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L’accés al treball com un dret fonamental de les
persones va entrar de manera clara a l’agenda
d’objectius dels ajuntaments catalans, amb la
incorporació a la Unió Europea (1986). D’aleshores
ençà, els municipis hem anat promovent serveis
per donar suport a tothom en el camí cap a
l’obtenció d’una feina. És el cas del Servei Muni-
cipal d’Ocupació, del Centre de Formació d’Adults,
del Programa de  transició al treball, de la Fundació
Acció Baix Montseny, entre d’altres. Formació,
assessorament, informació i, sobretot, proximitat,
són els instruments bàsics d’aquesta línia
d’actuació, que no només es mantindrà viva com
fins ara, sinó que ja se n’està plantejant  la millora.

La complexitat d’un món globalitzat, i en evolució
contínua, genera inquietud i problemàtiques labo-
rals complexes (precarietat, remuneracions min-
ses...) que difícilment es poden resoldre des de
l’àmbit local. Malgrat això, estem convençuts que
amb el compromís de tota la comunitat, aquests
efectes poden minimitzar-se (apaivagar-se, mode-
rar-se). Voldria remarcar, per això, el valor simbòlic
del programa RESSORT, al qual s’ha incorporat
l’Ajuntament de Sant Celoni, en conveni amb els
de Sabadell, Mataró, Hospitalet, Santa Coloma de
Gramenet i altres institucions com ara CCOO, UGT,
la Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana
Empresa de Catalunya (FEPYME) i la Diputació
de Barcelona, que té per objecte promoure la
responsabilitat social de les petites empreses del
territori, per a la millora de la qualitat de l’ocupació,
i que es posarà en pràctica amb la participació
de  12 empreses del Baix Montseny.

Des de Sant Celoni també estem treballant, colze
a  colze, amb els ajuntaments de la comarca, per
la creació del Consorci per al Desenvolupament
Local i l'Ocupació del Vallès Oriental, que serà
l’eina de gestió conjunta de les polítiques en
matèria de treball, dels propers anys. Estem
convençuts que tots aquests instruments –dels
quals trobareu més dades en aquestes pàgines de
L’ informatiu- ajudaran a  millorar encara més el
mercat de treball celoní.

Amb l’arribada del bon temps, ens arriba també
un abril intens en activitat cultural. L’esperit de
Sant Jordi ja és a l’ambient.Tindrem a l’abast
propostes suggeridores per acostar-nos una mica
més a la  cultura: programació de  música,  teatre
i  dansa a l’Ateneu, presentacions de llibres,
conferències, exposicions... Des de l’Ajuntament
també es farà una aportació a l’activitat editorial
pròpia d’aquestes dates, amb la presentació del
llibre de la col·lecció Edicions de la Rectoria Vella,
El sot de Bocs, terra de vinyes, de Martí Boada,
Marc Baylina i Geòrgia Rodoreda. Es tracta d’un
atractiu document que revalora  el patrimoni
d’aquesta zona del municipi que fa d’enllaç amb
el Montnegre, i que ens permetrà aprofundir en
el coneixement del nostre entorn. No us el perdeu!

 Accés al treball:
un dret a garantir
L’Ajuntament de Sant Celoni disposa de diversos recursos
per facilitar l’accés al treball. L'orientació  i la formació en són
els eixos bàsics.

Des de fa una bona colla d’anys, els ajuntaments del Baix Montseny cooperen per
millorar les condicions d’accés al treball o per millorar  la feina de les persones.
Serveis  d’índole diversa contribueixen a aquests objectius, per bé que l’eina més
important és, sens dubte, la gestió municipal facilitadora d’activitat econòmica:
noves àrees industrials, dinamització de sectors (comerç,  serveis...), noves zones
residencials, millora d’infraestructures de transport i comunicació...

L’activitat econòmica de
Sant Celoni es diversifica i creix
Les dades referides a contractacions laborals dels darrers anys  posen de manifest que,
a Sant Celoni, el sector amb més índex de creixement és el de serveis. La tradicional
prevalença de la indústria ha anat minvant, fins a assolir un interessant equilibri que
ens allunya de la dependència excessiva d’un sector concret. L’activitat del comerç
-un altre dels sectors tradicionals- manté un elevat nivell, malgrat la competència de
les noves modalitats comercials (grans superfícies, Internet...). La construcció segueix
prou estable i el sector agroforestal és el que experimenta una involució més gran.

En aquest context, iniciatives com el Pla de dinamització del comerç de Sant Celoni,
les àrees industrials que s’iniciaran (can Pàmies, can Caseta, Cementiri, les Vernedes...),
les noves àrees lúdiques i comercials (portes de Ponent i de Llevant), els nous
accessos (autopista, Dr. Trueta i les Torres), etc. formen part d’un procés que pretén
estimular una constant evolució de l’activitat econòmica que contribueixi a la
generació de més ocupació.

Resten per explorar noves línies d’actuació en matèria de turisme –s’ha iniciat la
redacció del Pla de turisme de Sant Celoni- i d’aprofitaments agroforestals –s’està
elaborant el Pla  marc de  millora de finques forestals, promogut per l’Associació de
Propietaris del Montnegre-Corredor en conveni amb els Ajuntaments, la Generalitat
de Catalunya i la Diputació de Barcelona-.
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"La millora de les
condicions de

treball de les dones
continua sent un
dels grans reptes

de la societat"

Lourdes Donado
Regidora de

Comunitat

Sant Celoni també compta!
L’experiència de l’Ajuntament de Sant Celoni en matèria de polítiques
actives d’ocupació l’ha portat a estar convidat per la Federació de
Municipis de Catalunya a formar part del grup de treball d’entitats
locals, que ha convocat el Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya, per a la redacció de l’Estratègia Catalana per a
l’Ocupació 2006-2008. Aquest pla és d’obligada elaboració per a  tots
els governs autonòmics d’Europa i inclou les línies d’actuació per
garantir la plena ocupació dels catalans i catalanes.

Els serveis públics d’ocupació
assessoren en la recerca i millora
de feina
L’Ajuntament de Sant Celoni  posa a disposició de les persones del
Baix Montseny  el Servei Municipal d’Ocupació, per tal d’ajudar a
millorar les condicions per trobar feina, accedir-ne a una altra de
més adequada a les expectatives, o per generar empresa pròpia.

El Servei ofereix orientació laboral i assessorament en  la creació
d’empreses. A més de l’acompanyament personalitzat de personal
especialitzat, el servei disposa de consulta d’Internet i de premsa
i documentació per a la cerca de feina i l’elaboració del pla d’empresa.

La vessant formativa ocupacional s’atén bàsicament des del Centre
Municipal de Formació d’Adults, que, a més de proporcionar formació
bàsica (informàtica, idiomes...), ofereix cursos que ajuden a accedir
a cicles formatius i a la  universitat. Esporàdicament també programa
cursos de formació ocupacional, en col·laboració amb sindicats, i
cursos de formació continuada, dissenyats a petició d’empreses de
la zona. És molt interessant el Programa de  transició al  treball
(PTT), que s’ofereix des de fa 8 cursos a joves que, havent tingut
alguna dificultat en la seva trajectòria escolar, volen assegurar-se
una qualificació que els permeti adoptar nous recursos per accedir
a una feina.

L’atenció a col·lectius amb risc
d’exclusió social, una constant
El risc d’exclusió social creix exponencialment quan no es té feina.
Sant Celoni ha liderat, al Baix Montseny, iniciatives reeixides per
atendre col·lectius amb especials dificultats per accedir al treball.
L’exemple més paradigmàtic és la Fundació Acció Baix Montseny,
que, amb el format de Centre Especial de Treball, ocupa a prop d’una
vintena de nois i noies amb disminució psíquica, en treballs de
jardineria, pintura, neteja, distribució de publicitat, etc. Es treballa
per tal que a mitjà termini pugui acollir altres tipologies d’activitat i
altres col·lectius de persones amb especials dificultats d’accés al
mercat de treball. De manera més eventual, però no per això menys
efectiva, funciona el Taller d’Ocupació, que ocupa diverses persones
en risc d’exclusió social, en treballs forestals, en el marc del Programa
El Tritó del Baix Montseny, centrat en l’atenció a persones
drogodependents.

Les empreses, aliades imprescindibles
Tot el que puguin fer les administracions públiques per l’ocupació
és minso sense la vitalitat de les empreses. El desenvolupament d’un
teixit empresarial sòlid i implicat en el territori és un escenari cobejat
i llargament demanat des de totes les instàncies i tribunes
especialitzades, per garantir llocs de treball en condicions de qualitat.
En aquest sentit, les organitzacions empresarials locals són operadores
estratègiques  amb un paper fonamental. A casa nostra, la Unió de
Botiguers i Comerciants és l’exemple viu d’un plantejament modern,
obert i dinàmic de com impulsar un projecte de vila a partir d’un
projecte sectorial. L’Associació d’Empresaris del Baix Montseny ha
estat una altra iniciativa que en els darrers anys ha crescut, i que
apunta un gran potencial com a dinamitzador del món econòmic
proper. De la consolidació d’aquestes plataformes d’implicació en
dependrà en molta mesura l’assoliment o no d’una base empresarial
moderna i cohesionada, orientada a generar ocupació de qualitat.

Per promoure aquesta línia d’acció, l’Ajuntament de Sant Celoni ha
signat recentment un conveni de col·laboració en el marc de la
Iniciativa Europea EQUAL, per desenvolupar un projecte experimental
sobre responsabilitat social de l’empresa. Es tracta del projecte
RESSORT, que preveu la participació de 12 empreses del Baix
Montseny, que aplicaran voluntàriament criteris de conciliació i
gestió de la diversitat; qualitat de les condicions laborals; medi
ambient, salut i seguretat i compromís amb la comunitat.

Els municipis del Vallès Oriental
també cooperen per l’ocupació
Des de fa temps els ajuntaments de la comarca col·laboren en
iniciatives de promoció de l’ocupació, en el marc del Pacte per
l’ocupació del Vallès Oriental. Fruit d’aquesta col·laboració va
néixer, per exemple, la Plataforma d’Informació Laboral i Econòmica
del Vallès Oriental (www.pilevo.net), un observatori de l’evolució
de l’activitat econòmica i laboral de la comarca, que permet disposar
de dades que ajuden a orientar l’acció pública i privada per a la
millora de l’ocupació.
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Sant Celoni creix, com creixen, segurament, tots els municipis de l’àmbit metropolità. Tanmateix, el model de progrés que

promou el Govern municipal de la nostra vila es fonamenta en l’equilibri. Un equilibri configurat per la diversificació de
l’activitat econòmica, l’aprofitament de les zones industrials en procés de transformació, l’evitació de l’ocupació massiva de
nous espais lliures, el suport  ferm  al comerç de proximitat, l’obertura de noves línies (turisme, energia...), el suport  a la creació
de petita empresa... És aquest model el que ens ha de permetre promoure la generació de nous llocs de treball en el nostre
territori. Per això, des d’aquestes línies, convido a l’empresariat celoní a comprometre´s encara més amb aquest model de
desenvolupament. Com? Oferint ocupació de qualitat,  sent respectuosos amb l’entorn, mostrant-nos  oberts a tots els perfils
socials, proposant accions en matèria de formació, cooperant en xarxa i amb l’Ajuntament en tot allò que representi millores

de la qualitat de vida. Les portes, com sempre, són obertes de bat a bat.alsinalj@santceloni.org

Edifici el Safareig

C/ Campins, 24
Tel 93 864 12 00
a/e: orientaciolaboral@santceloni.org
i creaciodempreses@santceloni.org

SERVEI
MUNICIPAL
D’OCUPACIÓ

*ORIENTACIÓ LABORAL:
-FORMACIÓ EN TÈCNIQUES DE CERCA DE FEINA
-INFORMACIÓ SOBRE FORMACIÓ
-BORSA DE TREBALL

*ASSESSORAMENT EN
LA CREACIÓ D’EMPRESES:
-PLA DE VIABILITAT DE L’EMPRESA
-INFORMACIÓ SOBRE LÍNIES DE SUBVENCIÓ

*CONSULTA D’INTERNET I
DE PREMSA I DOCUMENTACIÓ

C/ Torras i Bages, 12, 1r
Tel 93 864 12 25
a/e: cfadults@santceloni.org

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 15 a 21 h

CENTRE
MUNICIPAL
DE FORMACIÓ
D’ADULTS BAIX
MONTSENY

*CURSOS D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS...

TALLER
OCUPACIONAL
DE TREBALLS
FORESTALS

*PROGRAMA DE FORMACIÓ I TREBALL
PER A PERSONES DROGODEPENDENTS

C/ Santa Fe, 52, 2n
Tel, 93 864 12 23
a/e: eltrito@santceloni.org

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 10:30 a 12:30 hores

C/ Pla i Daniel, 1
Tel 93 867 21 38
a/e: accio8@teleline.es

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 7 a 15 hores

FUNDACIÓ ACCIÓ
BAIX MONTSENY *CENTRE ESPECIAL DE TREBALL.

ACULL PERSONES AMB DISCAPACITAT
PSÍQUICA

C/ Santa Fe, 52, 2n
Tel, 93 864 12 22
a/e: a8960027@xtec.net

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14 h

PLA DE
TRANSICIÓ
AL TREBALL
(PTT)

*PROGRAMA DE FORMACIÓ I TREBALL  PER
A JOVES ENTRE 16 I 25 ANYS QUE NO HAGIN
ASSOLIT EL GRADUAT EN ENSENYAMENT
SECUNDARI OBLIGATORI

Serveis municipals per a l’ocupació

Horari d’atenció al públic:
Matins, de dilluns a divendres de 8 a 12 h  
Tardes, dilluns i dimarts de 17 a 20 h
inicialment, cal concertar entrevista

(En col·laboració
amb els ajuntaments
del Baix Montseny)

SERVEI PRESTACIONS CONTACTE
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S’ha  acabat amb èxit la 8a col·laboració
en formació entre el Pla de  transició al
treball de Sant Celoni, en el mòdul d’auxiliar
de comerç, oficina i atenció al públic, i
l’empresa  grup SUPECO-MAXOR.

Durant  cinc dies, en sessions de cinc hores,
els treballadors de la planta de Carrefour
Express de Cardedeu han fet de mestres.
Han ensenyat, in situ, a 12 joves del ptt el
seu ofici.

Els joves han rebut classes teòriques i
pràctiques a mans dels auxiliars de les
seccions de xarcuteria, carnisseria,
peixateria,  fleca,  fruiteria i caixa.

Aquesta experiència, avalada des del
Departament d’ Educació de la Generalitat,
té com a finalitat  ajudar els joves a prendre
decisions per  al seu esdevenir professional
immediat, a través d’un aprenentatge

metodològicament  significatiu i integral de
les tasques.

Gràcies a la participació activa de l’empresa,
aquests joves coneixen millor el sector
professional, les tasques i competències
clau del perfil de dependent/a de comerç
en supermercats.

Carmen Tejera, gerent de la botiga,  opina
que “aquesta experiència ajuda  els joves
a conèixer, de primera mà, quina és la
feina que es fa en un supermercat. Els
nois i noies podran saber, si els agradaria
o no, treballar en un futur en aquest
sector”. Afegeix  “[...] per nosaltres també
és important,  ja que si algun d’aquests
joves vol fer més endavant les seves
pràctiques en alguna de les nostres seccions,
ho té molt més clar”.

Els auxiliars de les seccions coincideixen a

afirmar que “és una bona manera perquè
els ‘nanos’ sàpiguen que és el món laboral”.
Alhora comenten que “[...] per nosaltres
també és gratificant poder ensenyar-los,
més encara, quan veiem que hi posen tantes
ganes a  fer-ho bé”.

Els joves solen coincidir quan afirmen que
“m’ha agradat anar a una empresa a
aprendre coses diferents... el temps passa
molt ràpid... la fruiteria i la fleca molen
molt... la peixateria no fa tanta pudor...
voldria fer les pràctiques en...”

Des del Ptt, s’agraeix l’esforç de totes les
persones implicades, especialment les
persones que atenen de primera mà els
joves i la confiança de les famílies
dipositada en  aquest projecte.

Quan l’empresa fa de mestra...

Dinou alumnes dels grups de Formació Instrumental II i III del Centre
de Formació d’Adults Baix Montseny han assistit al curs sobre
alimentació impartit al CAP de Sant Celoni per professionals
d’infermeria. L’objectiu del taller era proporcionar consells i pautes
per aconseguir una alimentació més saludable i equilibrada. Les
sessions, d’una hora de durada, en les quals es combinava la
informació tècnica amb activitats pràctiques, es van fer durant els
quatre dijous del mes de febrer. L’Escola d’Adults, tant  l’equip docent
com els alumnes, valora molt positivament poder participar en
activitats d’àmbit formatiu organitzades per altres institucions o
entitats del municipi.

Alumnes de l’Escola d’Adults
participen en el taller Inverteix
en salut, alimenta’t bé
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 Obres de millora als carrers
de les Borrelles
S’han iniciat recentment les obres d’urbanització per  millorar
els carrers de Joan XIII i de Joan Maragall. Les actuacions més
significatives seran la millora de les xarxes de subministrament
d’aigua i d’electricitat de l’enllumenat públic i l’eixamplament de
voreres per obtenir més comoditat i seguretat per als vianants.

 Estrena dels carrers
d’Artesania i de Agricultura
Les obres d’urbanització dels carrers d’Artesania i de Rajoleria,
acabades  recentment, permeten gaudir  d’una nova perspectiva
de la zona. La pavimentació amb una moderna llamborda de
colors càlids, l’obertura d’un nou espai públic a la cruïlla i l’endreça
de les xarxes de telefonia i d’electricitat, conviden més que mai
a emprar els carrerons, que sens dubte han guanyat en atractiu.
La intervenció també ha previst la renovació total del clavegueram
i l’adequació de la xarxa de subministrament.

 Nou aparcament
públic a les Torres
Darrerament s’han acabat  les obres d’adequació, per a  aparcament
de vehicles, d’un solar municipal situat al carrer de Minuart, en
el sector de  les Torres. S’ha rebaixat el nivell del terreny per  fer-
lo accessible des del carrer, s’ha estès una capa de grava  de
pedrera per evitar la generació de fang i s’ha  habilitat els
corresponents guals d’accés.  L’aparcament disposarà
aproximadament de vint places per a turismes, amb entrada i
sortida independent per facilitar la circulació dels vehicles.

 Els carrers de Can Sans
ja llueixen noms
Arran de la nova urbanització de Can Sans, es va posar de
manifest l’interès per posar nom a tots els carrers, atès que fins
ara les finques es regien només per una numeració de conjunt.
La mateixa  gent del veïnat va proposar la nova denominació,
que va  aprovar inicialment  el Ple de l’Ajuntament, conjuntament
amb la corresponent nova numeració. Els noms elegits
corresponen a diferents tipus d’arbredes: passeig del Bosc de
Can Sans, passeig de l’alzinar, passeig de la roureda, passeig
de la fageda i passeig de l’albereda. Es manté, lògicament, el
nom de  carretera de Campins per a les finques que donen a
aquesta via.

En un altre àmbit del municipi, entre els carrers de Fogars i
passatge de Sant Guillem, també hi ha nascut un nou carrer,
anomenat paratge dels Caputxins. La denominació és també
una proposta del veïnat, que es fonamenta en la proximitat de
la ubicació d’un antic convent, les restes del qual es van  localitzar
durant les obres d’un equipament municipal, a la parcel·la que
ocupava la caserna de la Guàrdia Civil abans de ser enderrocada.

Imatge anterior a l’actuació

Imatge actual
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Josep M. Pasqual
1r tinent d’alcalde

Regidor de Sostenibilitat
i Ciutadania

• Aprofiteu la calor del sol aixecant les persianes durant
les hores de l’assolellada. A la nit, en canvi, tanqueu-les.
La calefacció solar és gratuïta, com també la llum natural.

• Tingueu cura d’apagar amb l’interruptor els aparells
elèctrics de la vostra llar. No els deixeu en stand-by perquè
consumeixen energia sense fer-ne ús.

• Instal·leu bombetes i làmpades de baix consum. Tot i
ser més cares que les d’incandescència, gasten 5 vegades
menys i duren 10 vegades més.

• Opteu per la dutxa en lloc del bany. Amb un bany es
gasta entre quatre i cinc vegades més aigua que amb una
dutxa i es consumeix el triple d’energia.

• Aïlleu bé la vostra llar. Instal·leu rivets a les juntures i
escletxes de les finestres per no perdre la calor que heu
aconseguit.

• Mantingueu la temperatura adequada dins la  vostra
llar. A l’hivern n’hi ha prou amb 19 a 20ºC per gaudir d’un
confort adient. A l’estiu, amb una temperatura de 25º estareu
prou bé i no consumireu en excés.

• Eviteu tenir els llums encesos inútilment. Apagueu-los
cada vegada que sortiu d’una habitació, sobretot quan les
bombetes siguin d’incandescència.

• Trieu electrodomèstics d’alta eficiència energètica:
fixeu-vos en l’etiqueta energètica. Durant la vida útil d’un
aparell domèstic l’energia consumida pot arribar a doblar el
seu preu de compra.

• Considereu la possibilitat d’instal·lar captadors solars
a casa vostra. Són una bona solució per obtenir aigua
calenta i calefacció. Una instal·lació de 2-3m2 pot produir
la major part de l’aigua calenta sanitària necessària per a
una família.

• Utilitzeu el transport públic per desplaçar-vos, la bicicleta
o bé aneu a peu. Considereu també la possibilitat de
compartir el cotxe, així reduireu el consum i contribuireu a
millorar el trànsit.

Sant Celoni, com a membre de la Xarxa de  Ciutats i  Pobles cap a la  Sostenibilitat, té el compromís de marcar-se una
agenda de treball  que amb el suport actiu de les organitzacions socials i dels ciutadans i ciutadanes s’encamini cap al
Protocol de Kyoto i estableixi  objectius clars de reducció d’emissions.
La nostra capacitat d’intervenció és significativa en l’impuls de les energies renovables i de l’estalvi i l’eficiència energètica,
amb polítiques locals de mobilitat, control i habilitació d’activitats econòmiques, i edificació i ordenació del territori, així
com en la implicació de la societat civil.
Determinar quines actuacions poden ser més efectives per aconseguir els objectius perseguits a tot Catalunya, es visualitza
 des de l’Ajuntament de Sant Celoni en la nostra aportació des del Programa de sostenibilitat acordat per al 2005-2007.

Josep Maria Pasqual i Arenas

L’Ajuntament de
Sant Celoni ha
c o m e n ç a t  a

t r e b a l l a r  p e r
gestionar correctament la despesa
energètica municipal. La implantació
d’un sistema informàtic de control i de
suport a la presa de decisions ha de
permetre conèixer de forma ràpida i
còmoda els  consums energèt ics
municipals i corregir els consums
excessius, millorar l’eficiència energètica
i el compliment de la normativa,
garantint la transparència en la gestió.

I  és  que  per  poder  ges t ionar
correctament els costos energètics cal
conèixer quins són. Així, s’entén per
gestió de l’energia el coneixement i
control dels consums energètics a cada
centre de consum, a l’enllumenat públic,
les dependències públiques i les
instal·lacions municipals per tal de
planificar-ne l’ús racional, evitant així
un consum innecessari, i promovent
programes d’estalvi energètic, la qual
cosa representa un important benefici
no només ambiental sinó també
econòmic.

Si volem un nou model energètic més
sostenible per a Sant Celoni, on
l’estalvi, l’ús racional i les energies
renovab l e s  s i gu in  e l s  p i l a rs
fonamentals, les nostres actituds
envers el consum d’energia són molt
importants.
En aquest camí que cal recórrer, cada
un de nosaltres, en el nostre  dia a
dia, hi juga un paper essencial: siguem
conscients i fem un bon ús de
l’energia. L’Ajuntament ja ha començat
a caminar, i tu, què pots fer?

L’energia, un repte pendent

Fem un bon ús de l’energia a la llar
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TU FAS POSSIBLE
UN SANT CELONI NET
VOLUMINOSOS6

Es denomina voluminosos a aquells residus municipals que, per la
seva grandària, no poden dipositar-se als contenidors habituals del
carrer. A causa d’això aquests residus disposen de serveis i mitjans
específics de recollida que eviten la seva presència continuada als
espais públics –amb la desendreça i molèstia que això comporta– i
faciliten la valorització i gestió de les diverses tipologies de materials
que els constitueixen.  La recollida selectiva dels residus voluminosos,
en funció de la seva tipologia, es fa  habitualment de dues maneres:
mitjançant la deixalleria i mitjançant un servei de recollida domiciliària
(porta a porta), el primer dimarts de cada mes, de 6 a 15 h.

Què es pot recollir com a voluminosos?:

SÍ: mobiliari, grans electrodomèstics (neveres, rentadores, etc.),
matalassos, somiers, andròmines i estris diversos de la llar, etc.

NO: materials voluminosos provinents d’activitats comercials o
industrials, residus tòxics o perillosos, runes i altres residus d’obra,
residus destinats a contenidors específics (ampolles de vidre, envasos,
paper i cartró, orgànica, rebuig), etc.

On i com s’han de deixar?:

- Preferentment, cal dur-los a la deixalleria. De manera específica, s’hi
ha de dur aquells voluminosos de caràcter especial o amb components
tòxics o perillosos (frigorífics amb CFC, aparells electrònics o elèctrics,
pneumàtics, bateries, fluorescents, etc.). També s’hi admeten les runes
d’origen domiciliari, en petites quantitats (fins a 1 m3). Deixalleria
comarcal de Sant Celoni. (Polígon Industrial Molí de les Planes,
C/ Rec del Molí, 4. Tel. 93 744 00 85; de dimarts a divendres, de 10 a
13 h i de 16 a 19 h; dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h; diumenge de
10 a 14 h; dilluns tancat).

- Els voluminosos no especials també es poden deixar a la via pública,
el vespre anterior a la recollida mensual (el primer dimarts del mes),
al costat dels contenidors per a rebuig o al davant de la porta dels
habitatges, tenint cura que no suposin cap obstacle ni perill per als
vianants ni els vehicles. Recollida selectiva porta a porta. El primer
dimarts de cada mes, de 6 a 15 h (si és festiu, el dia hàbil següent).
Fora dels nuclis urbans de Sant Celoni i de la Batllòria, l’itinerari de
recollida només abasta els emplaçaments de contenidors.

En qualsevol cas, els següents residus no s’inclouen dins el terme
voluminós i la seva gestió no és responsabilitat municipal sinó del
seu productor:
- Materials voluminosos d’origen no domèstic (per exemple, els
provinents d’activitats comercials o industrials).
- Runes i residus d’obra.

L’any 2005 es va recollir a Sant Celoni i la Batllòria un total de 409,54
tones de voluminosos (incloent ferralla, fusta i neveres), un 45% via
deixalleria i la resta mitjançant el servei municipal porta a porta. La
distribució per tipologies es mostra al gràfic que s’indica a continuació.

Com a resultat del servei de recollida municipal, l’any 2005 es recuperà
21.900 kg de voluminosos com a ferralla, es derivà a deixalleria 70
neveres i es gestionà segregadament 1.680 kg de matalassos. Cal
destacar també la recollida 15.020 kg de voluminosos que s’havien
deixat al carrer de manera irregular, és a dir, fora del dia de recollida
mensual.

L’evolució anual de la recollida de voluminosos segueix una tendència
creixent que reflecteix l’esforç col·lectiu de gestionar i separar
adequadament els residus que du a terme cadascun de nosaltres. Així,
mentre la recollida del rebuig de 2002 a 2005 només s’ha incrementat
un 2% anual, la recollida de voluminosos a deixalleria (incloent ferralla,
fusta i neveres) ha experimentat un creixement anual del 12%, tal com
es pot observar al gràfic que es mostra a continuació.

Recordeu:
El millor residu és el que no es genera: eviteu hàbits de compra
consumista, promoveu la reutilització dels vostres voluminosos
abans de desfer-vos-en, etc.

A Sant Celoni, l’evolució anual de la recollida de voluminosos segueix una tendència creixent que reflecteix
l’esforç col·lectiu de gestionar i separar adequadament els residus. Des del 2002, la recollida de voluminosos
a deixalleria (incloent ferralla, fusta i neveres) ha experimentat un creixement anual del 12%. Amb tot, cal
destacar també la recollida de més de 15 tones de voluminosos que s’havien deixat al carrer de manera
irregular, és a dir, fora del dia de recollida mensual.

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS 2005
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Durant aquesta temporada d’hivern s’han plantat d'un total de
102 exemplars d’arbrat urbà divers, corresponent a la reposició
de baixes existents o a nova dotació. En el primer cas, s’acostuma
a plantar exemplars de la mateixa espècie i, sempre que és
viable, es procura que siguin de mides similars a la resta del
grup. En el cas de creació de nous punts d’arbrat, se sol
seleccionar espècies que puguin tenir una millor adaptació al
lloc, sense perdre de vista l’aspecte estètic i l’ús públic de l’espai
on es volen plantar.

 Plantació d’arbrat
campanya d’hivern 2005-2006

 Obert l’aparcament públic
del solar de l’antiga caserna
L’aparcament municipal ubicat al solar de l’antic convent dels
caputxins, on hi havia la caserna de la guàrdia civil, ja està obert
al públic. Per tal de garantir la conservació de les restes
arqueològiques de l’antic convent, s’hi ha col·locat un feltre de
polipropilè i una estesa de tot-ú de 10cm de gruix a tota la superfície
del solar. Amb aquest nou espai es guanyen uns 60 aparcaments
lliures per a vehicles.

Al CEIP  Montnegre
L’àrea de joc infantil del CEIP Montnegre s’ha renovat amb jocs de
qualitat que compleixen la normativa europea sobre seguretat.
S’han instal·lat 5 nous jocs infantils en substitució dels equips
antics; un balancí, dues molles individuals, una molla col·lectiva i
una estructura amb tobogan, trepa i caseta alçada. A més s’ha
repintat el gronxador i s’hi ha instal·lat cadenes i seients adequats.

Al  camp de futbol de la Batllòria
Durant el mes de març també s’ha dut a terme una adequació de
l’àrea de joc infantil situada al  camp de futbol de la Batllòria. S’ha
reparat i repintat el gronxador, la torre tobogan i la molla existents.
A més s’ha incorporat una barra de seguretat al tobogan i  s’ha
desinstal·lat el laberint esfèric metàl·lic existent per motius de
seguretat. A més s’ha instal·lat un rètol informatiu normalitzat.

 Renovació de diferents àrees de joc infantil
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Ramon Segarra
Regidor ponent
d’Habitatge

“L’habitatge de
protecció a Sant
Celoni està a punt
de ser una realitat.
De les paraules
als fets.”

Carrer de Jacint Verdaguer, entre
carrer  del Dr. Trueta i la  plaça de
l’Estació
El tram del carrer de Jacint Verdaguer, entre
el carrer del Doctor Trueta i la plaça de
l’Estació, s’ha començat a arranjar.

El passat 7 de març es va condicionar  el
ferm  fent un anivellament de la superfície
i una estesa de gravaciment amb una
posterior compactació.

Carrers de Consell de Cent,
Germana Reyes i  avinguda Verge
del Puig
Aquests darrers mesos s’han d'arranjat
provisionalment els carrers de Consell de
Cent i Germana Reyes. En espera de les
obres definitives d’urbanització de tota la
zona i tenint en compte el volum de trànsit
que registra aquest tram, s’ha optat per
prendre mesures per tal d’apaivagar els
inconvenients que comporta per als usuaris
i veïns aquest carrer sense asfaltar. Les obres
han consistit en un formigonat provisional
del ferm de 15cm de gruix.

 Els establiments
de la UBIC regalen
targetes del bus urbà

 Millores a la via pública

 Ajuntament i UBIC
coneixen experiències
reeixides d’aparcaments
subterranis a  Vic i a
Viladecans

 Habitatges
de protecció
Habitatges
a la zona del Pertegàs
L’edifici plurifamiliar de 14 habitatges
destinat a habitatge protegit al carrer
d’Esteve Cardelús, que construeix Llar
Unió Catalònia, ja està  gairebé acabat.

Habitatges al sector les Torres
Al sector les Torres, al carrer de Montserrat
Roig, 6-8, s’han fet obres de rebaix de la
parcel·la (veure foto). Les obres de
construcció de 24 habitatges  protegits de
compra venda, s’iniciaran properament.
Aquesta promoció  la desenvolupa  Llar
Unió Catalònia que promou la constitució
d’una cooperativa amb les persones
assignades pel sorteig,celebrat el mes de
juliol passat davant notari.

D’altra banda, arran  de l’acord del Ple
del dia 30 de març, es tramitarà, per a
l’aprovació definitiva, l’expedient pel qual
s’incrementa  en 6 habitatges la densitat
de la parcel·la A-12 del sector les Torres
per construir-hi un edifici plurifamiliar
d’habitatges de protecció oficial en règim
d’arrendament amb un total de 36
habitatges en règim de lloguer.

L’alcalde, Joan Castaño, el regidor de
Desenvolupament, Josep Alsina, el  president
de la UBIC, Jordi Gener, i el vicepresident,
Joan Pere Campillo, acompanyats de
personal tècnic d’ambdues institucions,
han visitat recentment  Vic i Viladecans
per conèixer de primera mà  iniciatives de
construcció d’aparcaments subterranis
fortament vinculats amb l’activitat comercial
de proximitat,  per  poder aplicar-les al
projecte d’aparcament previst per a la plaça
del Comte  del Montseny de Sant Celoni.
L’acollida ha estat sempre a càrrec dels
ajuntaments i de les associacions de
comerciants dels municipis esmentats, on
la cooperació pública privada  ha donat
excel·lents resultats.

La Unió de Botiguers, en col·laboració amb
l’Ajuntament ha iniciat una campanya per
la promoció del transport públic urbà. La
campanya consisteix en repartir 2.000
targetes de 10 viatges en bus urbà entre els
clients de Sant Celoni perquè a l’hora d’anar
a comprar provin d’utilitzar el transport
públic en lloc d’utilitzar el vehicle propi. Per
aconseguir una targeta només s’ha de
demanar a l’hora de fer la compra.
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  Sessió informativa amb  els
comerciants de Sant Celoni

Curs d’informàtica:
il·lustració amb
CorelDraw

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.
a/e: cfadults@santceloni.org
www.santceloni.org

93 864 12 25

Informació i inscripcions:
Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

* L’edat mínima per matricular-se és de 18 anys

Creació de tota mena de documents il·lustrats
(felicitacions de Nadal, targetes de presentació, pòsters,
tríptics, portades, catàlegs, etc.) i de dibuixos lineals
(logotips, cliparts, text artístic, etc.) per a l’empresa,
les arts gràfiques o per a documents personals.

Durada:
del 25 d’abril al 13 de juny

Horari:
dimarts i dijous de 20 a 22 h

Matrícula:
del 3 al 7 d’abril i del 18 al 21 d’abril

 Presentació del nou
equip de Creu Roja Catalunya
A l’entorn del monòlit dedicat a Heny Dunant al carrer de la Creu
Roja, el 25 de març es va presentar el nou equip directiu de Creu
Roja Catalunya. Durant l’acte es va estrenar la simfonia El naixement de
la Creu Roja, del compositor i també autor del monòlit, Jesús S. Kaso.

 La consellera de Benestar
i Família inaugura el CDIAP
Dimecres 15 de març, la consellera de Benestar i Família de la Generalitat,
Anna Simó, va inaugurar el Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç – CDIAP Baix Montseny (carrer del Dos de Maig, 1)
davant una important presència de representants institucionals,
professionals i ciutadans.  En aquest equipament s’ofereix l'atenció
de neuropediatres, logopedes, psicòlegs/òlogues, fisioterapeutes i
assistents/es socials,  a infants de 0 a 6 anys, que presentin algun
trastorn en el seu desenvolupament o es trobin en risc de patir-lo,
per causa orgànica, psicològica o social, i a dones amb embarassos
de risc. El CDIAP Baix Montseny funciona des de finals de novembre
de 2005 i s'hi pot accedir per derivació de pediatres, centres educatius...
o per iniciativa particular directa, de dilluns a divendres de 9 del matí
a 6 de la tarda (tel. 93 848 49 68).

 L’Hospital de Sant Celoni
signa un acord amb l’Hospital
de Granollers i l’Hospital Clínic
en matèria de traumatologia
Amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial de la població en
matèria de traumatologia, l’Hospital de Sant Celoni ha signat un
acord estratègic amb l’Hospital de Granollers i l’Hospital Clínic.
L’acte es va fer el dia 2 de març a la Rectoria Vella. El conveni recull
la voluntat dels tres centres sanitaris de coordinar i optimitzar els
recursos sanitaris (humans i materials) de què disposen en l’àmbit
de l’assistència traumatològica.  Aquesta coordinació permetrà
afavorir la formació, la motivació, el desenvolupament
professional del personal sanitari que s’hi adscrigui, l’estabilitat
dels serveis implicats, en el seu cas, i el prestigi dels professionals
i les institucions, la qual cosa repercutirà igualment en una
millora del nivell de qualitat assistencial de la població.

La Unió de Botiguers i Comerciants van convidar l’alcalde Joan
Castaño i el regidor de Desenvolupament, Josep Alsina, a una sessió
informativa amb els comerciants de Sant Celoni, el passat 9 de
març.  Durant la reunió, es va parlar de diferents projectes en què
s’està treballant i que tenen incidència en el sector comercial com
les noves infraestructures d’accés al municipi, l’aparcament soterrat,
el pla de centre i les noves zones comercials i d’oci.
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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

BTdL’apunt

És correcta la forma sudoku en català?

El sudoku és un joc d’estratègia matemàtica que

consisteix a omplir una quadrícula habitualment de

81 caselles dividida en subquadrícules de 3_3 amb

les xifres de l’1 al 9, partint d’algunes xifres ja

col·locades i sense repetir-ne cap en una mateixa

fila, columna o subquadrícula. El nivell de dificultat

pot variar, i hi ha autèntics especialistes a resoldre’n.

Sembla que el joc té l’origen l’any 1979 a Nova York,

però es va popularitzar al Japó a partir del 1986,

quan l’editorial Nikoli li va donar aquest nom.

Segons els especialistes, la forma sudoku és la

transcripció més adequada del terme original

japonès, que significa literalment ‘xifra soltera’.

Seguint el criteri del Consell Supervisor del TERMCAT

sobre el tractament dels manlleus, la forma del plural

d’aquest terme es pot adequar al sistema general

català (sudokus).

Trobareu la fitxa terminològica completa d’aquest

terme en el Cercaterm. http://www.termcat.cat.

Sabíeu que...

Aquest any hi haurà mones de la Queta. La Federació

Catalana de Pastisseria, a petició de la Secretaria de

Política Lingüística, ha elaborat 4.000 serigrafies de

la Queta i les ha distribuït a totes les pastisseries

agremiades de Catalunya (940 aproximadament).

De la serigrafia, que va damunt d'una peça de

xocolata per guarnir la mona de Pasqua, n'hi ha de

dos tipus: una Queta que pica l’ullet i una Queta

caracteritzada de Sant Jordi.

Les pastisseries que en vulguin més còpies les poden

demanar a les oficines de la Federació.

http://www.pastisseria.com

En línia
Qui és qui

Base de dades d'autors i autores contemporanis de

creació literària en llengua catalana, mantinguda

per la Institució de les Lletres Catalanes.

Qui és qui: autors i autores contemporanis d'obres

de creació literària en llengua catalana ofereix les

següents possibilitats de consulta:

a) Per autor/a

b) Per títol (de llibre, obra dramàtica o guió)

c) Per gènere literari i/o data de publicació

Per Pasqua, mona de la Queta

http://cultura.gencat.net/ilc/qeq/

Xerrada col·loqui
Xerrada col·loqui a càrrec de l’escriptor Matthew Tree i
presentació del quadern dels alumnes dels Cursos de Català
per a Adults de Sant Celoni

Dimecres, 10 de maig,
a les 20 h a la Sala Petita de l’Ateneu
C. de Sant Josep, 18
Sant Celoni

Inauguració de l’exposició Parlem-nos

Divendres 21 d’abril tindrà lloc a les vuit del
vespre a Can Ramis, dins els actes de Sant Jordi,
la inauguració de l’exposició “Parlem-nos”

Aquesta exposició és un recorregut a través
de les frases i les fotografies de quaranta-un
alumnes dels Cursos de Català per a Adults
de la comarca del Vallès Oriental, de
procedències i llengües diverses. L'itinerari
va des dels sentiments d'incertesa de l'arribada
fins a la tranquil·litat de quan s'han establert i
se senten com un més. Tots tenen en comú que
aprenen català i ens demanen que els el parlem.

L’exposició també és una mostra de les llengües
que es parlen a la comarca: susu, bielorús,
polonès, tamazight, finès... No hi ha llengües
més desenvolupades que altres, ni més
musicals, ni més dures, ni més difícils, ni més

modernes. Totes les llengües són iguals.

També, dins del marc dels actes de Sant Jordi,
i com a complement de l’exposició, el dimecres
10 de maig a les vuit del vespre a la Sala Petita
de l’Ateneu, l’escriptor anglès Matthew Tree,
que ha triat la llengua catalana com a vehicle
d'expressió,  ens parlarà sobre aspectes de la
llengua i la cultura catalanes i la seva experiència
com a parlant de la nostra llengua. I els alumnes
dels Cursos de Català per a Adults de Sant
Celoni presentaran un quadern, amb petits
textos, en què ens expliquen la seva relació
amb la llengua catalana i els seus parlants.

Exposició
Divendres, 21 d’abril,
a les 20 h a Can Ramis
Plaça de la vila, 25
Sant Celoni

Aquesta exposició es podrà visitar
del 21 d’abril al 14 de maig

dijous, divendres i dissabte de 17 a 20 h
diumenge d’11.30 a 13.30 h i de 17  a 20 h



C M Y CM MY CY CMY K

L’informatiu

13

“La coordincaió entre
la Policia Local i els
Mossos d’Esquadra

continua donant
resultats molt

satisfactoris que
confirmen les

directrius marcades
en matèria de

seguretat”

Josep Manuel Bueno
Regidor de Seguretat

Ciutadana

La grip aviària
La grip aviària és una malaltia infecciosa
originada pel virus de la grip tipus A. Aquesta
malaltia va ser identificada per primera
vegada a Itàlia fa 100 anys. La infecció afecta
qualsevol au.

Aquest virus és molt contagiós entre els
animals. En les aus, la transmissió entre
pollastres i altres espècies es pot produir per
contacte directe amb material infectat, de
granja a granja. Aquest virus pot viure durant
molt de temps en l’ambient, especialment
quan les temperatures són baixes, però no
sobreviu a temperatures altes (superiors a 70º).

El contacte d’aus domèstiques amb aus
migratòries s’ha identificat com a possible
mecanisme de transmissió de la malaltia
entre les aus.

De moment, l’única via de contagi confirmada
és d’au a humà,  que es produeix per contacte
directe amb aus infectades o amb superfícies
o objectes contaminats amb les seves femtes.

Per tant, és necessari un contacte directe,
reiterat i proper amb les aus o els seus
excrements. En cap cas es transmet d’humà
a humà.

No hi ha evidències  que el virus de la grip
aviària es pugui transmetre als humans a
través de la via alimentària. Per tant, no hi ha
cap raó per canviar els nostres hàbits
d’alimentació.

A més a més cal tenir en compte que:

- A Catalunya no s’ha registrat cap cas d’au
amb grip aviària i no s’importa carn dels països
infectats.

- Totes les aus que consumim a l’Estat espanyol
estan sotmeses a estrictes controls de qualitat.

- S’ha demostrat que el virus de la grip aviària
és molt sensible a la calor, per tant, en  cuinar
els aliments es destrueix.

Aquest any es recomana la vacunació contra
la grip comuna a les persones incloses en els

grups de risc, per tant, no és necessari que la
resta de la població es vacuni.

S’aconsella la vacunació a aquelles persones
que aquest any tinguin intenció de viatjar a
zones afectades per la grip aviària en humans,
o a zones on hi hagi brots en pollastres si s’ha
de tenir contacte amb aquests animals vius.

Si us trobeu amb aus de corral, coloms o
qualsevol altre ocell urbà ferit o mort al carrer
cal que us poseu en contacte amb
l’Ajuntament.

Podeu trobar més informació al web del
Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca:

http://www.gencat.net/darp/c/ramader/iavia
ria/ciavia00.htm

Les polítiques de seguretat conjuntes i coordinades entre la Policia
Local i els Mossos d’Esquadra continuen donant bons resultats. A
la darrera sessió de la Junta  Local de  Seguretat, que es va fer el
passat 21 de març, es van donar a conèixer les següents dades:

Pel que fa als delictes de robatori amb intimidació, robatori interior
de vehicle, a l’habitatge o establiment i violència de gènere, Sant
Celoni està per sota de  la mitjana comarcal de poblacions similars.

Administrativament  la línia de treball dels dispositius de seguretat
ha portat a un aixecament de més actes d’infracció que l’any 2004.
La majoria d’aquestes actes han estat en aplicació dels articles de
la Llei 1/92 de seguretat ciutadana, referents a la intervenció de
substàncies estupefaents per tinença o consum a la via pública,
tinença il·legal d’armes d’instrucció no penal i retirada preventiva
d’objectes perillosos.

L’any 2005 la Policia Local va fer un 38,7% més de proves
d’alcoholèmia, amb un percentatge de resultats positius inferior.
Això s’explica per l’efecte dissuasiu  que té l’augment de controls,
juntament amb altres factors com poden ser les campanyes
informatives institucionals.

Per tal que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca dugui a terme el programa de vigilància animal
com a mesura de prevenció davant la Influença Aviària, us demanem que tots els que tingueu explotacions
avícoles no comercials (autoconsum, coloms missatgers, ornamentals) on hi hagi gallines, pollastres,
galls dindis, ànecs, faisans, oques, guatlles, perdius, coloms, ratites, etc. us adreceu a:

Àrea de Comunitat, àmbit de salut comunitària: Carrer Santa Fe, 52, 1r  - Tel. 93 864 12 24

Àrea d’Espai Públic: Rectoria Vella, Passeig de la Rectoria Vella s/n - Tel. 93 864 12 16

 La Junta  Local de  Seguretat confirma la bona coordinació
entre Policia Local i els Mossos d’Esquadra

Avís
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Cicle d’activitats amb les escoles

Dins el programa d’activitats anual que
promu l’AJuntament per a les escoles del
municipi la Biblioteca organitza un seguit
d’accions amb l’objectiu que els infants
descobreixin aquest equipament cultural
públic i n’identifiquin les funcions i utilitats.

Les activitats es fan per als  cursos de P4; 1r,
3r i 5è de  primària i 1r d’ESO, així doncs,
els infants visiten la biblioteca un cop cada
dos anys i aprenen a utilitzar-la i a gaudir-ne
 en funció de les seves necessitats educatives,
culturals i lúdiques.

• Activitat per a infants de P4: porta el
nom de Contes empaquetats, i és una
introducció al món dels contes, a la seva
màgia i a la biblioteca. Durant el mes de
febrer, els grups visiten la biblioteca i una
narradora els explica el conte que s’amagava
en el paquet, aquest any La Ditona
d’Andersen.

• Activitat per a infants de 1r de
primària: se centra en El ratolí de la biblioteca;
A la biblioteca de Sant Celoni s’hi amaga un
ratolí que li agraden molt els contes. Durant
els mesos de gener i febrer el ratolí surt del
seu cau per explicar un conte i fer un
recorregut per la biblioteca als infants de Sant
Celoni.

• Activitat per a infants de 3r de
primària: Contes de Sant Jordi: les auques.
Aquest any els infants de 3r han fet  un taller
sobre les auques, i entre tots els grups han
fet una auca sobre la llegenda d’en Soler de
Vilardell.

• Activitat per a infants de 5è de
primària: Gimcana  “de llibre a llibre";  es
pretén que els infants entenguin el
funcionament de la biblioteca, la seva
ordenació i siguin capaços de moure-s’hi amb
facilitat.

• Activitat per a infants de 1r d’ ESO:
Dins les enciclopèdies hi ha ... una cronologia
universal; es pretén millorar l’habilitat per
cercar informació d’un tema concret, a partir
de l’ús, tant de les enciclopèdies alfabètiques
com de les temàtiques, que es troben a la
zona de referència de la biblioteca.

Cada any, la  biblioteca amb el suport de l'Ajuntament de Sant Celoni i la Diputació de
Barcelona organitza dos premis literaris amb un doble objectiu, per una banda, impulsar
la creació literària i promocionar la lectura i, per l'altra, donar veu a nous autors.

Premi Sant Celoni de novel·la breu i poesia
Adreçat a persones que es dediquen a escriure i que ja participen de manera habitual en
premis literaris.

Premi Jalpí i Julià de poesia i narrativa

Adreçat a persones que volen iniciar-se en l'ofici d'escriure, que encara no han mostrat
les seves obres i que no participen habitualment en premis literaris.

Acte de lliurament dels
premis Sant Celoni de les lletres 2006

Dissabte 22 d’abril a 2/4 de 7 de la tarda es coneixeran els noms dels guanyadors/es
en un acte públic que tindrà lloc a la biblioteca dins el marc de les festes de Sant Jordi.

Com a cloenda de l’acte en Jaume Calatayud i en Vicente Morera  oferiran l’espectacle
Paraula i sentiment, un recorregut íntim per la vida i obra de diversos poetes catalans
a través de la música i la poesia.

El dia 19 d’abril a partir de les 9.30  hi
haurà l’acte d’entrega del llibre amb
l’auca feta pels infants a totes les escoles.
A continuació gaudiran de l’espectacle
poètico teatral: Roda roda … Poesia,
com a cloenda del cicle d’activitats
biblioteca i escola.



C M Y CM MY CY CMY K

L’informatiu

15

Colla geganters

Centre Municipal d’Expressió
Escola de Música - Sant Celoni

l’Ateneu

 La primera sessió de Música
Comentada aconsegueix arribar
als més escèptics
El passat divendres 10 de març va tenir lloc la primera sessió de Música
Comentada, a càrrec del musicòleg  i periodista Xavier Chavarría. A l'acte,
que va durar 1 hora i mitja, van assistir-hi unes 50 persones de totes les
edats. Sota el títol Els secrets del món de la música,  Xavier Chavarría va
fer una primera passejada per aquest món de forma amena i entenedora,
aconseguint transmetre un entusiasme que va arribar fins als més escèptics
de la sala. A més d'escoltar i explicar obres musicals de diferents períodes,
es van projectar alguns fragments de concerts que ajudaven a il·lustrar el
fet musical.

Properes sessions previstes: divendres 28 d'abril, 12 de maig i 9 de juny
a 2/4 de 9 del vespre.

 Cloenda
del curset de
sardanes
Durant el segon trimestre del curs, l’Ajuntament
de Sant Celoni conjuntament amb l’Associació
Sardanista del Baix Montseny organitza un curset
d’aprenentatge de sardanes per a cada centre.

La cloenda del curset es durà a terme dins el
programa de  festes de Sant Jordi i tindrà lloc el
dilluns 24 d’abril a 2/4 d’11 h del matí a la plaça
de la Vila.

 Cercavila de Gegants
Enguany la Colla de Geganters de Sant Celoni celebra el 25è aniversari. Per aquest
motiu, conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Celoni i les escoles del municipi,
s’han organitzat una sèrie d’activitats per a les escoles.

Durant el mes d’octubre i novembre la  Colla de  Geganters va anar a tots els centres
a fer una presentació  i una plantada dels gegants de Sant Celoni.

Durant el segon trimestre, s’ha ofert a les escoles un taller per construir un capgròs
 amb un grup d’edat, i la resta de grups han treballat diferents tallers de plàstica i
música sobre el  tema de les cercaviles.

Com a cloenda de les activitats, el proper divendres 21 d’abril tindrà lloc una cercavila
de gegants on participaran els nois i noies de tots els centres i els gegantons i
capgrossos.

 Joves alumnes de
l’Escola de Música, en concert
El proper divendres 21 d'abril s'inaugurarà el cicle A l’Olivera, pensats
per als joves alumnes de l'Escola de Música que tenen repertori suficient
per poder oferir un concert. Les actuacions que s'hi faran seran tant de
conjunts instrumentals, com d'alumnes individuals. L'activitat començarà
a les 9 del vespre  i es farà al pati de l'olivera de l'Ateneu.

 El  cor de pares i mares de
l'Escola Municipal de Música
torna a arrencar
Després de participar a la cantada de Sant Esteve, el cor de
pares i mares de l’Escola Municipal de Música ha decidit
continuar endavant amb la iniciativa. El cor  assaja de forma
regular els dimarts de 8 a 9 del vespre a l'Escola de Música i
és obert a tothom, només cal informar al Centre que s’hi vol
participar.

21 d’abril a les 21 h
1a sessió del cicle A l’Olivera

Júlia Deulofeu: guitarra

Miquel Alfaras: clarinet acompanyat a la bateria per Miquel Garriga

Joan Alfaras, Gisela Colell, Mercè Duset  i  Anna Ibern: quartet de guitarres

Properes sessions: divendres 19 de maig, 2 de juny i 16 de juny

 La Sala  Petita de
l’Ateneu estrena
amb èxit el cicle de
cinema
Millon Dollar Baby va ser la pel·lícula escollida
el passat diumenge 19 de març per estrenar
el cicle de cinema a la Sala Petita de l’Ateneu.
A aquesta primera sessió van assistir unes
70 persones. Les properes sessions s’han
previst per al  diumenge 16 d'abril, 21 de
maig i 18 de juny, a les 6 de la tarda.
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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 d’alguns dels animals abandonats
al municipi durant el mes de març.

març
2006

!

 Un nou reconeixement
pel Pont Trencat
Diferents membres del patronat de la Fundació San Benito de
Alcántara, liderada pel president d'Iberdrola, Iñigo de Oriol
Ybarra, van ser a Sant Celoni el passat 3 de març per fer el
lliurament oficial d’un menció especial a la reconstrucció del
Pont Trencat dins el IX Premi Internacional Puente de Alcántara.
Durant l'acte, els alcaldes de Sant Celoni i de Santa Maria de
Palautordera van rebre una medalla commemorativa. També la
van rebre l'Associació Pont Romà 2000, l'autor del projecte,
l'enginyer Xavier Font i la constructora SAPIC d'enginyeries i
construccions. 

 El Tritó participa a la primera
jornada de la Xarxa de  Prevenció
de  Drogodependències
El Pla integral sobre consums problemàtics de drogues i altres
comportaments de risc el Tritó del Baix Montseny va participar el passat
15 de març a la primera jornada de la Xarxa de  Prevenció de
Drogodependències organitzada per la Diputació de Barcelona. El Tritó
del Baix Montseny va aportar una exposició sobre la planta de la coca,
on es contrasta l’ús tradicional i no problemàtic amb el mal ús de la
cocaïna. L’exposició es titula “La filla de Pachamama” i l’han finançat 19
ajuntaments, entre els quals hi ha  Sant Celoni, i el Departament  de
Presidència de la Generalitat.

La inauguració de la jornada va anar a càrrec de la consellera de Salut
de la Generalitat, Marina Geli, la presidenta-delegada de l'Àrea de Benestar
Social de la Diputació de Barcelona, Núria Carrera,  l’alcalde de Sant
Celoni, Joan Castaño, i la regidora de Salut Pública, Consum i Serveis

Socials de l'Ajuntament de Cornellà del Llobregat, María José Pardo.

 8 de març, Dia de la  Dona
Amb motiu  de la celebració del Dia Internacional de la Dona,
el passat 11 de març, l’Associació de Dones Progressistes del
Baix Montseny amb la col·laboració de l’Ajuntament  va
organitzar un concert del grup Senda a  la Sala Petita de l’Ateneu.
Durant l’acte es va insistir en la necessitat de continuar lluitant
 i treballant per assolir que la igualtat jurídica reconeguda per
llei es tradueixi en una igualtat real com a únic camí per construir
una societat igualitària, cohesionada i solidària. Igualment es
va posar de manifest el compromís existent en  el món local
d’incorporar la perspectiva de gènere en l’agenda política,
elaborant pressupostos perquè  les polítiques municipals donin
resposta a tota la ciutadania i afavoreixin  la participació de les
dones per tal d’incorporar-hi les seves necessitats. En acabar
l’acte es va repartir entre els assistents un document titulat Cap
a la igualtat: repartir el treball, compartir la vida.

 Intercanvi d’experiències
sobre polítiques d’igualtat
dona –  home
A finals de febrer, la Diputació de Barcelona va convidar
representants de 30 ajuntaments catalans, entre els quals n’hi
havia de  Sant Celoni, a una trobada d’intercanvi sobre  polítiques
d’igualtat dona-home amb dones d’Andalusia a les ciutats de
Sevilla i Córdoba. La regidora Lourdes Donado va poder
comprovar la bona coordinació dels ajuntaments andalusos amb
l’Instituto Andaluz de la Mujer, els centres d’informació per a
les dones i els programes específics sobre gènere i igualtat
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Benjamí masculí 2000 m

2.- Albert Galin Pons

Aleví masculí 2000 m

2.- Abraham Castañeda Roda
4.- Francisco Ruiz García
6.- Marc Sepúlveda Alpáñez

Aleví femení 2000 m

3.- Anna Galin Pons
8.- Estel Cobos Peguero

Infantil masculí 3000 m

1.- Adrià Galin Pons
3.- Adrià Castanyeda Roda
8.- Alex Ruiz Garcóa
9.- Sayo Drammeh

Cadet masculí 3000 m

3.- Aleix Tayeda Rodríguez
6.- Ousein Drammeh

Cadet femení 3000 m

9.- Laura Sepúlveda Alpáñez

Absoluta masculina 10.000 m

14.- Albert Galin Calvo
25.- Sergi Álvarez García
26.- Jordi Cobos Navarro
27.- Humbert Tural Llatcher
28.- Rafael Cobos Navarro

 El Club Patí Sant Celoni,
campió d’Espanya de
patinatge artístic
El primer cap de setmana de març es va celebrar a Las
Palmas el Campionat d’Espanya de  Patinatge Artístic. El
Club Patí Sant Celoni va proclamar-se campió de la
modalitat de show-conjunts amb el programa “SOS marea
negra”. Per celebrar aquest nou èxit de l’esport local,
l’Ajuntament de Sant Celoni  va fer un acte de
reconeixement als membres del club, el 14 de març, amb
la presència del vicepresident  primer de la Federació
Catalana de Patinatge, Miquel Barrio.

Més de 70 persones van participar el passat 25 de febrer a una jornada dedicada a la bicicleta dins
dels Jocs Esportius Escolars. Aquesta activitat esportiva estava oberta tant als alumnes com als pares
de les diferents escoles de Sant Celoni. A les 10 del matí els participants es van trobar al Centre
Municipal d’Esports Sot de les Granotes i van fer una ruta per diferents camins d’Olzinelles guiats per
membres del Club Ciclista Sant Celoni.

 XXIII Gran Premi de Marxa
de Sant Celoni
Diumenge 26 de febrer es va celebrar el XXIII Gran Premi de Marxa
de Sant Celoni a les Pistes Municipals d’Atletisme amb una
participació d’un centenar d’atletes vinguts d’arreu de Catalunya.

Amb els següents resultats pels atletes del CA Sant Celoni:

 Cicle de passejades per
a la gent gran: passejada
a Molins de Rei
Dins el programa A cent cap als cent, el 23 de
febrer va començar el cicle de passejades per a la
gent gran organitzades per la Diputació de Barcelona.
La primera passejada es va fer a Molins de Rei, on
els participants van fer un recorregut de 7’5 km
amb inici a Santa Creu d’Olorda i arribada  al Pavelló
Municipal de Molins de Rei. Properament es faran
més passejades a Sant Celoni, Sabadell i Granollers.

Jocs  Esportius Escolars:
jornada dedicada a la bicicleta
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La Generalitat de Catalunya, conjuntament amb els establiments,
posa a disposició de les persones consumidores i usuàries, un full
oficial perquè aquestes puguin formular denúncies i reclamacions
allà mateix on es produeix el fet que les motiva. Els fulls oficials
de reclamació/denúncia estan integrats per un joc unitari d’impresos
compost per tres exemplars: un original per a la persona
denunciant/reclamant, una còpia per a l’Administració i una altra
per a l’establiment, que contenen les indicacions impreses en català,
castellà i anglès.

On són els fulls de reclamació/denúncia?

Els fulls de reclamació/denúncia oficials han de romandre a
l’establiment on es dugui a terme l’activitat comercial o de serveis
a la persona consumidora o usuària, i s’han de lliurar a la persona
que els  sol·liciti, encara que no hagi formalitzat cap tracte comercial
amb l’empresa.

En el cas de les activitats de venda de productes o prestació de
serveis fora d’un establiment mercantil o fix, els fulls de
reclamació/denúncia els han de portar les persones venedores, les
operàries o prestadores de serveis i els han de lliurar a la persona
consumidora o usuària.

Com tramitar els fulls de reclamació/denúncia?

La persona consumidora ha de formalitzar el full en el mateix
establiment, almenys en les dades referides a la seva identitat, la
identificació de l’establiment, l’exposició clara i concisa dels fets

motiu de la reclamació o denúncia, el lloc i hora dels fets i la signatura
del full.

En cas de vendes fora d’establiment o prestacions de serveis sense
establiment, el full s’ha d’emplenar  en presència de la persona
venedora, operària o prestadora de serveis en el lloc on es produeix
la venda o la prestació de serveis.

L’establiment o la persona prestadora de serveis pot fer al·legacions
en el mateix full, i, en cas que sigui així, haurà de signar l’imprès a
l’espai reservat a aquest efecte.

No és necessari que la persona consumidora o usuària indiqui en
aquest moment la documentació aportada.

Un cop emplenat  el full, la persona consumidora ha de lliurar la
còpia corresponent a l’establiment a  la persona venedora o
prestadora de serveis.

En un termini no superior a 20 dies, la persona consumidora pot
trametre el full original a l’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor.

Els gegants de la Batllòria, a Montserrat!
Diumenge 19 de març, la Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria vam fer una

sortida ben especial: Montserrat!  La primera vegada en 17 anys d’història dels gegants.

Tot i que el temps no va acompanyar massa, la pluja ens va donar una treva i vam poder

beneir els nostres gegants i capgrossos i inaugurar la nova temporada.  Va ser un acte

molt emotiu, tant per  als components de la  colla com també per a totes aquelles

persones que van presenciar la  a  petita cercavila i la ballada dels nostres gegants a

la plaça del Santuari. I és que el so del Virolai interpretat pels  nostres grallers va fer

que molts deixéssim anar alguna llagrimeta: no és cada dia que els nostres gegants

poden fer una cercavila en un dels indrets claus de la cultura i les tradicions catalanes!

Esperem poder-ho repetir l'any que bé, si la Mare de Déu de Montserrat vol!

Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

 Els fulls oficials de reclamació/denúncia

E S P A I
d ’ o p i n i ó
c i u t a d a n a

Agraïment al Centre  Sociosanitari
Verge del Puig
Volem agrair - amb el cor a la mà - la

dedicació, el suport emocional, la companyia

i l’amabilitat que hem rebut fins a l’últim

moment, tant en la vessant professional com

en la humana, de tot l’equip  del Centre

Sociosanitari Verge del Puig de Sant Celoni.

Família March Cuadras

Santi

Desafies les ones com quan eres petit,

per fora i per dins l’aigua, saltant,  fent cabrioles.

Et veig damunt les roques, descalç, buscant petxines.

L’aire et cobreix  la pell de sorra i sal de mar.

Entreveus de sobte l’esglai d’una tempesta,

i abans de submergir-te et gires lentament

i com si t’adonessis  de tot  l’amor que et vetlla,

alces les mans, i ens mires,  i serenament somrius.

Per a més informació:
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)

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

Dona, si tens idees i  vols compartir-les amb nosaltres, si vols fer un taller, un curset,

xerrades o muntar una sortida, ens agradaria que ho compartissis amb nosaltres. Som

un grup de dones de Sant Celoni que hem muntat l'Associació de Dones Progressistes

del Baix Montseny amb la intenció de fer actes, tallers i activitats per a les dones;

activitats que ens agradin a nosaltres i que siguin adients als nostres interessos.

T'esperem!  Ens pots trobar els dijous al Safareig de 19 h 20.30 h.

Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny

Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny
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Grup Municipal d’ICV
icv@santceloni.org

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

Grup Municipal del PSC

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

El passat mes de novembre a L’informatiu núm. 5, dèiem: “Ara és hora d’anar
junts per poder treure un bon estatut”, però com hem pogut veure la cosa
se’ns ha torçat  i ara no sabem com presentar a la ciutadania catalana l’Estatut
que ha quedat, un estatut que havia de ser el que es va aprovar el 30 de
setembre quan en tenim un,  que, en realitat, no van negociar les quatre forces
polítiques amb el PSOE, com havia  d’haver estat, sinó que es va  acordar entre
els senyors Mas i Zapatero i d’altres que s’hi van apuntar més tard. La veritat
és que està quedant com un bunyol i per això  els partits responsables d’aquest
frau no saben que fer i només es dediquen a marejar la perdiu, ja que si es fa
el referèndum no es tindrà en compte el percentatge de vots nuls, blancs ni
l’abstenció i, per tant, ells seran els guanyadors.

Per dignitat, coherència i respecte als ciutadans i ciutadanes d’aquest país,
molts dels quals vam sortir al  carrer el 18 de febrer -i pels que no van poder
anar a la manifestació, però que d’esperit sí que hi eren-, us demanem la
retirada  d’aquest estatut; la ciutadania  d’aquest  país  (som una nació) no es
mereix aquest espectacle.

Quina vergonya Sr. Zapatero! Quina poca paraula! Això només ho fan les
persones que no tenen dignitat i per tant  no són de fiar; el seu  famós tarannà
 ja se’l pot confitar. Ja sabem que se’ns pot dir  que la política és l’art de fer
possible coses impossibles, però una cosa és fer possible  l’impossible i una altra
cosa és fer un bunyol com heu fet de l’estatut  que va sortir del  Parlament de
Catalunya. Vós i altres, com els senyors Mas i Duran, heu fet molt de mal a la
política i feu  que moltes persones honestes se n’apartin i, per tant, vagi creixent
l’abstenció i l'extrema dreta, que és el lloc on és ara el partit dels falangistes:
Rajoy, Acebes, Zaplana...  Alejo Vidal Quadra, Piqué, etc.

Quina vergonya Sr. Zapatero! Vós us heu volgut carregar el nostre president,
el Molt Honorable Pasqual  Maragall, utilitzant els senyors Mas, Duran, Montilla,
Manuela de Madre, Saura ...  però que us penseu que totes les catalanes i els
catalans som així? Aneu molt errat. Que us pensàveu que, perquè éreu  del
Barça, ja podíeu manegar la nostra ciutadania? Potser en Mas i Cia. sí, però
no pas a tots! Com diu la cançó... al fossar de les moreres no s’hi enterra cap
traïdor ... Fa més de tres-cents anys que lluitem per la nostra llibertat, pacíficament
i amb la paraula i, per tant, podem esperar més, però ara exigim que retireu
aquest bunyol.

Quina pena que ens fa Sr. Zapatero! No heu estat a l’altura de les circumstàncies
i us heu doblegat davant  dels falangistes del PP i dels que teniu dintre del
vostre partit.  L’Espanya  que tant us estimeu, ha perdut una nova oportunitat
de ser més democràtica, plural i federal per respectar els pobles que, ara per
ara, encara la formen. Sense comptar amb aquestes nacions no hi ha Espanya,
només hi ha Castella,  quan ho entendreu?

Només ens resta dir, com va escriure l’avi de l’actual president:

“Adéu  Espanya!”

L’ACORD ZAPATERO–MAS...QUIN BUNYOL!

El passat dijous 16 de març vàrem iniciar un  cicle de xerrades col·loquis a la
Biblioteca  Municipal parlant sobre l’Estatut. Finalment després de molts canvis
entre els parlamentaris convidats,  a causa del cúmul de reunions urgents a
què  han estat sotmesos, vàrem aconseguir tenir entre nosaltres a  Josep
Vendrell, cap del  Gabinet de  Relacions  Institucionals  del conseller
Joan Saura.  Vam quedar  molt satisfets de com es va desenvolupar  la xerrada
que es va convertir efectivament en un col·loqui. No va consistir a  escoltar i
anar cap a casa, sinó a  intervenir i debatre sobre l’Estatut. La primera experiència
ha estat, doncs, molt enriquidora. Esperem seguir pel mateix camí, amb la
xerrada que us proposem per al 20 d’abril.

Què és l’objecció fiscal?

En què consisteix?
On s’envien els diners de l’ objecció fiscal?
I si ens toca cobrar?
Fer l’objecció fiscal és legal?
Campanyes per  l’objecció fiscal i impostos per la  pau arreu del món.

Aquest és un bon moment per plantejar-nos la nostra posició sobre les
despeses militars.

Hi ha dues possibilitats: col·laborar-hi o no col·laborar-hi.

Si amb la nostra declaració de renda hem de contribuir a les despeses de l’Estat,
veiem que, entre les partides pressupostades, n’hi ha una que, sota el nom de
defensa, s’emporta una bona quantitat de milions.

Si ens preguntessin a cada un de nosaltres què és el que s’ha de defensar,
obtindrien moltes respostes: la qualitat de vida, el dret a la sanitat, a la cultura,
el respecte als drets humans, a l’entorn natural... Moltes respostes possibles i
totes sota un denominador comú: cap, absolutament cap, relacionada amb
allò que l’Estat defensa per mitjà dels exèrcits.

Tècnicament, l’objecció fiscal consisteix a desviar de l’impost sobre la
renda de les persones físiques el percentatge que correspon al Ministeri
de Defensa, d’acord amb els pressupostos de l’Estat, o una quantitat fixa.

Com veieu, no es tracta de pagar menys impostos. Es paga exactament el
mateix, però fent ús del  dret irrenunciable a l’objecció de consciència.

El tercer dijous de cada mes a les 8 h del vespre a la  Biblioteca us    esperem
per debatre els temes que ens aneu fent arribar.

Iniciativa + la teva Iniciativa =  ciutadans amb criteri!

Dijous, 20 d’abril: l’objecció fiscal, a debat

Som davant d’una gran oportunitat per a la pau a Euskadi i a tota
Espanya,  Europa sencera comparteix amb nosaltres aquest sentiment.
El pas donat el dia 25 de març obre un camí d’esperança, que no
serà fàcil, per arribar a bon port.  Aquest camí no passa per les
armes sinó per les urnes, i que molts ciutadans i ciutadanes del País
Basc, de Catalunya i de tota Espanya han patit llargament(què han
patit? El camí, l’esperança, la pau...).

L’anhel de pau ha estat, com tothom sap, una aspiració permanent
dels demòcrates en aquest país,  una pau que volem aconseguir
definitivament. Tant de bo s’hagi començat a escriure la darrera
plana d’aquest procés. Ara més que mai des del PSC, i en concret
des de la nostra agrupació local de Sant Celoni, volem transmetre,
a la ciutadania i a les institucions que hem patit de prop el terrorisme,
 l’esperança iniciada  que obre un camí vers la pau definitiva, i amb
prudència, cautela,  ho aconseguirem. Tots hem de ser partícips
d’aquest camí  i prestar el nostre suport al president del Govern
espanyol que ha fet possible tot això, José Luís Rodríguez Zapatero.

Des del PSC, amb la màxima prudència, considerem una magnífica
notícia el comunicat de la banda terrorista ETA que  anuncia  el
principi de la fi de la violència al País Basc i a tota Espanya. En
aquests moments hem de recordar totes les víctimes, i és també un
moment de refermar el compromís d’unitat de tots els demòcrates
contra la violència i de posar-nos al costat del Govern d’Espanya a
qui, legítimament, li correspon la direcció política d’aquest procés.

Diuen que quan arriba  la primavera porta sang nova, noves fites,
nous aires de renovació, aquest any ens ha portat una fita important
per a aquest país: l’esperança d’una pau definitiva, l’esperança de
viure en llibertat i democràcia plena, no la  desaprofitem!!!

UN CAMÍ D’ESPERANÇA

http://santceloni.socialistes.org

De què té por Joan Castaño?

* El termini màxim de lliurament dels articles dels grups municipals és el dia 17 de cada mes.
En cas de no rebre l’article abans d’aquesta data, l’Informatiu es reserva el dret de deixar l’espai en blanc.

Just després de les vacances de Nadal, CiU va endegar alguns
projectes molt engrescadors. Entre els quals hi havia el d’establir
comunicació amb les associacions de veïns del municipi, seguint la
convicció que en molts casos són un bon eix vertebrador dels barris
i n’esdevenen una important representació de les necessitats i
suggeriments.

La nostra voluntat com a partit polític no és cap altra que dedicar
el temps a remenar entre el poble, a descobrir-ne les mancances,
a pensar solucions creatives, a contribuir que tots visquem millor,
a fer progressar Sant Celoni. I amb aquest objectiu donàvem el
primer pas del projecte i demanàvem als responsables de les
associacions quan podíem trobar-nos per conversar sobre tot allò
en què  dediquem tant temps ambdós col·lectius.

El nostre desconcert no va poder ser més gran quan vam
descobrir que algú de l’equip de govern coaccionava
reiteradament alguns representants d’aquestes associacions
perquè rebutgessin  la nostra demanda.

Des de llavors, i ja fa més d’un mes, CIU no ha deixat de donar-hi
voltes, de comprovar com es repetien alguns comportaments i
comentaris estranys, de buscar justificacions racionals. I, amb aquesta
voluntat,  vam posar  el cas sobre la taula en el   Ple celebrat el 30
de març, oferint l’oportunitat als responsables dels fets de clarificar-
los, de donar alguna explicació, i assegurar-nos que no tornaran
a repetir-se. El resultat  va ser  que els representants d’ERC i ICV
van coincidir  a qualificar-los de reprovables i vergonyosos, mentre
que a altres els  van saltar  els colors a la cara.

Utilitzar les responsabilitats públiques i col·lectives per coaccionar
en benefici personal, és l’antítesi del que significa el càrrec. És un
insult a la dignitat de la feina de qui ha decidit dedicar uns anys de
la seva vida al bé col·lectiu. En confondre les seves tasques, han
malentès la responsabilitat de servir el poble pel poder de manipular-
lo en benefici propi.

Aquesta actuació miserable només pot ser causa d’una lleugera
consciència desesperada de saber que no s’estan fent les coses bé
i la incapacitat de poder fer-les millor.  I Sant Celoni i la Batllòria
necessiten urgentment una altra manera de fer.
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AGENDA

La Xarxa Nacional d’Albergs Socials de
Catalunya (XANASCAT) posa a la teva
disposició 42 albergs repartits per la costa
i l’interior, la muntanya i la plana, en
indrets que mostren l’atracció i la
grandesa del que Catalunya pot  oferir
al seu visitant. Les seves instal.lacions
s’adapten a les necessitats de diferents
tipologies d’alberguistes. A més de
l’allotjament, els albergs acullen tot tipus
de programes pensats perquè en puguin
gaudir els joves, els escolars, el teixit
associatiu i les famílies.

A la Rentadora, Espai de lleure i cultura
pots obtenir informació de tots aquests
programes com també  fer-te el carnet
d’alberguista per a joves i adults, per a
famílies o entitats. No ho dubtis i coneix-
los ja aquesta Setmana Santa!

Per a més informació: www.xanascat.net
o La Rentadora, espai de lleure i cultura
(Edifici el Safareig, 1r. pis) 93 864 12 28
de 17 h a 20 h

Encara no coneixes la
Xarxa Nacional d’Albergs
Socials de Catalunya?

dijous, 20 d'abril

L’objecció fiscal. Un dret ciutadà!

 a les 8 de la tarda
 Biblioteca l’Escorxador

organitza: Grup Municipal d’ICV

divendres, 21 d'abril

Concentració de totes les escoles
participants a la cercavila de gegants
i capgrossos.

 3 de la tarda
 pati de La Salle

Sortida de la cercavila de gegants,
gegantons i capgrossos fins a la
plaça de la Vila.

Bateig dels nous gegantons i
capgrossos i fi de festa.

 2/4 de 4 de la tarda
 pati de La Salle

Presentació del 16è número de la
revista Suar Tinta del Centre de
Formació d'Adults Baix Montseny.

Actuació d’un duo de guitarres i d’un
trio de clarinets formats per alumnes
del Centre Municipal d’Expressió – Escola
de Música.

 7 de la tarda
 Biblioteca l'Escorxador

Inauguració de les exposicions:

* Natura i muntanya
XI Concurs Sant Jordi de Fotografia i
Diapositives i lliurament dels premis

* Parlem-nos
Les paraules, els gestos i les mirades
de quaranta-un alumnes dels cursos de
Català per a Adults del Vallès Oriental,
de procedències i llengües diverses,
capturats per l’objectiu d’en Jordi Ribó.

Sentiments que van des de la incertesa
de l’arribada fins a la tranquil·litat de
quan s’han establert.

 8 del vespre
 Can Ramis

A l’olivera, concert de joves músics
A càrrec de:
Miquel Alfaras, clarinet i acompanyat del
bateria Miquel Garriga;
Júlia Deulofeu, guitarra;
conjunt de guitarres joves: Joan Alfaras,
Gisela Colell, Anna Ibern i Mercè Duset.

 9 del vespre
 Teatre Municipal Ateneu,

   pati de l’olivera

dissabte, 22 d’abril

Venda de llibres i roses
 tarda
 plaça de la Vila

Tallers i activitats per a la mainada
 5 de la tarda
 plaça de la Vila

Tombs creatius
Reinventar la plaça com a espai de joc,
espai de la lògica i l’enginy, il·lusions
òptiques, mecanisme òptics, jocs
d’habilitats, jocs del món per jugar amb
el cul a terra...

 5 de la tarda
 plaça de la Vila

Premis Sant Celoni i Jalpí i Julià.

Vetllada amenitzada per Jaume Calatayud
i Vicente Monera amb l’espectacle
Paraula i Sentiment, un recorregut
musical i poètic per la vida i obra de
diversos poetes catalans.

 2/4 de 7 de la tarda
 Biblioteca l'Escorxador

Sant Celoni i Catalunya durant la II
República. Cicle de conferències

- De la República Catalana a l’Estatut de
1932, a càrrec d’Albert Balcells

- Aspectes de la II República al Vallès
Oriental, a càrrec de Joan Garriga.

 7 de la tarda
 Rectoria Vella, Sala d’Actes

Creuats pels estrets
Amb Núria Piferrer, Toni Xuclà i Psàlite
Cançons populars de la Mediterrània.

 10 de la nit,
 Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

              
preu entrada 8 euros

diumenge, 23 d'abril

Sant Celoni

Venda de llibres i roses
 tot el dia
 plaça de la Vila

III Trobada d'Esbarts Infantils
i Juvenils

 12 del migdia
 plaça de la Biblioteca

Presentació del llibre
El sot de Bocs, terra de vinyes.
De Marc Baylina, Martí Boada i Geòrgia
Rodoreda.

 12 del migdia,
 Rectoria Vella, Sala d’Actes

Ballada de sardanes amb la cobla
Flama de Farners.

 2/4 de 7 de la tarda
 plaça de la Vila

Presentació de dos llibres dels poetes
celonins Pau Galín i David Jiménez
organitza: Casal Quico Sabaté

 2/4 de 8 del vespre
 Can Ramis, 1r pis

La Batllòria

Venda de llibres i roses
 a partir de les 10 del matí
 a la plaça

Exposició de dibuixos dels nens i
nenes de l’escola Montnegre

 11 del matí
 a la plaça

2n concurs de dibuix
per a totes les edats

 12 del migdia
 a la plaça

Concurs de pastissos
 1 del migdia
 a la plaça

Dinar de germanor:
- escalivada
- botifarra amb mongetes
- postres
- pa i beguda

8 euros

 2 del migdia
 a la plaça

El grup de titelles Binixiflat
ens representarà l‘espectacle
La finestra imaginària

 5 tarda
 a la plaça

organitza: Comissió de Festes

*La Penya Barcelonista la Batllòria Culé
posarà una parada a on convidarà a un
vermut els assistents i obsequiarà amb
la insignia de la penya els socis.

dilluns, 24 d'abril

Cloenda del curset de sardanes a
les escoles, amb la cobla Flama de
Farners

 2/4 d’11 del matí
 plaça de la Vila

dijous 27, divendres 28
i dissabte 29 d'abril
Tramoia teatre presenten

El sopar dels idiotes.

 10 de la nit
 Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
 preu entrada 8 euros

divendres, 28 d’abril
Música comentada
Els secrets del món de la música
a càrrec de Xavier Chavarria
Xavier Chavarri és músic i periodista.
També és realitzador i presentador de
diversos programes radiofònics i
magazins d’actualitat musical a Catalunya
Música, Catalunya Cultura i Canal 33.

 2/4 de 9 del vespre
 Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

dissabte, 29 d’abril

Sant Celoni i Catalunya durant la II
República. Cicle de conferències

- La instauració de la II República a Sant
 Celoni, a càrrec de Josep M. Abril

- El Baix Montseny i la Divisió Territorial
 de Catalunya, a càrrec de Joan Portals.

 7de la tarda
 Rectoria Vella, Sala d’Actes

diumenge, 30 d’abril

Concurs de cant d’ocells

 a les 8 del matí
 Camp municipal d’esports

Organitza: Societat Ocellaire Sant Celoni


