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Pressupost 2006:
les persones i l’entorn,
protagonistes
El pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2006 es caracteritza per mantenir i incrementar
en qualitat i quantitat, els serveis a la ciutadania. L’espai físic, el medi on es desplega la vida
celonina, és l’altre gran focus d’atenció.

Els pressupost municipal pel 2006, puja un total de 17.687.409 euros (incloent-hi les inversions).
Abasta quatre grans àmbits: Atenció a les persones, Atenció a l’entorn, Administració general
i planificació i Deute financer. Amb aquesta previsió s’afronta un nou exercici seguint la línia
dels darrers anys: més i millors serveis. El creixement de la vila fa augmentar aquesta exigència
en tots els fronts, per la qual cosa, la corresponsabilitat Ciutadania-Administració esdevé
imprescindible per mantenir el creixement sostingut dels últims anys. El pressupost per al 2006
es va aprovar inicialment en el Ple de l’Ajuntament del dia 30 de gener, amb els vots a favor
dels grups municipals del PSC, ERC, ICV i  els vots en contra de CiU.

El pressupost d’un Ajuntament es compon d’un volum considerable d’aspectes, que no es poden
reflectir en l’espai que permet un butlletí. Molts d’aquests aspectes representen la continuïtat
de serveis que ja es prestaven en l’exercici anterior i, lògicament, en menor mesura, hi ha les
novetats que cal ressaltar. En aquesta línia, són remarcables els següents:

ATENCIÓ  A  LES  PERSONES

Cultura - Projectes de divulgació i conservació del patrimoni.
- Augment de l’oferta del Centre Municipal 
  d’Expressió-Escola de Música.
- 1r festival de Música Clàssica del Baix Montseny.

Educació - Programa de millora integral de l’edifici CEIP Pallerola.
- Projecte ampliació CEIP Montnegre.
- Projecte de millora i ampliació de l’IES Baix Montseny.

Esports - Grada coberta camp de futbol.
- Projecte nou pavelló.

Joventut - Parc d’activitats del Pertegàs (skate park, jocs infantils...).
- Pla Jove 2005 - 09: consolidació.

Gent gran - Augment del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) per a
  persones dependents.

Infància - Posada en servei del Centre de Desenvolupament Infantil
  i Atenció Precoç (CDIAP) (Infants de 0 - 6 anys).
- Redacció del projecte executiu de l’Escola Bressol 
  Municipal.

Treball - Reforçament del Servei Municipal d’Ocupació, tant en
  la vessant d’orientació com en la d’assessorament per 
  a la creació d’empreses.

Salut comunitària - Inici construcció nou Centre d’Atenció Primària.
- Impuls de l’ampliació de l’Hospital.
- Ambulàncies complementàries d’urgències.
- Nou tanatori.
- Pla d’igualtat (Prevenció de la violència de gènere...).

Comunicació - Augment de la interactivitat del WEB municipal (gestions
  on-line; secció entitats...).
- Pla especial antenes de radiocomunicació.

Seguretat - Augment recursos per a prevenció de riscos
   i protecció civil.

- Major oferta en educació viària.

i festes

Francesc Garcia
Regidor d’Economia

" El pressupost
d’enguany fa
una aposta
important per
l’atenció a les
persones i la
millora de les
infraestructures"

Començar l’any vol dir també revisar el nivell
d’assoliment dels reptes plantejats. Per bé que
l’acció de govern se centra en cicles de quatre
anys, és important fer una ullada periòdica per
valorar si la feina va per bon camí.

En aquest sentit, durant el 2005, la impressió
és d’haver assolit resultats positius en els as-
pectes associats a serveis de lleure, cultura,
salut i participació (obertura del Centre Muni-
cipal d’Esports Sot de les Granotes; creixement
del Centre Municipal d’Expressió Escola de
Música; primer curs de l’escola la Tordera en
el nou edifici; bones dinàmiques en matèria
de festes; subvencions a entitats; diagnosi
participativa elaborada; impuls al projecte
d’ampliació de l’Hospital i inici de redacció del
projecte del nou CAP, etc.). També són desta-
cables els avenços en matèria d’urbanisme i
mobilitat (Pla de millora de l’espai de Derivados
Forestales; Pla municipal d’habitatge; plans de
 centre de Sant Celoni i la Batllòria; projectes
executius de nous accessos per al carrer del
Dr. Trueta, les Torres i Roger de Flor, ja com-
pletats; alternativa a la variant de la C-35 a la
Batllòria definida; urbanització de can Sans
iniciada...). En matèria de serveis socials i
comunitaris, ha estat un any modest en evolu-
ció, per bé que són remarcables l’obertura del
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció
Precoç i la redacció del Pla d’atenció a les
persones dependents, que es començarà a
desplegar enguany. En el manteniment de la
via pública és on es detecta necessitat de
millorar. Per això en el pressupost aprovat
inicialment pel Ple de l’Ajuntament del dia 30
de gener, s’ha previst reforçar significativament
aquests àmbits d’actuació que no han pogut
experimentar la mateixa evolució que d’altres.

En aquest butlletí oferim, als ciutadans i ciuta-
danes, l’oportunitat de copsar com es distribueix
el pressupost municipal, així com algunes de
les accions més destacades per al 2006.

Des d’una perspectiva general, entenem que
el desenvolupament que experimenta el muni-
cipi, equilibrat, sostenible, aporta una òptima
qualitat de vida així com una correcta capacitat
d’acollida de persones nouvingudes. El treball
en coalició fonamentat en l’Acord de Govern i
mantingut a base de respecte, diàleg i treball,
aporta un impuls polític obert i enriquidor que
permet avançar amb seguretat en aquesta línia
(el Pla d’equipaments  municipals 2006-2015
que s’ha iniciat recentment, és un bon exemple
d’anticipació per garantir respostes adequades
al creixement de població que es va posant de
manifest).

A l’entrada de  febrer no podem passar per alt
la proximitat d’un dels esdeveniments més
importants del nostre calendari festiu: el Ball
de Gitanes. És un plaer constatar la vitalitat de
la festa en el context d’un Carnaval que cada
any compte  amb més participació. Com sem-
pre i en nom de la corporació, us convido a
gaudir-ne amb esperit alegre i cívic.
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- Consolidació i millores del Sant Celoni Bus.

Manteniment
de l’espai públic

ATENCIÓ A L’ENTORN

Parcs i jardins

- Programa de millores en l’accessibilitat de vianants
  (supressió barreres arquitectòniques).
- Ascensor adaptat a l’edifici Casa de la Vila.
- Reasfaltats de diversos carrers.

- Millora i renovació d’una part molt important
 dels jocs infantils dels parcs i places.

Neteja viària,
recollida i reciclatge
de residus

- Disseny de noves zones d’aportació
  de contenidors soterrats.

Urbanisme comercial - Urbanització dels carrers Major i
   d’Anselm Clavé.
- Adequació noves zones d’aparcament.

Urbanisme
- Projecte d’urbanització de Boscos del Montnegre.
- Barri de la Força: urbanització carrer de la Mosca.
- Urbanització Turó Mare de Déu del Puig.
- Urbanització can Giralt.

Medi ambient - Pla especial de protecció de les zones de ribera.

Sostenibilitat - Implantació del Programa d’estalvi d’energia elèctrica.
- Implantació de sistema de certificació ambiental a
  2 equipaments municipals.

Infrastructures
- Construcció del vial paral·lel de la C-35
  (tram les Torres – c/Olzinelles ).
- Nou accés a Sant Celoni pel c/ Dr. Trueta.

Habitatge

- Nous habitatges de protecció oficial a la zona de  les Torres.

- Instal·lació de l’Oficina Municipal d’Habitatge.

Transport públic

Per segon any consecutiu el Consell de Poble de la Batllòria ha fet la proposta
d’un pressupost d’inversions. El resultat de l’intens treball d’anàlisi i debat dut
a terme d’ençà la creació del Consell, ha portat a disposar de criteris sòlids que
han permès establir una priorització nítida de les grans actuacions. El producte
d’aquest treball és un pressupost d’inversions de 1.011.533 , que es
destinaran a les següents actuacions:

Urbanització c. Breda; Redacció projecte accessos pas de vianants estació;
Redacció projecte Sala Polivalent (associat a projecte ampliació CEIP Montnegre);
Execució obres accessos pas de vianants estació; Rehabilitació coberta de can
Bruguera; Redacció projecte passera per a vianants a la Tordera; Millores interiors
i seguretat de l'accés CEIP Montnegre; Mobiliari i equipament edifici Miquel
Mateu; Redacció de projectes associats al Pla de centre (pavimentació c. Major,
Safareig i ctra. Vella); Adequació elèctrica i focus camp de futbol; Redacció del
projecte global espais camp de futbol; Enjardinament de zona de can Pàmies;
Instal·lació de nova zona de jocs infantils.

- Organització dels procediments per facilitar el treball intern
  i les gestions de la ciutadania.
- Xarxa de treball corporatiu per millorar la gestió.
- Guia de serveis i acollida per a nous celonins i celonines.

IMPOSTOS41%

TAXES, CANONS I INGRESSOS
PATRIMONIALS

24%

TRANSFERÈNCIES
D'ADMINISTRACIONS
I CONVENIS

16 %

PRÉSTECS
PER A INVERSIÓ

19 %

ADMINISTRACIÓ GENERAL I PLANIFICACIÓ

Recursos tècnics - Connexió telemàtica de tots els edificis des d’on
  es gestionen serveis (parcialment amb fibra òptica).
- Renovació del 30% del parc informàtic.

Atenció ciutadana

La Batllòria: inversions de pes

Com es distribueixen els diners?

D’on provenen els diners?

13 %

0,18 %
6 %

12 %
10 %

1 %
6 %

0,2 %
1 %

6 %

45 %

Esports
Seguretat ciutadana

Transport urbà

Cultura i joventut
Serveis socials,

treball, salut comunitària

Urbanisme,
medi ambient

Comunicació i participació

Educació

Manteniment
de l’espai públic

Atenció a les persones  47 %

13 %

6 %

9 %

25 %

1 %

10 %

10 %10 %

6 %

3 %

Esports

Seguretat ciutadana

Transport urbà

Cultura i joventutServeis socials
i comunitaris

Educació

Comunicació
i participació

7 %

Urbanisme,
medi ambient

Manteniment de l’espai públic
Deute públic  6 %
(1.030.549,78   )

Administració
general
i planificació
13 %
(2.051.955,30    )

Deute públic  6 %
(84.417,43    )

(19.177,79    )

Administració
general
i planificació
1%

Atenció a les persones  35 %

Atenció a l’entorn 58 %

(7.614.032,04    )

(904.133,06    )

(535.231,97    )

Atenció a l’entorn 34 %
(5.447.912,11    )
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Josep M. Pasqual
1r tinent d’alcalde

Regidor de Sostenibilitat
i Ciutadania

sostenibilitat@santceloni.org

- Recuperar el carrer com a espai de convivència i relació.
- Reforçar l’educació cívica mitjançant la complicitat ciutadana.
- Intensificar polítiques públiques d’habitatge com a mecanisme de cohesió social.
- Dotar-nos d’eines clares d’informació, comunicació i d’intercanvi.
- Conèixer el grau de satisfacció o rebuig que els nostres serveis produeixen a la ciutadania.

Assolir aquests reptes significa avançar cap a un Sant Celoni més sostenible, i ens permet plantejar-nos iniciatives
i actuacions innovadores que donin respostes creatives a problemes socials i ambientals existents.

Proposar mesures de millora i fer arribar la vostra veu, vol dir aprendre i enriquir-nos mútuament, com una nova
manera d’exercir la ciutadania.

Sostenibilitat i Ciutadania

Objectius de
Ciutadania
per al 2006
La Regidoria de Ciutadania té
la missió d’ampliar la base dels
ciutadans i ciutadanes que
prenen part  en les decisions
que afecten  el municipi,
sabent convertir els processos
participatius en processos
educatius.

Objectiu 1
Dissenyar el model de participació ciutadana,
a partir de les propostes de la diagnosi participativa

PROJECTES:

a) Elaborar el Reglament de Participació Ciutadana.

b) Impulsar el model de participació com a eina de treball
compartit per al disseny del nostre poble.

c) Fer  una  enquesta ciutadana.

d) Crear un grup de millora intern per  millorar el model
organitzatiu.

Objectiu 2
Simplificar i apropar la gestió municipal a la ciutadania

PROJECTES:

a) Millorar els serveis municipals:

- Finestreta única

- Bústia de queixes i suggeriments

- Guia de serveis per als nouvinguts/carta d’acollida

b) Elaborar  el pressupost municipal per a programes i
projectes, de manera que sigui més accessible a la
ciutadania.

c)  Fer una nova ordenança de convivència i civisme amb
aportacions ciutadanes.

Objectiu 3
Enfortir el teixit  associatiu

PROJECTES:

a) Impulsar la creació de coordinadores d’entitats.

b) Assessorar  les entitats  per tal de millorar la seva capacitat
per obtenir recursos i arribar a més persones.

c) Impulsar l’  eina web com a element de comunicació i
informació de les  entitats  i  sssociacions del municipi.

d) Seminaris i campanyes de sensibilització cap a la participació
ciutadana.

Objectiu 4
Dinamitzar el Consell de Poble de  la Batllòria

PROJECTES:

a) Seminaris i tallers de millora.

b) Assessorament I suport municipal.

Governar significa respondre, rendir comptes. Els recursos públics són de tota la ciutadania i, per tant, la informació relativa a l’activitat
pública ha d’estar a disposició dels ciutadans i ciutadanes.  Governar significa també planificar, dissenyar, decidir, executar i avaluar polítiques,
tenint sempre en compte els compromisos electorals que han adquirit les forces de govern. El Programa de govern  és el document més
important per saber com es pretén complir amb aquests compromisos al llarg del mandat. Els programes de les diferents regidories, amb
caràcter anual, són l’instrument per concretar, en projectes i programes específics, com es compleix el Programa de govern i, sobretot, saber
com s’utilitzen  els diners públics.

Objectius de
Sostenibilitat
per al 2006
La Regidoria de Sostenibilitat a
més d’assumir el seguiment
d’actuacions que tinguin
incidència directa sobre el medi
ambient, coordina
l’ambientalització de gestió de
cada una de les àrees per tal de
garantir la progressiva integració
dels aspectes ambientals en la
gestió diària.

Objectiu 1
Impulsar polítiques en defensa del medi no urbà

PROJECTES:
a) Crear el grup de treball d’Acció territorial i medi 

ambient per impulsar i coordinar les actuacions 
relatives al medi no urbà.

b) Redactar el Pla especial de zones de ribera.

c) Elaborar una proposta d’actuació municipal dins
del parc Montnegre-Corredor.

Objectiu 2
Aplicar polítiques de  sostenibilitat en la gestió municipal

PROJECTES:

a) Avaluar i fer un  seguiment del Programa de
sostenibilitat.

b)  Fer prevaler  els vectors d’aigua i energia com a
eixos clau  del desenvolupament sostenible.

c) Fer un seguiment del programa  Compartir cotxe.

d) Iniciar un sistema de gestió ambiental (EMA’S) en
un equipament municipal.

Objectiu 3
Agenda 21 de Sant Celoni i  la Batllòria

PROJECTES :

a) Crear l’Oficina 21.

b) Fer que la  diagnosi i el Pla d’Acció
de l’Agenda 21 prevegin
els aspectes ambientals, socials
i econòmics del municipi.

c) Impulsar el Fòrum ciutadà 21 local.

Objectiu 4
Incentivar la  sostenibilitat en  el nostre municipi

PROJECTES:

a) Diagnosi ambiental del polígon Molí de les Planes.

b) Educació ambiental.
Agenda escolar 21 a l’IES Baix Montseny.

c) Coneixement de l’entorn.

ciutadania@santceloni.org

pasqualiaj@santceloni.org

Reptes de Sostenibilitat i Ciutadania:



informatiu08 1/2/06 14:57 Página 6 

Composición

C M Y CM MY CY CMY K

Josep Alsina
2n tinent d’alcalde
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 Creació de més places d’aparcament
a la zona centre de Sant Celoni

Per millorar i facilitar l’estacionament de
vehicles a la zona centre de Sant Celoni,
l’Ajuntament ha planificat la creació de 90
noves places d’estacionament gratuït. De
fet, una d’aquestes noves zones ja està en
funcionament, és al pati de l’antiga escola
Puigdollers, amb una capacitat de 23 vehicles.
Pel que fa a l’antiga caserna de la Guàrdia
Civil, s’està treballant per poder adequar el

solar com a zona de lliure aparcament amb
un total de 65 places.

Amb la creació d’aquestes places
d’estacionament gratuïtes es dóna resposta a
una demanda social d’estacionament a la zona
centre, i es garanteix l’alternativa a les places
eliminades en el recent tancament i conversió
en zona de vianants de la part de dalt del
carrer Major (6 places  d’estacionament lliures
i 6 places de zona blava). Aquestes darreres
6 places de zona blava s’han recol·locat en
una altra ubicació del carrer Major.

A més de la creació de noves places
d’estacionament gratuïtes, s’ha habilitat el
tram del carrer Major entre els carrers de Santa
Tecla i de Germà Emilià com a zona blava
amb una capacitat per a 18 places per tal
de facilitar el rodatge dels vehicles a les portes
d’una zona reservada per a vianants.

 Passos de vianants elevats
Amb l’objectiu de millorar
la visibilitat i garantir la
seguretat dels vianants,
aquestes darreres setmanes
s’ha senyalitzat dos nous
passos de vianants elevats,
pintats de color vermell, a
la carretera antiga de Gualba
i  al carrer de Joan Maragall
(veure fotos).

Inici d’obres aparcament públic a les Torres
Al sector les Torres ja s’han iniciat les obres de construcció d’un pàrquing per a vehicles amb
capacitat per a una vintena de cotxes disposats en bateria, amb dues places reservades per
a persones discapacitades.

23 places gratuïtes al pati del Puigdollers i 65  a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil

Creixement constant
del nombre de turismes
El nombre de noves places
d’aparcament, però, té una dada que hi
juga en contra, l’increment del nombre
de vehicles matriculats al municipi que
es registra any rere any.

alsinalj@santceloni.org

Any 2000   5.249 vehicles
Any 2001   5.461 vehicles
Any 2002   5.685 vehicles
Any 2003   5.882 vehicles
Any 2004   6.117 vehicles
Any 2005   6.476 vehicles

El continu creixement comercial de Sant Celoni es
consolidarà aquest any 2006 amb l’ampliació de
l’àrea de vianants al carrer de Torras i Bages, Major,
i d’Anselm Clavé. Aquest fet, juntament amb
l’increment sostingut de 250 cotxes/any que circulen
per Sant Celoni, avala el treball de l’equip de govern
de cara a  la construcció d’un aparcament soterrat a
la plaça Compte del Montseny, tot i el desinterès mos-
trat per part de diferents operadors d’aparcaments
(la rendibilitat prevista  no acompleix el seus objectius
de negoci). La construcció d’aquest aparcament con-
tinua sent una prioritat per a l’equip de govern i per
aquest motiu estem treballant conjuntament amb el
Departament de Comerç, Consum i Turisme de la
Generalitat de Catalunya en una nova línia de suport
als plans de dinamització comercial per a la construc-
ció d’aparcaments soterrats.
Així mateix l’Ajuntament continuarà treballant per
habilitar espais d’estacionament gratuïts i places
d’estacionament limitat, tot combinant les zones per
a vianants i comercials d’acord amb el Pla de Centre.
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 Lleuger descens de llicències d’obres sol·licitades
Malgrat la tendència continuista des de l’any 2000,
durant el 2005, s’ha constatat un lleuger descens de
sol·licituds d’obres majors envers el darrer any,
concretament 12 menys. Les sol·licituds d’obres majors
poden abastar tant habitatges unifamiliars, com
plurifamiliars, naus industrials, rehabilitacions,
ampliacions... En aquest sentit, una dada d’interès és
la previsió d’habitatges que es comunica mensualment
a la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, i que segons els fulls estadístics aportats, és
d’un total de 213 d’habitatges, partint de les llicències
d’obres atorgades.

Sant Celoni disposarà d’un catàleg de masies i cases rurals del municipi situades en
sòl no urbanitzable. L’Ajuntament ha acordat la redacció del Pla especial urbanístic
per a l’aprovació de catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, subvencionat
pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
i la Diputació de Barcelona.

Aquest catàleg estarà format per les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció
o de rehabilitació i justificarà les raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques
que en determinen la preservació i recuperació.

De cada masia o casa rural es confeccionarà una fitxa on constarà la tipologia, entorn,
l’ús actual, titularitat, l’estat de conservació de l’immoble o conjunt, situació de risc,
accessibilitat des dels camins públics... També hi constarà les justificacions que
aconsellen la recuperació i preservació (històriques, paisatgístiques...) a més de les

determinacions normatives de volumetria original, volums a rehabilitar, recuperar o suprimir, obres permeses, definició de materials i
cromatismes admesos, serveis, arranjament dels camins d’accés i altres que serviran de base per a la tramitació de llicències d’obres en
aquestes edificacions emplaçades en el sòl no urbanitzable, que pren especial relleu a Sant Celoni, arran de l’extensió del municipi i del
nombre de preexistències arreu del territori.

 Catàleg de masies i cases rurals de Sant Celoni,
element clau per a la seva preservació i recuperació
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Obres sol·licitades en els darrers anys

La Fundació San Benito de Alcántara ha atorgat una
menció especial a la reconstrucció del Pont Trencat
dins el IX Premi Internacional Puente de Alcántara
“per haver aconseguit conciliar de manera exemplar
l’estil propi del vell pont romà i el passat històric
de la ciutat amb les tècniques constructives
modernes”. El 6 de gener passat, el director del patronat
d’aquesta fundació, Antonio Sáenz de Miera, va visitar
el Pont Trencat acompanyat per l’alcalde, Joan Castaño,
el regidor de Cultura, Raül Casado i diversos membres
de la Fundació Pont Romà 2000 (veure foto). Les dues
obres premiades a la novena convocatòria del Premi
Internacional Puente de Alcántara són, corresponent a
la península Ibèrica, l’aprofitament hidroelèctric
d’Alqueva, sobre el riu Guadiana a Portugal, i,
corresponent a l’Amèrica Llatina, el projecte hidroelèctric
Caruachi, sobre el riu Caroní a Veneçuela. El lliurament
oficial del premi al Pont Trencat es farà el mes de març.

 La reconstrucció del Pont Trencat rep una menció especial
del IX Premi Internacional Puente de Alcántara
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Jordi Arenas
3r tinent d’alcalde

Regidor d’Infància i
Gent gran

Fe d’errades

A l’informatiu número 6 - desembre de 2005, va sortir publicat per error que el Pla parcial de la zona de can Giralt s’havia aprovat inicialment.
Actualment el projecte està a la darrera fase de redacció i prèviament a l’aprovació inicial, es mostrarà als propietaris de finques incloses en l’àmbit.

 El Centre de Desenvolupament Infantil CDIAP
Baix Montseny ja disposa d’un local adaptat
Un conveni entre la Mútua del Carme i l’Ajuntament de Sant Celoni ha permès habilitar com a CDIAP
(Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) una part del local que la Mútua del Carme
ocupa al carrer del Dos de Maig, 1.

L’actuació ha consistit a subdividir, amb mampares, els despatxos existents, adaptar les instal·lacions,
col·locar paviment de parquet, pintar i ubicar el mobiliari adient, tant per a adults com per a infants,
tenint en compte que aquest centre ofereix els seus serveis a infants de 0 a 6 anys, que presentin
algun trastorn en el seu desenvolupament o tinguin el risc de patir-lo, per causa orgànica,
psicològica o social i dones amb embarassos de risc.

Un cop condicionat l’espai a les necessitats del nou ús, el CDIAP-Baix Montseny disposa de cinc
despatxos d’atenció personalitzada (dues psicòlogues, una fisioterapeuta, una neuropediatra i una
treballadora social) amb una sala d’espera que ocupen uns noranta metres quadrats.

Recordem que el CDIAP Baix Montseny és una iniciativa del Departament de Benestar i Família de
la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb els ajuntaments del Baix Montseny. L’obertura del
CDIAP Baix Montseny permet que els usuaris/es que fins ara es desplaçaven al CDIAP Granollers
puguin ser atesos/es - amb la mateixa qualitat- més a prop dels seus domicilis. El Centre funciona
provisionalment a les instal·lacions de la Mútua del Carme i  més endavant es preveu que se situï a
l’edifici de l’Escola Bressol Municipal, de nova construcció.

Inauguració
23 de febrer de 2006  a les 18.30 h
amb la presència de la Consellera de Benestar i Familia
Anna Simó

 L’obertura del carrer de Breda, a punt
L’Ajuntament ha redactat una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana que
permetrà obrir el carrer de Breda. En el projecte d’urbanització -ja disponible- es defineixen
els espais lliures i viaris que connecten el carrer de Breda amb la carretera Vella, s’obre el pati
de can Bruguera i es milloren les condicions de seguretat en l’evacuació del centre cívic. Les
obres començaran durant aquest exercici.

Plànol explicatiu contingut de la modificació

L’Ajuntament de Sant Celoni va acordar en el
Ple de 27 de desembre de 2005 substituir les
plaques dels habitatges de protecció oficial
privada construïts en el període de la dictadura
que encara mantenen lla simbologia franquista.
D’aquesta manera es respon a la campanya
endegada pel Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per
a la substitució de tota la simbologia de règim
franquista en els habitatges de protecció oficial
finançada pels ajuntaments que ho acordin.

 Substitució
de plaques amb
simbologia
franquista als
habitatges de
protecció

Foto habitatge amb simbologia a substituir

" Amb el CDIAP
Baix Montseny

aconseguim
apropar un

servei bàsic per a
la població
infantil del

nostre territori”
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La nova legislació d’habitatge preveu que els ajuntaments
constituexin l’anomenat patrimoni municipal de sòl i d’habitatge.
Això vol dir que els béns municipals que provinguin de cessions
obligatòries fruit del desenvolupament d’àmbits urbanístics,
s’han de considerar diferenciats dels altres béns, i que els
recursos que generi aquest patrimoni es destinaran a atendre
necessitats d’habitatge de caràcter social, a finalitats
d’equipament comunitari, a generar activitat econòmica en
àrees deprimides o a gestionar sòl no urbanitzable. En
compliment d’aquesta legislació l’Ajuntament de Sant Celoni
ja ha redactat i constituït recentment aquest registre.

 Nou calendari d’adequació d’activitats
classificades legalitzades a la llei

L’any 2005, de les 91 llicències

sol·licitades, 12 corresponien a

adequacions i 79 a activitats de nova

implantació

El Ple Municipal de 27 de desembre de 2005
va acordar que les activitats legalitzades
existents, sotmeses a l’annex III d’activitats
classificades, ampliaven el termini
d’adequació a la llei integral de la intervenció
ambiental fins al 31 de desembre de 2006.

Així mateix, mitjançant modificació de

l’ordenança municipal, es va acordar la
simplificació de la documentació a aportar
consistent, fonamentalment amb una
certificació tècnica ambiental.

D’aquesta manera les activitats de l’annex
II.2 i III si no reben cap requeriment previ
hauran d’adequar-se el semestre que va de

juliol a desembre de 2006. De la mateixa
manera, el Departament de Medi Ambient de
la Generalitat està requerint a titulars d’activitats
classificades en l’annex I i II.1, de major
incidència ambiental, perquè s’adeqüin a la llei
abans de l’1 de gener de 2007.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTALTIPUS ANEX

0 0 1 0 1 2 2

0 2 1 1 4 2 1

9 6 7 9 15 12 7

20 30 34 30 37 30 28

2 42 35 32 41 52 53

31 80 78 72 98 98 91

ANEX I

ANEX II.1

ANEX II.2

ANEX III

ANEX IV

TOTAL

6

11

65

209

257

Comparativa de llicències sol·licitades des de l’entrada en vigor de la llei d’intervenció ambiental

13 %

87 %

 Més sòl per a habitatge de protecció oficial

Percentatges de tipus d’activitats sol·licitades aquest darrer any 2005
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Annex I

Annex II.1

Annex II.2

Annex III

Annex IV
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“L’Ajuntament
continuarà

treballant per la
prevenció

com a principal
garantia de

seguretat.”

Josep Manuel Bueno
Regidor de Seguretat

Ciutadana

 Exposició sobre la tinença
responsable d'animals de
companyia a Can Ramis
Del 18 al 30 de gener, Can Ramis va acollir una exposició sobre la
tinença responsable d'animals de companyia facilitada per la
Diputació de Barcelona. La relació entre els animals i l'home, el
seu comportament, les colònies de gats, les malalties, les races
perilloses, l'abandonament, la tinença i l'adopció... eren alguns
dels temes que s’hi tractaven.

9

Amb l’objectiu de dotar el municipi d’instruments preventius per
donar resposta a les possibles situacions de risc que es puguin
ocasionar, el passat 27 de desembre el Ple va aprovar el Pla d’actuació
municipal d’incendis forestals associat a l’INFOCAT (Pla d’incendis
forestals de Catalunya). Segons el regidor de Seguretat Ciutadana,
Manel Bueno, calia aprovar el Pla “no només perquè la normativa
autonòmica que regula la matèria ho exigeix, sinó perquè la
naturalesa de l’entorn natural en què es troba Sant Celoni implica
un risc que cal preveure”. El Pla d’actuació municipal és l’eina clau
per a l’adequada gestió i resolució de situacions que puguin posar
en perill els habitants del municipi i el marc d’actuació propici per
a un servei eficaç de protecció civil que ha de prestar l’Ajuntament.
Actualment, a l’àmbit municipal, ja es disposa d’un manual
d’actuació per a incendis forestals elaborat per la Diputació de
Barcelona, un document àgil i operatiu que es revisa i s’actualitza
anualment. D’altra banda, s’ha elaborat una guia d’evacuació de
les urbanitzacions Can Coll, Cal Batlle i Boscos del Montnegre
(als veïns de les quals se’ls va repartir un plànol plastificat amb les
rutes d’evacuació i un quadern amb consells per a la prevenció
d’incendis i instruccions per evacuar la urbanització en cas de
necessitat)  i aviat s’ampliarà a d’altres urbanitzacions del municipi.
Actualment es duen a terme actuacions per crear perímetres de
seguretat al voltant de les urbanitzacions.

 Aprovació del Pla d’actuació
municipal d’incendis forestals

 Una càmera única al món
enregistra el cel al Montseny
Des de gener de 2006, el firmament nocturn visible des del
Montseny és enregistrat de manera continua amb una càmera CCD
única al món. Aquest instrument forma part del projecte de l’Institut
d’Estudis Espacials de Catalunya i de la Xarxa d’Investigació sobre
Bòlids i Meteorits (www.spmn.uji.es) i és operat pel Dr. Josep M.
Trigo, investigador de  l’Institut de Ciències de l’Espai (IEEC-CSIC).
El prototip estudia l’entrada de matèria interplanetària a l’atmosfera
terrestre en una àrea superior als 800.000 km2. Partícules provenint
d’asteroides i cometes entren a gran velocitat a l’atmosfera tot
produint estels fugaços o, si són més lluminosos, les anomenades
boles de foc o bòlids. Es pretén reconstruir les trajectòries
atmosfèriques d’aquestes partícules i recuperar meteorits quan
sobrevisquin, tal com van fer els membres d’aquesta xarxa
d’investigació amb el meteorit Villalbeto de la Peña. El Dr. Trigo
considera que “és urgent que els municipis situats al voltant del
Montseny adoptin els plans de protecció del cel fosc dictats per la
Generalitat de Catalunya per tal que el firmament continuï sent
patrimoni de tots i porti més progrés a les comarques”.

Primer meteor enregistrat a l’estació Montseny el 19 de gener de 2006

Animals domèstics
abandonats

Si us trobeu un animal abandonat cal que aviseu la Policia
Local o el porteu a les dependències de la Policia. Els
animals recollits són derivats al CAD (Centre d’Acollida
d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental)
o recollits per una empresa contractada per fer aquest
servei. Tant en un cas com en un altre es prioritza l’adopció
-sempre que aquesta sigui possible i viable.

Aquestes són les fotografies dels animals abandonats al
municipi durant el mes de gener.

gener
2006
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  Col·locació d’un porxo
al CEIP Montnegre
L’ Ajuntament de Sant Celoni ha col·locat aquest Nadal un porxo que uneix l’edifici
central del CEIP Montnegre amb un dels mòduls prefabricats que hi ha a l’escola
per garantir que els infants puguin traslladar-se d’un espai als altres els dies de
pluja. Recordem que fins que no es disposi de l’edifici definitiu, i per tal de donar
resposta a la provisionalitat d’aquests anys, el Departament d’Educació ha anat
col·locant, al llarg dels darrers dos anys, dos mòduls prefabricats que han provocat
una certa dispersió dels espais.

L’increment del nombre d’habitants de  la Batllòria  provoca  un ràpid creixement
del nombre d’alumnes del CEIP Montnegre i l’escola ha quedat petita. Durant l’any
2005, l’Ajuntament ha cedit al Departament d’Educació els terrenys adjacents a
l’escola per tal d’ampliar  el centre. Enguany, el Departament d’Educació redactarà
el projecte d’ampliació del centre. Es projectarà un edifici de dues línies que
es construirà en dues fases.

  15 alumnes del PTT fan
el curs de manipuladors
d’aliments
Els dies 24 de novembre i 13 de desembre de 2005
un total de 15 alumnes del Pla de  transició al  treball
(PTT) van participar en un curs de formació de
manipuladors d’aliments organitzat per l’àmbit de
Salut  Comunitària i Consum de l’Ajuntament. Aquest
treball en xarxa respon a la necessitat de tenir joves
que inverteixin en la seva formació amb la finalitat
de donar un bon servei a les empreses del municipi.
L’activitat s’emmarca en el crèdit Manipulació de
productes alimentaris del Programa de formació del
mòdul d’auxiliar de  comerç, oficina i atenció al públic,
que forma  els joves per poder desenvolupar el perfil
de dependent/a de venda, reposador/a, caixer/a
d’empreses del petit comerç, grans superfícies i
supermercats, d'on es manipulen aliments. Els perfils
professionals que requereix aquest tipus de formació
que s’imparteix en el mòdul són: carnisser/a, peixater/a,
xarcuter/a, flequer/a, fruiter/a.

Català oral
Conèixer el vocabulari bàsic i les expressions
més comunes per tal de fer del català la llengua
d’acollida i de comunicació de les persones
nouvingudes.

Horari:
Dimarts i dijous de 15 a 16.30 h (grup A)
Dimarts i dijous de 20 a 21.30 h (grup B)
Del 21 de febrer al 15 de juny

Informàtica
Introducció a la informàtica:
Introducció als conceptes fonamentals de la
informàtica, a les principals eines del sistema
operatiu Windows i als procediments comuns
que cal conèixer per utilitzar els programes
més usuals.

Horari:
Dilluns i dimecres de 16 a 18 h
Del 20 de febrer al 14 de juny

Ofimàtica
Programes d’ofimàtica de la suite Microsoft
Office (Word, Excel i Access).

Horari:
Dilluns i dimecres de 18 a 20 h (grup A)
Dilluns i dimecres  de 20 a 22 h (grup B)
Del 20 de febrer al 14 de juny

Ofimàtica  avançada
Opcions avançades d’Excel, Word i Access.
Combinació de documents de Word amb fulls
de càlcul i de fulls de càlcul amb base de dades.
Introducció a PowerPoint.

Horari:
Dimarts i dijous de 16 a 18 h
Del 21 de febrer al 15 de juny

Iniciació a Internet (30h)
Navegació i recerca de pàgines web, correu
electrònic i videoconferència amb Internet
Explorer, Outlook Express i Messenger.

Horari:
Dimarts i dijous de 18 a 20 h
Del 21 de febrer al 18 d’abril

Fotografia digital amb Photoshop (30h)
Retoc d’imatges capturades des de càmera
digital, escànner o  Internet, addició d’efectes,
disseny d’imatges digitals (rètols, botons,
icones...) per a presentacions informàtiques o
per a la web.

Horari:
Dimarts i dijous de 20 a 22 h
Del 21 de febrer al 18 d’abril

Presentacions amb PowerPoint (20h)
Creació de seqüències de diapositives amb
efectes de transició i capacitats multimèdia
per a presentacions de gestió, conferència,
exposicions públiques o escolars, etcètera.

Horari:
Divendres de 18 a 20 h
Del 24 de febrer al 5 de maig

Il·lustració amb CorelDraw (30h)
Creació d’imatges vectorials escalables
orientades cap al disseny d’imatge corporativa
(logos, fullets,  tríptics) i arts gràfiques
(portades, pòsters, etc.).

Horari:
Divendres de 20 a 22 h
Del 24 de febrer al 9 de juny

Taller de pintura: pastel a l’oli
Tècnica més estable que el pastel normal  que
permet grans degradats i pot ser manipulat
amb pinzell.

Horari:
Dilluns de 19 a 21 h
Del 20 de març al 12 de juny

Inici de nous cursos a l’Escola d’ Adults

CENTRE DE FORMACIÓ
D’ADULTS BAIX MONTSENY

Horari d’atenció al públic
de dilluns a divendres de 15 a 21 h
C/ Torras i Bages,12, 1r.

Tel  93 864 12 25
Fax  93 867 20 62
cfadults@santceloni.org
www.santceloni.org

Informació i matrícula:
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10 anys de la festa de
Sant Antoni Abat El Sot
de les Granotes va ser un any
més el lloc de concentració
del bestiar i esmorzar per a
tots els cavallers i carreters.
Després de la missa, es va fer
la tradicional benedicció dels
animals a la plaça de
l'Església, seguida d’una
cercavila.

Imatges de les festes d’hivern

Parc de Nadal al Pavelló
Municipal d'Esports

Tres dies de Parc de Nadal al Pavelló
van oferir aventura, tallers, jocs

tradicionals, inflables, maquillatge i
un gran nombre d'activitats

lúdiques a infants i joves.

Els Reis d’Orient, tot i la pluja
Un any més ses Majestats els Reis d’Orient van
acudir a la cita. La pluja no va ser impediment
per rebre els infants i les seves peticions. A la
Batllòria la Colla de Geganters i Grallers es van
encarregar d’organitzar la rebuda reial.

Diada  Sardanista amb concert de cobla i coral
La Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona va participar diumenge 15 de gener
a la Diada  Sardanista organitzada per l'Agrupació Sardanista Baix Montseny.

Al matí hi va haver la ballada i a la tarda, concert de cobla i coral a l’Ateneu
amb les veus de la coral Briançó i la coral de Cardedeu dirigides per Emilio de
la Linde. La presència del mestre Manuel Oltra, autor d’algunes de les peces

que es van interpretar, dirigint el conjunt, va ser un fet inoblidable.

Concert de la Jove
Orquestra i Cor del Vallès
Oriental
L’Ateneu va acollir el 8 de gener el
concert de Cap d’ Any de la Jove
Orquestra i Cor del Vallès Oriental.
Entre els participants hi havia
representació celonina.

 Punt 7 Ràdio potencia els
espais d’informació local
Punt 7 Ràdio Sant Celoni  va engegar  el mes de gener dos nous espais de
notícies: els butlletins horaris, que s’emeten durant el dia, i un informatiu
setmanal, que s’emet cada divendres a les 9 del vespre.

L’INFO7, l’informatiu de Punt 7 Ràdio, és un espai de notícies de Sant Celoni i
el Baix Montseny, que vol oferir continguts útils i d’interès als ciutadans. El
programa inclou les notícies locals i comarcals de la setmana, connexions amb
les nostres poblacions veïnes, un reportatge en profunditat sobre temes de Sant
Celoni i un resum d’informacions estatals d’interès. També recull l’agenda
d’activitats per al cap de setmana i el calendari esportiu de partits. L’horari
d’emissió de l’INFO7 és cada divendres a les 9 del vespre i també es reemet
el diumenge a 2/4 de 2.

D’altra banda, Punt 7 Ràdio Sant Celoni també emet els Butlletins, petits espais
informatius d’uns 3 minuts de duració, que ofereixen algunes notícies locals i
l’agenda del dia. Els butlletins es renoven periòdicament, i s’emeten cinc vegades
al dia: A les 9 del matí, a les 12 del migdia, abans de les 2, a les 5 de la tarda
i a les 8 del vespre.

radio@santceloni.org
Tel. 93 864 12 21

 La Marató de TV3
Les entitats que van col·laborar des de Sant Celoni a la
Marató de TV3, han valorat de forma positiva els resultats
obtinguts en una reunió el passat 9 de gener al local de
l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny. Les entitats
participants van mostrar el seu interès per seguir col·laborant
amb la Marató.
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Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.org

d T BL’apunt
Després d’entonar amb eufòria el tradicional “Fum,

fum, fum” durant el dia de Nadal, ara és el moment

idoni perquè les persones que fumen es replantegin

seriosament fer desaparèixer el fum de la seva vida

i arraconar per sempre més l’hàbit tabàquic

adquirit. Caldrà una bona dosi de força de voluntat

o, si falla, acollir-se a algun programa de cessació

tabàquica que les ajudi a superar el tràngol.

L’entrada en vigor de la nova llei antitabac, que

inclou la prohibició de fumar en els establiments

públics i en els centres de treball, pretén prevenir i

reduir el tabaquisme i millorar sensiblement les

condicions de salut tant dels fumadors com dels

fumadors passius.

Podeu consultar les fitxes terminològiques

completes d’aquests termes a través del Cercaterm.

http://www.termcat.net.

Sabíeu que...
La Queta,

la mascota de la campanya “Dóna corda al català”

celebra el seu primer any de vida.

Fa un any, el 24 de gener de 2005, es va presentar

simultàniament a Barcelona, Girona, Lleida,

Tarragona i Tortosa, la campanya “Dóna corda al

català”, que té com a objectiu fomentar l’ús de la

llengua catalana.

La imatge de la campanya és la boca saltadora Queta,

que simbolitza la llengua catalana, a la qual cal donar

corda perquè funcioni. El dia 28 de gener, els

teleespectadors del programa El club de TV3 van

escollir el nom de “Queta” (diminutiu de “boqueta”)

per a la mascota. A partir d’aquell dia la Queta ha

estat present en més de 150 activitats (actes

institucionals, universitaris, esportius, fires, diades

festives, etc.) a 70 municipis de tot el territori.

En línia
Plats a la carta

Plats a la carta és una aplicació informàtica que

facilita al sector de la restauració l’elaboració de

cartes i menús en català i que en permet també la

traducció al castellà, l’alemany, l’anglès, el francès i

l’italià. L’aplicació ofereix una base de dades de

denominacions de menjars i begudes que

inicialment consta de 1.691 registres i que s’anirà

ampliant en funció de les necessitats del sector. S’hi

accedeix des d’Internet i tota la informació relativa

als establiments donats d’alta s’emmagatzema al

servidor, cosa que permet accedir a l’aplicació des

de qualsevol ordinador amb connexió a Internet, a

través de l'adreça:

http://www.gencat.net/platsalacarta

Z

PLENS
MUNICIPALS
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…I continuen les tertúlies a la Biblioteca

L’hora del cafè és una iniciativa que vol
contribuir a oferir un espai de conversa per
a aquelles persones que habitualment no
parlin en català però que l’entenguin i vulguin
avançar en la pràctica oral de la llengua
catalana.

L’hora del cafè pretén ser un espai distès de
conversa i de contacte entre persones per
facilitar la fluïdesa i la comprensió del català.

Es tracta de sessions gratuïtes, i no us exigim
cap tipus de vinculació. Veniu quan vulgueu
i sereu ben rebuts. A més, us convidem a
prendre un cafè.

Si us interessa la proposta o coneixeu algú
que hi pugui estar interessat, us agrairem
que en feu difusió.

- Perquè creiem que el català és necessari.
- Perquè creiem que tothom es mereix

l’oportunitat de saber-lo parlar.

- Perquè creiem que L’hora del cafè pot
ser un bon espai per fer noves amistats
amb qui parlar en català.

Ens trobem cada dilluns de 3.30 h a 4.30 h
de la tarda a la Biblioteca de Sant Celoni,
l’Escorxador.

Us hi esperem!

Cursos de català

* Per formalitzar la matrícula cal que porteu
el carnet d’identitat o document
identificatiu. Per a qualsevol informació, no
dubteu a telefonar-nos o a venir-nos a veure.

Nou període d’inscripcions
Comença el nou període d’inscripcions dels cursos de català per a adults, presencials i a distància, que organitza el Consorci per a
la Normalització Lingüística a Sant Celoni per aprendre a parlar català amb fluïdesa, per iniciar-se en l’escriptura o per millorar-la.

Informació i inscripcions

Del 13 al 17 de febrer a:

Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel. 93 864 12 13

de dilluns a divendres de 10 a 13 h
de dilluns a dijous de 16 a 19.30 h

L’HORA DEL CAFÈ

1.- Moció de suport als treballadors i les
treballadores de Derivados Forestales
SA davant el procés de tancament que
iniciarà  l’empresa. Aprovada per
unanimitat.

2.- Conveni a signar amb el Consell
Comarcal del Vallès Oriental per al
finançament addicional del dipòsit
d’aigua al turó de la Mare de Déu del
Puig. Aprovat per unanimitat.

3.- Acord de col·laboració amb la Federació
de  Municipis de Catalunya per fer    el
catàleg de masies i cases rurals. Aprovat
per unanimitat.

4.- Pla d’actuació municipal de Sant Celoni
per a incendis forestals, associat al Pla
INFOCAT de la Generalitat de Catalunya.
Aprovat per unanimitat.

5.- Acord de substitució de la simbologia
de règim franquista en els habitatges
de protecció oficial. Aprovat per
unanimitat.

6.-  Ordenances fiscals per al 2006. Aprovades
per unanimitat.

7.- Pressupost consolidat de la corporació
per a l’exercici de 2006.  Es deixa sobre
la taula per donar més marge a la
participació de tots els grups municipals.

Sessió extraordinària 27 de desembre de 2005
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 I torneig futurscracks
d’hoquei patins
Durant 12 hores seguides, la pista coberta del
Camp Municipal d’Esports va ser escenari el 7 de
gener de la primera edició del torneig futurscracks
d’hoquei patins, categories infantil i juvenil,
organitzat pel Club Patí Sant Celoni. Hi van
participar els equips de categoria infantil i juvenil
que van quedar campions a la fase preliminar del
campionat de Catalunya.

Equips infantils: FC Barcelona, Igualada HC,
CP Tordera i CP Sant Celoni
Equips juvenils: Igualda HC, CH Lloret, CE Anoia
– Freixenet i CP Sant Celoni

Les classificacions van ser:

El 11 de gener es van disputar
2 partits amistosos entre els
equips júniors masculí i femení
del Club Bàsquet Sant Celoni i
els equips Sonoma Academy
Basketball de Santa Rosa
(Califòrnia). Aquest institut
americà ha passat uns dies a
la comarca on ha disputat
diferents partits a municipis
com Llinars o les Franqueses.
A Sant Celoni, els dos partis
van acabar amb triomf local:
l’equip femení va aconseguir
un resultat final de 51 a 30
gràcies a una gran defensa
durant la segona part i el
masculí va aconseguir arrencar
un  51 – 46 després d’un partit
molt igualat.

 El Centre Municipal
d'Esports Sot de les
Granotes comença l'any
amb més de  2.000
abonats
Més de dues mil persones s'han inscrit al Centre
Municipal d'Esports Sot de les Granotes, des que es
va obrir a finals del mes d'octubre. L'afluència
d'esportistes ha superat la previsió que s'havia fet
inicialment, que assolia aquesta quantitat després
d'un any de funcionament. El centre disposa d'unes
instal·lacions de gran nivell, amb dues piscines
climatitzades, sales d'espíning, de fitnes muscular i
cardiovascular, d'activitats dirigides, banys de vapor,
saunes, hidromassatges... i una programació d'activitats
i cursos de natació molt completa. L'horari del centre
és de dilluns a divendres de 7 a 23 h, dissabte de 9
a 20 h i diumenge i festius de 9 a 14 h.

 El Club Bàsquet Sant Celoni
s’enfronta a un equip americà

INFANTILS: JUVENILS:
1.- FC Barcelona 1.- Igualada HC
2.- Igualada HC 2.- CH Lloret
3.- CP Tordera 3.- CP Sant Celoni
4.- CP Sant Celoni 4.- CE Anoia – Freixenet

Nou programa
d’activitats dirigides
al Centre Municipal
d’Esports Sot de les
Granotes
El 16 de gener va començar la
nova programació d’activitats
dirigides al centre amb una
ampliació de l’oferta i els horaris.
Per consultar la nova programació
podeu anar al Centre (c/ Francesc
Macià, 15, tel. 93 848 69 13) o
entrar al web www.santceloni.org.
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L’informatiu

 Creu Roja
Donació d’un quadre de Miquel Molinero a Creu Roja
El pintor local Miquel Molinero ha donat el quadre Tragèdia dels Balcans a la Creu Roja. L’acte
de lliurament es va fer a Can Ramis el passat 9 de gener. El quadre reflecteix la barbàrie de
la guerra, el patiment i la desorientació de les víctimes i l’actuació solidària de la Creu Roja.

Dinar de Nadal
El 10 de desembre es va fer a l’escola Pallerola
el tradicional dinar de Nadal amb més de cent
avis i malalts dels centre Verge del Puig i Sant
Martí, usuaris de Sant Celoni i una seixantena
de voluntaris de Creu Roja.  El dinar l’organitza
Creu Roja amb la col·laboració de l’Ajuntament
com a cloenda del programa social que es fa
durant l’any. Fent balanç de l’any 2005,  es van
repartir aliments solidaris provinents de la CEE
a més de 165 famílies del municipi. D’altra
banda, per Reis, la campanya Cap nen sense
joguina va poder arribar a 125 infants.

 Cal Batlle
L’antiga masia de Cal Batlle, que data del segle
XIV, a la carretera de Sant Martí del Montnegre,
ha estat restaurada i reformada per acollir un
Hotel Restaurant de quatre estrelles. Fa uns dies,
l’alcalde, Joan Castaño, i el 2n tinent alcalde,
Josep Alsina, van visitar el nou establiment.

- Les disfresses han de complir les normes específiques que s’apliquen a les joguines: compliment
de les propietats mecàniques i físiques (parts petites), de superfície de ventilació o d’inflamabilitat.
Han de portar les indicacions següents:

- La marca de la CE, que significa que la joguina marcada compleix les exigències
essencials de seguretat contingudes a les normes comunitàries.

- El nom i la marca del producte.
- La raó social i l’adreça del fabricant o importador.
- Les instruccions i advertències d’ús.

- Si compreu màscares, vigileu que els orificis de ventilació siguin suficients i adequats per
l’edat de la persona que les hagi de portar.

- Si compreu cosmètics, vigileu que en l’etiquetatge s’indiqui, com a mínim: nom del producte,
responsable (fabricant o importador amb adreça), data de caducitat mínima, número de lot
i ingredients.

- En el cas de disfresses vigileu, que com a productes tèxtils que són, hi consti l’etiquetatge
amb la informació següent:

- El nom, l’adreça i el NIF del fabricant, comerciant o importador.
- En els productes fabricats a l’Estat espanyol, hi ha de constar el número de registre

industrial del fabricant.
- Els productes importats fora de la Unió Europea han de dur el número d’identificació

fiscal de l’importador.
- En els articles de confecció i de punt tèxtil (cotó, llana, etc) hi ha de constar la

composició del producte.

- Es recomana comprar disfresses que tinguin indicacions de conservació en l’etiquetatge per
saber la manera de rentar-les i conservar-les.

- Si decidiu fer-vos vosaltres mateixos la disfressa, podeu reciclar els materials que no utilitzeu
i ser creatius.

- Si compreu disfresses i productes per a Carnestoltes, demaneu i conserveu el justificant de
compra de l’establiment, ja que és la garantia del producte.

 Recomanacions de l’OMIC per a Carnestoltes

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

C/ Santa Fe, 52, 1r pis
Sant Celoni
Tel. 93 864 12 24
salut.comunitaria@santceloni.org

Diada sardanista

El passat dia 15 de gener vam celebrar la

diada sardanista que inicia les activitats del

nou any de l’Agrupació Sardanista Baix

Montseny. Al matí hi va haver la ballada, per

cert, molt concorreguda i acompanyada d’un

sol que va ajudar a fer-la millor. Però l’activitat

central va ser a la tarda a l’Ateneu: el concert

per a cobla i coral, a càrrec de la cobla Sant

Jordi, dirigida per Xavier Pagès, i de les corals

Briançó i l’Agrupació Coral Cardedeuenca,

dirigides per Emilio de la Linde. A la primera

part de música per a cobla, es van poder

sentir sardanes, un delicat vals i una polca

per a lluïment de l’intèrpret de flabiol Xavier

Torrent de Santa Coloma de Farners. La

segona part podríem dir que va tenir un

nom destacat: el del  mestre Manuel Oltra,

músic, pedagog i compositor. La cobla i les

dues corals ens van oferir dues sardanes i

una suite de cançons nadalenques del mestre

Oltra, totes molt ben executades en música

i en cant, amb la sorpresa que el bis final

del concert el va dirigir el mateix autor. Un

moment molt especial per a tothom, músics,

cantaires, directors i públic. No sovint es pot

interpretar una obra dirigida pel mateix autor.

Van ser uns minuts de total emoció en veure,

per una banda, l’energia, els matisos i el

sentiment amb què Oltra dirigia, i, per l’altra,

l’atenció i tensió que hi havia entre músics

i cantaires en veure’s dirigits pel mestre. Tot

plegat un concert que va omplir de satisfacció

músics, cantaires, directors, convidats, públic,

autoritats i organitzadors, tot dintre del marc

incomparable de l’Ateneu.

Agrupació Sardanista Baix Montseny

E S P A I
d ’ o p i n i ó
c i u t a d a n a
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Grup Municipal d’ICV
pasqualiaj@santceloni.org

Grup Municipal de CiU
boschoe@santceloni.org

Grup Municipal del PSC
www.psc.santceloni.com

Grup Municipal d’ERC
josep.alsina@esquerra.org
ramon.segarra@esquerra.org

Sabies que...

• Sant Celoni és un dels municipis de Catalunya amb més
contaminació atmosfèrica, però que l’Ajuntament encara no ha
pres cap mesura?

• Els principals impostos i taxes municipals (IBI,  impost de circulació,
impost d’obres,  zona blava, escombraries, etc.) s’han incrementat
al voltant del 20% en tres anys?

• L’Ajuntament es nega a explicar l’afectació que tindrà el TGV en
el seu pas pel municipi i s’ha oblidat de negociar amb el Ministeri
el soterrament de les vies, tal com han fet altres municipis?

• Sant Celoni no apareix en els punts d’informació de turisme del
Consell Comarcal, malgrat que l’alcalde n’és el  president?

• L'Ajuntament no ha destinat cap partida pressupostària a places
residencials per atendre les persones grans ni a potenciar el servei
d'atenció domiciliària per a les persones amb dependència?

• En els tres primers anys de legislatura l’equip de  govern ha iniciat
menys del 50% de les inversions previstes? Segurament a partir
d’ara s’hi aplicaran abans no arribin les eleccions, però durant
tot aquest temps no n’haurem pogut gaudir.

• La mesura més important de l’àrea de Joventut ha estat fer
desaparèixer l’àrea i no tindrem ni hotel d’entitats, ni remodelació
del Sax Sala, ni alberg?

A Convergència i Unió treballem per canviar aquestes dinàmiques
que fan retrocedir el nostre municipi. Si vols donar-nos un cop de
mà o fer qualsevol aportació que ens pugui ser útil, envia un correu
a l’adreça boschoe@santceloni.org, truca al 93 864 12 08, o bé
dirigeix-te a qualsevol de les persones que ja hi treballem.

Actualitza’t

D’ençà de l’entrada del nou govern a l’ajuntament, i a la Generalitat, han començat
a canviar moltes pràctiques polítiques. Sense menystenir els errors comesos en aquests
dos anys,  es palesa un rumb diferent i una voluntat de fer les coses millor. I, tot i que
fa tan  poc temps, ja s’albira més eficàcia i més  bons resultats que en vint-i-tres anys
de govern conservador. Ara, cal tenir clar que, perquè aquest nou govern es constituís
com a tal i iniciés aquesta nova etapa, ha estat imprescindible el concurs d’ERC;
la nova força política que incansablement continuarà  treballant per millorar encara
més les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes  de Catalunya.

I si això passa a l’àmbit de la nostra nació, una tasca semblant s’està esdevenint a
Sant Celoni i  la Batllòria. La crítica que va fer ERC quan era a l’oposició va ser dura
amb el govern socialista, una crítica completament justificada i que atacava una
manera d’entendre la política que podríem dir que era clientelista i electoralista. Va
ser, doncs, necessari que ERC  entrés a l’Ajuntament per aportar una nova forma de
fer política municipal més transparent, transversal i plural,  que ha permès posar ordre
al consistori, començant per les coses del dia a dia  i acabant per dissenyar projectes,
conjuntament, per a mitjà i llarg  termini. Això ha suposat que molta  de la feina feta
quedés a dins de l’ Ajuntament i és ara quan ja se’n veuen mostres clares. Però per
poder transformar encara més el poble cal que aquesta nova força emergent agafi
més volada, arreli amb més força al nostre municipi i pugui donar més i millors fruits.
És per aquest motiu que et necessitem. És per aquest motiu que et demanem que
passis a l’acció i treballis amb nosaltres.   Volem, en definitiva, que t’ACTUALITZIS.

ACTUALITZA’T:
Amb aquest clar i directe missatge la secció local d’ERC a Sant Celoni inicia el nou
any 2006. Aquest missatge   es reprodueix en els 3.000 calendaris que s’han repartit
pels comerços del municipi, com a present per  als comerciants i la seva clientela i
per tal de recordar la important presència d’ERC a la nostra vila.

ACTUALITZA’T:
Vol dir: vine a Esquerra, vine a ERC perquè és un partit de govern, l’única força que
vol de debò canviar i millorar el Baix Montseny i ho està demostrant, vine a treballar
pel teu poble, per la teva comarca, pel teu país; la gent d’ERC estem demostrant, dia
rere  dia, la nostra capacitat de treball i de bon govern, un govern amb les mans netes
i actuant amb eficiència i eficàcia.

ACTUALITZA’T:
És un senyal de modernitat, de millora contínua, d’aposta per les noves tecnologies,
de millora en els serveis, en l’habitatge, en l’atenció a la ciutadania, en la gestió dels
projectes i en l’execució de les obres. Vol dir que, tant si Esquerra governa en solitari
com en coalició amb d’altres forces, sempre tindrà aquests objectius clars.

ACTUALITZA’T:
És el bon camí. Ara tu has de prendre la decisió. T’esperem!

Les coses estan canviant

Convenció Nacional d’ICV-EUiA. Més de 800 delegats el 21 de gener fèiem
balanç dels dos primers anys de govern catalanista i d’esquerres.
El principal repte de la coalició ICV –EUiA en el Govern de la
Generalitat és afrontar els importants dèficits econòmics, socials i
ecològics que Catalunya  arrossega,  fonamentalment els de les classes
populars, garantint els drets socials i laborals amb una educació, una
sanitat i uns serveis socials públics i de qualitat.
Som una societat que ha crescut, amb més de set milions d’habitants,
amb l’11,4% de població d’origen immigrant, que planteja noves
necessitats socials.
Som un país que ha avançat, que es troba en millors condicions que
fa uns anys, però amb desigualtats socials, precarietat laboral i bosses
de pobresa, que afecten especialment  dones, joves i gent gran.
I tot i que les polítiques socials han estat la principal prioritat del Govern,
encara tenim massa demandes socials que  no tenen resposta.
Amb dos anys no es poden capgirar més de dues dècades de polítiques
conservadores; les inèrcies de la vella política, dels privilegis i la resistència
al canvi són molt fortes.
ICV-EUiA tenim l’objectiu d’accelerar els canvis en les polítiques
socials  contra l’exclusió social.
D’altra banda, a Catalunya l’habitatge és, segons tots els indicadors,
el principal problema social. Tenim la responsabilitat al Govern de les
polítiques d’habitatge. Per primera vegada a Catalunya s’impulsa
una política d’habitatge que té com a objectiu donar resposta a la
demanda d’habitatge accessible de sectors socials als quals el mercat
exclou de l’accés a un habitatge digne. Una política fonamental per
evitar la fractura social.
Resta encara molt per fer i, tot i que en molts moments les dificultats
de cohesió del Govern han tapat les polítiques socials i ecològiques
que estem fent, des d’ICV-EUiA volem llençar un missatge a la
societat catalana d’optimisme i confiança. Per primera vegada
afrontem  els problemes reals de la societat catalana  amb continguts
d’esquerres i ecologistes, i amb la voluntat de respondre a les esperances
i anhels de tots els ciutadans i ciutadanes que volen un país   més lliure,
just i sostenible.

Iniciativa + la teva iniciativa = Ciutadans amb criteri.

El PSC compleix els seus compromisos polítics:
compromisos històrics i socials

El PSC compleix els seus compromisos polítics, dos clars exemples han estat la fita
històrica de la recuperació dels papers de Salamanca, un compromís històric, i la propera
aprovació de la Llei de la dependència i  Llei de serveis socials, compromís social que
entre d’altres qüestions preveu que més de 4.000 catalans rebin ajudes per pagar un
cuidador. I és que el PSC treballa pel seu país, però sobretot pel benestar dels
ciutadans i ciutadanes, en definitiva per les persones.

El retorn dels arxius espoliats a Catalunya constitueix un pas importantíssim per a la
recuperació i restitució de la memòria històrica del nostre país, i ha estat gràcies a la
confluència i la bona voluntat política entre dos governs –el de Maragall i el de Zapatero-
 que comparteixen les mateixes inquietuds i compromisos. Els documents de la Generalitat
republicana són els primers dels “papers de Salamanca” que han tornat a Catalunya, i
s´exposaran al públic tan bon punt arribin al Palau  Moja. Han retornat a casa, 67 anys
després que les tropes franquistes se’ls emportessin a cop de pistola. Cal  recordar que
la primera decisió de fer tornar els documents espoliats la va prendre un govern socialista,
l´any 1996. Ja en aquell moment, la campanya furibunda orquestrada pel PP en va
impedir el retorn, i la victòria d´Aznar en les eleccions generals d´aquell mateix any va
tirar per terra les expectatives que s´havien generat. El fet que CiU pactés amb el PP
durant vuit anys no va donar bons fruits per a Catalunya, tampoc en aquest
tema. Ara, amb una consellera socialista de Cultura, Caterina Mieras, i una ministra
socialista de Cultura, Carmen Calvo, ha estat possible culminar el procés, perquè sense
cap dubte els socialistes compleixen els seus compromisos polítics. No han estat dos anys
fàcils, i moltes coses hem hagut d’escoltar. El PP com sempre ha intentat bloquejar la
tornada dels papers de Salamanca, però, una vegada més ha fracassat, perquè els socialistes
han posat fi a una injustícia històrica, i ho han fet des de l’esperit democràtic, sentit comú
i compromís històric.

Un altre compromís essencial per al benestar de la ciutadania catalana serà l’aprovació
de la  Llei de serveis socials, la qual  es debatrà al Parlament aquest any i podria entrar
en vigor el 2007, norma que acaba amb l’actual concepte assistencialista dirigit
en exclusiva a les persones molt necessitades, que ha vetat les ajudes a un ampli
sector amb greus necessitats socials. El text declara drets universals les múltiples
situacions de desigualtat que afecten els ciutadans, amb independència del
patrimoni personal que tinguin. Es preveu que el 2008 rebin algun servei social
1.350.000 persones (500.000 més que el 2005), i que siguin 1.850.000 el 2015. Aquest
augment de l´activitat suposarà la creació d´uns 53.000 nous llocs de treball, dels quals
2.770 seran psicòlegs, metges, sociòlegs o advocats. La resta d´ocupacions la cobriran
infermers, educadors socials i auxiliars de geriatria.

EL PSC, com a partit de la majoria dels celonins i catalans, compleix tots els seus
compromisos polítics, i continuarà treballant per fer de Sant Celoni i de Catalunya
un poble i un  país que avança.  La base del PSC són les persones, per això millora
dia a dia la qualitat de vida i el benestar social de la  ciutadania.
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“Humans!
Els primers pobladors
de Catalunya”

Qui van ser els primers habitants del nostre
territori? D’on venien? Quins indrets van habitar
i a on? Quines eren les seves activitats diàries?
Utilitzaven el foc? Què menjaven i com ho
obtenien? Aquestes són algunes de les
preguntes a les quals vol donar resposta la
Fundació ”la Caixa” mitjançant l’exposició
“Humans! Els primers pobladors de Catalunya”.
Es tracta, en definitiva, de mostrar, de forma
espectacular i didàctica, alhora que rigorosa,
com eren i com es van relacionar amb l’entorn
els primers humans que van viure en el que
avui és Catalunya.

Rectoria Vella
Fins al 26 de febrer de 2006

Horari
De dimarts a dissabte de 17 a 20 h
Diumenges i festius de 12.30 a 14 h
i de 17 a 20 h
Dilluns, tancat

El 23 de desembre morí el pres-
tigiós jurista i historiador Josep M.
Pons i Guri als 96 anys a l'Hospital
de Calella. Nascut a Arenys de Mar
el 1909, es llicencià en Dret i
Història i fou un dels grans espe-
cialistes en la història del Dret
Català. Fundador i director de
l'Arxiu Històric Fidel Fita d'Arenys
de Mar des de 1934, hi va anar
a treballar fins al darrer moment.

Josep M. Pons i Guri ha publicat molts treballs de diferents
aspectes històrics, especialment sobre art, institucions
de la Catalunya medieval, estudis jurídics, paleografia,
metodologia històrica... I donà nombroses conferències
sobre aquests temes. Ha rebut importants reconeixe-
ments com la  Medalla d'Honor del Col·legi d'Advocats
de Barcelona, la de la Universitat Pompeu Fabra, la Creu
de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i la Medalla
President Macià, i era acadèmic corresponent de les
acadèmies de Bones Lletres de Barcelona i de Belles
Arts de Sant Jordi.

Gran coneixedor de  la història del vescomtat de Cabrera,
les investigacions de Josep M.Pons i Guri són bàsiques
per estudiar l'època medieval i moderna de Sant
Celoni, especialment pel que fa a la comanda de l'Orde
de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem a la vila. Hàbil
divulgador, amb la bonhomia que el caracteritzava
explicà algunes de les recerques en conferències al
col·legi La Salle en els anys 60 i a la Rectoria Vella en
els 90. També col·laborà darrerament en L'Aulet, la
revista del Montnegre i el Corredor, amb articles sobre
la baronia de Montnegre i l'església canonical de Santa
Maria de Roca Rossa. Pel que fa a la història de Sant
Celoni, d'entre les publicacions de Pons i Guri desta-
quem l'Inventari dels pergamins de l'Arxiu Històric
"Fidel Fita" d'Arenys de Mar (Generalitat de Catalunya,
Barcelona 1984) i la reedició dels seus articles als
tres volums del Recull d'estudis d'història jurídica
catalana (Fundació Noguera, Barcelona 1989), dels
quals darrerament ha deixat un quart volum enllestit
per a la publicació.

Mor el jurista i historiador Josep M. Pons i Guri

Divendres, 24 de febrer
ARRIBADA DEL REI
CANESTOLTES
 a 2/4 de 6 de la tarda

Petit cercavila de Carnestoltes.
En acabar: pregó i xocolatada per
a tothom

Dissabte, 25 de febrer
RUA DE CARNAVAL

 a 2/4 de 8 del vespre

SOPAR POPULAR
 a 2/4 de 10 de la nit
 al Pavelló Municipal d'Esports

BALL DE DISFRESSES
amb l'Orquestra Gira-sol

 a 2/4 d'11 de la nit
 al Pavelló Municipal d’Esports

Diumenge, 26 de febrer
CERCAVILA DE GITANES

 a les 11 del matí

BALL DE GITANES
 a les 12 del migdia
 a la plaça de la Vila

BALL DE DISFRESSES INFANTIL
 a la tarda

Dimecres, 1 de març
VETLLA DEL REI CARNESTOLTES

 a la tarda

JUDICI DEL REI CANESTOLTES
 a les 6 de la tarda

CORREFOC
 a les 7 de la tarda

festa
major

Posem-nos les piles
amb la Festa Major !!

La Festa Major de
setembre de Sant
Celoni és, com el seu
nom indica, la festa
més gran, on hi ha de
cabre tot!!

Ens agradaria molt
millorar-la, tens
idees?!!
suggeriments ??!!
crítiques a fer?!!

Si hi vols dir la teva, no
t'ho pensis més!!
Truca'ns o escriu-nos !!

Àrea de Cultura
93 864 12 13
cultura@santceloni.org

Nocions bàsiques d'esgrima, deixar de fumar, aprendre a cosir, fer pastissos,
mantenir i reparar coses bàsiques de la llar, automaquillar-se, fer castells
o fer de pallasso, són només algunes de les propostes que fan la Rentadora
i el Centre Municipal d'Expressió per a aquest primer trimestre de l'any.
Per inscriure't cal anar als respectius centres.  Pots consultar tota la
programació al trítptic o al web www.santceloni.org

Nova programació
de cursos i tallers
de la Rentadora i el Centre
Municipal d'Expressió
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