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Tot a punt per la Festa Major



Joan Castaño
Alcalde

Editorial  Festa Major 2006
L’estiu d’enguany es mostra especialment calorós i per
això l’agost ens convida més que mai a procurar descansar
per renovar energies, perquè vénen mesos de molta
intensitat per a Sant Celoni: en pocs dies les obres perquè
els carrers d’Anselm Clavé i el tram de dalt del carrer
Major siguin de vianants donaran continuïtat a la
planificació de revalorar  el cor històric i comercial que
ja va prenent la forma i la dimensió d’un gran centre.
Així mateix, es mourà un ampli programa de millora
de via pública i voreres, que tindrà efectes notables
sobre la qualitat de l’escenari urbà del nostre municipi.
També hi haurà moviment en matèria de participació
ciutadana: debat sobre el futur de la Batllòria; presentació
i debat sobre el Pla integral d’equipaments municipals
2006-2011; presentació i debat sobre el Projecte d’usos
de  Can Ramis; campanya de comunicació i promoció
de la implicació en els afers comunitaris... Tot això
sense oblidar les eleccions al Parlament de Catalunya,
que, sens dubte, provocaran una bona colla de setmanes
plenes d’intensitat democràtica. Creieu-me, per poc que
pugueu, preneu la fresca, reposeu i “carregueu piles”...
que tots i totes hi tenim un paper.

Altrament, s’acosten projectes de més magnitud: ja tenim
aprovat, per Ple, el projecte de nou pas de vehicles i de
passos de vianants, que faran molt més permeable i
segura la travessa de la via fèrria. Una nova dimensió
de relació territorial entre el centre i els barris de les
Torres, les Illes Belles, les Borrelles... prendrà cos. Esperem
que el Ministeri de Foment ho tingui tot a punt per engegar
les obres al més aviat possible.

Tot aquest moviment, sumat a infinitat d’altres projectes
que ja són en ple desenvolupament, ens animen davant
de situacions amoïnadores com el recent expedient de
regulació d’ocupació (ERO) presentat per l’empresa
INACSA davant les autoritats laborals, i que afectarà una
setantena de treballadors i treballadores. Des de
l’Ajuntament volem encoratjar les persones afectades i
les seves respectives famílies, perquè l’activitat econòmica
a Sant Celoni i a la Batllòria -talment com a Catalunya-
es troba en un moment de creixement que ha de permetre
que, davant la destrucció de llocs de treball, es trobin
ràpidament alternatives laborals vàlides. Volem posar
de manifest que vetllem per facilitar la instal·lació de
noves activitats econòmiques -les Vernedes, can Pàmies,
la Sila, zona cementiri, centre comercial a cel obert...-
que han de contribuir a mitigar l’impacte d’aquest tipus
de situacions no desitjades.

L’Actualitat, el nou setmanari de premsa local, promogut
per gent emprenedora i amb criteri, ocupa un nou espai
d’informació, que aporta nova vitalitat al Baix Montseny.
Celebrem la iniciativa i felicitem els promotors del projecte,
perquè representa un model inèdit durant molt de temps,
que enriqueix el coneixement i el fons d’hemeroteca
local. Si ara el seu valor és inqüestionable, encara serà
més palès d’aquí uns quants anys quan, gràcies al recull
intensiu que aporta, disposarem d’un pou documental
d’incalculable riquesa.

I com que L’informatiu no tornarà fins a principi  d’octubre
acabo, referint-me, com cada any, a l’imminent arribada
de la Festa Major. Des d’ara mateix i fins al seu inici,
tenim dies per tot: preparar activitats, programar on
anirem, pensar amb qui compartirem... negres, senys...
mestissatge tal vegada...  Us desitjo, en nom de totes les
persones que treballem a l’Ajuntament, que gaudiu a
dojo, alhora que us animo com sempre a fer poble.

Fem Sant Celoni, entre tots!!

Més animació al carrer
Per potenciar l’animació de carrer, enguany s’ampliarà el nombre d’espectacles a l’aire lliure.
A més de les xarangues i bandes habituals, després de l'estirada de corda, dues girafes i el seu
cadell, de Xirriquiteula teatre, passejaran pel poble acompanyades d'uns músics. Percussionistes
i xanqueres de La Banda del Surdo aniran del Cardelús a la plaça de la Vila on començarà el
Correfoc.

Del 8 al 12 de setembre Sant Celoni tornarà
a fer festa grossa! Arriba la Festa Major amb
un programa ple d’actes que volen
aconseguir que celonins i celonines surtin al
carrer a gaudir d’aquests dies. Senys i Negres
ja estan apunt per començar la gresca i
conviden a tothom a afegir-se a la festiva
competició, a engalanar carrers i places, de
verd o de negre. Coincidint amb el 25è
aniversari de la Colla de Geganters de Sant
Celoni,  els gegants seran presents a la festa
començant pel cartell de Marta Santamaria
Gurri, guanyadora del 16è concurs del cartell
de Festa Major.

• Al sopar popular i a l’arrossada utilitzarem plats i gots retornables. El cost d’ambdues peces és d’1euro que
anirà inclòs en el tiquet i que ens abonaran quan les retornem.

• A les barraques  del Cardelús seguirem servin les begudes amb got retornable. El cost del got és d’1 euro que
ens abonaran quan el retornem.

També utilitzarem coberts biocompostables que podrem recollir selectivament amb la fracció orgànica. La
resta de materials emprats caldrà separar-los adequadament segons la fracció corresponent.

Entre tots  aconseguirem reduir la quantitat de residus generats, i que una part molt important els portem a
reciclar en lloc de llençar-los a l’abocador. Els ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni reduïm, reutilitzem i reciclem.
Pel medi ambient, fem ECOFESTA!

Aquesta Festa Major
entre tots fem possible l’ECOFESTA

I tu què? MontSenys o MontNegres
Amb l’objectiu que la gent participi més en la festa i s’impliqui en les colles, Montsenys i
Montnegres treballaran de valent aquest any. Uns dies abans, a la plaça de la Vila es farà un
taller d’engalanament de cases, carrers i places perquè tothom qui ho desitgi, individualment
o en grup, decori de verd o de negres l’espai que desitgi. Entre tots, s’intentarà engalanar la
plaça de la Vila i la plaça de l’Església. Aquesta campanya dels Senys i dels Negres es farà de
dilluns 4 de setembre a dimecres 6 de setembre de 6 a 8 del vespre.



Festa Major 2006

A punt per la festa?

Estem molt a punt i amb les piles carregades. Tenim molta
feina per endavant i convidem tothom qui ho vulgui a venir-
nos a veure: l’últim divendres del mes d’agost i el primer
de setembre de 18 h a 21 h el carrer de Sant Pere estarà
tallat al trànsit i serem al carrer treballant, venent els
diferents productes dels 25 anys... És un any de celebració
per la Colla i estem molt engrescats.

25 anys d’història i d’històries.
Quina no es pot passar per alt?

En tenim moltes però en recordo algunes de manera especial,
com per exemple l’any 89 amb la ciutat gegantera quan
vaig descobrir que Sant Celoni era un poble obert i abocat
a la festa. Personalment vaig quedar molt sorprès perquè
semblava impossible aplegar 700 voluntaris, 1 quilòmetre
de plàstic per taules, deu mil gots... tot el poble s’hi va
abocar.  També recordo amb molta estima la cursa d’El Corte
Inglés amb els gegants entrant a l’estadi olímpic davant més
de 100 mil persones l’any 92; la pujada a peu al Turó de
l’Home, l’any 94; fent el cim del Canigó, l’any 96... no
acabaria mai.

En Jordi Deumal forma part de la Colla des del
primer dia. Què suposa per a tu ser geganter?

És una il·lusió compartida... a la Colla hi vaig conèixer la
meva dona, hi han crescut els fills... la Colla em dóna alegria,
estones d’esbarjo i també, per què no dir-ho,molts maldecaps.
El resum podria ser aquest: fer feliç la gent; gaudir i fer
gaudir.

Què destacaries dels actes de celebració
dels 25 anys que heu fet fins ara?

A les escoles hem tingut una rebuda extraordinària. Els hem
ensenyat els gegants desmuntats, com es fan peça a peça,
els han pogut tocar, hem fet una cercavila junts per Sant
Jordi... una experiència inoblidable. Aquesta bona comunió entre
l’entitat i les escoles ens ha portat a organitzar una cercavila junts
per la Festa Major.

Us han dedicat una sardana...

... i molt maca. Es va estrenar per l’Aplec Sardanista i la
tornarem a ballar per l’11 de setembre.

Quina relació teniu amb les altres entitats
celonines?

Avui, el punt d’unió entre diferents entitats és molt bo. De
fet, anys enrere hi havia recels, mals entesos... i per sort
actualment la col·laboració i l’entesa és excel·lent. Penso
que tenim un poble viu, participatiu i obert.

Com veus el futur de la Colla?

Hem de començar a pensar en un relleu generacional, en
un relleu en la manera de portar la Colla. Hi ha un grup de
jovent molt interessant que cal que agafin protagonisme.
L’èxit de la Colla ha estat la gran varietat d’edats que n’ha
enriquit el funcionament i ha permès compartir i resituar
les preocupacions.

Què espereu de la Festa Major?

Que tot el poble se senti identificat amb els gegants, des del
pregó, l’exposició, la trobada amb les escoles, amb més de
20 colles... que els gegants siguin l’emblema de tota la festa.

La Festa Major serà dels  senys o dels negres?

De qui s’ho guanyi! A gaudir!

La Colla de Gegants de Sant Celoni està especialment de festa perquè enguany ha complert 25 anys! L’any 81 un grup de

gent provinent del món dels espectacles de carrer van treure la pols a en Martí i a la Maria del Puig que feia anys que

reposaven a un magatzem. Darrere aquest quart de segle hi queden molts records, sortides, cims coronats, la ciutat

gegantera, il·lusions, maldecaps... i moltes ganes de continuar endavant.

Colla geganters

Si en algun moment d’aquests 25 anys, has estat geganter, músic o col·laborador, ara tens l’oportunitat de reviure les teves
vivències. Per això, el divendres 8 de setembre de 2006 farem un sopar (preus populars) per recordar vells temps.

Si hi estàs interessat pots passar pel local dels Geganters, carrer de Sant Pere, 41 els divendres de 8 a 9 del vespre, o bé
enviar un correu a: gegantersantceloni@catalunyamail.com

Entre tots farem una gran festa!

Colla de Geganters de Sant Celoni

Jordi Deumal
President de la Colla de Gegants de Sant Celoni



Avanç del programa
de Festa Major

ANIMACIÓ INFANTIL amb el grup Encara
Farem Salat i l’espectacle La Màquina del Temps

ESTIRADA DE CORDA de MontSENYS i MontNEGRES

AGOST

dissabte, 27dissabte 26
12 h Inici XIV 24 h d’Slot de Sant Celoni

diumenge 27
12 h Final XIV 24 h d’Slot de Sant Celoni

diumenge 3
7a PUJADA AL TURÓ DE L’HOME en bicicleta

SETEMBRE

8 h

9 h XXVI TORNEIG FESTA MAJOR DE PETANCA

XXVI TORNEIG FESTA MAJOR DE PETANCA16.30 h

dilluns 4
 18 - 20 h TALLER DE LA CAMPANYA dels Senys i Negres

dimarts 5
TALLER DE LA CAMPANYA dels Senys i Negres 18 - 20 h

dimecres 6

TALLER DE LA CAMPANYA dels Senys i Negres 18 - 20 h

dijous 7

ROSARI i MISSA19  h

divendres 8
19  h Inauguració de les EXPOSICIONS

“Concurs de cartells Festa Major 2006”
“25 anys de Colla de Geganters”

20  h MISSA SOLEMNE en honor de la Verge del Puig

21.30  h ESPECTACLE INAUGURACIÓ FESTA

INAUGURACIÓ DE BARRAQUES23  h

BALLALCARDELÚS,
amb l'orquestra Hotel Cochambre

23.30  h

dissabte 9

TORNEIG DE WARHAMMER FANTASY10  h

10.30  h PARTIT DE FUTBOL,
Policia – Geganters-Mossos-Regidors

XIII TROBADA DE PUNTAIRES11  h

X CAMPIONAT DE BOTIFARRA16  h

TROBADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS17  h

17  h TORNEIG SOFT COMBAT

18  h FESTA DE L'ESCUMA
i animació infantil amb Yakumba
espectacle Escumaventura
seguidament XOCOLATADA

21  h RÈQUIEM en re menor (KV 626)
Wolfgang Amadeus Mozart
Orquestra Simfònica del Vallès, Coral i Solistes

20 - 5  h DE CARA A BARRACA

22 h ROL EN VIU VAMPIRO: la Mascarada

22 h BALL FOLK amb La Carrau

23 h CORREXARRUPS de MontSENYS i MontNEGRES

1 h CONCERT amb el grup local THE CORKSCREW

2 h CONCERT amb KEPA JUNKERA

diumenge 10
10 h PARC INFANTIL

TORNEIG DE MÀGIC I JOCS
DE ROL DE TAULA DIVERSOS

10 h

11 h PLANTADA DE GEGANTS

12 h TROBADA DE GEGANTS

16 h PARC INFANTIL

CONCERT DE FESTA MAJOR, orquestra Amoga18 h

18 h

19 h

20 h GIRAFES, animació de carrer a càrrec
de Xirriquiteula teatre

DE CARA A BARRACA20 - 5 h

LA BANDA DEL SURDO22 h

BALL DE NIT amb l'orquestra Amoga23 h

CORREFOC amb la Colla de Diables de Sant Celoni
i la Colla de Diables de Blanes

23 h

CONCERT amb HABEAS CORPUS24 h

2 h CONCERT amb RAUXA

dilluns 11
8 h TORNEIG DE L’AMISTAT de petanca

11 h DIADA NACIONAL DE CATALUNYA.
Acte institucional

PASSEJADA DELS GEGANTS11.30 h

SARDANES amb la cobla Marina11.30 h

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS DE BÀSQUET
temporada 2006-07

11.30 h

RUCADA INFANTIL, passejada infantil amb rucs12 h

BALLADA DE LA SARDANA
commemorativa dels 25 anys de colla

12.30 h

13 h RUCADA, cursa damunt de rucs

CONCERT DE FESTA MAJOR,
amb l'orquestra Marina

18  h

CELEBRACIÓ DIADA NACIONAL DE CATALUNYA18.30  h

DANSES DEL MÓN, taller de danses19  h

DE CARA A BARRACA20 - 5  h

SOPAR POPULAR21  h

BALL DE NIT amb l'orquestra Marina23 h

ACTE-ESPECTACLE SORPRESA23 h

CONCERT amb el grup local THE TWISTED NAILS23.30 h

CONCERT amb KYNKY BEAT1 h

dimarts 12

JORNADA DE PORTES OBERTES
Centre municipal d’Esports Sot de les Granotes

10 - 13 h

Taller d'ENGALANAR BICICLETES

BICICLETES AL CARRER

10  h

11  h

SARDANES, amb la cobla Selvatana12.30 h

PAELLA D'ARRÒS14 h

BALL DE TARDA15 h

CORREXUTXES de MontSENYS i MontNEGRES18 h

CONCERT DE FESTA MAJOR, amb l'orquestra
Selvatana i seguidament BALL DE FI DE FESTA

18 h

VEREDICTE DELCORREMONTS20 h

ESPECTACLE DE FOC
a càrrec de la Colla de Diables

22 h

* Podeu consultar-lo íntegrament a www.santceloni.org i en el programa de mà de que rebreu a casa vostra.
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Per segon any, Sant Celoni ha acollit l’Acampada Jove de les JERC. L’edició es va tancar amb
un balanç positiu, tant pel nombre d’assistents, uns 37 mil, com per la bona acollida ciutadana,
la repercussió comercial i la manca absoluta d’incidents. La pluja va obligar a suspendre o
traslladar a les carpes de l’Acampada, alguns dels actes que s’havien de fer al centre del poble.
Creu Roja Sant Celoni, que es va encarregar de l’atenció sanitària amb un important desplegament
de mitjans i personal, ha destacat el civisme dels participants i la bona coordinació.

L’Acampada Jove 2006
en imatges

L'Acampada Jove s'ha consolidat a Sant
Celoni. Amb aquesta segona edició, hem
passat de la novetat a l'assentament d'un
festival juvenil en el qual la nostra vila ja
és referent a tots els Països Catalans. Han
estat quatre dies intensos de convivència,
de celebració i de col·laboració entre els
joves i les joves vinguts i els celonins i les
celonines. Si una cosa cal destacar de
l'edició d'enguany és la bona disposició per
donar una càlida rebuda als assistents de
l'Acampada i, per part de l'organització,
d'anar consolidant el centre de Sant Celoni
(malgrat la pluja) com un escenari més de
debat, de música, de cultura, de lleure i de
participació dels milers de joves que han
vingut en aquesta edició.

L'experiència ens ha permès anar
solucionant alguns desajustaments que es
van produir l'any passat i, per fer-ho, la
vostra opinió ens ha estat molt útil. Els
organitzadors de l'Acampada Jove, les
JERC, han fet una valoració molt positiva
dels resultats i de la previsió dels
comerciants i restauradors celonins. La
vostra opinió ens servirà per acabar de
completar el mapa de valoracions sobre el
festival, i per aquest motiu ens agradaria
que, un any més, féssiu arribar el vostre
parer sobre quins aspectes considereu que
val la pena de potenciar, quines coses
caldria millorar per a futures edicions i,
també, sobre els efectes (positius i/o
negatius)que ha tingut sobre el comerç,
l’hostaleria, etc. les possibles molèsties que
us hagi pogut ocasionar, etc. La vostra
aportació serà una guia molt útil per a una
bona planificació i per aquest motiu ens
agradaria que hi diguéssiu la vostra a
desenvolupament@santceloni.org o
adrecéssiu un escrit a la Regidoria de
Desenvolupament(plaça de la Vila,1).
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Josep Alsina
2n tinent d’alcalde
Regidor de Comunicació,
Joventut i
Desenvolupament
alsinalj@santceloni.org
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 L’Observatori de la Tordera celebra el seu 10è aniversari

L’Observatori de la Tordera va començar la
seva feina el 1996, a partir d’un conveni de
col·laboració entre l’Agència Catalana de
l’Aigua (en aquells moments Junta de
Sanejament) i l’Ajuntament de Sant Celoni,
conveni que posteriorment es va ampliar
amb la presència de l’Institut de Ciència i
Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB.

L’objecte principal del projecte, que encara
es manté en l’actualitat, és el de conèixer
l’estat de salut dels ecosistemes fluvials
de la Tordera mitjançant l’estudi periòdic
de diferents paràmetres físics, químics,
hidrològics, biològics i socials. Les dades
recollides permeten disposar d’informació
de diferent índole, des del coneixement
bàsic sobre la biodiversitat de la conca fins

a la percepció sobre l’ús i consum d’aigua
de la gent del territori.

Les singularitats que caracteritzen
l’Observatori de la Tordera són:

1) Les metodologies emprades i la
periodicitat del treball de camp, que
permeten detectar, al llarg dels anys,
tendències en l’evolució del conjunt de la
biocenosi, del comportament hidrològic, de
la disponibilitat i dels aprofitaments de
l’aigua i de la percepció social d’aquest
recurs.

2) L’estudi es duu a terme en tot el curs
principal de la Tordera, des del seu
naixement al Montseny fins a la
desembocadura a Blanes. També a la riera

d’Arbúcies i la riera de Santa Coloma, així
com en les parts baixes d’algunes rieres
més petites (Vallgorguina, Gualba, Breda i
Fuirosos). La visió global que es desprèn
dels treballs és, doncs, completa.

3) Un equip interdisciplinari d’investigadors
treballa una àmplia diversitat de línies de
recerca, cosa que afavoreix l’estudi integral
del curs fluvial i permet avaluar el nivell de
sostenibilitat de la conca.

El director de l’Observatori és el Dr. Martí
Boada, conegut celoní per la seva tasca en
els àmbits acadèmic universitari,  recerca
socioambiental, conservació del patrimoni
i educació ambiental.

El dia 28 de juny passat es va celebrar el desè aniversari de l’Observatori de la Tordera en un acte a la Rectoria Vella, amb la presència

del conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar. Coincidint amb la celebració, el Departament de Medi Ambient, l’Ajuntament de

Sant Celoni i la Universitat Autònoma de Barcelona van signar un conveni de col·laboració per ampliar els treballs d’anàlisi de l’estat

socioecològic del riu.

Cartografia, fotografies aèries antigues i actuals,
planificació territorial...

Línia de recerca Què estudia Com ho estudia

Hidrologia Qualitat química de l’aigua, cabals, moviments
de l’aigua superficial i subterrània.

S’analitzen diferents mostres d’aigua de tot el riu,
es recullen i s’analitzen  dades de piezòmetres i
d’estacions d’aforament.

Algues Algues unicel·lulars del grup de les diatomees Es recullen mostres d’aquestes espècies en
diferents llocs del riu. A partir de les espècies
trobades i de la seva abundància es calculen
índexs de qualitat i indicadors biològics.

Macroinvertebrats
Insectes i altres animals invertebrats aquàtics que
es veuen a ull nu

Ictiofauna Presència i abundància de les diferents espècies
de peixos

Es fan pesques elèctriques (que permeten tornar
a deixar anar els peixos capturats), i es calculen
índexs i indicadors biològics.

Vegetació de ribera
Tipus de bosc de ribera existents, les seves
característiques i la seva qualitat ecològica

S’utilitzen diverses metodologies, com ara
l’aplicació d’un índex de qualitat del bosc de ribera,
que valora el grau de cobertura, l’estructura de la
vegetació, les espècies, els impactes, etc.

Amfibis
Presència i abundància de les espècies d’amfibis
(tritons, granotes i gripaus)

Es detecten les espècies segons el cant en
diferents punts de la conca, i a partir
d’aquestes dades s’extreuen diferents índexs.

Avifauna Presència i abundància d’ocells a la vora dels cursos
fluvials

Es detecten les espècies i la seva abundància
segons els cants i les observacions visuals en
diferents itineraris per la conca, i es calculen índexs
i paràmetres a partir d’aquestes dades.

Mamífers Espècies de mamífers indicadores de qualitat dels
ecosistemes fluvials (rats penats, rata d’aigua, llúdriga
i visó americà)

Les metodologies són diverses segons el
grup. Per als rats penats es fan servir fórmules
de detecció d’ultrasons; per a les altres
espècies es fa seguiment de rastres.

Usos de l’aigua Demanda hídrica, fonts d’abastament,
canvis històrics en els usos

Recull i tractament de dades d’ús i consum,
d’abastaments municipals...

Percepció social Participació i gestió dels recursos hídrics Recull de premsa, entrevistes, enquestes, etc.

Usos del sòl Usos del sòl de l’espai fluvial i dels seus entorns

10 anys
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Josep M. Pasqual
1r tinent d’alcalde

Regidor de Sostenibilitat
i Ciutadania

pasqualiaj@santceloni.org

L’Ajuntament de Sant Celoni ha donat suport al projecte de
l’Observatori de la Tordera des del primer moment en què se
li  va plantejar la possibilitat de cooperar-hi. Aquesta cooperació
no és només institucional, sinó que la participació ha estat
intensa i fonamental per al desenvolupament de l’Observatori.
A la disponibilitat d’espais i d’infraestructura bàsica de l’equipament
municipal la Rectoria Vella, cal afegir-hi els esforços de l’equip
tècnic municipal, que han tingut un paper destacat en la definició
dels objectius de l’Observatori i de les bases metodològiques
generals, en el desenvolupament i consolidació de diferents línies
de recerca, en la implantació d’un sistema d’informació digital
integral, i en la formulació dels treballs de síntesi i integració.

L’Observatori de la Tordera també disposa d’un programa d’educació
i comunicació ambiental, a partir del qual es difonen els resultats
de les recerques i es promouen processos de coneixement en
referència a la Tordera (passejades al riu, materials educatius,
exposició itinerant, xerrades temàtiques...). En aquest context,
l’Observatori ens va acompanyar a la sortida que es va fer en
motiu del Dia Mundial del Medi Ambient el juny passat als antics
gorgs de Sant Celoni.

 Nou impuls per recuperar les
riberes fluvials a la Tordera
L’Ajuntament de Sant Celoni ha signat un conveni de
col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua i la Fundació
Natura per recuperar les riberes fluvials a la Tordera en el tram
comprès entre la riera de Vallgorguina i les Llobateres. El
conveni permetrà dur a terme diverses actuacions que inclouen
la retirada de deixalles, el desbrossat en part de la llera, el
manteniment, revisió i millora de la plantació feta el 2005,
la creació de pantalles visuals davant les empreses, la
integració paisatgística d'esculleres, l'eliminació i retirada
d'espècies al·lòctones (canya i robínia), accions puntuals
de potenciació de la fauna i regulació d'accessos. Aquestes
accions, que es faran a la tardor i l’hivern vinent, es debatran
i consensuaran amb la població i també amb l'Observatori de
la Tordera. El finançament de les actuacions el comparteixen
l'ACA i la Fundació Natura que aportaran d'entre 100.000 i
120.000 euros.

La nostra Tordera pateix una pressió a causa de l’impacte en bona mesura de la indústria, del creixement urbà i consegüentment
dels àrids. Tots aquests factors afecten no tan sols a la qualitat de l’aigua, sinó també a les espècies animals i vegetals
relacionades amb la Tordera.

Ja fa molts anys que treballem amb plans de descontaminació i de sanejament, tant de l’aigua com de les lleres de la
Tordera, i ara incidim en la recuperació de les zones de ribera mitjançant un pla especial que ens permetrà tornar a
gaudir del nostre riu.

L’Observatori de la Tordera, al llarg d’aquests 10 anys, ens ha donat indicadors de sostenibilitat que ens fan ser optimistes, pels
bons resultats constatats en la millora del riu. El nostre darrer repte consistirà en la incorporació, implicació i participació de
la ciutadania, tal com preveu la Directiva marc de l’aigua.

Felicitem, per tant, el doctor Martí Boada i la resta del seu i nostre equip, per la tasca que estan portant a terme. Estem
convençuts que l’Observatori contribuirà a millorar la gestió que com a comunitat d’usuaris necessitem per a la nostra Tordera.

 L’església i la rectoria de Vilardell,
patrimoni municipal
A finals de juny es va formalitzar l’adquisició per part de l’Ajuntament
de Sant Celoni de l’eglésia i la rectoria de Sant Llorenç de Vilardell.
Aquests dos edificis, fins ara propietat privada, es rehabilitaran i es
convertiran en equipaments municipals. La compra ha costat 318.000
euros es va formalitzar en un acte a la sala de plens de l’Ajuntament.
L’església de Sant Llorenç, amb elements dels segles XII-XIII i XV-XVI,
té un senzill pòrtic i campanar d’espadanya. En aquests moments
s’està fent l’estudi dels usos d’aquest nou equipament.
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 Posada en servei del nou dipòsit
d’aigua del Turó de la Verge del Puig
Un cop superat satisfactòriament el control sanitari fet  per la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat, i fetes les proves
de l’equip de regulació de pressió i dels variadors dels equips de bombeig, el nou dipòsit d’aigua del Turó de la Verge del Puig
va entrar  en funcionament el mes de juliol. D’aquesta manera es garanteix la millora de la pressió, inicialment, a la zona que
s’abastia des del dipòsit de la caserna (que ha quedat en desús), a la zona de Residencial Esports, Pla de Palau... Amb l’ampliació
de la canonada de distribució de l’avinguda de la Verge del Puig, el dipòsit també donarà servei properament a la zona més
alta del barri de l’eixample, que avui per avui, encara rep l’aigua del dipòsit del darrere del Col·legi la Salle, al carrer de Campins.

 Iniciades les obres d’ampliació
i adequació del cementiri de la
Batllòria
Durant el mes de juliol s’han iniciat les obres d’ampliació i adequació
del cementiri de la Batllòria. Entre altres aspectes, s’han fet  quatre nous
cossos de nínxols, que suposen una ampliació de fins a 90 unitats.
Actualment s’avança en les feines de pavimentació i enjardinament de
l’espai. Per la festivitat de Tot Sants (1 de novembre) les noves
instal·lacions ja estaran disponibles.

 Millora de l’accés al Centre
Municipal d’Expressió-Escola
de Música l’Ateneu
Fa unes setmanes s’ha ampliat la vorera del davant del Centre Municipal
d’Expressió-Escola de Música l’Ateneu i la vorera de la cantonada del
carrer de Sant Josep amb Germà Emilià. D’aquesta manera es vol
aconseguir dos objectius: per una banda, millorar la comoditat i la
seguretat dels accessos a l’equipament i, de l’altra, contribuir  a la
pacificació del trànsit propiciant l’alentiment de la velocitat dels vehicles
a més de generar un nou pas de vianants.
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 La rehabilitació de la coberta
de Can Bruguera, endavant
L’edifici de Can Bruguera, situat a la Batllòria i de propietat municipal -
inclòs en el Catàleg del Patrimoni Històric i Artístic del municipi- està
en ple procés de rehabilitació de la coberta. A finals del mes de juny
van començar les obres, projectades per l’arquitecte Eduard Riba de
Palau, que tenen un pressupost de 94.000 euros i un termini d’execució
de 6 mesos.

 Urbanització del carrer de
Jaume I proper a la porta de
Llevant
Des del mes de juliol s’estan fent obres d’urbanització al carrer de Jaume
I, en el tram situat entre els carrers de Raimon de Penyafort i de Bruc.
L’actuació consisteix en la millora dels serveis d’aigua potable, clavegueram,
subministrament elèctric, telefonia, enllumenat, previsió per a instal·lacions
de telecomunicacions i paviment de calçada i voreres. Alhora es reordena
la cruïlla dels carrers de Jaume I amb Raimon de Penyafort i Sant Francesc.
Enllestida la primera capa d’asfalt a la calçada i estesa la solera de formigó
a les voreres, s’aturarà l’obra en condicions de seguretat durant les
vacances d’agost.

 Enllestit el projecte de
rehabilitació del safareig
de la Batllòria
El projecte de millora a fons del petit i entranyable parc del Safareig,
a tocar del  torrent del Sot  Gran de la Batllòria, està a punt de ser
aprovat. Aquesta petita zona verda d’uns 500 m2, i ombrejat per mitja
dotzena de grans plàtans, acull l’edificació que durant molts anys va
aplegar les dones batllorienques que hi anaven a fer la bugada. Per
això, el safareig de la Batllòria forma part de la memòria col·lectiva
del poble.

La rehabilitació consistirà, bàsicament, en el canvi de la coberta d’uralita
per una de teula, la substitució de les jàsseres de fusta, la pavimentació
d’una franja de sòl per evitar humitats i la substitució de les actuals
xarxes d’aigua i desguàs per poder tornar a subministrar aigua al
safareig. També es duran a terme millores en l’enjardinament, el
mobiliari urbà i els jocs infantils.

 Els 14 habitatges socials del
carrer d’Esteve Cardelús, a punt
per ser lliurats
Els 14 habitatges de protecció construïts al carrer d’Esteve Cardelús
ja estan acabats i a punt per lliurar-los als seus propietaris. Fa uns dies,
l’alcalde, Joan Castaño, el regidor ponent d’Habitatge, Ramon Segarra, i
el president de la Cooperativa Llars Catalònia, Pedro Parra, van visitar els
pisos.  D’altra banda, el mes de setembre es posarà la primera pedra
d’una nova promoció de 36 habitatges de lloguer a la zona de les Torres.
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 Aprovat pel Ple el projecte de supressió dels darrers
passos a nivell i de creació de nous passos sota la via fèrria

Característiques dels nous passos:

*El pas d’Olzinelles serà de vianants i bicicletes, amb una amplada de
la zona del túnel de 4 m, i de 2 m  a les rampes adaptades i escales a
ambdós costats.

*El pas del carrer de Sant Francesc serà també de vianants i bicicletes,
però l’amplada del túnel és variable de 4 a 3 m,  i només disposarà de
rampes adaptades, sense escales.

*El pas de Roger de Flor serà mixt per a vianants i vehicles, en aquest
darrer cas amb amplada de calçada de 6 m  per permetre els dos sentits
de circulació, però amb limitació de gàl·lic de 3.50 m  per tal d’evitar
l’entrada de camions de gran tonatge. La vorera per a vianants i bicicletes
té una amplada de 3,5 m  dins la franja del túnel, així com al llarg de
la rampa de sortida en sentit est. La rampa de ponent s’estreny fins als
2,20 m  (costat centre).

La Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment va trametre,
el dia 20 de juny de 2006, el projecte executiu de supressió dels passos
a nivell en els punts quilomètrics 157/530 i 157/630 de la línia Tarragona-
Barcelona-França en el terme municipal de Sant Celoni, que el Ple de
l’Ajuntament, en sessió del dia 29 juny de 2006, va acordar informar
favorablement.

La supressió dels passos a nivell dels carrers d’Olzinelles i de Sant Francesc
es compensarà mitjançant la creació de tres nous passos inferiors, que
permetran la plena seguretat de vianants i vehicles i la millora de la
connectivitat en ambdues bandes de la via.

Els criteris generals de disseny de les tres actuacions han estat:

Pel que fa a la mobilitat: supressió de les barreres arquitectòniques,
ampliació de la permeabilitat  i disminució de la distància entre els
diferents passos al llarg de la trama urbana.

Pel que fa a la seguretat: eliminació de la totalitat dels actuals passos a
nivell dins la zona urbana, evitació d’elements mecànics (ascensors,
escales mecàniques) que siguin susceptibles de crear situacions de risc
d’accident i disposició de passos generosament amples i molt ben
il·luminats.

pas d’Olzinelles

pas del carrer de Sant Francesc

pas de Roger de Flor
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 L’estudi estratègic de la
Batllòria, en procés de redacció
El mes de juny es va  iniciar  la redacció de l’estudi La Batllòria,
diagnòstic i propostes vers un model de vila singular i sostenible,
 que té per objecte donar llum, a partir de dades empíriques,
sobre quina ha de ser la configuració territorial i administrativa
del poble en el futur. L’empresa Azertia, a qui ha estat adjudicat
el treball –cofinançant per l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació de la Diputació de Barcelona- analitza a fons les dades
socioecòmiques i territorials de la Batllòria.  Aquestes dades, prou
treballades i entenedores, es posaran a disposició per facilitar un
procés de reflexió, que ajudi a tothom a posicionar-se amb elements
de judici respecte  al model de creixement i organitzatiu més
escaient. El treball estarà disponible per l’octubre, moment en
què es durà a terme un procés participatiu per aprofundir en la
temàtica.

 Ampliat el pressupost
d’inversions de l’Ajuntament
per al 2006
Una vegada tancat l’exercici de l’any anterior, els ajuntaments
tenen la possibilitat d’emprar els romanents o disposar nous
recursos per aplicar a l’any en curs, si consideren que és d’interès
per a la comunitat. En aquest sentit, el Ple de l'Ajuntament, en
sessió de 29 de juny, va aprovar inicialment l'expedient de
modificació de crèdit, que amplia el pressupost d'inversions de
l'Ajuntament de Sant Celoni en 1.831.397,19 euros.  Les actuacions
més rellevants que es beneficiaran d’aquesta ampliació són les
següents:  millores de paviments i voreres de la via pública
(305.250 euros);  coberta de tribunes, espai per entitats i bar
del Camp Municipal d’Esports (773.600 euros); Pla especial de
protecció de les riberes del riu la Tordera (26.000 euros);
rehabilitació del Parc del Safareig de la Batllòria (48.000 euros);
condicionament de l’edifici Puigdollers com a nova escola
(190.000 euros);  adequació del  torrent del Virgili (54.610
euros), i  redacció del projecte de recuperació de la passera de
can Draper (30.000 euros). Amb aquestes  dotacions  es poden
atendre projectes que no estaven prou madurs per incorporar
al pressupost inicial i d’altres que han sorgit posteriorment i
que suposaran millores significatives per a la qualitat de vida
a Sant Celoni.

 S'amplia el servei
d'ambulàncies al Baix
Montseny
Des del mes de juliol, el Baix Montseny disposa de 3 noves
ambulàncies de servei les 24 hores, una de les quals és
medicalitzada. D'aquesta manera es passa d'una a dues
ambulàncies bàsiques a Sant Celoni i una a Sant Antoni de
Vilamajor, a més d'una de suport vital avançat (veure imatge)
també a Sant Celoni. Aquesta ampliació s'inscriu en el
desplegament a la comarca del Vallès Oriental del nou model
de transport sanitari urgent que suposa un a increment de
recursos materials i tècnics molt important. Les ambulàncies,
tant les conegudes com de suport vital bàsic com avançat, són
de color groc i taronja amb les lletres SEM, Sistema
d’emergències mèdiques 061.  A Sant Celoni, aquests vehicles
tenen l'Hospital com a base de les seves operacions.

 Sant Celoni es mulla per
l'esclerosi múltiple
Diumenge 9 de juliol, el Centre Municipal d'Esports Sot de les
Granotes es va sumar a la campanya Mulla't per l'Esclerosi Múltiple,
una acció de sensibilització social i de solidaritat amb les 30.000
persones que pateixen aquesta malaltia a tot l´Estat. Durant el
matí, 43 persones van anar a la piscina del Sot de les Granotes i
es van mullar per la campanya, fent un total de 24.425 metres
nedant, fent un donatiu o comprant material promocional
(tovalloles, gorres...) L’alcalde Joan Castaño i diversos regidors de
l'Ajuntament van sumar-se a la campanya.
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El carnet per punts  ja és vigent
La Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni va
rebre el passat 3 de juliol el Premi a la Iniciativa Comercial
atorgat per la Direcció General de Comerç de la Generalitat
pel Pla de  dinamització  comercial. L'acte es va fer a la
Casa Llotja de Mar de Barcelona i va comptar amb la
presència del conseller d'Economia i Finances, Antoni
Castells. L'alcalde, Joan Castaño, i el regidor de
Desenvolupament, Josep Alsina, van acompanyar els
representants de la UBIC.

 Campanya informativa als
comerços del municipi
L’Ajuntament de Sant Celoni, en col·laboració amb la
Diputació de Barcelona, ha iniciat una campanya
informativa adreçada als comerços del municipi, amb
l’objectiu de fer un seguiment del grau de compliment
de la normativa vigent en matèria comercial: horaris
d’obertura, política lingüística, drets dels consumidors...
Durant els propers mesos, una tècnica especialista de
l’Ajuntament visitarà els establiments comercials per tal
d’informar-los dels aspectes pendents d’adaptació a la
normativa actual.

 Signatura d’un conveni amb la
Diputació de Barcelona per al
desenvolupament del comerç urbà
El passat 28 de juny, l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, i el diputat
delegat en matèria de Comerç, Jaume Vives, van signar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Diputació de Barcelona
per al desenvolupament del comerç urbà. L’acte de signatura va comptar
també amb la presència del regidor de Desenvolupament de l’Ajuntament
de Sant Celoni, Josep Alsina i del gerent de la Xarxa de Mercats Municipals,
Albert Forcades.

La cooperació per al desenvolupament del comerç entre ambdues entitats,
que es va iniciar l’any 2000 amb el Pla de dinamització comercial de Sant
Celoni, es concreta enguany en un suport econòmic de 42.000 euros per
al cofinançament de les següents línies d’actuació:

1. Pla de dinamització comercial: continuïtat d’aquest projecte en què
participen també la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni, la
Generalitat de Catalunya, la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Agrupament
de Botiguers de Catalunya.

2. Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa per a la construcció i
explotació d’un aparcament soterrat a la plaça del Comte del Montseny.

3. Anàlisi del mercat ambulant i formulació de propostes de millora.

4. Projecte executiu de reforma del Mercat Municipal Sant Martí.

5. Projecte de seguiment integral de les activitats comercials: campanya
informativa sobre l’adequació dels comerços a la normativa d’horaris
comercials, política lingüística i drets dels consumidors.

 La UBIC de Sant Celoni rep
un premi de la Generalitat

Roaming o itinerància internacional
Recomanacions per utilitzar el telèfon mòbil a l’estranger, durant les vacances o un viatge de negocis...

• És aconsellable planificar amb temps la
contractació d’aquest servei Roaming o
itinerància internacional si tenim previst
viatjar a l’estranger ja que cal un quant
temps per activar-lo.

• Quan efectuem una trucada telefònica
des de l’estranger i des del nostre telèfon
mòbil, nosaltres paguem la totalitat
d’aquesta trucada.

• Si som a l’estranger i rebem una trucada
telefònica al nostre mòbil, qui ens truca
paga al seu operador nacional la tarifa
normal per trucar-nos i qui la rep paga els
costos per trànsit i tarifes internacionals.

• Hem de saber que les despeses

d’itinerància internacional (perquè iniciem
una itinerància en una xarxa de telefonia
mòbil del país que visitem) són més
elevades que les habituals.

• És bàsic que recordem que pagarem una
tarifa diferent a la nacional tant per
efectuar trucades des del mòbil des de
l’estranger com per rebre-les.

• Tinguem cura si enviem un SMS des de
l’estranger o en rebem un, perquè el preu
és més elevat que la tarifa del nostre país
d’origen. Cal que ens informem en el nostre
operador.

• Si som a l’estranger i utilitzem el mòbil,
podem anul·lar la bústia de veu si no la

necessitem i així evitem rebre i fer trucades
innecessàries; podem informar als amics
i familiars de la nostra estada a l’estranger.

Per a més informació podeu contactar amb:

Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor (OMIC)

Àrea de Comunitat
C/Santa Fe, 52, 1r.
Sant Celoni
Tel. 93 864 12 24
salut.comunitaria@santceloni.org
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El  Ple  Municipal del 29 de juny va aprovar
per unanimitat una moció de tots els grups
municipals de suport als treballadors
d’INACSA i al manteniment de l'activitat
davant l’expedient de regulació d’ocupació
que ha presentat aquesta empresa.
“Apel·lant a la responsabilitat social i no
només a l’estricta recerca de la major
rendibilitat empresarial, pel que fa el
manteniment dels llocs de treball, i, amb
l’interès posat en la continuïtat d’INACSA,”
el Ple de la  corporació va aprovar diferents
accions:

1. Instar a la  direcció de l’empresa INACSA
que  l’ expedient de  regulació d’ocupació
presentat al Departament de Treball de la

Generalitat, el passat 9 de juny, asseguri,
en cas d’aprovar-se, la màxima minimització
i les millors mesures per a la recol·locació
del personal cessant.

2. Intensificar l’acció del Servei Municipal
d’Ocupació de Sant Celoni per  facilitar la
trobada de nous llocs de treball per al
personal cessant, que no hagi reeixit en la
recerca mitjançant el Pla social que ha
d’acompanyar tot ERO.

3. Posar a consideració del conjunt de
l’empresariat celoní  la possibil i tat
d’incorporar a les seves activitats el personal
cessant arran de l’ERO d’INACSA.

4. Donar coneixement a tots els celonins i
celonines de l’esmentat, per tal que, en la

mesura de les seves possibilitats, s’impliquin
en la facilitació de la recol·locació de les
persones afectades.

5. Demanar al Departament de Treball i
Indústria de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Indústria i Energia del Govern
d’Espanya, que promoguin mesures
innovadores i efectives per combatre la greu
conjuntura del sector tèxtil del país, a fi
d’evitar noves pèrdues de llocs de treball
de qualitat.

El Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya ha concedit una subvenció a
l’Ajuntament de Sant Celoni per un import
de 105.649,20 euros per a l’equipament
escènic de la sala gran i de la sala petita de
l’Ateneu. Durant l’any 2005 ja es van fer
aquestes millores a l’equipament escènic
per un import de 264.122,81 euros
consistents, entre d’altres, a instal·lació de
connex ions  de  se rve i s  e l è c t r i c s,
condicionament de l’escenari, instal·lació
de so i llum a la sala gran i la sala petita de
l’Ateneu. La subvenció rebuda respon a la
convocatòria per a l’accés als programes
d’inversions en equipaments culturals en
el període 2005-2007.

Diumenge 2 de juliol al matí, el conseller
de Treball i Indústria de la Generalitat,
Jordi Valls,  va ser a Sant Celoni per
visitar  l'empresa Alkor Draka Ibérica,
SA. El conseller va presidir l'acte
d'inauguració de la Planta de Tractament
dels Compostos Orgànics Volàtils -
Dissolvents  i la celebració dels 45 anys
d'aquesta indústria acompanyat de
l’alcalde Joan Castaño i diversos regidors
de l’Ajuntament.

 Un nou mitjà de comunicació local
Des de fa unes setmanes, Sant Celoni i el Baix Montseny disposen  d’un nou mitjà de
comunicació; L’Actualitat del Baix Montseny que surt al carrer cada divendres. L’Ajuntament
de Sant Celoni felicita  la iniciativa perquè   enriqueix el panorama comunicatiu del
nostre territori.

 Moció de tots els grups municipals davant
l’expedient de regulació d’ocupació d’INACSA

 Subvenció de la
Generalitat per a
l’equipament escènic
de l’Ateneu

 El conseller de Treball i Indústria,
a Sant Celoni
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L’Ajuntament de Sant Celoni destina enguany un total de 153.931,96 euros a  subvencions per a activitats i programes d’interès públic de les
entitats. Enguany, les entitats ja han presentat les  sol·licituds per a les subvencions de la modalitat ordinària, i en el cas d’activitats extraordinàries
el termini està obert fins al 30 de novembre de 2006.

 L'Ajuntament destina prop de 154.000 euros
a subvencions per a les entitats

Francesc Garcia
Regidor d’Economia

“L'Ajuntament
reconeix i agraeix
l'esforç de les
entitats per
adequar-se a la
nova legislació de
subvencions”
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L’Ajuntament ha adjudicat recentment, a
l’empresa SPOKO, la redacció del projecte del
Parc d’Activitats del Pertegàs. L’encàrrec preveu
l’adequació de l’àmbit proper al  passeig del
Pertegàs, 200 metres amunt del  parc de la
Rectoria Vella i a prop de la font del Sagristà,

per ubicar-hi unes instal·lacions per a activitats
esportives de patinatge i  similars (skate, free-
bike...). La nova zona té en compte una
correcta integració paisatgística a l’entorn i
una estreta vinculació al passeig que hi
condueix. Amb l’actuació es podrà disposar

d’un equipament llargament reivindicat per
molt jovent celoní, que finalment podrà gaudir
d’una instal·lació de qualitat, en un marc
atractiu i accessible. El projecte estarà preparat
a final  d’any i tot seguit s’iniciaran les obres
de construcció

 Adjudicada la redacció del projecte del Parc d’Activitats del Pertegàs

Una trentena de persones recorden la batalla
de l’Ebre sobre el terreny
L’espai de lleure i cultura, la Rentadora, va organitzar la sortida

espai de lleure i cultura

Dissabte 8 de juliol, una trentena de celonins
i celonines es van desplaçar amb autocar
als espais de la batalla de l’Ebre en una
sortida organitzada per  la Rentadora, espai
de lleure i cultura. Al matí, els participants
van poder gaudir d’una sortida guiada per
Gandesa visitant les cases senyorials, els
cellers cooperatius, la casa on va néixer el
cunyat de Franco, Serrano Suñer, etc.
Després  van visitar el museu de la batalla
de l’Ebre. Allà mateix, el senyor Josep Maria
Oliveres, de 91 anys i participant a l’excursió,

va explicar mil i una anècdota de la  seva
estada a la batalla de l’Ebre l’any 1938.
Després de dinar els participants a la sortida
van visitar, acompanyats d’un guia, els espais
històrics de la batalla: la cota 705 i la línia
de trinxeres que separava el front. Ja de
tornada a Sant Celoni, l’autocar va fer una
aturada per visitar el poble vell de Corbera
d’Ebre, que es conserva intacte després de
ser destruït per un bombardeig. La diferència
d’edat entre els participants a la sortida va
enriquir i molt la jornada.

La Rentadora amplia
els punts d’accés a
Internet
Es passa de 5 a 13 ordinadors amb
connexió gratuïta

A partir del mes de setembre s’ampliaran
els punts destinats a la connexió a Internet
a la Rentadora, espai de lleure i cultura que
passaran  dels  5 actuals a 13. Aquesta
ampliació és fruit del conveni signat entre
l’Ajuntament de Sant Celoni i la Secretaria
de Telecomunicacions i Societat de la
Informació de la Generalitat de Catalunya
per tal d’ampliar el servei gratuït a Internet
i iniciar-se en el programari lliure.  En aquest
sentit, es programaran cursos relacionats
amb el sistema operatiu Linux que es
combinaran amb els cursos multimèdia que
es programen trimestralment des de la
Rentadora.

D’aquesta manera, Sant Celoni disposarà
d’un total de 18 punts de connexió gratuïta:
13 al Safareig i 5 a la Biblioteca l’Escorxador.
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L’Ajuntament de Sant Celoni posarà a disposició de les persones residents als Boscos del Montnegre, Cal Batlle i Can Coll, un servei de
bus urbà per facilitar la mobilitat entre aquests nuclis i el centre de Sant Celoni. La proposta s’ha presentat a les associacions de veïns
de la zona i es preveu que el bus pugui posar-se en funcionament tan bon punt la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat
de Catalunya autoritzi les expedicions. El calendari estimat indica que, si no sorgeix cap contratemps, el servei s’iniciarà a partir
de la segona quinzena de setembre.

 Bus urbà als Boscos del Montnegre,  Cal Batlle i  Can Coll

7.30   12.15   19.15

7.45   12.30   19.30

HORARIS

7.46   12.31   19.31

8.00   12.45   19.45

Sortida de Sant Celoni (plaça del Comte del Montseny)

Arribada a la zona del Montnegre (2 parades a  Can Coll, una a
l’entrada dels Boscos i una a la font de Santa Marta)

Sortida de la zona del Montnegre

Arribada a Sant Celoni (plaça de Mercè Rodoreda)

DE DILLUNS A DIVENDRES (EXCEPTE AGOST )

La previsió d’expedicions, a l’espera de confirmació de la Generalitat, és la següent:

Amb l’objectiu de sensibilitzar sobre el
perill d’incendis forestals, l’Ajuntament de
Sant Celoni en coordinació amb l’Associació
de Veïns de Boscos de Montnegre i les
urbanitzacions de Can Coll, Boscos de
Montnegre i Cal Batlle, van organitzar una
xerrada informativa el passat 22 de juliol.
La xerrada va anar a càrrec del regidor de
seguretat Ciutadana, Manel Bueno, i de
representants dels Bombers de Sant Celoni
i de la Policia Local. Segons el regidor “és
molt important fer extensible a la
ciutadania els consells bàsics per prevenir
una situació de foc en una zona d’especial

risc com són les urbanitzacions”. En
aquesta línia de treball, des de fa uns dies
es disposa del Pla d’evacuació de Royal
Park. Es tracta d'un document elaborat de
forma coordinada amb l’Oficina Tècnica
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
de la Diputació de Barcelona. A més
d’indicar les mesures concretes que cal dur
a terme a la urbanització, el Pla indica
quines són les persones físiques o jurídiques
responsables i  conté una guia de
procediments administratius s’han de seguir
en cas d'emergència.

 Unes 80 persones participen a una xerrada de prevenció d’incendis

Memòria d'un temps 1975-1979,
exposició fotogràfica a la Rectoria Vella

Del 8 de setembre al 15 d’octubre es podrà visitar a la Rectoria Vella
l’exposició Memòria d'un temps 1975-1979. Fotografies de Pilar Aymerich, una
exposició itinerant produïda pel Museu d'Història de Catalunya i l'Obra
Social Caixa Sabadell. La mostra recull fotografies de reportatge, publicades
en revistes i diaris de l'època, que mostren la feina periodística d'una
artista que “aplica al bocí de realitat que té al davant una mirada prenyada
d'agudesa i sensibilitat, un cop d'ull que és capaç de traslladar-nos en
imatges al bigarrat fris d'emocions d'aquells dies, instantànies que, en un
moment i per sempre, han quedat impreses en la retina col·lectiva.” La
mostra presenta les primeres manifestacions multitudinàries de l'Onze de
Setembre, la de 1976 i 1977; la força de mobilització de l'Assemblea de
Catalunya, el 8 de febrer de 1976; les I Jornades Catalanes de la Dona; les
tancades i marxes del moviment obrer; l'estada de Xirinacs davant la presó
Model; el consell de guerra l'empresonament d'Els Joglars; les manifestacions
de les dones reclamant lleis i millores en els serveis públics... tot un seguit
d'accions que expressen la vitalitat d'una societat que volia arribar a la
democràcia per la via de la participació col·lectiva, i que aquestes imatges
ens poden ajudar a comprendre millor.
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Del 12 al 26 de juny, es van identificar uns 40 animals de companyia.
D’aquests, un 70% eren animals nascuts abans del 2005 el que vol
dir que la campanya ha arribat als propietaris que feia temps que
tenien un gos o un gat i no l’havien identificat. D’altra banda, la meitat
dels propietaris amb qui es va parlar, tenien l’animal identificat. Tenint
en compte totes aquestes dades es pot afirmar que encara hi ha un
volum molt important d’animals domèstics a Sant Celoni sense
identificar.

Infraccions i sancions

Són responsables de les infraccions dels animals els seus
propietaris o posseïdors que ho siguin per qualsevol títol.

L’Ordenança reguladora dels animals de companyia estableix
(art. 52):

Infraccions lleus: sancionades amb multes de fins a
150,25 euros

- Que els animals circulin per la via pública sense la
xapa censal.

- Alimentar els animals a la via pública, parcs, solars o altres espais.

- No censar l’animal en el termini indicat o no comunicar els canvis
de dades que afectin el cens.

Infraccions greus: sancionades amb multes de fins a 601,01 euros

- Que el gos circuli per la via pública sense anar lligat.

- Que el gos circuli per la via pública sense morrió quan és necessari.

- No recollir les deposicions dels gossos a la via pública.

- Permetre, el seu propietari o la persona que el condueixi, la presència
d’animals de companyia en parcs infantils o zones de joc.

- No identificar l’animal en el termini i manera que indica l’Ordenança.

- No disposar de documentació sanitària dels animals de companyia.

Infraccions molt greus: sancionades amb multes de fins a 3.005,06 euros

- Abandonar un animal.

- Lesions o agressions a persones produïdes per un animal de companyia
o gossos potencialment perillosos.

La comissió de dues faltes lleus en un any es considerarà com a falta
greu. La comissió de dues faltes greus en un any es considerarà com
a falta molt greu. (art. 54)

 Neteja de solars
Aquest mes, l’Ajuntament ha iniciat
una campanya informativa  per als
propietaris de solars del nucli urbà,
per recordar-los l’obligatorietat de
netejar-los. A la carta tramesa
s’informa de la necessitat que les
finques estiguin lliures de tot tipus
de restes vegetals, runes i residus
de qualsevol naturalesa. Un cop
endreçada la  parce l·la ,  e ls
propietaris ho han d’acreditar a
l’Ajuntament.

Obligacions dels particulars pel
que fa al manteniment:

L’Ordenança de Policia i Bon
Govern de Sant Celoni indica que
els solars sense edificar han  d’estar
tancats i nets de runes i matèria
orgànica, responsabilitat que recau
en el propietari del solar i que, en
e l  cas  que  no  s igu i  a ix í ,
l’Ajuntament pot portar a terme les
actuacions a càrrec del propietari,
independentment de les sancions
que es considerin oportunes.

Aquesta secció de L’informatiu vol posar de
manifest l’incivisme d’aquells ciutadans que
abandonen els seus animals de companyia (gossos,
gats...) i, alhora, intenta ser un punt de referència
per a aquells que els han perdut.

Fins al moment, aquest any s’han recollit 57 gossos
i 21 gats. Les següents imatges corresponen a
alguns dels animals recollits durant el mes de juliol.

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.

L’ordenança municipal reguladora dels animals de
companyia és a la vostra disposició  a l’Oficina
d'Atenció Ciutadana i al web www.santceloni.org.
Per a més informació adreceu-vos a l’Àrea d'Espai
Públic (Rectoria Vella, de 8 a 15 h; 93 864 12 13).

Resultats de la campanya per censar els animals de companyia
Durant el mes de juny, l’Ajuntament va engegar una campanya per censar i identificar els animals de companyia. L’objectiu era facilitar

als propietaris d’aquests animals que poguessin complir amb l’obligatorietat de tenir-los identificats amb microxip i inscrits al Cens

Municipal d’Animals Domèstics. Tot i la campanya, a Sant Celoni encara hi ha un volum molt important de gossos i gats sense identificar.

Animals domèstics
abandonats

juliol
2006
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divendres 15 de setembre a les 17.30 h

Martha Escudero portarà una Canasta de cuentos  plena
d’històries de temps i llocs llunyans. Contes, mites i
llegendes per a totes les edats.

Biblioteca l’Escorxador:
on estaràs millor?
Acte de lliurament dels llibres guanyadors dels IV
Premis Sant Celoni de les lletres
Divendres 15 de setembre a les 7 de la tarda es presentaran a la Biblioteca l’Escorxador els llibres
guanyadors dels IV Premis Sant Celoni publicats per Viena Edicions amb l’assistència dels guanyadors,
Jordi Boladeras i Sancho i Josep Garcia i Blas; l’editor, Enric Viladot; una representació del jurat i
l’alcalde, Joan Castaño. L’acte consistirà en la presentació dels llibres i comentari literari dels textos
i s’acabarà amb una actuació molt especial: un concert d’Enrique Telleria. Nascut a l’Uruguay i
resident a Sant Celoni, Enrique Telleria és un dels màxims
intèrprets del bandoneón, "l’únic instrument per a una
interpretació perfecta del tango argentí". Ha participat en
els festivals més importants de caire internacional, ha
col·laborat amb artistes com Joan Manuel Serrat i Joaquín
Sabina i actua amb orquestres d’arreu del món. Aquest
és, doncs, un concert per no deixar-se perdre, ja que
delectarà  els assistents amb peces com La flor de la canela,
El día que me quieras o Milonga de mis amores, i omplirà
la  Biblioteca amb ritmes de tango, vals i d’altres melodies.
L’entrada és lliure i gratuïta.

Inventa, dibuixa... amb la Biblioteca l’Escorxador!
La Biblioteca l'Escorxador inaugurarà properament una nova secció, el Racó de Mares i Pares. Es
tracta d'una secció adreçada a pares, família, educadors i a tots aquelles persones que tinguin
interès pel món dels infants i dels adolescents. Aquest nou racó s'ha d'identificar amb un logotip
especial, que pugui aparèixer a les guies de lectura, als cartells i d´altres documents relacionats.
Per aquest motiu, des de la Biblioteca s’anima a tothom a dissenyar el logotip: es pot presentar
la proposta fins al 15 de setembre en format electrònic a b.st.celoni@diba.es o en paper directament
a l'equipament; el color, l’estil i la tècnica són lliures. Anima’t!

Entre les diferents propostes rebudes es farà un concurs i el guanyador o guanyadora rebrà un val
per comprar llibres o audiovisuals.

Bústia de
suggeriments
Has anat a la  Biblioteca i no has
trobat el que necessitaves? Tens
algun  suggeriment a fer? Com
t’agradaria que fos la  Biblioteca?

D’ara endavant, en el vestíbul de
la  Biblioteca trobaràs una bústia
de suggeriments a la teva
disposició. A cada taulell trobaràs
els formularis per fer saber què
vols i  què necessites.

La teva aportació ajuda a
millorar.

hora

d
el

co
n
te

Bilblioteca de la Batllòria (centre cívic)

 A les 17 h

Elisabeth Ulibarri
Contes al tacte

23 juny 2006

Plaça de l’església, 4

1a hora del conte a la
Biblioteca de la Batllòria
Divendres 23 de juny a la tarda es va inaugurar L’hora
del conte a la  Biblioteca de la Batllòria. Elisabeth
Ulibarri va oferir una sessió de contes molt entranyable
que va agradar tant als petits com als grans. A partir
de setembre, s’ha programat una hora del conte cada
mes perquè la mainada de la Batllòria continuï gaudint
del plaer d’escoltar rondalles.
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El mes de setembre començarà el nou període d’inscripcions dels cursos de català

per a adults, presencials i a distància, que organitza el Consorci per a la

Normalització Lingüística a Sant Celoni per aprendre a parlar català amb fluïdesa,

per iniciar-se en l’escriptura o per millorar-la.

Cursos de català per a adults
nou període d’inscripcions

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

BT

dL’apunt
Vacances a muntanya

Vacances! I tantes maneres de passar-les: hi ha qui
té vertigen enfilat a una cadira i neda ben tranquil
sobre un abisme d’aigua, i hi ha qui escala parets
de roca amb els peus de gat i la bossa de

magnèsia només per por de les meduses; també
hi ha qui té por de cadires, abismes d’aigua, parets
de roca i meduses, de manera que opta per cobrir
tots els torns d’estiu al despatx o bé per caminar
tranquil per la muntanya fent ruta vers el cel blau.

Imaginem que sou d’aquests darrers i que heu
aconseguit deixar els nens collint petxines al casal
d’estiu per fer una travessa, esquivant els cims i

els suports de telecadira. Feu un repàs mental de

l’equipatge: porteu les botes de muntanya, la
motxilla, la cantimplora, la carmanyola i el bastó
telescòpic (per protegir els genolls a les baixades);

l’aïllant, el sac de dormir i la manta isotèrmica

(hi ha un refugi, però val més anar previnguts); el
podòmetre, l’altímetre i el clinòmetre (la parella
ja no sap què regalar-vos per l’aniversari), i el folre

polar i la capelina (sempre és un consol, si us
jugueu la vida carenejant enmig dels llamps, saber
que la muda continuarà eixuta).

Feu camí per l’obaga amb la remor del riu, en un
paisatge obert damunt la vall, entre arbres pinçats
pels dits del vent. Els pulmons i el cor se us
eixamplen, l’aire us encén els ulls, l’esforç continuat
us fa sentir part del món…

I de cop, el dubte: Es diu manta isotèrmica, tal

com pensàveu, o manta de supervivència? O

manta tèrmica? El neguit us corseca. El camí
s’allarga. La motxilla pesa. El soroll del riu us fa mal
de cap. Accelereu el pas.

Quan arribeu al refugi comproveu, alleujats, que
tenen connexió a Internet. I sort que heu traginat
el portàtil a la motxilla! Us connecteu al

Cercaterm. Uuuf, salvats: manta isotèrmica és
forma principal, ja ho dèieu, i manta de

supervivència, forma complementària. Ja que
hi sou, abans de dormir comproveu tots els altres
termes en negreta a http://www.termcat.cat

Us domina de nou la pau profunda de les
muntanyes. Vacances…

Sabíeu que...
50.000 estrangers assistiran a cursos de català
per a adults durant aquest any

En aquests moments hi ha gairebé 35.000
inscripcions d’alumnes estrangers. A aquesta
xifra, caldrà sumar-hi les inscripcions als
cursos d’estiu i de l’octubre

El 10 de juliol es van presentar els 22 plans
d’acolliment lingüístic per a persones adultes
que es desenvolupen a través de la xarxa de
centres del Consorci per a la Normalització
Lingüística.

Els 22 plans d’acolliment lingüístic combinen
l’ensenyament de la llengua catalana amb les
activitats de coneixement cultural i de l’entorn.

La principal actuació emmarcada en els plans
d’acolliment és l’oferta de cursos de llengua
catalana de nivell inicial i bàsic. El Pla d’acció de
política lingüística 2005-06 es fixava com a
objectiu arribar a la xifra de 50.000 inscripcions
d’alumnes estrangers a final de l’any 2006. En

aquests moments el nombre és de 34.959 (70%),
i amb les inscripcions als cursos d’estiu i la
matriculació de l’octubre es preveu que
s’assoleixin les previsions del Pla.

Els plans d’acolliment, inclouen a més dels cursos
de català, altres activitats relacionades amb la
llengua i la cultura catalanes com la potenciació
del programa Voluntaris per la llengua, visites
culturals, participació en festes tradicionals,
itineraris per barris, etc.

En línia
Projecte Llengua.org, és un portal impulsat

per la Fundació Observatori per a la Societat
de la Informació de Catalunya (FOBSIC),

amb el  supor t  de la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la
Informació, del Departament de la Presidència
de la Generalitat de Catalunya, que pretén
esdevenir la passarel·la institucional cap als
diversos recursos tecnològics relacionats amb el
català i un canal d’aprenentatge i penetració en
l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC).

Informació i inscripcions

Del 13 al 15 de setembre

De dimecres a divendres de 10 a 13 h

Del 18 al 22 de setembre

Matí de dilluns a divendres de 10 a 13 h
Tarda de dilluns a dijous de 17 a 19.30 h

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

Els cursos començaran el 2/3 d’octubre de 2006

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

…I el curs que ve continuaran, també,  les tertúlies a la Biblioteca.

L’hora del cafè és una iniciativa que vol contribuir a oferir un espai de

conversa per a aquelles persones que habitualment no parlin en català

però que l’entenguin i vulguin avançar en la pràctica oral de la llengua

catalana.

L’hora del cafè pretén ser un espai distès de conversa i de contacte entre

persones per facilitar la fluïdesa i la comprensió del català.

Es tracta de sessions gratuïtes, i no us exigim cap tipus de vinculació. Veniu

quan vulgueu i sereu ben rebuts. A més, us convidem a prendre un cafè.

Si us interessa la proposta o coneixeu algú que hi pugui estar interessat,

us agrairem que en feu difusió.

- Perquè creiem que el català és necessari

- Perquè creiem que tothom es mereix l’oportunitat de saber-lo parlar

- Perquè creiem que L’hora del cafè pot ser un bon espai per fer noves

amistats amb qui parlar en català.

A partir del més d’octubre, ens trobarem cada dilluns de 3.30 h a 4.30 h de

la tarda a la Biblioteca de Sant Celoni, l’Escorxador.

Us hi esperem!

L’hora del cafè

H
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- Informe del projecte executiu per a la supressió
de dos passos a nivell de la línia del ferrocarril
Tarragona-Barcelona-França, i la  construcció de
dos passos inferiors de vianants i un pas inferior
per a vehicles i vianants, al terme municipal de
Sant Celoni. Aprovat per unanimitat.

- Al·legacions presentades a l’aprovació provisional
dels acords d’imposició i ordenació de les
contribucions especials per a la realització de
les obres d’urbanització del carrer de  la Mosca,
d’Anselm Clavé i Major part de  dalt i aprovació
definitiva.  Aprovat amb 10 vots a favor del PSC,
ERC i ICV i 6 en contra de CiU.

- Acords d’imposició i ordenació de contribucions
especials per a la realització de les obres
d’urbanització del vial paral·lel entre el carrer de
València i el carrer d’Olzinelles. Aprovat amb 10
vots a favor del PSC, ERC i ICV i 6 en contra de CiU.

- Sol·licitud al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya d’una subvenció per a la
construcció de la llar municipal d’infants. Aprovat
per unanimitat.

- Estudi de viabilitat econòmica i financera i
avantprojecte per a la construcció d’un tanatori.
Expedient de contractació per a la construcció en
la modalitat de concessió d’obra pública. Aprovat
per unanimitat.

- Modificació puntual del Pla general d’ordenació
per incloure la masia de  can Puig de Fuirosos en
el catàleg del Patrimoni Històric Artístic de Sant
Celoni. Aprovat per unanimitat.

- Constitució del Consorci per a la  Gestió de la
Televisió  Digital  Terrestre de la  Demarcació de
Granollers i aprovació dels seus estatuts. Aprovat
amb 10 vots a favor del PSC, ERC i ICV i 6
abstencions de CiU.

- Moció conjunta de tots els grups municipals de
suport als llocs de treball i per a la continuïtat
de l’empresa INACSA. Aprovada per unanimitat

- Moció conjunta de tots els grups municipals de
rebuig de la violència de gènere. Aprovada per
unanimitat.

- Moció conjunta de tots els grups municipals per
al tractament de la carretera de Campins.
Aprovada per unanimitat.

PLENS
MUNICIPALS

Sessió ordinària - 29 de juny

 L’Esplai de Sant Celoni al
5è Congrés  Nacional de
Gent  Gran
Conscients de la importància del 5è Congrés Nacional
de la Gent Gran previst per als dies 4,5 i 6 d’octubre a
Barcelona, l’Esplai de Sant Celoni ha creat una comissió
per a l’estudi de les ponències i, si s’escau, per presentar
esmenes. Els delegats celonins al congrés seran Ferran
Catarineu i Lluís Bota. El congrés, que serveix per estudiar
les necessitats, els drets i deures d’aquest col·lectiu,
marca les polítiques socials del Govern de la Generalitat,
de les quals en fa un seguiment el Consell Nacional de
la Gent Gran.

Agenda de l’Esplai

Excursions

1 i 2 de setembre:
Anada a Saragossa amb visita al
Monestir de Pedra

23 de setembre:
Visita al nucli medieval de Santa
Coloma de Queralt

Vídeo conferència

18 de setembre, a les 17 h: “La
imatge com a forma d’expressió”, per
Óscar Visitación. En acabar, refrigeri.

Ioga

13 de setembre: es reprendran les
sessions. Si hi ha prou inscripcions es
farà un nou grup de matí.

 42è Aplec  Sardanista
El cap de setmana 15 i 16 de juliol es va celebrar l’Aplec
de la Sardana organitzat per l’Agrupació Sardanista Baix
Montseny de Sant Celoni. Durant l’Aplec es va estrenar la
sardana 25 anys de Colla creada pel compositor Max Havart
dedicada als 25 anys de la Colla Gegantera de Sant Celoni.

Jordi Arenas
3r tinent d’alcalde
Regidor d’Infància i
Gent gran

“És molt important
fomentar
l’envelliment actiu
entre el col·lectiu de
gent gran”

 La pubilla i l’hereu comarcal
s’elegeixen a Sant Celoni!
Per primera vegada Sant Celoni va acollir l’elecció i
proclamació de la pubilla i l’hereu del Vallès Oriental. L’acte
es va fer dissabte 22 de juliol a la plaça de la Vila amb la
participació de representants de Cardedeu, Sant Antoni de
Vilamajor i Sant Celoni. Sara Costa de Sant Antoni i Marc
Bru de Sant Celoni van ser els guanyadors.
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 Unes 90 persones acaben el curs d’activitat física
per a gent gran
Prop de 90 persones han participat enguany al curs d’activitat física per a gent
gran que organitza l’Ajuntament al Pavelló Municipal d’Esports. La finalitat del
curs, que va acabar el 30 de juny, és fer arribar la pràctica d’activitat física i
l’esport al col·lectiu de persones grans tenint en compte els beneficis que es poden
obtenir per millorar la qualitat de vida. El nou curs s’iniciarà el proper mes d’octubre
i les inscripcions s’obriran a partir del 12 de setembre a la Rectoria Vella.

 XVI Open Tennis Taula
Dissabte 1 de juliol es va celebrar el XVI Open Tennis Taula al Pavelló
Municipal d’Esports, organitzat pel Club d’Amics Tennis Taula (CATT) de
Sant Celoni.

A parir de les 9 h. del matí, amb una participació d’esportistes tant federats
com aficionats, van començar a competir amb els següents resultats finals:

 Recepció al Club Patí Sant Celoni-Patinatge
artístic
El 22 de juny l’Ajuntament de Sant Celoni va organitzar a la Rectoria Vella una
recepció al Club Patí Sant Celoni – Patinatge Artístic com a reconeixement  del
Campionat d’Europa assolit el passat mes de maig a Reus.

 Triomf del Super’s Afin a la XXV Copa Futbol
Sala Sant Celoni
L’equip Super’s Afin es va proclamar campió de la vint-i-cinquena edició de
la Copa Futbol Sala Sant celoni que va acabar el passat 19 de juliol. Un total
de 56 equips repartits en 6 divisions de vuit equips han disputat la Copa que
ha destacat per la participació d’equips de nova creació i per l’esportivitat.

CATEGORIA INFANTIL:

1.- AGUSTÍ CALVET

2.- VICTOR CASADEVALL

3.- ÀLEX CASADEVALL

CATEGORIA AMATEUR:

1.- ORIOL PASARELL

2.- RAMON PUIG

3.- VALENTÍ IGLESIAS

CATEGORIA SÈNIOR:

1.- XAVIER LUCEA

2.- FRANCISCO NICOLÁS

3.- JOAQUIM AZCON

Primer classificat

Segon classificat
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Com podem estalviar aigua?

a casa

a la
terrassa
i al jardí

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14

Tanqueu la dutxa i
l’aixeta mentre us
ensaboneu les mans,
us renteu les dents o
us afaiteu
Una aixeta oberta gasta
10-20 litres d’aigua per
minut

Preneu una dutxa en
lloc d’un bany
Estalviareu 100 litres
d’aigua

Tireu de la cadena
del wàter només
quan sigui necessari;
no el feu servir de
cendrer o paperera

Estalviareu els 10-15 litres
d’aigua que conté la
cisterna

Utilitzeu aparells
amb etiqueta
ecològica
Renoveu els vostres
aparells (aixetes, dutxes i
cisternes) per d’altres més
moderns i eficients

Utilitzeu la
rentadora i el
rentaplats només
quan siguin plens

Una rentadora
consumeix 170 litres
d’aigua i un rentaplats
en consumeix 50

Repareu totes les
aixetes i cisternes
que gotegin

Una aixeta que degota
pot perdre fins a 50 litres
d’aigua al dia i una
cisterna en pot perdre
fins a 250

No feu servir l’aigua
de l’aixeta per
descongelar aliments

Utilitzeu el wàter per
a la seva funció
Estalviarem problemes a
les depuradores i
contribuirem a no
contaminar l’aigua

Planteu arbustos i
plantes autòctones

Deixeu créixer la
gespa més alta

Utilitzeu l’escombra
enlloc de la mànega
per netejar patis i
terrasses

Ajusteu correctament
els aspersors i
concentreu el reg en
zones verdes

Intenteu regar a
primera hora del matí
o al capvespre
Si regeu en hores de sol,
el 30% de l’aigua
s’evapora

Renteu el cotxe en
rentadors automàtics
Poden fer un ús eficient de l’aigua
i permeten reutilitzar-la. Si renteu
el cotxe a mà és millor fer servir
una galleda i utilitzar només la
mànega per esbandir

També són decoratives
i menys consumidores
d’aigua

Disminuireu
l’evaporació de l’aigua,
especialment si l’estiu
és molt sec

L’informatiu

 L’oferta d’educació permanent municipal
s’agrupa en una nova guia
A finals d’agost, totes les llars celonines rebran un exemplar del CLIP, una nova guia
que aplega l’oferta municipal d’educació permanent. De manera quadrimestral, els
cursos i tallers de l’espai de lleure i cultura la Rentadora, del Centre de Formació d’Adults
Baix Montseny, del Centre Municipal d’Expressió-Escola de Música, de l’Oficina de Català
i del Pla de transició al treball, es publicaran al CLIP i es repartiran casa per casa.
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Grup Municipal d’ICV
icv@santceloni.org

Grup Municipal del PSC Grup Municipal d’ERC
santceloni@esquerra.orghttp://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.

EL PSC- Sant Celoni aposta per la cultura

Prou assetjament al poble palestí!

E l  g rup  pa r l amenta r i  d ’ ICV  ha  p re sen ta t  una  so l · l i c i tud  de
convocatòr ia de Diputació Permanent  a l  Congrés dels Diputats
perquè e l   ministre d'Afers  Exter iors ,  Miguel  Ángel  Morat inos,
comparegui davant la Cambra per exposar la valoració que fa el
Govern amb  re lac ió a la intervenció mi l i tar  israel iana a Gaza i
e l  L í b a n  i  p e rq u è  e x p l i q u i  l e s  i n i c i a t i v e s  d i p l o m à t i q u e s  i
humani tàr ies  que es tà  desp legant  e l  Govern amb la  f ina l i ta t
d'aconseguir una solució pacíf ica de la cr is i ,  aix í  com del suport
humanitari  a la població civi l  palest ina.

Cons iderem que la  g raveta t  de  l ' e sca lada  mi l i ta r  que  s 'es tà
produint al   Pròxim Orient és una raó més que suf ic ient perquè
el  Govern espanyol  emprengui  acc ions d ip lomàt iques pròpies ,
com en el  marc de la Unió Europea, or ientades a la consecució
d 'una  so luc ió  pac í f i ca  a l  conf l i c te  i  t ambé a  desp legar  una
campanya urgent d'ajuda humanitària a la població palestina als
terr itoris ocupats.

E l  g r u p  p a r l a m e n t a r i  d ’ I C V  h a  p r e s e n t a t  u n a  i n i c i a t i v a
par lamentàr ia  perquè e l  Congrés dels  Diputats  inst i  a l  Govern
d' I s rae l  a  ret i ra r  immediatament  e l  seu exèrc i t  de l s  te r r i tor i s
ocupats, a cessar la destrucció d' infraestructures c iv i ls  bàsiques
i  a restabl i r-h i  e l  subministrament a l imentar i  i  de f lux e lèctr ic ;
pos i  en l l ibertat   e l s  d iputats  i  min is t res  pa lest ins  det inguts  i
re spec t i  l a  immun i ta t  de l s  membres  de  l 'Autor i ta t  Nac iona l
Palest ina, escol l i ts en unes eleccions democràtiques.

De la mateixa manera, ha reiterat la seva posició de suport a les
 resolucions de Nacions Unides, amb vista
a l  r e c o n e i x e m e n t  d ' u n  e s t a t  p a l e s t í
independent, democràt ic i  v iable,  en pau
i cooperació amb l'estat veí d' Israel.

A i x í  mate i x ,  conv ida   e l s  a juntaments ,
diputacions i comunitats autònomes, però
també  els sindicats i altres organitzacions
n o  g o v e r n a m e n t a l s  a  d e s p l e g a r  u n a
campanya urgent d'a juda humanitàr ia a l
poble palest í .

Des del nostre grup municipal, presentarem
u n a  m o c i ó  p e r  a j u d a r  a  p o s a r  f i  a
l ’assetjament del poble palest í .

Aquesta és la pregunta que ens fem molts militants d’ERC un cop passat el
referèndum de l’Estatut. Doncs, sincerament, segur que no ho hem fet tan
malament. Ara bé, hem comès errors com qualsevol ésser humà. Esquerra és un
partit de dones i homes que compartim unes idees i un objectiu: conquerir la
independència del nostre país per la via de l’autodeterminació, i aquesta arribarà
quan els ciutadans i ciutadanes ho vulguin votant aquest dret.

Però, mentrestant, hem d’aportar idees, propostes, escoltar i treballar amb la
ciutadania per fer les polítiques del dia a dia que millorin la vida de totes les persones
d’aquest país, se sentin catalanes o no, perquè de la mateixa manera que no es
pot negar el dret a decidir, tampoc es pot imposar la nacionalitat.

Ara bé, dit això, creiem que també cal dir que el nostre objectiu principal vers
l’Estatut  era aconseguir un canvi en el finançament. I això no s’ha aconseguit. Els
d’Esquerra creiem que el finançament actual no és prou bo per al desenvolupament
de Catalunya i per al benestar de les persones. Però un cop fet el referèndum i
acceptat  pel 73% del 48% dels ciutadans que vam anar a votar, hem de respectar
l’Estatut proposat per la Moncloa. A partir d’ara  també és el nostre Estatut. L’error
el vam cometre en no deixar clara la nostra posició de bon principi, una posició
que es va veure afectada per la situació que es va donar després de l’acord
Mas–Zapatero. A més, també cal tenir en compte la pressió dels mitjans de
comunicació -gens neutrals ni objectius, al servei dels interessos dels lobby- i la
campanya  del PP contra l’Estatut del 30 de setembre, perquè l’aprovat ja els  va
bé. Alguns partits van  aprofitar aquesta situació  per tapar-se les seves vergonyes
i no sentir-se dir traïdors per no obtenir un millor finançament (a Catalunya tenim
gairebé un milió de persones que malviuen amb pensions/pagues per sota dels 400
euros/mes: gent gran, viudes. A part de tots els serveis que hem de pagar a més
a més com autopistes, escola, universitats, metges, llibres, etc.) Els que vivim a
Catalunya paguem un 20% més, per rebre el mateix que la resta de l’Estat.

És evident que hem comès errors, però això ens aporta experiència; una experiència
que utilitzarem per corregir, millorar i centrar més la nostra política per no tornar
a caure. Ara bé, qui no faci errors, que llanci la primera pedra!!

Esquerra continuarà treballant com ja fa  en els  ajuntaments i un exemple és Sant
Celoni i la Batllòria on la nostra aportació i forma de treballar han permès que
moltes coses que estaven dormint, siguin ara una realitat o en  vies de realitzar-
se: habitatge social, passos a nivell, rotondes i entrades  al poble, Pla local d’habitatge
planificat fins al 2019, plans de centre, escoles, etc.)

Tot i els possibles errors, Esquerra continuarà fent feina, perquè som la garantia
perquè l’Estatut de la Moncloa es desenvolupi al màxim. Els partits que no fan
errors són aquells que no prenen cap decisió  per no equivocar-se,  i així ens va
després de 23 anys de CiU,  2 del PSOE... Del PP no en parlem... són d’una altra
galàxia!! (amb tots els respectes per en: Quico  de can Giol).

Bon estiu i millor Festa Major,

Esquerra ho ha fet tan  malament…?

Els diccionaris parlen de la política com el govern de la societat i la gestió
dels afers públics. En l’àmbit  municipal, aquesta definició es podria traduir
en la dedicació obstinada per aconseguir el màxim d’oportunitats i de
benestar per  al màxim de persones, les persones amb qui comparteixes
municipi.

Ens fa enormement feliços mirar al nostre voltant i comprovar que les persones
que ens acompanyen en aquesta ‘dèria’ de la política, la gent de Convergència
i Unió, comparteixen aquesta definició i, a més, d’una manera tan estricta.
El nostre és un: ‘Ep, si ho voleu, tenim la força, la il·lusió, els mitjans,
les idees i les ganes per dedicar-nos a aconseguir el màxim
d’oportunitats en els nostres afers comuns.’ Però el nostre també és un:
‘Ep, si ens ajudes, amb les teves aportacions de ben segur que encara

ho farem millor’.

Aquests pensaments són els que han impulsat la campanya que tot just
acabem d’engegar a CiU, sota el lema ‘D’aquí a un any et demanarem el
teu vot, ara et demanem la teva opinió’.

Aquesta campanya es compon d’un seguit d’accions transcorregudes
en els propers mesos que tenen l’objectiu de cercar el màxim de veus

possibles per tal d’aconseguir el major nombre de dades possibles.
Aquestes dades es traduiran en una llista  de necessitats, idees i valoracions,
àmplies i diverses, que ens permetrà ajustar al màxim la feina, ajustar
al màxim els resultats, proposar-vos el Sant Celoni que somiem plegats.

De moment, hem començat per visitar les nostres botigues i, d’entrada,
volem agrair l’atenció d’aquest gremi. Ben aviat et tocarà a tu, ja pots
començar a rumiar! I, si no, sempre podràs reclamar que no hi has dit la teva
a través del nostre canal d’atenció les vint-i-quatre hores del dia:
santceloni@ciu.info

Plegats farem possible el canvi, plegats farem corre l’aire. Bon estiu!

Grup Municipal de Convergència i Unió

www.ciu.info/santceloni

D’aquí a un any et demanarem el teu vot,
ara et demanem la teva opinió!

L’objectiu primer del PSC són les persones, aquesta és la nostra raó de ser i de treballar.
Per això planifiquem i gestionem pensant en tu, dotant els ciutadans i ciutadanes de
més serveis i diversos per a tothom.

Quan arriben els mesos d’estiu, sortim molt més de les nostres llars, i passejar en la
vesprada es fa un paisatge habitual dels carrers de lanostra vila. Per això, com cada
any l’Ajuntament planifica i aposta per la cultura, un clar exemple en són els dijous
a la fresca, on cada dijous del mes de juliol, a partir de les deu de la nit, els celonins
i les celonines gaudim d’espectacles variats (rumba, havaneres, circ, espectacle d’imatge
i so…) que es converteix en un espai de trobada i de gaudi cultural.

Durant tot l’estiu, s’obre un ventall d’actes culturals i activitats variades  gràcies al
treball coordinat entre l’Ajuntament i les entitats del municipi. D’aquesta manera
fem un poble dinàmic, actiu, divers i amb riquesa humana, que dóna resposta
a les més diverses necessitats culturals, d’oci i lúdiques de la  ciutadania de Sant Celoni
i la Batllòria.  Des de la ja popular revetlla de Sant Joan organitzada pels Diables, les
festes dels nostres barris i urbanitzacions, els concerts dels nostres joves aquest any
amb el reeixit Sant Celoni Sona, la taula rodona de literatura celonina dins l’espai
del 25è aniversari de la Ràdio Local, el Festival Internacional de Música del
Montseny, l’Aplec de la Sardana… També oferim serveis als més petits a través de
les activitats d’estiu, servei de ludoteca, casal de la Batllòria i activitats esportives, per
fer més divertit i ajudar els pares i mares que treballen l’estiu dels més menuts de casa.

Aquest ventall d’activitats respon a l’esforç, la bona planificació i gestió que l’Ajuntament
fa  conjuntament amb les diverses entitats del municipi, perquè nosaltres treballem
conjuntament amb les nostres entitats i les escoltem, i entre tots fem possible
Sant Celoni va a més.

No ens podem oblidar en aquestes dates, de més calor i d’un alt risc d’incendis,
d’aquells que treballen diàriament perquè el risc  sigui el més petit  possible, i treballaran
durant tot l’estiu per la nostra seguretat: ADF, voluntaris, bombers, Policia Local,
Mossos d’esquadra… Perquè puguem gaudir de totes aquestes activitats culturals i
de les nostres vacances amb seguretat.

Quan arriba aquesta època de l’any, tots  estem esperant el descans merescut d’unes
vacances que cadascú gaudirà a la seva manera, per retornar al nou curs pel setembre
amb més ganes, il·lusió i empenta. I és que començarem amb força i gresca, amb la
Festa  Major de la Batllòria a finals d’ agost, i la nostra esperada Festa Major de
setembre, amb l’esclat de la celebració dels 25 anys de la Colla Gegantera, amb una
gran diversitat d’activitats culturals i d’oci, on té cabuda tothom, és i ha de ser un
referent cultural, lúdic i de disbauxa . I ho fem així perquè el PSC- Sant Celoni
només té una raó de ser, treballar per les persones.

El PSC- Sant Celoni us desitja unes bones vacances, i ens veurem al setembre
gaudint de la Festa Major. Bon estiu!!
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EXPOSICIONS
Tiramilles Gràfica 2005

Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador,
de 4 al 28 de setembre

Horari: dimecres i dissabte de 10 a 1 del
migdia; de dilluns a divendres de 2/4 de
4 a 2/4 de 9 del vespre

Concurs de cartells Festa Major
2006

Treballs presentats a la 16a edició

Can Ramis, del 8 al 17 de setembre

Horari:  dijous i divendres, de 5 a 8 del
vespre; dissabte i festius, de 2/4 de 12 a
2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. Dilluns
11, a la tarda, estarà tancada.

25 anys de Colla de Geganters

Can Ramis, del 8 al 17 de setembre

Horari:  dijous i divendres, de 5 a 8 del
vespre; dissabte i festius, de 2/4 de 12 a
2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. Dilluns
11, a la tarda, estarà tancada.

Memòria d’un temps 1975-79

Fotografies de Pilar Aymerich

Exposició del Museu d’Història de
Catalunya i Obra Social Caixa Sabadell

Rectoria Vella, del 8 de setembre al 15
d’octubre

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

divendres 11 d’agost

Hora del conte

Narració dramatitzada del
Flautista Hamelin

 Biblioteca l’Escorxador
 18 h

dijous, 14 setembre
Celebració dels 25 anys de la UBIC

 jardins de la Rectoria Vella
 20.30 h

divendres, 15 de setembre
L’hora del conte

 a la Biblioteca de la Batllòria (Centre cívic)
 17.30 h

Acte de lliurament dels llibres
guanyadors en el IV Premi Sant
Celoni de les Lletres, amb
l’actuació d’ENRIQUE TELLERIA

 Biblioteca l’Escorxador
 A les 19 h

NIT DE LLETRES
tertúlia literària al voltant del llibre La por
del porter davant el penalty, de Peter
Hanke, conduïda per Jesús Pacheco.

 Hotel Suís
 20.30 h

dissabte, 16 de setembre
L’HORA DEL CONTE MUSICAL
adreçada a infants de 2 a 4 anys.

 Biblioteca l’Escorxador
 11.30 h

diumenge, 17 de setembre
Sortida amb el CESC: 9a etapa del
GR-2 (Sant Julià de Vilatorta- Seva)

 7.30 h

VII TORNEIG TENNIS TAULA Festa
Major

 pavelló municipal d’esports
 8 h

organitza: CATT- Sant Celoni (Club Amics
Tennis Taula)

dijous, 21 de setembre
PARLEM DE ... TERRITORI
Inauguració del 2n cicle de xerrades-
col·loqui. Visions celonines de la Tordera
a càrrec d’en Martí Boada

 Biblioteca l’Escorxador
 20 h

organitza: Grup municipal d’ICV

dissabte, 23 de setembre
SORTEIG  Torna a l’escola de Sant
Celoni Comerç
amb xocolata i xurros per als assistents

 plaça de la Vila
 18 h

organitza: Sant Celoni Comerç

diumenge, 24 de setembre
Sortida de natura del CESC:
Mar i terra per la Costa Brava

 8 h

dissabte, 30 de setembre
Jornades europees del patrimoni,

EL CREIXEMENT DE SANT CELONI:
SEGLES XVI-XX

 Inici itinerari: parc de la Rectoria Vella
 17 h

DIMECRES, 23 d’agost
De 8 a 10 del vespre
TROFEU de FUTBOL 7, femení i masculí
Al camp de futbol
Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé

A les 10 del vespre
RODA D’AUTORS
A l’envelat

DIJOUS, 24 d’agost
A les 10 del vespre
RODA D’AUTORS
A l’envelat

DIVENDRES, 25 d’agost
A les 7 de la tarda
INAUGURACIÓ de l’EXPOSICIÓ
“Artistes i artesants de la Batllòria”
Amb refrigeri per a tothom
Al centre cívic

A 2/4 de 10 del vespre
SOPAR POPULAR
A la pista del mig de les escoles

A 2/4 de 12 de la nit,
CORREFOC amb la colla U9 7 KOU,
de Breda
Pels carrers del poble, sortida de la
Xemameia de Pàmies

A les 12 de la nit,
BALL DE NIT amb l’orquestra LA
PRIVADA + discoteca mòbil amb Djs
A l’envelat

DISSABTE, 26 d’agost
De 10 a 1 del migdia
ROCÒDROM
Al costat del camp de futbol

A 2/4 d’11 del matí
3a CURSA DE RALLY-SLOT
A l’Escola Montnegre
Organitza: Escuderia la Batllòria

A les 12 del migdia
ANIMACIÓ INFANTIL a càrrec de Toni Vives
A continuació FESTA DE L’ESCUMA
Al costat del camp de futbol

A les 5 de la tarda
PLANTADA DE GEGANTS
A la plaça de l’Església
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

A les 6 de la tarda
TROBADA DE COLLES GEGANTERES
BALLADA a la plaça de l’Església
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

A les 8 del vespre
FINAL DEL TROFEU DE FUTBOL 7
Al camp de futbol
Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé

A les 11 de la nit
BALL DE NIT amb l’orquestra MITJANIT
A l’envelat

DIUMENGE, 27 d’agost

A les 11 del matí
MISSA SOLEMNE
A l’església parroquial Nostra Senyora de
l’Esperança

A les 12 del migdia
BALLADA DE SARDANES, amb la cobla
LA PRINCIPAL DE L’ESCALA
A la plaça de l’Església

A les 12 del migdia
IV BICICLETADA POPULAR
Pels carrers del poble, sortida dels Safareigs

A la 1 del migdia
INAUGURACIÓ del CENTRE CÍVIC LES
CASETES

A la 1 del migdia
PALLASSOS amb LA COMPANYIA
A continuació ENTREGA DE PREMIS
del dibuix de la portada del programa
de la Festa Major
A l’envelat

A les 6 de la tarda
PARC INFANTIL
Obert fins a les 9 del vespre
Al pati del mig de les escoles

A 2/4 de 7 de la tarda
TROFEU FESTA MAJOR DE FUTBOL
Memorial Joaquim Lòpez i Montpart
Al camp de futbol
Organitza: Inacsa CE la Batllòria

A les 7 de la tarda
CONCERT  DE FESTA MAJOR amb
l’orquestra VOLCAN
A l’envelat

A les 10 de la nit
GRAN BALL DE FI  DE FESTA amb
l’orquestra VOLCAN
A l’envelat

FESTA MAJOR D’ESTIU 2006 – LA BATLLÒRIA

Del 26 d’agost al 12 de setembre,
veure pàgina 4


