no només sanitària sinó també socioeconòmica, emmarcada també en una emergència
climàtica global. Però aquests temps també ens estan
ensenyant que som capaços de viure millor, que
el més important és cuidar i cuidar-nos, que ens
necessitem a tots i totes, i que cada petita acció
compta.
Per això, plenament compromesos a estar al costat de
les persones, especialment en aquests moments difícils, ens reafirmem en el repte que vam plantejar-nos
en encetar aquest mandat: renovar Sant Celoni i la

Unitat i mesures
per fer front a
una economia
de postguerra
Benvolguts professionals dels sector sanitari
No podríem començar el primer missatge que dirigim a la
població des de l’inici de la pandèmia sense agrair l’esforç
titànic que heu fet al llarg de tots aquests mesos. Metges i
metgesses, infermers i infermers, d’hospitals i residències,
auxiliars, ens heu descobert nous límits de la resistència física i mental de l’ésser humà, en haver d’enfrontar-se dia rere
dia i sense descans a un virus per tots desconegut i d’extrema virulència, al patiment dels malalts i dels familiars de les
víctimes. Gràcies de tot cor per convertir-vos en el pilar que
ha sostingut un sistema sanitari que s’ha vist col·lapsat, llastrat durant l’última dècada per les retallades dels governs de
dretes que han ostentat el poder a Espanya i Catalunya. Per
tot, us mereixeu la responsabilitat de la població i el reconeixement per part de la classe política, que s’han de traduir en
un compliment estricte de les normes de prevenció per part
dels primers, i en l’assoliment d’unes condicions de treball i
uns salaris dignes per part dels segons.

Covid-19:
pandèmia i crisi
Voldríem començar aquest article
agraïnt a tot el personal sanitari
del CAP i de l’Hospital de Sant
Celoni que ha estat al peu del
canó aquests darrers mesos dedicant jornades maratonianes a combatre el coronavirus, posant en risc la
seva pròpia salut, així com a totes les persones que
han treballat en serveis essencials durant aquest confinament que hem viscut.
El Covid-19 ha alterat les vides de la gent de Sant
Celoni i la Batllòria igual que ho ha fet de la resta del
país. A banda de l’afectació en forma de greu malaltia que ha acabat amb la vida de moltes persones, la
interrupció de la nostra activitat ha provocat moments
molt difícils a autònoms, treballadors de l’àmbit dels
serveis, personal que treballa a les fàbriques del mu-

Els reptes
pendents,
per quan?
Fa una mica més d’un any, durant la campanya electoral, des de la CUP ja identificàvem diversos reptes
de futur que el govern de Sant Celoni i la Batllòria -fos
del color que fos- hauria d’encarar amb urgència:
l’envelliment de la població, l’emergència climàtica o l’accés a l’habitatge. Ara, en plena pandèmia
i amb una crisi econòmica i social al cap del carrer,
aquests reptes no són els únics, però sí que són majúsculs i ens adverteixen de com pot ser el poble en
un futur proper.
De tots ells, l’envelliment de la població és potser un
dels més silenciats. Els governs -i sembla que el de

Batllòria. I fer-ho tenint en compte els reptes que ens
planteja l’actualitat, amb visió de futur, comptant amb
la implicació i complicitat de tots els veïns i veïnes del
municipi.
Per això ja haureu vist de manera resumida en aquest
Informatiu tots els projectes que estem tirant endavant. Posant més recursos per millorar el contracte
de neteja viària i preparant els estudis per implantar
un sistema més sostenible de recollida de residus,
el porta a porta. Portant a terme plans i actuacions
de millores de l’entorn, de manteniment de lleres de
rius, de restauració d’espais naturals... Preparant un
pla director i inversions que comencin a endreçar les
nostres voreres i carrers. Implementant millores d’eficiència energètica en l’enllumenat i en equipaments. I
iniciant el procediment que ens ha de permetre dibuixar el Sant Celoni i la Batllòria del futur: el nou POUM.

Celonins i celonines, batlloriencs i batllorienques
Ens toca refer-nos d’una economia de postguerra: paràlisi
de l’activitat, en tots els sectors, que ha causat el tancament de més de 100.000 empreses a tot l’estat i que moltes
altres transitin el llindar de la supervivència, les limitacions
de mobilitat, provocant una davallada del turisme, i un estat
que ha disparat la despesa pública per a poder sufragar els
ERTO que s’han aplicat a milers de treballadors, evitant un
creixement desaforat de la taxa d’atur.
Des que es van començar a observar les primeres conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia, el PSC
de Sant Celoni i la Batllòria vam creure que era essencial treballar en dos fronts: d’una banda, donar una ràpida
resposta a les necessitats generades pel confinament, en
primera instància, i per la represa, més tard; i de l’altra, assumir la necessitat futura d’un pla ambiciós de reactivació
econòmica al municipi. Amb aquest doble objectiu, a mitjans d’abril vam presentar a tots els grups municipals un
document amb un conjunt de propostes vertebrat en cinc
eixos: avantatges fiscals, com la condonació o ajornament
del pagament de l’IBI o la taxa d’escombraries, la creació
d’un fons per a ajuts als més vulnerables, la suspensió dels
cànons municipals i el manteniment dels llocs de treball en
les empreses adjudicatàries, l’increment del Pla d’Inversions
municipal, com una eina per a la creació de llocs de treball,

nicipi, etc. Parlem de molta gent que ha vist com els
seus ingressos passaven a ser zero d’un dia per l’altre
o que ha hagut de sobreviure amb uns ERTO que es
van cobrar amb molt de retard.
Aquesta és l’altra cara del Covid-19, l’afectació econòmica que ha tingut i que ha colpejat, una crisi econòmica més, la gent més vulnerable amb la màxima
virulència.
Des de l’Ajuntament hem posat totes les eines possibles per suavitzar aquest cop. Per una banda, des
de l’àmbit més social, hem estat ajudant a cobrir les
necessitats més bàsiques a famílies vulnerables (amb
el programa Xec aliment fresc per comprar al Mercat
Municipal) i amb infants (repartint 415 targetes moneder als que disposen d’ajut de menjador i 26 targetes SIM per facilitar el seguiment de les classes des
de casa a famílies sense connexió a Internet). En el
camp de l’habitatge, hem intercedit perquè veïns que

Hem engegat tots els projectes dels nous equipaments que aniran veient la llum al llarg del mandat: la
piscina municipal descoberta, el nou casal de la gent
gran, millores en tots els equipaments esportius municipals, l’ampliació de recursos per adquirir més habitatge social, l’endreça del cementiri municipal i plans
de millora de l’espai públic dels nostres barris, entre
d’altres.
Sabem que hi ha molta feina per fer, i que els moments que vivim no són fàcils. Però també sabem que
hi ha molta gent amb ganes d’implicar-se i de donar el
millor per millorar el que tenim.
Gràcies per comptar amb vosaltres.
Seguim!

Grup municipal de Junts per Catalunya
santceloni.juntsxcat@gmail.com

i la creació d’un fons de suport al comerç i l’empresa local.
La presentació d’aquest document va catalitzar la formació
d’una taula de treball dels diversos grups municipals, que
ha anat acordant mesures com ara l’ampliació de l’espai
de terrasses o l’establiment d’una línia d’ajuts als comerços
per al pagament de lloguers.
En una situació en què regna la incertesa, l’única evidència
és que d’aquesta tant sols en sortirem si es mantenen unides totes les administracions que estan disposades a treballar per aconseguir-ho. Des del Govern d’Espanya, com
a representant d’un estat membre de la Unió Europea, a
qui demanem que es converteixi en garant del projecte i
l’esperit europeista, juntament amb França, Alemanya, Itàlia
i Portugal, i derroti la insolidaritat de països com Holanda,
Àustria, Bèlgica o Irlanda (mal anomenats austers) que viuen
de l’especulació i els avantatges fiscals a les grans corporacions; fins al nostre Ajuntament i a cadascuna de les formacions polítiques que el componen, autoexigint-nos ambició i
consciència de la gravetat de la situació en l’elaboració d’un
pla que ens ha de permetre recuperar-nos d’aquest embat.

PSC de Sant Celoni i
la Batllòria
gmpsc@santceloni.cat

no podien pagar el lloguer arribessin a acords amb
els seus propietaris i hem gestionat les ajudes al lloguer Covid-19. I en el camp econòmic, són diverses
les mesures que hem engegat: hem posposat el pagament dels tributs, hem ajudat els bars bonificant el
100% del cost de les terrasses fins que no es recuperi
la normalitat, els hem reduït la taxa de gestió de residus, hem creat una línia de subvencions i els oferim
un acompanyament telemàtic per assessorar-los amb
el que necessitin.
Ajudem-nos ara, entre tots, a aturar la propagació del
virus amb les mesures que ens han indicat les autoritats sanitàries mentre recuperem les nostres activitats.
Ens en sortirem.

Grup Municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
santceloni@esquerra.cat

Sant Celoni no n’és una excepció- estan contemplant
amb passivitat l’evidència que cada vegada les persones vivim més anys i que això modificarà les necessitats d’una bona part de la població, exigint també un
canvi i una ampliació de les solucions que s’ofereixen
des de l’administració pública.

Batllòria per garantir la màxima autonomia durant el
màxim de temps; cal que busquem estratègies per
augmentar les places a les residències assistides;
accions i programes per detectar i abordar la pobresa
persistent i invisibilitzada a la tercera edat, que massa
sovint es manifesta en una mala nutrició.

És cert que els darrers anys s’ha ampliat el Servei
d’Assistència Domiciliària, que s’ofereixen tallers i
cursos per promoure un envelliment saludable i que
s’està treballant en un canvi d’ubicació del Casal de
la Gent Gran, que ha quedat petit. Però el que fa de
l’envelliment un repte majúscul és justament allò que
s’està deixant de banda: pobresa, alimentació i habitatge en el col·lectiu de la gent gran.

De moment, no sembla que l’equip de govern hagi
posat fil a l’agulla per abordar aquest repte majúscul.
Els celonins i batlloriencs ens podem permetre deixar per més endavant aquestes qüestions? El temps
passa, i allò que vam plantejar com un repte de futur
comença a ser una realitat del present.

Cal que posem a l’agenda política la necessitat que
existeixin habitatges dotacionals a Sant Celoni i la

CUP Sant Celoni
santceloni@cup.cat
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Exposicions
RECTORIA VELLA

Martí Boada

Del 5 de setembre
a l’1 de novembre

Doctor en ciències ambientals,
geògraf i naturalista

Imatges del romànic
del Montseny
Fotografies de Mariano Pagès
Inauguració:
Dissabte, 5 de setembre a les 7 de la tarda
Horari:
Dijous, divendres i dissabtes, de 5 a 8 del vespre.
Diumenges i festius, de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del
migdia i de 5 a 8 del vespre
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artí Boada és
celoní de naixement i de cor.
Doctor en ciències ambientals,
geògraf i naturalista ara s’acaba de jubilar de la
Universitat però continua actiu
en diversos àmbits. Ha voltat per
tot el món i ens parla de primera
mà del canvi climàtic i de com
podem intervenir-hi tots.
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Estic molt enamorat del meu paisatge reduir de veritat la nostra petjada de
llúdrigues que han vingut, no n’hem
local i a més, tinc una confessió
carboni. Això és molt important a
deixat anar cap. Això vol dir que es
poc coneguda. La gent m’associa
escala personal.
compleixen unes condicions: l’aigua
al Montseny però jo sóc molt més
està neta física i químicament, unes
montnegrí i la vall que em té el cor
Creus que ens falta saber que el
bandes de peix grans que són el seu
robat és la Vall d’Olzinelles, és una
canvi climàtic afecta la salut?
aliment... És una gran notícia.
joia. Planetàriament he treballat a
Està perfectament estudiat! Els cops
Destacaries algun altre moment llocs increïbles, el que m’ha impactat de calor, la contaminació.... és evident
més és l’Antàrtida. Quan arribes allà
però és difícil de quantificar. Però fins
clau de la teva trajectòria?
en un territori que no és de ningú, on i tot afecta la capacitat reproductora:
L’altre moment històric és quan vam
l’esperma és menys fèrtil. El medi
fundar la primera escola de natura de el tractat antàrtic diu que està posat
l’estat espanyol a Can Lleonart, Santa al servei de la pau i la ciència... És un ambient alterat i modificat té efectes
clarament en la salut.
Fe, amb els primers itineraris, i infor- paisatge pristí. Aquella bellessa... hi
mació per ajudar els nens a entendre ha blancs, blaus, verds infinits. Saps

I veurem canvis en el clima?
Un tema que sí que viurem són els
incendis forestals. Ara ja tenim uns
focs de sisena generació, no tenen
precedents històrics. El que ha passat
a Austràlia, a Bolívia, a Rússia, això
ho tindrem aquí. Són focs que no es
poden apagar. Tenen una càrrega tant
forta que no es pot fer res. Està lligat
a l’augment de temperatures i al tipus
de boscos que tenim. A Sant Celoni
tenim 50 mil hectàrees de bosc i
hem passat de tenir 1500 arbres per
hectàrea a 15 mil. El dia que se sumin
factors com una pujada de temperatures, l’ambient sec, aquests boscos
sense gestió i amb un augment de
massa forestal... les previsions son
força negatives. No és fàcil. Hi ha una
part que no controlem els humans.
Els boscos creixen per una energia
que cau del cel. I el cost de mantenir
això és incommensurable.
Tenim molts deures per fer
Deu ni do! Hem de capacitar, una
persona ben informada sempre
multiplica. Els coneixements son els
que ens han de donar criteri. Tenim
molta feina tots.
Quin és el millor racó
de Sant Celoni per perdre’s
La Vall d’Olzinelles i al nucli urbà el
carrer de les Valls. Té un toc històric
que m’agrada. També els Maribuaus,
amb una gran història humana.
On portaries algú de fora?
Repeteixo, a la Vall d’Olzinelles
o al Sot de bocs
Si fossis alcalde del poble,
què faries?
Ui, em vols molt mal! Faria tots els
possibles per obrir processos participatius sincers i entendre que més
enllà de l’ajuntament i els funcionaris
hi ha la societat civil que és molt
important.
Com t’imagines el poble al 2030?
No creixerà gaire més perquè està
encaixonat. No li faig un mal auguri.
No veig que vagi malament. Em
preocupa la gestió del municipi amb
les fortes pertorbacions com el tema
dels focs. Per a mi la gestió dels
boscos és un imperatiu.
Un desig per Sant Celoni
Que sigui un poble participatiu i
inclusiu. Que vagi endavant en una
línia positiva. Crec que té bones
peces per fer una bona partida
existencial.
El millor record que tens lligat
amb el municipi
Molts! De jove, quan caminava cap
a la Salle, passava pels carrers del
poble i recordo algun carrer que hi
havia un ferrer ferrant cavalls, els
pagesos que tenien la vaca dins
el poble... va fer molt agradable la
meva infància.
Podeu escoltar tota l’entrevista
a www.radiosantceloni.cat

