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La ràdio local de Sant Celoni celebrarà enguany, el seu 25è aniversari. Per fer-ho
proposa un programa d’actes especial, amb combinació de paraula i de música, dos
dels elements claus en el món de les ones hertzianes. Per iniciar la celebració, el Dia
de la Ràdio en Català va escollir l’emissora celonina per representar el món local i, a
més, va ser guardonada amb el premi al millor programa de ràdio local per Després
del silenci, una visió des de Sant Celoni dels anys de transició.

Música de qualitat durant el dia i programació
convencional a la nit
Selecció musical amb tocs informatius i culturals

La selecció musical de Ràdio Sant Celoni respon a una voluntat d’acompanyar l’oient
durant tot el dia amb música de qualitat, de diferents estils, però defugint els ritmes més
estridents. La música s’acompanya amb breus espais informatius d’uns 3 minuts de
durada, que ofereixen notícies locals, i l’agenda del dia. Els butlletins 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.

De les 9 del vespre i fins a mitjanit, la ràdio dóna pas a la programació de continguts amb
espais informatius com L’INFO7, de tertúlia política,  de literatura, de diferents estils
musicals, l’actualitat comentada, etc.  realitzats gràcies al treball d’un bon nombre de

persones col·laboradores.

Escola de formació per als alumnes del municipi

Des de fa més de 4 anys, els centres educatius tenen un espai de formació a l’emissora.
Cada setmana, alumnes de diferents escoles del municipi van als estudis de la ràdio per
enregistrar els seus espais i aprendre a parlar a través d’un micròfon. Des de l’emissora
s’assessora i s’acompanya en el treball que es fa des de l’escola. L’experiència es fa audible
cada dimecres a partir de les 21.30 h.

En el darrer número de L’informatiu em feia ressò
de l’edició del primer volum d’una col·lecció de
cinc treballs a l’entorn del Montnegre, dirigida pel
Dr. Martí Boada i promoguda per l’Ajuntament i
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la
Universitat Autònoma de Barcelona. La iniciativa
és remarcable, no només pel fet que ens apropa
al coneixement del medi proper, sinó que ens
permet dotar-nos d’elements per a la millora de
la gestió del nostre patrimoni cultural i natural.
Durant la recent presentació del llibre El sot de
Bocs. Terra de vinyes, en companyia dels autors
Marc Baylina i Geòrgia Rodoreda, dels  ‘avis sabis’
Pere Garriga, Lluís Ibern i Josep Oms i d’un ampli
nombre de públic, vàrem viure moments entran-
yables i esperonadors alhora. És ben clar que des
de Sant Celoni i la Batllòria ens hem d’obrir
novament al Montnegre. En aquest sentit,
l’Ajuntament ha iniciat  línies d’acció diverses que
ens hi han d’ajudar.  En l’àmbit del coneixement,
l’esmentada col·lecció n’és estendard, però també
tenim en procés l’elaboració d’un itinerari senya-
litzat per la  vall d’Olzinelles i un altre a la mateixa
vall de Bocs. Pel que fa el patrimoni, és en procés
avançat l’adquisició de l’església i de la rectoria de
Sant Llorenç de Vilardell, que podria acollir -entre
d’altres serveis- un Centre d’Interpretació i
d’Informació del Montnegre i del propi àmbit de
Vilardell, que aportarà, a més, un nou element
d’atractivitat turística al municipi. Val a dir, però,
que un dels aspectes que com a alcalde m’il·lusiona
més especialment és tot allò referit a l’accessibilitat
de les persones. La connexió del nucli urbà amb
el massís  tindrà en dos projectes, que són a punt
de redactar-se, els seus màxims exponents en
aquesta línia: la reconstrucció de la passera de
can Draper i la reconstrucció del pont de la
Batllòria, sobre la Tordera. Són totes, accions que
s’inscriuen de ple en la voluntat del Govern muni-
cipal  de recuperar i refermar el sentiment mont-
negrí de la gent de Sant Celoni  i de la Batllòria,
que ens fan més poble, més comunitat.

També com a poble, ens hem de felicitar d’un fet
que enriqueix la nostra trajectòria comuna:
l’emissora municipal Punt 7 Ràdio  fa 25 anys.
Cal fer públic el reconeixement a totes les persones
que d’una o altra manera han contribuït a fer
possible aquest viatge en el temps i que, lluny
d’aturar-se, no para d’evolucionar i rebre premis
propis del sector de l’audiovisual.

L’arribada del  solstici d’estiu serà propera quan
aquest butlletí surti al carrer. Després d’un Sant
Jordi intens, curull d’activitats culturals de tota
mena, no tindrem treva: un altre  sant, el Joan,
promet sacsejar-nos de debò. Estigueu atents a les
agendes!

 Punt 7 ràdio compleix
25 anys de servei públic



Josep Alsina
2n tinent d’alcalde
Regidor de Comunicació,
Joventut i
Desenvolupament
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Agenda d’actes celebració
25 anys de ràdio local

Dijous 27 d'abril es va celebrar el Dia de la Ràdio en Català, organitzat per Ràdio Associació
de Catalunya. Ràdio Sant Celoni hi va participar en representació de les 900 emissores
locals que emeten en català. La participació celonina va ser de les dues a les tres de la
tarda amb el programa Espigolalles presentat per Pere Puig i Sara González i emès en
directe des de la Facultat de Psicologia de la Universitat Ramon Llull. El programa va
parlar del Baix Montseny, de la llegenda d’en Soler de Vilardell i de records dels 25 anys
de ràdio amb la presència de diferents col·laboradors com Ramon Verdaguer, Ferran
Catarineu, Jesús Kaso, Esteve Rovira, Montse Tejera i Pere Espinosa. Espigolalles va
comptar amb la direcció d’Enric Molla i d’Albert Guerrero a la part tècnica.

El Dia de la Ràdio en Català va
començar al matí amb Antoni Bassas
i el Matí de Catalunya Ràdio, seguit de
Miquel Giménez amb la Divina Comèdia
de Com Ràdio, Xavier Muixí amb L’Hora
L de Ràdio Barcelona, Espigolalles de
Punt 7 ràdio, Xavier Albert amb la
Caravana de Ràdio Nacional d’Andorra
i Toni Clapés amb Versió RAC1.

Després del silenci, guanya el premi al millor
programa de ràdio local
El programa Després del silenci, una visió des de Sant Celoni dels anys de transició ha
estat guardonat amb el Premi Ràdio Associació 2005 al millor programa de ràdio local, que
es va lliurar el 27 d’abril. El jurat, integrat per l'exconseller Carles Solà; els periodistes
Assumpció Maresme i Jordi Margarit; el membre del CAC Joan Manuel Tresserras i la degana
de la Universitat Oberta de Catalunya, Imma Tubella, van escollir el programa dirigit i
presentat per Enric Molla que relata els records, d’un hipotètic celoní, dels esdeveniments
i anècdotes que es van produir a Sant Celoni a conseqüència dels diferents episodis que
van ocórrer en el pas de la transició a la democràcia.  El programa, de 6 capítols d’una
hora de durada, es va emetre per  les festes de Sant Martí i se’n va fer una presentació a la
Biblioteca amb presència d’alguns dels seus testimonis: Joan Agustí, Martí Boada, Ferran
Catarineu, Joan Castaño, Joan Coll Serrat, Xavier Montclús, Jordi Purtí, Pep Tarragó.

Després del silenci, una visió des de Sant Celoni dels anys de transició es podrà tornar
a escoltar per Punt 7 ràdio a partir de dilluns dia 22 de maig a les 22 h durant 6 setmanes
consecutives (repetició diumenges a les 11.30 h).

Els 6ns Premis Ràdio Associació també
van atorgar els següents guardons: - Premi
Ràdio Associació al millor programa de ràdio
pels Els viatgers de la Gran Anaconda, d’Antoni
Arbonès, a Catalunya Ràdio; Premi Ràdio
Associació d’innovació per Freakandó
matiner, de Llucià Ferrer, a RAC 1; Premi
Ràdio Associació al professional per Jordi
Basté; Premi audiovisual, el Guardó 1924,
per El club, d'Albert Om, a TV3.

Representació celonina al Dia de la Ràdio en Català

Punt 7 Ràdio Sant Celoni forma part d'un grup bàsic en el conglomerat comunicatiu del nostre país: els mitjans de comunicació
de proximitat. Per tant, la seva finalitat ha de ser, per sobre de cap altra, la de servir la població de Sant Celoni i la Batllòria.

L'Ajuntament de Sant Celoni aposta per una ràdio de proximitat, una ràdio amb un format mixt; una part de caire comercial
en  què  la informació i el missatge publicitaris es combinen amb una acurada selecció de temes musicals (els anunciants han
respost a una bona proposta radiofònica, cada vegada més escoltada), i una altra part formada per programes de contingut
en els quals els col·laboradors voluntaris poden portar a terme els seus projectes radiofònics i els escolars dels diferents centres
educatius descobrir aquest mitjà de comunicació que és la ràdio.

Els objectius bàsics de la  radio  municipal són  fomentar i potenciar l'educació, la cultura, l'entreteniment, la informació i la
formació. La ràdio municipal és i ha de seguir sent una eina de dinamització cultural, participació ciutadana i normalització
lingüística.

4 taules rodones en directe amb
participació del públic per parlar sobre
temes d’actualitat i interès del municipi.
A la sala d’actes de la Biblioteca
l’Escorxador.

16 de juny, 21 de juliol, 6 d’octubre i 17
de novembre
a les 20 h.

�������

Divendres, 26 de maig
a les 21.30 h
Sala Petita Ateneu
Acte de presentació del 25è aniversari
de Ràdio Sant Celoni
A continuació, concert – presentació
del darrer disc del grup de música
tradicional El Pont d’Arcalís, Aigua,
més aigua

Divendres, 7 de juliol
a les 22 h
Sala Petita Ateneu
Concert de música de cambra
amb el Quartet Joan Massià

Dissabte, 9 de setembre
a les 19 h
Sala Gran Ateneu
Requiem de Mozart

Concert en commemoració del 250è
aniversari del naixement de Mozart
Orquestra Simfònica del Vallès, Coral
Sant Jordi i solistes

Divendres, 3 de novembre
a les 21.30 h
Sala Petita Ateneu
Concert amb Meli Tango Quintet

Divendres, 1 de desembre
a les 21.30 h
Sala Petita Ateneu
Concert amb The Hot Swing Machine

alsinalj@santceloni.org
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Dins els actes de celebració del 25è aniversari de la Colla de Geganters
de Sant Celoni, divendres 21 d’abril a la tarda es va fer la I Cercavila
de Gegants i Capgrossos de les Escoles de Sant Celoni. A la cercavila,
que va sortir del pati de la Salle,  hi van participar 1.700 escolars de
primària i secundària, 8 gegantons i 18 capgrossos dels centres
educatius: CEIP Pallerola, CEIP La Tordera, La Caseta del Bosc, Escola
Pasqual, Col·legi La Salle, Col·legi Cor de Maria i Escola L’Avet Roig.
Un cop a la plaça de la Vila, es va dur a terme la plantada de gegantons
i capgrossos i el ball de gralles. Els geganters de Sant Celoni van agrair
a les escoles la seva col·laboració durant aquests mesos i l’entusiasme
que havien viscut treballant amb els infants. Van obsequiar a cada
escola amb una peça de ceràmica commemorativa del 25è aniversari
de la Colla de Geganters de Sant Celoni i un retallable dels gegants de
la vila per a cada un dels infants.

 Cercavila de gegants amb les escoles

Colla geganters

Sant Celoni i la Batllòria es
van abocar un any més a la
celebració de la diada de
Sant Jordi. De fet, els actes
de celebració van començar
divendres amb la cercavila
de gegants de les escoles i
es van allargar durant tot el
cap de setmana. Dissabte i
diumenge es va poder
comprar llibres i roses a les
parades de la plaça de la Vila.

 Inauguració de les exposicions de Can Ramis
Natura i muntanya i Parlem-nos  són les dues exposicions que es van inaugurar divendres 21 d’abril a Can Ramis. D’aquesta manera el
Centre Excursionista de Catalunya va poder mostrar els treballs del XI Concurs Sant Jordi de Fotografia i Diapositives i va fer el lliurament
dels premis. Parlem-nos recull 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.

“Hem gaudit d'unes
festes de Sant Jordi
amb actes diversos i
molt variats, on la
participació i la
impliació dels
ciutadans ha estat la
clau de l'èxit”

Raül Casado
Regidor de Cultura
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 Setmana literària
a l’escola Pallerola
Dissabte 22 d’abril, l’escola Pallerola va celebrar la cloenda de la
setmana literària enmig d’un ambient festiu. Des de primera hora
els infants acompanyats pels seus pares van anar visitant les diverses
atraccions inflables, tobogan, rocòdrom, un brau mecànic i van poder
esmorzar amb xocolata calenta. A més, van poder gaudir d’una
trentena de jocs fets de ferralla de rebuig i de tallers de maquillatge
i pintura. Un dinar de germanor de fideuà amb 200 comensals va
posar el punt final a la festa.

 Cloenda de l’activitat
de contes de Sant Celoni
El passat 19 d’abril va tenir lloc a la sala d’actes de la Biblioteca
l’Escorxador la cloenda, dins el programa biblioteca-escoles, de
l’activitat de contes de Sant Celoni que fan els infants de 3r de primària
de tots els centres educatius del municipi. A la cloenda hi van participar
200 infants del CEIP La Tordera, CEIP Pallerola, CEIP Montnegre,
Escola l’Avet Roig, Col·legi Cor de Maria i Col·legi La Salle. Durant
l’acte de cloenda l’alcalde va  lliurar un llibre per classe amb el recull
de les auques treballades pels infants i tots plegats van poder gaudir
de l’espectacle poeticotreatral Roda roda... Poesia del Quimet Pla i la
Núria Solina.

 Nova edició
de la revista Suar Tinta
El dia 21 d’abril es va presentar a la sala d’actes de la Biblioteca
l’edició número 16 de la revista Suar Tinta del Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny. L’acte va comptar amb la col·laboració
d’un duet de guitarres i d’un trio de clarinets formats per alumnes
del Centre Municipal d’Expressió – Escola de Música que van
interpretar diferents peces del seu repertori.
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 Més de 200 alumnes a la cloenda del
curset de sardanes
Un total de 217 escolars de 3r de primària i 1r d’ESO del CEIP Montnegre, CEIP Pallerola,
Escola l’Avet Roig, Col·legi Cor de Maria, Col·legi La Salle i per primera vegada un grup
de joves de l’IES Baix Montseny, van participar el 24 d’abril a la cloenda del curs de
sardanes a les escoles que es va fer a la plaça de la Vila. L’acte va consistir en una
petita audició a càrrec de la cobla Flama de Farners comentada per la directora de
l’Escola Municipal de Música, M. del Puig Ferrer, i una ballada de sardanes.

Durant la setmana del 23 al 28 d’abril, els
alumnes  de l’Escola Montnegre de la Batllòria
van treballar l’eix transversal del curs “Estimem
la natura” de manera especial amb tallers de
pintura, titelles, dibuix, horticultura,  reciclatge,
maquillatge, cinefòrum, Leonardo da Vinci i la
natura, teatre... La setmana va acabar amb un
berenar de germanor, amb alumnes i mestres,
organitzat  per  la classe de 6è amb la  idea
de treballar amb cooperació alumnes de
diferents edats. Diumenge 23 d’abril els alumnes
de 6è van vendre 400 roses a la plaça de la
Batllòria i altres indrets del voltant per treure
uns diners per abaratir el cost de l’excursió de
final de curs a Port Aventura. A més, l’Ampa va
organitzar per a tots  els pares i  mares  diferents
activitats: una xerrada a càrrec de Dolors  Sala,
psicòloga de l’EAP, sobre la comunicació entre
pares i fills; un concurs de postres de diferents
països i regions, i una altra xerrada a càrrec del
doctor Mombiela Sanz, metge i pedagog, sobre la
televisió i els fills. Totes les activitats van tenir molt
èxit i es pensa repetir l’experiència el curs proper.

Diumenge al migdia es va fer la presentació a la Rectoria de Vella de Sot de bocs,
terra de vinyes, editat per l’Ajuntament de Sant Celoni i escrit per Marc Baylina,
Martí Boada i Geòrgia Rodoreda. Es tracta del primer llibre d’una sèrie de cinc
que abastaran tot el municipi amb la perspectiva de fer un estudi global de
canvis en el paisatge i les formes de vida de la societat local. El primer volum
permet entendre les formes de vida dels avantpassats propers i la seva relació
amb el tros de terra fora vila on es conreaven els ceps, l’hort i els fruiters.

 Presentació del llibre Sot de bocs, terra
de vinyes, editat per l’Ajuntament

 L’Escola Montnegre
celebra Sant Jordi
amb activitats diverses
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Divendres 19 de maig tindrà lloc a la Sala Petita de l’Ateneu l’acte
de lliurament de premis del certamen literari per a joves, Jocs
Florals Escolars, organitzat per l’Ajuntament. En el certamen, hi
participen nois i noies de 12 a 18 anys dels centres de secundària
del municipi: col·legi Cor de Maria, col·legi La Salle, escola l’Avet
Roig i IES Baix Montseny. Hi ha 3 grups de participació, en la
modalitat de prosa i poesia:

Grup A: 1r cicle d’ESO
Grup B: 2n cicle d’ESO
Grup C: batxillerat i cicles formatius

 Els guanyadors del certamen
literari es donaran a conèixer
el 19 de maig

L’Escola Municipal de Música organitza entre el 2 i l’11 de maig
les audicions per a les escoles que enguany arribarà a uns 2.500
alumnes. Aquesta activitat va adreçada a tots els infants i joves
dels centres educatius de Sant Celoni des de P-3 fins a 4t d’ESO.
Amb les audicions es pretén contribuir a la sensibilització de la
població escolar del municipi envers la música, per mitjà d’espais
musicals propers on toquen companys i companyes d’escola que
estudien a l’Escola Municipal de Música, a més d’apropar-los a
diferents estils i formes musicals i diferents tipus d’instruments.

Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.org

BTd

 Uns 2.500 alumnes
participaran a les audicions
per a les escoles

L’apunt

La declaració de la renda

Com cada any quan arriba el bon temps és el

moment per a molts contribuents de fer la

declaració de la renda. Fins fa pocs anys era una

gestió relativament complicada, que significava

estar-se unes quantes hores barallant-se amb un

munt de papers i números. Avui dia, en cas que

puguis fer una declaració simplificada, és probable

que des d’Hisenda mateix te n’enviïn un esborrany

fet i, si no, hi ha moltes entitats d’estalvi que ajuden

a fer-la gratuïtament, tant si vols fer una declaració

individual com una declaració conjunta. Si, en

canvi, has de fer una declaració ordinària i no ets

un comptable expert, sempre tens el recurs de

demanar a un assessor fiscal que te la faci.

Tot i que no et podem ajudar perquè el resultat de

la declaració sigui un resultat negatiu, és a dir, que

tinguis dret a devolució, sí que pots trobar la

denominació catalana correcta de termes clau en

la declaració com els que hem marcat en aquest

text, i també els seus equivalents en castellà, tant

en el diccionari en línia Renda: terminologia bàsica

c o m  e n  e l  C e r c a t e r m  d e l  T E R M C AT.

http://www.termcat.cat.

Sabíeu que...

La Generalitat de Catalunya
distribueix 300.000 CD-ROM amb
programari en català i facilita
l'adquisició de dominis .cat

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la

Informació (STSI) distribueix aquest mes d'abril

300.000 còpies del CD-ROM: Programari en català.

Aquesta iniciativa és una de les activitats incloses a

FesInternet, la festa d'Internet de Catalunya, que

se celebrarà del 2 al 17 de maig amb l'eslògan

"Internet és fàcil, és útil".

El CD-ROM conté programari en català i de franc per

als sistemes operatius Windows, GNU/Linux, Mac

OS i un apartat per a Palm OS, destinat a ordinadors

de butxaca.

www.gencat.net

En línia

Concurs de missatges versàtils
per a joves

Si tens entre 15 i 29 anys, anima’t i participa al

Versifica’t, concurs de missatges versàtils per a joves.

Pots dir-hi la teva de la manera que t’agradi més. Els

missatges versàtils poden ser textuals, visuals o

sonors.

Accedeix a l’espai VERSIfica’t

http://www6.gencat.net/llengcat/

La nova campanya de foment de l'ús de la llengua catalana 'Dóna corda
al català' d'enguany va adreçada principalment als joves d'entre 15 i
29 anys i té com a objectiu fomentar els usos interpersonals i informals
de la llengua.

La campanya està dirigida als joves que tenen coneixements de català,
tant als que la consideren llengua pròpia com als que l'han après com
a segona llengua.

Amb l'eslògan 'El català va amb tu' es volen potenciar els valors del
català com a llengua útil: des de l'èxit professional a les relacions
personals, la possibilitat de fer amics o conèixer gent. També es pretén
vincular els joves amb la llengua catalana i incrementar la seva percepció
del català com una llengua que serveix per a les activitats d'oci.

La campanya fa especial incidència en els joves ja que, tot i l'alt grau
de coneixement de la llengua, aquests no la fan servir tant com es
podria esperar. Segons les dades de l'Estadística d'Usos Lingüístics (EUL)
2003, només el 44% dels joves de Catalunya té el català com a llengua
habitual, enfront del 50'1% de la població en general.

S'inicia la campanya 2006 de 'Dóna corda al català'
La nova campanya té per lema 'El català va amb tu' i preveu un seguit d'accions adreçades als joves

Perquè el català
va amb tu
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 Comencen els concerts
al pati de l’olivera
Divendres 21 d'abril a les 9 del vespre es va celebrar el primer concert
del cicle A l’olivera, protagonitzat per joves alumnes de l'Escola Municipal
Música. L'acte, que finalment es va haver de celebrar a la Sala Petita
de l'Ateneu va acollir al voltant de 60 persones de públic. Al concert,
que va durar poc més d'una hora s'hi va poder escoltar peces de tots
els estils i èpoques.

Premis Sant Celoni
Dissabte 22 es va celebrar a la Biblioteca l’acte d’entrega dels IV Premis Sant Celoni
de novel·la breu i poesia i dels XVII Premi Jalpí i Julià de poesia i narativa.

El veredicte del jurat dels IV Premi Sant Celoni 2006, va ser:

- Guanyador de novel·la breu:
Jordi Boladeras i Sancho, per la seva obra L’intrusista i altres concomitants

- Guanyador de poesia:
 Josep Garcia i Blas, per la seva obra Formigues

El jurat dels XVII Premis Jalpí i Julià 2006, atorgà els
premis següents:

- Guanyadora de poesia:
Glòria Calafell i Martínez, per la seva obra Pronòstics
del temps

- Accèssit de poesia:
Enriqueta Moix Maré, per la seva obra Sempre pensant

- Guanyadora de narrativa:
Roser Soy i Carrera, per la seva obra On coi s’han ficat?

En acabat, es va oferir a la trentena d’assistents el vibrant
espectacle Paraula i sentiment, a càrrec de Jaume
Calatayud i Vicente Monera, que va deixar un agradable
gust a Sant Jordi al paladar de tots allí reunits.

Voldríem reivindicar el silenci, tot i que potser és una utopia
en plena civilització del soroll. De vegades, el problema és
que no sabem trobar el nostre propi silenci, aquella pausa
en l'acceleració de la vida que ens permet gaudir d'un
mateix. És clar que la contaminació acústica que patim no
ajuda gens a obtenir aquest silenci i cada vegada  ens anem
acostumant més a veure com s'acaba donant la raó a qui
més crida.

El silenci és necessari no només per poder llegir i treballar
amb tranquil·litat, també ens cal en el dia a dia per a la
pausa, per a la reflexió, per a la maduresa, per a la prudència,
per a la comunicació subtil i sincera de la mirada, del gest,
del tacte... El silenci ens permet escoltar i entendre, raonar
i valorar en la mesura justa.

Hauríem d'aprendre a callar més sovint per oferir la
possibilitat que els altres també callessin de tant en tant.
Hauríem d'aprendre a envoltar-nos de silenci, per retrobar
el nostre ser interior. El silenci dóna pas als sentiments, a
l'autenticitat, a l'essència de les coses. Segurament tothom
ha pogut gaudir de l'experiència de benestar que en ocasions
es dóna quan s'aturen fortuïtament tots els sorolls alhora.
Això ens fa adonar que el silenci és una font de satisfacció,

mentre que el soroll té una considerable capacitat
pertorbadora.

Disposar d'un lloc on regni el silenci és un privilegi.

Nosaltres tenim la sort de tenir-ne un: la biblioteca. El que
passa és que encara no és fàcil fer entendre que per poder
gaudir d'aquest privilegi cal la voluntat personal i col·lectiva
de saber callar i de saber estar.

S'hauria d'aspirar a un món menys sorollós per tal d'exigir
l'ús civilitzat de totes les dimensions dels espais col·lectius.
Nosaltres podem promoure una cultura del silenci que
tendeixi a millorar-ne la valoració dins d'aquest espai
col·lectiu que és la biblioteca, que són les biblioteques
públiques, però, com en moltes altres coses de la vida
quotidiana que han deixat de valorar-se, és necessari que
s'ajudi a prendre'n consciència des de diferents àmbits
(família, escola...).

Respectar el silenci és també respectar l'altre.

Biblioteca l’Escorxador

El privilegi del silenci
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 Taula rodona sobre el Programa d’atenció
al conflicte a l’IES Baix Montseny

 Intercanvi del 3r d’ESO
del Col·legi Cor de Maria
amb un centre francès
Dimecres 5 d’abril, l’alcalde Joan Castaño i el regidor
de Cultura Raul Casado van oferir una petita recepció
als 25 joves i 3 mestres del Collège Florian, del
municipi d’Anduze (situat al Parc Natural de les
Cévennes, agermanat amb el Parc Natural del
Montseny) i als 30 joves de 3r d’ESO del Col·legi
Cor de Maria que participen a l’intercanvi lingüístic
amb França. Durant la setmana de l'1 al 8 d'abril,
els alumnes francesos van visitar les zones més
emblemàtiques de Sant Celoni (la Rectoria Vella,
el barri de la Força, la Biblioteca l’Escorxador,
l’església de Sant Martí i el mercat setmanal), el
Montseny i Barcelona. Properament, la setmana
del 12 al 19 de juny d'enguany, els alumnes del
Cor de Maria els tornaran la visita.

El passat dijous 6 d’abril a la tarda es va
celebrar una taula rodona a la biblioteca de
l’IES Baix Montseny que era la darrera sessió
de treball d’un programa innovador d’atenció
a les situacions conflictives als centres
d’educació secundària que s’ha dut a terme
al centre des del mes de novembre de l’any
passat.

Les finalitats bàsiques del Programa
d’atenció al conflicte eren diagnosticar les
causes que generen aquestes situacions i
presentar orientacions i propostes que ajudin
a superar i resoldre aquests conflictes.

La perspectiva innovadora del programa es
concretava en la  percepció del conflicte
com una situació que es produeix inscrita
en un sistema del qual en formen part, no
només l’alumnat implicat sinó també la
resta de l’alumnat, el professorat, les famílies
i fins i tot l’entorn social i territorial.

Aquest programa s’ha pogut experimentar
de forma pràctica gràcies a una subvenció
de l’Ajuntament de Sant Celoni i la

col·laboració d’una associació sense ànim
de lucre anomenada INEDESC (Associació
per  a  la  innovació educat iva i  e l
desenvolupament social i comunitari).

L’equip de recerca ha estat format per tres
persones vinculades a la Facultat de
Psicologia de la Universitat de Barcelona i
d u e s  p e r s o n e s  v i n c u l a d e s  a  l a
psicopedagogia als centres d’educació
secundària. Aquesta doble perspectiva
d’observació ha permès l’aproximació a les
situacions de forma molt més objectiva,
externa i plural.

La metodologia que s’ha desenvolupat durant
els sis mesos de realització del programa
ha estat marcada per una visió global o
integral de les situacions conflictives que es
pretenien analitzar.  S’han fet entrevistes
individuals als 12 alumnes seleccionats per
formar part del programa, al professorat
implicat i a les famílies de l’alumnat.  S’han
elaborat qüestionaris que s’adreçaven a
l’alumnat i al professorat, que s’han avaluat
posteriorment.  S’han realitzat dinàmiques
de grup i sociogrames a les quatre aules
implicades en el programa. (tres cursos de
1r i un de 2n d’ESO).

A la taula rodona hi van assistir una
representació dels alumnes implicats en el
programa, les seves famílies, el professorat,
el Consell Escolar, l’equip directiu del centre
(M. José Pérez, Josie Franci i Jordi Abril) i el
responsable de psicopedagogia del primer
cicle del centre (Abel Soto).

També hi van assistir com a convidats l’equip
de treball del programa, la coordinadora del
programa (Fanny Lichtenstein), la Sra.
Cristina Pellisé (cap de Servei d’Educació
Especial de la Direcció General d’Ordenació
i Innovació Educativa), el Sr. Melcior Cruzate
(inspector de zona), el Sr. Raül Casado (regidor
de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant
Celoni), el Sr. Salvador Grijalvo (inspector
d’Educació), la Sra. Helena Martínez-Pons
(EAP) i la Sra. Mercè Altimira (EAP).

L’experiència va resultar enriquidora i va
deixar molt clar de forma natural i
espontània els sentiments de totes les
persones i administracions implicades cap
aquestes situacions conflictives als centres
d’educació secundària.

El proper mes de maig l’Associació INEDESC
que fa el programa farà arribar a totes les
parts implicades un document on s’exposen
els resultats finals del programa i les
consideracions i conclusions obtingudes.

Aquestes experiències de tipus innovador
permeten veure les situacions conflictives
des d’un punt de vista diferent. I això ens
dóna nous elements per millorar la
convivència, fomentar la participació, formar
una ciutadania compromesa amb la realitat
que l’envolta i millorar les estratègies
d’aprenentatge.

M. José Pérez Martín
Directora de l’IES Baix Montseny
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En el marc del Projecte d’urbanització del carrer de Torras i Bages,
entre la plaça de la Vila i el carrer de Santa Fe, té lloc per primer cop
a Sant Celoni la instal·lació d’una illa de contenidors soterrats per a la
recollida de residus. Amb això es dota l’entorn de la plaça de la Vila
d’una instal·lació propera  per a la disposició dels residus, integrada en
el conjunt de les reformes urbanístiques de qualitat dels espais públics
que s’ha dut a terme a la zona centre i es minimitza l’impacte que
suposen els contenidors en la superfície.

L’illa de contenidors soterrats constarà de: 2 contenidors per a la
recollida del rebuig, un per a fracció orgànica, 1 per a paper i cartró,
1 per a vidre i 1 per a envasos lleugers. Cada contenidor disposa d’una
bústia exterior, convenientment identificada,  per deixar-hi els residus.

L’Ajuntament demana a tots els usuaris que es coresponsabilitzin en
aquest esforç d’endreça urbana, fent un bon ús d’aquests contenidors
i no deixant en cap cas residus al carrer. En cas que hi hagi algun
problema d’ús a l’hora d’introduir-hi els residus, cal adreçar-se a d’altres
contenidors propers.

 Primers resultats del Cens municipal d’activitats econòmiques
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CLASSIFICACIÓ
D'ACTIVITATS

PER SECTORS

 S’instal·len els primers contenidors soterrats,
 al carrer de Torras i Bages

Fa uns mesos, l’Ajuntament amb el suport
de la Diputació de Barcelona va endegar
l’elaboració d’un cens actualitzat i fiable de
les activitats del municipi, per tal de poder
aplicar correctament la normativa vigent
d’activitats. En aquests moments ja es
disposa de les primeres dades.

Segons la legislació de la intervenció integral
de l’Administració ambiental les activitats
es classifiquen d’acord amb la incidència
en el medi ambient, la salut i la seguretat

de les persones i, segons això, poden estar
sotmeses al tràmit d’autorització ambiental
(annex I) que es refereix a activitats amb
una gran incidència com per exemple seria
el cas d’una gran indústria química;  llicència
ambiental (annex II.1 i annex II.2) que es
refereix a activitats que tenen incidència
com per exemple seria el cas d’un taller de
serralleria; activitats classificades (annex
III) que es refereix a activitats amb menor
incidència com per exemple seria el cas

d’un bar-restaurant o règim de comunicació
prèvia (annex IV) que es refereix a activitats
amb lleu incidència com per exemple seria
el cas d’una botiga de roba.

Annex I: 14 activitats

Annex II.1: 22 activitats

Annex II.2: 112 activitats

Annex III: 285 activitats

Annex IV: 484 activitats
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S’ha acabat la segona fase de la Diagnosi
ambiental d’oportunitats de minimització
(DAOM), que s’està duent a terme en el
polígon industrial Molí de les Planes de Sant
Celoni amb l’objectiu de millorar la qualitat
ambiental de les empreses que hi tenen
seu, i s’ha fet l’avaluació global de la
informació recollida a la primera fase del
projecte provinent de les mateixes empreses
ubicades en el polígon industrial i de les
administracions local i autonòmica.

L’anàlisi d’aquestes dades ha permès:

- Identificar els consums de recursos i
corrents residuals generats per les
empreses situades al polígon industrial
Molí de les Planes de manera global.

- Definir l’estat actual de la gestió d’ambdós
fluxos.

- Determinar vies alternatives a la gestió
ambiental actual, tant pel que fa al consum
de recursos com a la generació de corrents
residuals.

En aquesta segona fase del projecte, s’han
fet reunions de treball individualitzades amb
els elements implicats (una mostra
representativa de les empreses ubicades al
polígon industrial i diverses àrees de
l’Ajuntament de Sant Celoni).

Com a conclusions preliminars de la
Diagnosi ambiental sobre la situació actual
del polígon industrial, es pot apuntar que:

- El teixit industrial del polígon el formen,
de manera majoritària, petites i mitjanes
empreses (més del 63% de les empreses
tenen menys de 15 treballadors).

-  Les act iv i tats  industr ia ls  que es
desenvolupen al polígon són molt diverses
quant a la tipologia i nombre. No obstant
això, les empreses de major dimensió
corresponen al sector químic (generen el
45% de l’ocupació global del polígon).

- Més del 90% dels treballadors es desplacen
al polígon industrial en vehicle privat. Cal
tenir en compte que el 60% dels treballadors
del polígon industrial resideixen fora de
Sant Celoni, la qual cosa posa de manifest
la importància de la mobilitat al municipi.

Pel que fa a les oportunitats de millora
detectades, aquestes s’encaminen cap a:

- Una reordenació interior del polígon (que
inclogui la correcta senyalització dels
carrers,  la col·locació  de plànols
informatius, la delimitació de les zones
d’aparcament,...).

- Una gestió global dels residus i una
minimització en la generació d’envasos.

- Estudis per a la reducció de consums
d’energia elèctrica i d’aigua.

- Obrir vies alternatives de desplaçament
al polígon que permetin millorar-ne la
mobilitat, tant en l’interior com en els
accessos.

-La creació d’un Punt d’Informació
Ambiental del Molí de les Planes, que actuï
de motor per a la millora contínua de la
gestió ambiental del polígon.

En la darrera fase del projecte, s’estudiaran
en detall totes les oportunitats de millora
detectades per valorar-ne la viabilitat
tècnica i econòmica. Finalment, es farà
una presentació pública dels resultats
obtinguts en el projecte.

La DAOM l’ha impulsat l’Ajuntament de Sant
Celoni i el Centre per a l’Empresa i el Medi
Ambient (entitat pública adscrita al
Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya). Aquest
projecte s’emmarca dins la voluntat de
l'Ajuntament d’integrar els criteris de
sostenibilitat a totes i cadascuna de les
actuacions que es desenvolupen tant des de
l’Ajuntament com del municipi en general.

Josep M. Pasqual
1r tinent d’alcalde

Regidor de Sostenibilitat
i Ciutadania

La Diagnosi ambiental del polígon Molí de les Planes forma part d’un objectiu que s’ha marcat l’equip de govern:
Potenciar l’activitat econòmica des d’un desenvolupament sostenible.

Cal destacar que la implantació de sistemes de gestió mediambiental està creixent d’una forma significativa entre les
empreses del nostre terme municipal on es registra un major nombre d’empreses certificades per la norma ISO 14001
que pel sistema EMAS. Significativament, aquest procés el lideren sens dubte les empreses amb major grandària.

Hem d’aconseguir per tant, que TOTES les nostres empreses apostin per un desenvolupament respectuós amb
el medi ambient i la sostenibilitat, amb pràctiques concretes, i que mitjançant els sistemes de gestió mediambiental
avancin en la seva capacitat de comunicació amb l’entorn social i veïnal en el qual desenvolupen la seva activitat.

Linia de ferrocarril EDAR
i deixalleriaC-35

Molí de
les Planes

AP-7

Tordera

 Recta final de la Diagnosi ambiental del Molí de les Planes

pasqualiaj@santceloni.org
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 Projecte de pont sobre
la Tordera a la Batllòria
El mes d’abril s’ha iniciat la contractació de la redacció del
projecte tècnic per a la construcció d’un pont sobre la Tordera,
al seu pas pel nucli de la Batllòria, per aconseguir la seva
connexió amb el massís del Montnegre. Es recuperarà així el
que l’aigua es va emportar anys endarrere. Per bé que inicialment
es preveia la construcció d’una passera només per a vianants,
l’elevat cost d’aquesta ha fet considerar que la relació de cost
i prestacions entre l’opció passera o pont, feia més recomanable
la darrera.

L'emplaçament elegit -pendent de consideracions tècniques-
 que és a l’alçada del camp de futbol, tindrà una llargada de
110 metres i una amplada màxima de 6,50 metres, i
comprendrà un pas de vianants i bicicletes de 3 metres i un
únic carril de pas de vehicles motoritzats de 3,5 metres amb
sentit de pas preferent i/o alternatiu, separats per una barrera
física que garanteixi la seguretat. També es proveirà el pont
d’un dispositiu de control per a vehicles motoritzats, tipus pilona
retràctil, barrera o similar, per a limitar l’accés indiscriminat de
vehicles al Montnegre.

A
ut

op
is

ta
 A

P-
7

Accés
al Montnegre

 Millores a la plaça del Bestiar
Les actuacions tenen per objecte millorar la seguretat de les
persones que es desplacen a peu i evitar les topades dels
vehicles amb les pilones que hi ha actualment. Les obres
inclouen la depressió d’una franja del paviment perquè el punt
màxim tingui una diferència de cota de 12 cm amb el sòl del
conjunt de la plaça, provocant així que les rodes davanteres dels
vehicles no envaeixin la vorera. Es retiraran totes les pilones
esfèriques actuals, s’instal·laran nous fanals, més moderns i
adequats a les actuals normatives, i s’eliminaran dues cadiretes
de línies de baixa tensió que enlletgeixen les façanes.

 Més seguretat i comoditat
per accedir al Centre Municipal
d’Expressió-Escola de Música
L’accés a l’equipament millorarà amb el proper eixamplament de
la vorera des de la cantonada del carrer de Germà Emilià. L’actuació
també propiciarà l’alentiment dels vehicles que passen pel carrer
de Sant Josep, i s’obtindrà així encara més seguretat per a tothom.

“La construcció
del nou pont  ha
d’afavorir que la
Batllòria miri,
altre cop, cap a la
serralada del
Montnegre i s’hi
faciliti l’accés
còmode,
fomentant només
aquelles activitats
que no
perjudiquin el
medi natural ni
trenquin
l’harmonia que
tothom espera
trobar-hi”.

Josep Capote
Regidor d’Entorn

Centre Municipal d’Expressió
Escola de Música - Sant Celoni

l’Ateneu

entrada

eixamplament de la vorera

eixamplament de la vorera

C. Germà

Emilià

C
. S
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pont

Sant Celoni

Hostalric

La Batllòria
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 Més enllumenat pels
carrers de les Borrelles
Properament s’iniciaran les obres per a la instal·lació de nou
enllumenat als carrers d’Alfons Moncanut, Pla i Daniel, Pius
XII, Bisbe Irurita, Passeig de Francesc Fullà “Xumbo”. També
es completarà l’enllumenat de les Pistes Municipals de Petanca.
Les actuacions s’afegeixen a les obres d’urbanització i
enllumenat dels carrers de Joan Maragall i de Joan XXIII, que
ja s’estan duent a terme.

L’antiga fàbrica de can Pàmies serà
e n d e r ro c a d a  p ro p e ra m e n t  i  e s
transformarà en un nou polígon
industrial amb trenta-vuit parcel·les -
quatre de les quals seran cedides al
municipi- per a la construcció de naus
de dimensió mitjana.

El projecte preveu la restauració de les
dues xemeneies -protegides pel Catàleg
de patrimoni arquitectònic i artístic de
Sant Celoni- i la preservació d’alguns
elements de la nau central de la fàbrica
per fer una pèrgola a una plaça de nova
creació dins del mateix àmbit. També es
conserven els grans arbres existents
–cedres- que  donen a la carretera C35.
La zona que dóna a la Tordera s’amplia
notòriament per obtenir un interessant
espai de ribera que millora les
possibilitats de passeig al costat del riu.

Com ja s’ha indicat anteriorment, el nou
espai de can Pàmies es connectarà en el
futur al nou espai de la Forestal, mitjançant
una passera per a vianants elevada sobre
la C35, que facilitarà la mobilitat segura
a peu i en bicicleta.

 L’espai de can Pàmies a punt per iniciar-se la remodelació

Xemeneies

Passera per a vianants
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 Ampliació del termini d’informació
pública del projecte d’urbanització del
turó Puig de Bellver
L’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de reparcel·lació
i el projecte d’urbanització de l’àmbit dels carrers del turó del
Puig de Bellver, que engloba la unitat d’actuació número 19 i els
carrers de Germana Reyes, Avinguda de la Verge del Puig, Consell
de Cent i Joaquim Costa.

Per facilitar-ne la consulta, s’ha posat al web de l’Ajuntament de
Sant Celoni la documentació (http:/www.santceloni.org). Així
mateix, i a proposta del regidor d’Entorn, s’ha allargat el període
d’informació pública en dos mesos més del que és preceptiu (fins
al dia 18 de juliol), per permetre un major aprofundiment de la
consulta dels projectes, que són força complexos.

Actualment l’Ajuntament ja ha establert col·laboració amb una
comissió del veïnat, a fi i efecte de recollir propostes de millora del
projecte i possibilitar el seguiment de les obres una vegada s’iniciïn.

L’informatiu

 El tram del carrer de Jaume I
a la porta de Llevant a punt
d’urbanitzar-se
Properament s’iniciaran les obres d’urbanització del carrer de
Jaume I, entre els carrers de Bruc i Raimon de Penyafort, que
completaran l’endreça d’aquest tram i el seu millor encaix amb la
trama urbana. L’actuació, a més d’una millora per al veïnat, permetrà
avenços en la mobilitat de vehicle i persones en tot l’àmbit.

 Completades les millores
d’enllumenat als carrers de
Balmes i de Sant Martí
Amb l’acabament d’aquesta actuació, que ha consistit en la
modernització de  línies i la instal·lació de noves lluminàries, els
carrers de Balmes i de Sant Martí milloren notòriament la qualitat
lumínica nocturna.

 Reasfaltat del carrer del Dr. Trueta,
des del túnel de la porta de Llevant
fins al carrer de Mn. Cinto Verdaguer
La nit del 12 al 13 d’abril es van fer les obres de reasfaltat del
carrer del Dr. Trueta, des del túnel de la porta de Llevant fins
al carrer de Mn. Cinto Verdaguer. Atès que és l’entrada i sortida
principal del municipi, les obres es van fer en horari nocturn
per tal que l’afectació al trànsit fos mínima. Les obres van
consistir en un fressat de l’asfalt existent amb un rebaix de la
cota per tal de donar més alçada lliure interior del túnel, i un
asfaltat final amb una capa de gruix de 5 cm.

 Més agilitat en la reparació
de ferm asfàltic de carrers
Durant la setmana del 3 al 7 d’abril la brigada municipal d’obres
va fer  una primera campanya de treballs de reparació puntual
de l’asfalt en calent a diversos vials de Sant Celoni, que
habitualment s’executaven mitjançant empreses externes
dedicades al sector. La posada a punt d’aquest nou
procediment d’actuació, amb mitjans municipals directes,
pretén oferir una major eficàcia i eficiència en el
manteniment de la via pública, sens perjudici de la qualitat.
 En aquest sentit, l’execució amb personal propi permetrà una
major flexibilitat d’actuació i, per tant, possibilitarà reduir els
temps de resposta en la reparació de les anomalies i sots de
l’asfalt. D’altra banda, això també suposarà un estalvi en la
despesa vinculada a aquest tipus de reparacions i, per tant, un
ús més eficient dels recursos disponibles.

Continua la millora
de la via pública
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S’anomena rebuig a la fracció dels residus municipals que no es valoritza,
és a dir, tots aquells tipus de deixalles que no disposen de mitjans o
serveis específics de recollida selectiva (contenidors selectius, deixalleria,
etc.) que en permetin l’aprofitament posterior dels materials o la gestió
segregada a causa de la seva toxicitat o perillositat.

El rebuig representa només un 11% en pes de les nostres deixalles, per
tant, la major part dels residus que generem són manifestament
valoritzables (cal destacar que un 45% és matèria orgànica). Tanmateix,
la realitat al carrer és molt diferent: la presència i ocupació dels
contenidors per a rebuig és preeminent respecte a les altres fraccions.
Aquest fet evidencia que una molt bona part d’allò que se segueix
deixant als contenidors per a rebuig en realitat no n’és (és matèria
orgànica, paper i cartró, envasos, vidre, productes tòxics o perillosos,
etc.) i, per tant, s’hauria de separar i deixar dins els altres contenidors
del carrer o dur-ho a la deixalleria.

Cal tenir en compte que l’abocador controlat és la destinació dels
residus recollits com a rebuig a Sant Celoni i la Batllòria i que en la
mesura que hi adrecem altres tipus de residus contribuïm
–absurdament i per la llei del mínim esforç– a un ús no sostenible
del nostre entorn.

És a dir:

• Malbaratem recursos que són recuperables, que esgotaran
innecessàriament l’espai limitat d’abocament. Això també comportarà
la producció de nou d’aquests materials i una repercussió ambiental
(despesa energètica, extracció de recursos del territori, contaminació,
etc.) que hauria estat evitable.

•  Introduïm elements contaminants als dipòsits de residus, que
esdevenen una càrrega per al seu tractament i gestió.

Perquè ens en fem una idea: si separéssim degudament totes les fraccions
selectives dels nostres residus, només produiríem un 13% del rebuig
que generem actualment. Això vol dir que evitaríem l’entrada a abocador
d’unes 5.500 tones/any!!

Les repercussions del que hem esmentat anteriorment també són
econòmiques: per cada tona de residus que va a l’abocador, s’ha d’abonar
10 euros en concepte de cànon. Això suposa una despesa municipal
d’uns 55.000 euros/any per aquest concepte, que implica un increment
en les taxes d’escombraries, que és evitable en la mesura que tots plegats
fem una selecció adequada del nostre rebuig.

A Sant Celoni i la Batllòria, la fracció rebuig la recull el servei municipal,
6 dies a la setmana, de 6 a 15 h. Fora dels nuclis urbans de Sant Celoni
i de la Batllòria, la recollida es du a terme segons el règim següent: de
juny a setembre, dilluns, dimecres i dissabte; la resta de l’any, dilluns i
divendres.

L’any 2005 es recollí a Sant Celoni i la Batllòria un total de 6.513 tones
de rebuig, un 97% de les quals es dipositaren a l’abocador controlat de
Santa Maria de Palautordera i la resta, corresponents a serveis en
diumenges i festius, s’adreçaren a la planta de transferència del Consorci
per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, on són compactades per
al seu transport posterior a l’abocador controlat de Vacarisses.

Com a resultat de la implantació de les recollides selectives dels residus
i la col·laboració ciutadana en aquest aspecte les quantitats anuals de
rebuig han anat experimentant un creixement cada cop menor i així,
l’any 2005 la producció de rebuig ha experimentat una davallada d’un
0,5%, malgrat l’increment del 0,5% total de residus urbans; això és,
naturalment, el resultat del major nivell assolit per recollida que s’ha
incrementat un 5,6%.

En aquest sentit, entre 1996 i 2005 l’increment anual del total de residus
urbans, rebuig i recollida selectiva ha estat, respectivament del 3,4%,
1,4% i 59,6%. En aquest mateix període la producció diària de rebuig
per capita ha disminuït des d’1,23 kg/habitant/dia a 1,14
kg/habitant/dia, i cadascun de nosaltres produeix 35 kg de rebuig
menys  a l’any i recull selectivament 68 kg més a l’any. En definitiva:
són bones notícies, però això no ens  ha de fer afluixar en l’esforç
de la recollida selectiva!

Què es pot recollir com a rebuig?
• SÍ: tota mena de residus no reciclables (bolquers, burilles, ceràmica,
cendres, restes d’escombrar, etc.).

• NO: qualsevol material que puguem posar als contenidors selectius
(matèria orgànica, paper i cartó, vidre, envasos), residus tòxics o perillosos
(piles, làmpades fluorescents, llums de vapor de mercuri, olis, residus
electrònics, bateries de cotxe, medicaments, pneumàtics, etc: s’han de
dur a la deixalleria), materials voluminosos, runes i terres, residus d’envasos
industrials i comercials no assimilables a domèstics,  cadàvers d’animals,
residus líquids, etc.

On i com s’han de deixar?
• Als contenidors de color verd fosc que trobem al carrer, sempre en
bosses resistents i ben tancades, a partir de les 20 h.

TU FAS POSSIBLE
UN SANT CELONI NET
EL REBUIG7
Si a Sant Celoni separéssim degudament totes les fraccions dels residus que generem, només produiríem
un 13% del rebuig que generem actualment. Això vol dir que evitaríem l’entrada a abocador d’unes 5.500
tones cada any. Aquestes dades confirmen que amb un esforç en la recollida selectiva ajudaríem i molt a
fer un ús sostenible del nostre entorn.

EVOLUCIÓ DEL REBUIG I LA RECOLLIDA SELECTIVA
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Recordeu:
Al contenidor per a rebuig només hi ha d’anar aquells
materials que, ara per ara, no podem reciclar.

Els dijous no hi ha recollida de rebuig
(eviteu treure bosses el dimecres).
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 Prevenció de la legionel·losi
en equipaments i
instal·lacions municipals
Durant el mes de març s’ha fet la neteja i desinfecció de
diferents instal·lacions municipals dins la campanya de
prevenció de la legionel·losi. Per dur-ho a terme, l’Ajuntament
ha contractat una empresa especialitzada que a més, ha fet
un inventari d'instal·lacions municipals afectades (d’alt risc
i baix risc) i ha elaborat i aplicat un Pla d’autocontrol per a
cada instal·lació, d’acord amb les determinacions de la
normativa aplicable vigent.

Les instal·lacions municipals que s’han revisat són: CEIP
Pallerola, CEIP Tordera, CEIP Montnegre, Camp Municipal
d’Esports, Pavelló Municipal d’Esports, Pistes Municipals
d’Atletisme, Camp de Futbol de Can Sans i Camp de futbol
de la Batllòria.

La legionel·losi, també coneguda com a malaltia del legionari
o legionel·la, és una malaltia infecciosa causada per l'acció
d'alguna de les variants del bacteri legionel·la. Aquest bacteri
es transmet per inhalació d’aerosols, minúscules gotes d’aigua,
contaminats amb legionel·la. Aquesta és la única via coneguda
i acceptada de transmissió, la malaltia no és transmet ni per
contacte persona persona, ni per via alimentària. Està
associada a instal·lacions, equips i edificis. Les mesures de
prevenció i control s'apliquen a les instal·lacions que utilitzen
aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i estan
ubicades a l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu o
instal·lacions industrials que poden ser susceptibles de
convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia.

A petició de l'Ajuntament, el Servei Territorial de Barcelona del
Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat
de Catalunya ha instal·lat recentment una marquesina a la parada
del bus situada davant de l'Hospital. El subministrament i la instal.lació
del mòdul ha anat a càrrec del Servei Territorial i l'obra civil l'ha
executat el personal de la brigada d'obres de l'Ajuntament.
L'Ajuntament té previst equipar amb marquesina les parades de
bus més utilitzades. De moment l'Ajuntament ha sol·licitat al Servei
Territorial el subministrament i instal·lació de 3 marquesines més.

 Nova marquesina del bus
davant de l’Hospital

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 d’abril.

abril
2006

!
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 214 participants a la
passejada per a gent gran
a Sant Celoni

 Presentació de l’Equip
Femení de l’Arc Sant Celoni

Un total de 214 participants vinguts de Granollers, Sabadell,
Cardedeu, Molins de Rei i residents de Sant Celoni van participar
el 30 de març a la passejada per a gent gran del programa “A
cent cap als cent” organitzada per la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Celoni. El recorregut d’uns 9 km anava
des de Campins fins al Camp Municipal d’Esports per pistes
forestals. La sortida va acabar amb un dinar de germanor a la
pista coberta.

El primer cap de setmana d’abril, l’Arc Sant Celoni va presentar
l’equip femení que representarà el club al Campionat d’Espanya de
Clubs. Aquest campionat comprèn tres competicions classificatòries:
els Grans Prix Internacionals de Gandia, de Jaén i de Lleida. En cas
d’estar entre els vuit primers d’Espanya, l’equip passaria a la fase
final que, enguany, es disputarà a Castejón de Sos, a Osca, els dies
1 i 2 de juliol.

Les quatre representants de l’Arc Sant Celoni estan classificades
entre les catorze primeres al rànking de la Real Federación Española
de Tiro con Arco, de l’any 2005, i per tant, tenen moltes possibilitats
d’obtenir medalla. A més de l’acte de presentació, la jornada es va
completar amb una tirada d’entrenament per posar a punt tant el
material com les estratègies a seguir. Tot i el vent, la participació
dels millors arquers catalans va donar un excel·lent nivell.

D’esquerra a dreta: Fina Cuadrat, Elena Garcia, Carme Atienza i Isabel Mora

 La Societat Ocellaire
Sant Celoni  continua
creixent en socis i en
resultats
Després del Campionat d’Hivern, que va acabar el
18 de febrer, la Societat Ocellaire Sant Celoni està
immersa en el Campionat de Primavera que s’allargarà
fins a mitjans de juny. Actualment, el club ja disposa
de 90 socis de Sant Celoni i de diferents poblacions
properes com Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric, Santa
Maria de Palautordera, Breda, Riells i Viabrea,
Granollers, les Franqueses del Vallès, Cardedeu, la
Torreta – la Roca, Argentona i Barcelona. Els membres
de la societat es troben cada dissabte a les 16.30 h
al local social de la U D Pitres, al carrer Montnegre
número 6.

CADERNERA:

1. Sebastià Marmolejo Valiente (Sant Celoni) amb 60 punts.

2. Juan Lozano Peral (Sant Feliu de Buixalleu) amb 45 punts.

3. Juan González Díaz (Santa Maria de Palautordera) amb 30
punts.

4. Jose Luis Rey Roncero (Argentona) amb 21 punts.

5. Julián Rodríguez González (Sant Celoni) amb 13 punts.

6. Anselmo Pertegal Rivero (Sant Celoni) amb 7 punts.

VERDUM:

1. Sebastià Marmolejo Valiente (Sant Celoni) amb 44 punts.

2. Fernando Rodríguez Redondo (Riells i Viabrea) amb 17
punts

3. Manuel Cea Marrugal (Sant Celoni) amb 12 punts.

4. Daniel Abellán Rubio (Breda) amb 4 punts.

5. Jose Luis Rey Roncero (Argentona) amb 3 punts.

6. Sense puntuar

PASSARELL:

1. Daniel Abellán Rubio (Breda) amb 36 punts.

2. Vicens Planchart Soler (Sant Celoni) amb 16 punts.

3. Alfonso Fernández Gutiérrez (Sant Celoni) amb 6 punts.

4. Manuel Cea Marrugal (Sant Celoni) amb 5 punts.

5. No va puntuar cap ocell.

6. No va puntuar cap ocell.

PINSÀ:

No va puntuar cap ocell.
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Aquest any celebrem els 900 anys de la consagració de Sant Martí de Pertegàs.
En aquesta avinentesa l'Ajuntament ha encarregat a l'empresa Estrats SL de
dur a terme l'excavació de la zona de l'absis de l'església, al Parc de la Rectoria
Vella, entre els dies 24 d'abril i 5 de maig de 2006. Amb la intervenció es
pretén documentar l'absis romànic de la primitiva església parroquial de la
vila, consagrada el 1106. També apareixeran restes de la sagristia de 1508, per
la construcció de la qual s'enderrocà l'absis o zona de l'altar.

La campanya permetrà completar les prospeccions arqueològiques de 2002,
en les quals es va excavar la zona nord-est de la capella. Aleshores es van
descobrir les restes de la nau lateral gòtica del segle XIV, que s'obria a la nau
central mitjançant el gran arc, ara tapiat, de la façana nord-est de l'església.
La nau lateral, de 62 metres quadrats, sostenia el pes dels murs i la coberta
amb dos contraforts exteriors. També es documentaren els testimonis de
l'escala per pujar al cor de l'església (segle XVI) i la capella que s'obrí a mitjan
segle XV a la nau lateral.

 Treballs arqueològics  a l’església de Sant Martí de Pertegàs

PLENS
MUNICIPALS

- Acceptació de la subvenció concedida
pel Consell Català de l’Esport per al
finançament de la piscina coberta.
Aprovat per unanimitat.

- Nomenament dels membres de la
comissió de seguiment de Centre
Municipal d’Esports Sot de les
Granotes. Aprovat per unanimitat.

- Nomenament dels membres de la
comissió de seguiment del Centre
Municipal d’Expressió - Escola de
Música. Aprovat per unanimitat.

- Pressupost consolidat per a l’exercici
de 2006. Aprovat definitivament per
11 vots a favor del PSC, ERC, ICV i 1
de CiU i 4 en contra de CiU.

- Acord d’actualització del Pla jove
2004-2007. Aprovat per unanimitat.

- Modificació del Pla parcial del sector P-
2 les Torres, quant a l’increment de
densitat de la parcel·la A-12, per poder
oferir més habitatge social. Aprovat
provisionalment per unanimitat.

- Acord per a l’establiment del servei
públic municipal d’aparcament soterrat
a la plaça del Comte del Montseny, així
com la creació de la comissió d’estudi
corresponent i designació dels seus
membres. Aprovat per unanimitat.

- Acords d’imposició i ordenació de
contribucions especials per a les obres
d’urbanització d’un tram del carrer
Major. Aprovat amb els vots a favor del
PSC, ERC i ICV i l’abstenció de CiU.

- Acords d’imposició i ordenació de
contribucions especials per a les obres
d’urbanització del carrer d’Anselm
Clavé. Aprovat amb els vots a favor del
PSC, ERC i ICV i l’abstenció de CiU.

-Acords d’imposició i ordenació de
contribucions especials per a les obres
d’urbanització del carrer de la Mosca.
Aprovat amb els vots a favor del PSC,
ERC i ICV i l’abstenció de CiU.

Sessió ordinària
30 de març de 2006

Sessió extraordinària
18 d’abril de 2006

- Modificació del Reglament orgànic del
Consell Territorial del poble de la
Batllòria. Aprovat per unanimitat.

- Estudi de viabilitat econòmica i
l’avantprojecte de les obres per a la
construcció d’un nou tanatori
municipal. Aprovat per unanimitat.

- Modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana a l’àmbit del carrer
de Breda de la Batllòria. Aprovat per
unanimitat.

- Acord de suspensió de tramitacions i
llicències respecte de l’àmbit afectat
pel Sector P-21 les Ferreries. Aprovat
per unanimitat.

Des de fa 25 anys l’Agrupament Escolta GELS  educa en el lleure infants i

joves de Sant Celoni i del Baix Montseny. Són moltes les vivències de tots

aquests anys: campaments, trobades internacionals, sortides a la neu, raids

per la muntanya, molts dissabtes i ,sobretot, molt bon rotllo!

I com que 25 anys donen per molt, aquest any ho volem celebrar amb

diferents actes: una megagimcana, que es farà a la plaça de la Vila  el

dissabte 27 de maig a partir de les 10 del matí, i el dinar popular, que també

es farà a la plaça a les 14 h del mateix dissabte.

Hi esteu tots convidats! Només heu de confirmar la vostra assistència si

voleu assistir al dinar trucant al 93 864 12 28, per correu electrònic a

larentadora@santceloni.org o presencialment a la Rentadora, espai de lleure

i cultura (Edifici el Safareig, 1a planta ) de 17 h a 20 h de dilluns a divendres.

Agrupament Escolta Gels

L’Agrupament Escolta Gels fa 25 anys!

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
icv@santceloni.orgGrup 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

http://santceloni.socialistes.org

* 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.

S’han complert dos anys des que Zapatero es posà   al  capdavant del Govern
d’Espanya, dos anys marcats pel compliment dels compromisos electorals i
fonamentats en les reformes socials com a eixos principals de totes les polítiques
portades a terme, i és que no podia ser d’altra manera, pensant només en les
persones. Mai en la història de la democràcia un govern sense majoria absoluta
havia estat capaç d’aplicar el seu programa electoral amb tanta determinació
i coherència. Zapatero ha demostrat des del primer moment de la legislatura,
amb la retirada de les tropes de l’Iraq, que el seu govern compliria els seus
compromisos amb la ciutadania, i, per tant, tot i que la llista d’accions durant
aquests dos anys és molt àmplia, encara són molts els reptes que té per endavant
 Si  haguéssim  de resumir les principals accions d’aquest govern, diríem que
la política socialista s’ha fonamentat en la nova forma de fer política exterior
diferenciada de la del govern del PP, que entre d’altres coses ens va ficar en
una guerra injusta i il·legal;  la clara ampliació dels drets de la ciutadania; les
noves polítiques socials i de solidaritat; la construcció d’una veritable Espanya
plural; la determinació per fer que la pau a Euskadi sigui una realitat i no només
una aspiració, i  la bona política econòmica, de sostenibilitat i d’ocupació.

Aquests dos anys  de mandat de governs progressistes a les diferents
administracions, a la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments, com Sant
Celoni, han estat  dos anys d’avenços socials en educació amb 4.200 professors
més i 104 escoles noves, en ocupació amb la creació de més de 298.000 llocs
de treball nous, en sanitat amb 350 metges més, en  seguretat amb  2.400
mossos més, en infraestructures  amb la creació de 500  km més de carreteres,
en definitiva governs progressistes que tenen  l’objectiu de millorar la qualitat
de vida de les persones,  governs que compleixen tots els seus compromisos i
aboquen tots els seus esforços perquè la ciutadania avanci.

Aquests eixos essencials de la política de progrés impulsats des de les
administracions (Generalitat, govern de l’Estat, etc.) fan que molts ajuntaments
com Sant Celoni reforcem la nostra prioritat que és millorar   la qualitat de vida
dels nostres veïns -, creant equipaments i  infraestructures de qualitat i  millorant
constantment  els serveis a les persones, per tal que tothom se  senti ajudat i
escoltat, traçant línies conjuntes de col·laboració i  de coordinació entre les
diferents administracions per obtenir els millors resultats, per tenir en definitiva
la millor cohesió i avenç social.

Un dels reptes principals d’aquesta segona part de mandat és encarar la
finalització del procés de reforma de l’Estatut, la seva aprovació suposa un
avenç molt  important per a la ciutadania catalana, no pot ser de cap altra
manera, perquè ha estat impulsat i liderat per governs progressistes on les
persones són la nostra raó de ser.

Dos anys de govern de progrés Sant Celoni Vila de Comerç...
apostem per un Sant Celoni comercial.

Sant Celoni, amb poc mes de 15.000 habitants, exerceix de virtual capital del
territori del Baix Montseny configurat per 11 municipis del Vallès Oriental i la
Selva amb una població d’uns  30.000 habitants, que es concentren a l’entorn
del curs mitjà del riu la Tordera.

La situació geogràfica de la vila de Sant Celoni ha marcat la seva trajectòria
socioeconòmica d’una manera probablement encara més nítida del que aquest
vector ho fa habitualment a qualsevol territori. La situació, en ple camí ral i, per
tant, l’excel·lent possibilitat de comunicació; la immediatesa del riu Tordera,
recurs hídric poderós; la potència del territori, carregat de béns agroforestals;
l’urbs, propera i llunyana alhora... El segle passat ha estat en aquest sentit, ple
de moments i situacions contradictòries, algunes promogudes, d’altres
sobrevingudes: consolidació de la capitalitat del Baix Montseny, implantació
industrial abassegadora, desplegament de vies de comunicació de primer ordre
i de gran impacte, etc.

De fet, per bé que no ha deixat mai d’ésser vila comercial i de serveis, des dels
darrers anys 60, l’arribada de gran indústria química i farmacèutica  n’ha
condicionat manifestament el format socioambiental. Així, especialment durant
els 70 i els 80, el biaix cap a la configuració d’un perfil de vila fortament
contaminada va impregnar amb contundència la ciutadania. La dècada dels 90
ha donat, com a fruit, un procés lent però ferm, cap a la recuperació del perfil
de vila comercial i de serveis, molt més amable i socialment desitjable pels
celonins i visitants. Tot això, no obstant, sense renunciar a la consolidació d’una
indústria moderna tant des de la perspectiva ambiental, com de la social, la
tecnològica i la productiva.

L’aposta decidida i en ferm de l’Esquerra Republicana de suport al teixit comercial
i al desenvolupament del  comerç Celoni, s’ha vist confirmada amb l’inici dels
tràmits administratius perquè Sant Celoni tingui un aparcament soterrat a la
plaça Comte del Montseny.

El Ple del 30 de  març del 2006 va aprovar l’inici d’aquests tràmits, així
Esquerra i l’ Equip de  Govern continuen avançant en el compliment de
l’Acord de Govern.

Amb Esquerra al Govern, els compromisos són realitats.

Llibertat d’expressió i dret a la informació

L’anterior butlletí, el número 10, incloïa una novetat: la franja grisa que apareix sota
aquesta pàgina advertint que el termini de lliurament dels articles és el dia 17, i
que, en cas d’incomplir-lo, L’informatiu es reserva el dret de deixar l’espai en blanc.
Sembla mentida que dues línies amaguin tanta informació. Analitzem-les:

En primer lloc, és una coincidència com a mínim estranya que aquesta mesura
prengui un caire tan  estricte just després de la publicació de l’article on CiU denuncia
les coaccions d’alguns membres de l’equip de govern a associacions de veïns. Sí,
és cert que vam apurar-ne el lliurament fins a la celebració de l’últim ple el passat
30 de març, amb la intenció d’esperar les reaccions dels al·ludits davant aquesta
acusació. Però el termini ja l’havíem apurat en ocasions anteriors, sota la convicció
que és certament sospitós que es demani l’article a l’oposició el 17 de cada mes i
els ciutadans no rebem el butlletí a casa fins  als volts del dia 10 del mes següent.
Mai havia passat res, però sembla que el tema d’aquest últim no els va agradar tant
i han decidit canviar les regles.

En segon lloc, “L’informatiu es reserva el dret...”? I, qui és L’informatiu? Als
crèdits de la contraportada figura “Edició, redacció i disseny: Ajuntament de Sant
Celoni”. I, qui és l’ Ajuntament de Sant Celoni? Legalment haurien de ser tots els
regidors i regidores que treballen pel bé comú del municipi i en són els seus
representants. Però a Sant Celoni, el grup municipal de CiU no forma part de
l’Ajuntament, malgrat que és el segon grup polític que representa més ciutadans.
Perquè hem demanat participar del butlletí activament en nombroses
ocasions, hem sol·licitat més espai per exposar les nostres idees i explicar
la nostra feina i les respostes han estat sistemàticament negatives.
 

La conclusió de tot plegat és la necessitat de crear un consell de comunicació,
un òrgan que posi les regles del joc en benefici dels ciutadans, que som tots, i que
ningú pugui canviar segons la pròpia conveniència. Amb membres de tots els partits,
professionals independents i representants de la societat civil, que garanteixin la
llibertat d’expressió i el dret a la informació de tot el que incumbeix al
municipi. Un òrgan que alguns grups que ara governen van demanar quan estaven
a l’oposició, amb alguna exigència de dimissió inclosa, però que ara han oblidat.

Coaccionar els representants de les associacions de veïns de parlar amb
l’oposició, imposar terminis desesperats, negar l’espai a L’informatiu i
apropiar-se’l, no concedir-nos un despatx de treball, ocultar informació als
plens sobre temes crucials com l’aparcament i difondre-la als mitjans dos
dies després... A què hem de pensar que es deu aquest comportament?

Com a ciutadans no ens mereixem aquest mal govern i, com a municipi, no el
podem tolerar. A CiU no li mancarà la força per redreçar-ho.

Dijous, 18 de maig: l’habitatge, un dret ciutadà!
 

El segon col·loqui que vam fer  el passat dijous 20 d’abril va tractar sobre
l’objecció fiscal.
Els companys provinents de l’Assemblea Antimilitarista de Catalunya  i
de l’Assemblea d’Objecció Fiscal ens animaren a donar a conèixer l’objecció
fiscal com una forma de desobediència civil activa en el moment de fer la
declaració de renda.
Els objectius són prou clars:
Crear un debat en la societat que tracti  sobre la defensa, les guerres, la funció
i les necessitats dels exèrcits, promocionant una participació veritable dels
ciutadans.
Promoure una societat desmilitaritzada. Iniciar un procés que doti
d’instruments de poder la societat a la vegada que es redueix i elimina el
poder militar.
Fomentar unes relacions internacionals, polítiques i econòmiques solidàries.
Continuar impulsant, amb els diners desviats de la despesa militar, projectes
de transformació desmilitaritzadora ara mateix.
CAP DONA, CAP HOME, CAP EURO PER L’EXÈRCIT!
 

Dijous 18 de maig parlarem d’habitatge.
Hem convidat al secretari general d’Habitatge. Sr. Ricard Fernàndez.
S’acaba d’aprovar la Llei del dret a l’habitatge a Catalunya que pretén posar
a l’abast de les rendes més baixes el mercat de l’habitatge.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge preveu atorgar aquest any
10.000 ajuts per al lloguer de pisos, i en bona part adreçats als joves.
A Sant Celoni, des del govern hem endegat una política clara de suport a la
ciutadania amb una Oficina  Local d’ Habitatge, amb pisos de protecció oficial;
14 al carrer Esteve Cardelús, i 24 de venda i 36 de lloguer de nova
construcció a  les Torres.
Quins sistemes de selecció de les persones adjudicatàries s’aplicaran?
Hi haurà noves promocions i ajudes?
Moltes qüestions que sens dubte ens aclarirà el secretari general d’ Habitatge.

Com cada tercer dijous de mes, t’esperem a les 8 h del vespre a la Biblioteca
per debatre els temes que ens aneu fent arribar.
 

Iniciativa + la teva iniciativa = Ciutadans amb criteri!



Farmàcies
de guàrdia

Edició, redacció i disseny: Ajuntament de Sant Celoni
Impressió: Litografia Rosés

Per a més informació pots conectar-te a www.santceloni.org

Dipòsit legal: B-5131-05
Paper reciclat

CASAS C/ Comerç, 15
CHANUT Avgda. de la Pau, 51
DRAPER C/ Major, 115

SANCHO C/ Major, 125
CARDONA-VIGAS Ctra. Vella, 20

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

MAIG

Draper

Vigas - Cardona

Chanut

Casas

Sancho

29
30

AGENDA

El 8 de maig de 1106, ara fa 900
anys, el bisbe Berenguer de Barcelona
consagrà i dotà l'església de Sant
Martí de Pertegàs. No és que
aleshores es construís l'església, sinó
que s'hi devia fer alguna reforma
important, car Sant Martí de Pertegàs
ja consta en documents de 1031 i
1044.

L'església romànica de Sant Martí de
Pertegàs era la primitiva parròquia
del municipi i donava nom a la vila
(Pertegàs) fins que va prevaldre el de
Sant Celoni. Amb els anys, però, el
poble de Sant Celoni va anar creixent
i l'església es va fer petita. És per
això que durant la segona meitat del
segle XIV s'hi van fer ampliacions
imporants: es construïren dues naus
laterals obertes a la central amb dos
grans arcs i es van bastir diverses
capelles, entre les quals destaquen
la de Sant Vicenç i la de Santa Anna.
D'aquestes dues capelles procedeixen
els retaules gòtics de Sant Vicenç,
atribuït a Ramon Destorrents, i el de
Santa Anna, Santa Magdalena i Sant
Bartomeu, pintat per Jaume Huguet,

conservats respectivament al Museu
Diocesà de Barcelona i al Museu
Nacional d'Art de Catalunya. Un segle
després es va construir la capella del
Sant Sepulcre i el 1508 s'enderrocà
l'absis romànic per fer una nova
sagristia darrere l'altar major.

La decadència de Sant Martí de
Pertegàs començà a partir de 1703,
quan es consagrà la nova església
parroquial barroca, construïda al
carrer Major. D'aleshores ençà devien
anar desapareixent les capelles i naus
laterals. Actualment, excepte l'absis,
la forma de l'església correspon a la
de l'edifici romànic.

Entre el 6 i el 28 de
maig es podrà visitar a
la  Rector ia  Ve l la
l'exposició 700 anys
després. Els cavallers
del Temple i la vigència
d'un mite, una mostra
itinerant produïda per
l'Obra Social Caixa
Sabadell. L'exposició
relata d'una manera
r igorosa  i  a lhora
entenedora la història del ja mític Orde del Temple,
des de la creació el 1118 a Jerusalem fins a la seva
desaparició entre 1313 i 1317. La història dels
templers és una de les més apassionants que
tingueren lloc en el context de l'Europa medieval
entre els segles XII i XIV.

L'Orde del Temple estava constituït fonamentalment
per monjos guerrers que tenien com a objectiu
defensar els pelegrins que anaven a visitar els llocs
bíblics de Terra Santa, i es caracteritzaven pel seu
hàbit amb el mantell blanc i la creu vermella. L'orde
es començà a estendre per Palestina, on posseí una
xarxa de fortaleses per facilitar la peregrinació pels
llocs sants, però també s'expansionà cap a l'Occident
cristià, on arribà a ser una gran potència econòmica
i financera. La importància econòmica dels templers
fou la causa de la seva desfeta. El 1307 el rei francès
els acusà d'heretgia i altres abusos i forçà el papa
Climent V a procedir contra l'orde. El procés dels
templers durà del 1307 al 1314, i finalment en fou
decretada la supressió. El rei francès Felip IV
condemnà a la foguera el gran mestre i alguns
responsables i s'apropià dels béns mobles de l'orde.
A la corona catalanoaragonesa i als regnes hispànics,
en canvi, els frares destituïts foren ben tractats.

Exposició: 
700 anys després.
Els cavallers del Temple i la vigència d'un mite

Rectoria Vella, del 6 al 28 de maig
Horari: dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre.
Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2 del migdia 
i de 5 a 8 del vespre. Dilluns tancat.

Els templers
a la Rectoria
Vella

900 anys de la consagració
de Sant Martí de Pertegàs

Actes de celebració dels 900 anys
de la consagració de Sant Martí
de Pertegàs (8 de maig de 1106):

Diumenge 7 de maig,
7 de la tarda,
parc de la Rectoria Vella

- visita comentada de Sant Martí
de Pertegàs

- concert de música clàssica
a càrrec del Quartet Joan Massià

dissabte, 13 de maig
L’hora del conte a càrrec de Santi
Rovira (Taleia)

 2/4 de 12 del matí

 Biblioteca l’Escorxador

amb el suport del Patronat Pro-Europa.

Nora i el Jazz. Big Band de
Granollers

 10 de la nit

 Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran

Preu entrada 8 euros

diumenge, 14 de maig
7a etapa del GR-2

De Rupit a Vilanova de Sau

 2/4 de 8 del matí

 Sortida de la plaça del Comte
del Montseny

Organitza: CESC

divendres, 19 de maig
Nit de lletres a l’Hotel Suís

L’immortal de Jaume Prat

 9 del vespre

 Hotel Suís

dissabte, 20 de maig
Sortida cultural al Museu de
Montserrat

Informació: Rectoria Vella

diumenge, 21 de maig
Ruta dels arbres monumentals del
Corredor

 Sortida a 1/4 de 9

 Plaça del Comte del Montseny

Organitza: CESC

Festa d’inauguració de l’escola
pública la Tordera

Encants (mercat de 2a mà), tallers,
espectacles, actuacions en directe,
exposicions, ...

Acte oficial d’inauguració de l’escola,
música, ball i desfilada dels personatges
animats del centre i bateig de la cuca

Dinar - botifarrada

 De 10 a 3 de la tarda

 Escola La Tordera

divendres, 26 de maig
Acte de celebració del 25è aniversari
de Ràdio Sant Celoni

Concert música tradicional amb el
Pont d’Arcalís

 2/4 de 10

 Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

dissabte, 27 de maig
Un tomb pels ports de Beseit

Cap de setmana

Organitza: CESC

Fútil. Thomas Noone Dance

 10 de la nit

 Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

Preu entrada 8 euros

dilluns 29 i dimarts 30 de maig
Curset de formació d’usuaris per
aprendre a moure’s lliurement pel
món de la informació dins i fora de
la biblioteca. Inclou sessions sobre
correu electrònic i Internet (nivell inicial)

 De les 6 a les 8 del vespre

 Biblioteca l’Escorxador

Inscripció gratuïta a la Biblioteca
abans del 20 de maig
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