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El 90,8 % dels ciutadans estan satisfets

de viure a Sant Celoni i la Batllòria



Joan Castaño
Alcalde

Editorial

 La ciutadania,
satisfeta amb
l’evolució de Sant
Celoni i la Batllòria

Sant Celoni, un poble que millora i que continuarà millorant
La majoria dels ciutadans/anes de Sant Celoni,  un 90,8 %, està bastant o molt satisfet de viure
al municipi i més de la meitat consideren que ha millorat i que ho continuarà fent en el futur
(56,7%, ha millorat; 54%, millorarà). Tot i que el grau de satisfacció es manté igual que a la
darrera enquesta, la percepció sobre el passat recent i sobre el futur pròxim es mostren
lleugerament més negatives (el 17,8% creu que ha empitjorat i el 15,5% que empitjorarà) fruit
d’una impressió supramunicipal.

El principal problema de Sant Celoni segueix sent la contaminació de les fàbriques (17,8%),
seguida de l’aparcament (14,7%). En un segon terme apareixen la circulació (9,3%), la immigració
(7,3%) i que es construeix massa (6,3%). Els més joves són els que es mostren més preocupats
per la contaminació de les fàbriques.
En canvi, per barris, el principal problema és la circulació (12,8 %), seguida de prop per la neteja
(11,5%). En un segon terme s’esmenten l’aparcament (7,7%) i el soroll (6,5%).
Finalment, la majoria d’entrevistats (80%) considera que el seu barri està millor o igual que el
conjunt del municipi.

Per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Celoni, la Diputació de Barcelona ha realitzat
una nova avaluació de la satisfacció de la ciutadania amb la gestió municipal
mitjançant una enquesta domiciliària a 600 residents majors d’edat (juny-agost
de 2006). Els entrevistats han opinat, entre altres temes,  sobre la visió del municipi,
la gestió municipal, activitats i participació en la vida celonina, hàbits informatius
i de comunicació.

La valoració de la  gestió municipal es manté a 6,4
El conjunt dels entrevistats valora positivament la gestió global de l’actual Ajuntament i mantenen
la puntuació en el 6,4. La neteja de parcs i jardins és l’àmbit en què els ciutadans perceben una
evolució més positiva, seguida del medi ambient. Per contra, el 78,5 % creu que l’aparcament
ha empitjorat. Sobresurt novament l’atenció rebuda a les dependències municipals amb un 80%
que la considera bona o molt bona. Els àmbits que més disminueixen són la seguretat ciutadana
que passa del 6,4 al 5,9; la policia, del 6,1 al 5,7 (dades que recullen l’alarma social d’àmbit
general sobre els robatoris als domicilis) i, l’urbanisme, del 5,6 al 5,2.

En tots els àmbits de la vida és bo avaluar com
van les coses. Abans només s’avaluava als centres
educatius. Ara, empreses, institucions i
organitzacions de tota mena contemplen com
una bona i necessària pràctica per a la millora
dels resultats de la gestió, fer consulta sobre la
percepció dels serveis. Els ajuntaments de tots
colors polítics acostumem a fer, periòdicament,
enquestes adreçades a la ciutadania amb l’afany
de copsar el grau de satisfacció respecte l’acció
municipal, detectar noves inquietuds i reptes que
es manifesten a la comunitat i, així, poder corregir
allò que no va prou bé o disposar noves línies
d’actuació.

L’enquesta de la qual us donem compte
sintèticament a L’informatiu, ens dóna pistes
sobre l’estat de la qüestió a la nostra vila. Els
resultats, com en totes les enquestes, poden ser
interpretats de moltes maneres... és allò de
l’ampolla més buida o més plena... però en
qualsevol cas, la meva lectura com alcalde se
centra essencialment en dos aspectes:

1. La gent de Sant Celoni manté la valoració
del treball que es fa des del Govern (6,4 sobre
10, tant el 2006 com el 2004). Aquesta dada,
tot i ser acceptable, s’ha de superar i aquest
és un dels meus reptes. Ens queda clar que,
malgrat l’esforç de modernització de la gestió,
d’ampliació de la planificació i d’intensificació
de la feina de tothom, els resultats obtinguts,
tot i estar a la banda més alta dels altres
municipis enquestats, són millorables.
Tanmateix, estem segurs que les accions més
importants programades pel 2006 i 2007 i
que s’aniran desgranant després d’una
preparació intensiva que es mou des del 2004,
tindran un efecte molt positiu en la percepció
de celonins i celonines (nous accesos per
carretera, escola bressol, nou pavelló, nou
hospital, aparcament subterrani, etc.. )

2. El grau de satisfacció de viure a Sant
Celoni, augmenta i passa del 87,4% del
2004, al 90,8% positiu del 2006. Aquesta
és una dada que convida clarament a
l’optimisme perquè certifica que, en essència,
la qualitat de vida al municipi tendeix a la
millora. Més, quan aquesta valoració és
producte del paper de tothom: ciutadania,
empreses, associacions, institucions... La
“maquinària” cívica, econòmica i institucional
es troba, en conjunt, ben greixada. Cal doncs,
no perdre “pistonada” !

Ben segur que els pobles i ciutats de Catalunya
també veuen condicionada l’evolució que
reflecteixen les enquestes a l’acció del Parlament
i del Govern catalans. Per això, com sempre que
tenim davant un procés electoral, us encoratjo
en nom de tots els grups que configurem
l’Ajuntament, a exercir el vostre dret a vot el
proper 1 de novembre quan tindran lloc les
eleccions al Parlament. El moment és prou
important perquè tots i totes ens plantegem
responsablement de participar-hi.

Bona Tardor!
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Els mitjans de comunicació municipals,
punt de referència
El 71,1 % dels entrevistats considera que la informació que reben
per part de l’Ajuntament és bona o molt bona, una valoració que
supera en un 10 % l’edició anterior. Els principals mitjans per
informar-se del que passa a Sant Celoni segueixen sent el butlletí
municipal L’informatiu (68%). Ha augmentat el nombre
d’entrevistats que diuen llegir el butlletí habitualment i també ha
millorat la seva valoració. La ràdio municipal Punt 7 ràdio també
millora la seva freqüència d’ús i la seva valoració.

Tot i que la tinença d’ordinador ha millorat i se situa al 71,7 % i
l’accés a Internet és del 63,3 %, la freqüència d’ús de la pàgina
web encara és baixa.

Augmenta la participació a la vida
ciutadana
La majoria dels entrevistats coneixen i han visitat alguna vegada
els diferents equipaments municipals (l’Ajuntament, un 84,7 %; el
Teatre Municipal Ateneu, un 80,2%; les instal·lacions esportives,
un 67'0%; el Safareig, un 65 % i, la Biblioteca, un 67,7%) tret de
Serveis Socials (44,3%).
Pel que fa a les principals activitats organitzades a Sant Celoni,
totes són àmpliament conegudes i la gran majoria hi va habitualment
o hi ha anat algunes vegades. El percentatge de participació
habitual segueix creixent a la Festa Major (67,3 %), a les Botigues
al Carrer (56,0), a la cavalcada de Reis (50,3%)  al Carnaval (46,0%)
o al Ball de Gitanes (40,0%).

Bon coneixement i bona valoració del que
s’ha fet i el que es farà
De les principals actuacions realitzades els darrers temps, la
ciutadania en té un coneixement al voltant o superior del 80 % i
amb una valoració mitjana de 7,2 per la plaça de la Vila;  7,5, pel
Centre Municipal d’Expressió; 7,6, per l’Oficina d’Atenció Ciutadana;
7,7, pel Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes i, 6,9, pel
bus urbà.
El projectes més demandats són l’aparcament (18 %) i el accessos
per carretera (11,7 %).
Els nous projectes com l’escola bressol, el tanatori o el centre
lúdic i comercial, són tots molt coneguts (entre el 74% i el 91,2 %)
i ben valorats (entre 7,4 i 8,9).

Sant Celoni supera els 16.000 habitants

El padró municipal de data 31 d’agost es va tancar
amb la xifra de 16.013 habitants. Aquesta xifra confirma
la línia de creixement equilibrat dels darrers anys que
actualment se situa al 6,1%:

1996 12.890 habitants
2000 12.734 habitants
2002 13.291 habitants
2004 14.278 habitants
2005 15.081 habitants

agost 2006        16.013 habitants
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La creixent valoració que fan els ciutadans de la informació que els arriba de l’Ajuntament ens fa pensar que l’aposta de l’Equip

de Govern per potenciar els mitjans de comunicació municipals comença a donar els seus fruits. Fa poc més d’un any que vam

estrenar l’Informatiu, el butlletí municipal que teniu a les mans i que mensualment arriba a totes les llars de Sant Celoni i la

Batllòria. El nombre de persones que el llegeixen de manera habitual també ha pujat i ha millorat la valoració que en fan.

En un any de celebració per Punt 7 ràdio, l’emissora ha aconseguit entrar a moltes més cases i la seva programació rep una

bona valoració. Això és gràcies a una acurada selecció musical que es combina amb la informació local i una graella de

programes variats que tiren endavant un bon nombre de col·laboradors.

El web municipal  www.santceloni.org va fent-se un lloc com a  portal de comunicació i de serveis, posant a l’abast dels

ciutadans un aparador dinàmic i atractiu que aprofundeix en les possibilitats dels recursos tecnològics, comunicatius i de

disseny i millora la interacció ciutadania-administració. Tot i que l’ús d’Internet va creixent a Sant Celoni i la Batllòria, encara

ens queda camí per córrer i per descobrir les potencialitats de la xarxa.

Des de l’Ajuntament estem convençuts que cal continuar promovent els nostres mitjans com a eines de comunicació bàsiques,

de dinamització cultural, participació ciutadana i de normalització lingüística.

L’informatiu

Josep Alsina
2n tinent d’alcalde
Regidor de Comunicació,
Joventut i
Desenvolupament
alsinalj@santceloni.org
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 3.940 alumnes matriculats als centres
d’ensenyament de Sant Celoni i la Batllòria

La sisena hora arriba als ceips
Pallerola i Montnegre
Tal i com marca el “Pacte Nacional per
l’Educació”, els ceips Pallerola i Montnegre
fan una hora més de classe diària,
l’anomenada “sisena hora” de cara a
millorar el rendiment dels alumnes.
D’aquesta manera queda equiparat l’horari
de l’escola pública i de l’escola concertada.
Al CEIP la Tordera la sisena hora s’aplicarà
al curs vinent.

L’escola Pallerola millora les
seves instal·lacions
Enguany, l’Ajuntament de Sant Celoni
conjuntament amb els Serveis Territorials
del Departament d’Educació han signat
conveni per fer una inversió de 143.804,38
euros d’adequació d’espais del l’escola
Pallerola.

Les obres, que es van realitzar a l’estiu, han
suposat una millora qualitativa en les
instal·lacions educatives:

- Arranjament dels vestuaris i de l’accés
principal del gimnàs

- Arranjament del talús i de l’entrada de
l’escola, rampa de l’aulari independent

- Substitució de les finestres antigues per
finestres d’alumini

L’import de la inversió, de més de 140 mil
euros, s’ha repartit a parts iguals entre
l’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament
d’Educació.

Durant les vacances de Nadal s’ha previst
fer l’arranjament de l’entrada principal i de
la pista de P3. A més s’ha augmentat el
pressupost de manteniment per tal de
substituir les papereres i bancs dels patis
de l’escola i substituir les porteries i les
cistelles de bàsquet.

21 alumnes estrenen
el Ceip Sant Celoni,
a l’edifici Puigdollers
Un total de 21 alumnes han començat el
curs a al  Ceip Sant Celoni,  s i tuat
provisionalment a l’edifici Puidollers mentre
no es construeixi l’edifici definitiu al solar
on ara hi ha l’empresa DEFOR. Durant l’estiu
s’han realitzat les obres d’adequació de la
planta baixa d’aquest edifici per tal de dotar
l’equipament de tots els serveis que disposa
una escola: una aula de P-3, una aula de
psicomotricitat i menjador, un pati amb
sorral i jocs infantils, adequació dels lavabos
i de la tanca perimetral de l’edifici... L’equip
de professionals està integrat per tres
persones: dos mestres que constitueixen

l’equip directiu i una persona de suport que
assumeix tasques de consergeria i
administració.

Programa d’activitats per a les
escoles
L’Ajuntament de Sant Celoni ofereix cada
any a les escoles del municipi una proposta
d’arts escèniques (música, dansa i teatre)
perquè hi puguin assistir amb els seus
alumnes. A secundària es proposa un treball
en valors a través del teatre. A més es dóna
continuïtat al programa per promocionar la
lectura i el coneixement de la Biblioteca del
poble; les audicions a les escoles per tal

d’apropar la música als escolars tot escoltant
peces interpretades per companys seus que
estudien a l’Escola de Música municipal; el
curset de sardanes per les escoles i al
certamen literari per educació secundària.
Des de l’Ajuntament també s’ofereix la
possibilitat de fer una visita guiada a les
exposicions que es faran durant el curs al
munic ip i ,  v i s i ta r  la  depuradora  i
l’Ajuntament.

Un total de 2.940 alumnes s’han
matriculat aquest curs als centres
d’ensenyament del municipi. Es tracta
del creixement més significatiu d’alumnat
dels  úl t ims anys (105 alumnes) ,
especialment a educació infantil i a
batxillerat i a cicles formatius a l’IES Baix
Montseny.

A partir de les dades facilitades pels
diferents centres educatius durant el mes
de setembre,  l ’Ajuntament de fa
anualment el cens de població escolar.

229

Curs 2004 – 2005
2.676 alumnes

Curs 2005 – 2006
2.690 alumnes

Curs 2006 – 2007
2.795 alumnes

Educació infantil
(llar d’infants, 0-3 anys) 122 119 120

Educació infantil (parvulari, 3-6 anys) 521 532 630

Educació primària (6- 12 anys) 1.030 1.043 1.029

Educació secundària obligatòria (12  - 16 anys) 771 785 787

Educació secundària
postobligatòria: batxillerat i cicles

formatius (a partir de 16 anys)
232 211
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A ningú ha passat desapercebuda la
campanya de difusió del projecte “Actua,
fem poble”. Però què pretén aquest
projecte? De què va?
Com ja hem anat explicant a diferents números de l’Informatiu, des de l’Ajuntament
s’ha  treballat els darrers temps en una diagnosi participativa que ara s’ha concretat en
obrir 4 projectes municipals a la participació dels veïns i veïnes de Sant Celoni i la
Batllòria. Sota el lema “Actua, fem poble”, es dóna inici a una nova forma de participar
de manera activa en la construcció del Sant Celoni que tots i totes volem.

Es tracta de projectes molt concrets, amb uns objectius ben identificables, una durada
en la seva definició i execució moderada i amb una disposició de recursos econòmics
per ser executables. De moment es comença amb quatre propostes, però l’objectiu és
ampliar la participació de la ciutadania a nous projectes:

Actua, fem poble.
Una nova forma de participar

- Vols dissenyar un parc infantil?

- Com ha de ser la passera de Can Draper?

- Com hem d’acollir els nouvinguts a Sant Celoni?

- Podem intercanviar temps per resoldre petites necessitats de la vida quotidiana?

Com puc participar-hi?
Dissabte dia 7 a partir de les 12 del migdia a la Rectoria Vella s’explicarà en detall els
diferents projectes, el que implica la participació (objectius del projecte, metodologia de
participació...) i es tindrà  l‘oportunitat d’apuntar-s’hi. En cas de no poder-hi assistir, cal
omplir la butlleta que trobareu a continuació o connectar-se al web de l’Ajuntament
(www.santceloni.org), on hi ha informació dels projectes, indicacions de com participar
a les diferents convocatòries o de fer arribar la vostra opinió. Els documents de treball
s’aniran penjant al web per tal que tothom tingui l‘oportunitat d’opinar.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

No hi ha dubte que els celonins i celonines

som gent participativa. Només cal veure el

nombre d’entitats que hi ha al municipi i el

gran nombre d’activitats que organitzem.

Tanmateix, des de l’Ajuntament volem oferir

a qui ho desitgi una nova forma de

participar, discutint orientacions, elaborant

propostes i assumint la responsabilitat de

prendre i executar decisions.

Es tracta d’oferir espais on els ciutadans i

ciutadanes, lliurament i de manera

democràtica, puguem dir-hi la nostra de

manera vinculant. I per començar, posem a

l’abast quatre projectes concrets per a la

participació de tothom  que vulgui implicar-

se en la seva definició, execució i seguiment.

Aquests no seran els únics, però sí els primers

d’una nova manera de participar. Al llarg

dels propers mesos es posaran a l’abast de

la participació ciutadana altres projectes,

amb la voluntat no només de generar debat

sinó també de disposar dels recursos per tal

que siguin una realitat.

Ara és el moment que entre tots i totes

actuem i fem poble. Espavila’t!

Josep M. Pasqual
1r tinent d’alcalde

Regidor de Sostenibilitat
i Ciutadania

pasqualiaj@santceloni.org

Nom i cognoms:

Adreça:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Feu arribar aquesta butlleta a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (el Safareig, c/ Campins, 24) preferentment abans del 14 d’octubre.

Nous parcs infantils

La passera de Can Draper

Estoig de benvinguda

Banc del temps
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Tal com ja es va avançar temps endarrere, l’Ajuntament –amb el suport de la
Diputació de Barcelona- ha elaborat un cens complet de les activitats  econòmiques
del municipi, que permet, no només l’aplicació correcta de la normativa vigent,
sinó disposar d’una veritable “radiografia” de les empreses celonines.

Ha estat un procés laboriós a causa de les diverses tasques minucioses que ha
estat imprescindible realitzar: tramesa d’enquestes; inspeccions “in situ “; recull,
contrast i verificació de dades dels expedients municipals en relació al treball
de camp...  En tot cas, la col·laboració de les empreses ha estat decisiva i
eficient.

A la gràfica es mostra la classificació del nombre d’activitats per annexes, d’acord
amb la seva incidència en el medi ambient, tal com regula la legislació:

 Iniciades les obres
d´adequació dels carrers
d´Anselm Clavé i Major
A finals d’agost es varen iniciar les
obres als carrers d’Anselm Clavé i Major
(entre Germà Emilià i plaça del Comte
del Montseny), per ampliar la zona de
vianants del centre de la Vila i afavorir
així, el passeig tranquil, l’encontre
ciutadà i l’activitat comercial.

La pavimentació -llambordí artificial
amb mostres de pedra natural- seguirà
la pauta de les actuacions recents en
el conjunt ja existent  (Torras i Bages),
per contribuir a la coherència de l’àmbit
i a la seva clara identificació com a
centre.

Les obres inclouen la total renovació
de la xarxa de clavegueram i, en el cas
del carrer Major, proveiran d’escomeses
a la claveguera a totes les finques que
actualment desguassen pel carrer de
Balmes, assolint-se així una significativa
modernització d’aquest servei.

El soterrament de la xarxa telefònica
i elèctrica, la substitució de l’antiga
instal·lació d’enllumenat públic i
l ’ a d e q u a c i ó  d e  l a  xa r xa  d e
subministrament d’aigua potable
completen les actuacions, que hom
preveu veure finalitzades a finals de
novembre.

Pròrroga del termini d’adequació de les activitats classificades
a l’annex II.2, ja existents, a la llei 3/1998

L’entrada en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral
de l’Administració Ambiental i la legislació que la desenvolupa, ha suposat
la progressiva substitució de l’antiga Llicència municipal d’activitats per un
nou sistema de legalització i control ambiental de les activitats i instal·lacions,
que es vincula a un calendari d’adequació establert.

En aquest sentit, l’estiu de 2006, ha entrat en vigor la Llei que prorroga fins
l’1 de gener de 2008, els processos d’adequació de les activitats classificades
a l’annex II.2.

 Enderroc de la piscina municipal
del Parc de la Rectoria Vella
A primers d’octubre es durà terme l’enderrocament de la Piscina Municipal
Descoberta del Parc de la Rectoria Vella. La instal·lació que està en funcionament
des de fa molts anys requeria una actuació d’adequació molt costosa, la qual
cosa va fer plantejar la possibilitat de fer-ne una de nova i a una ubicació que
permetés una millor gestió de l’equipament els dos mesos l’any que està oberta.
L’emplaçament alternatiu serà al costat del Centre Municipal d’Esports Sot de les
Granotes. A l’espai que ocupava fins ara, s’hi construirà l’Escola Bressol Municipal,
les obres de la qual s’iniciaran la primavera vinent amb l’objecte que estigui en
servei el setembre de 2008.

 Sant Celoni disposa d’un Cens Municipal
d’activitats econòmiques actualitzat
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 Promoure la participació de les dones en
la vida local
Amb l’objectiu de promoure la participació de les dones en el
desenvolupament local, l’Ajuntament ha signat un conveni amb
l’Institut Català de les Dones. D'aquesta manera es vol impulsar la
integració de les dones en la vida local, promoure l´associacionisme
i la seva incidència en les polítiques públiques. El conveni s'inscriu
en el marc de diverses iniciatives que  s'estan impulsant des de
l'Ajuntament de Sant Celoni, com són l'Auditoria de gènere i el
Pla d'igualtat d'oportunitats, en procés d'elaboració, i el Pla de
participació de Sant Celoni. Amb la signatura d'aquest conveni,
Sant Celoni se suma a 14 municipis més que participaran en aquesta
prova pilot de desenvolupament de projectes. A l’acte de signatura,
hi va assistir l’alcalde, Joan Castaño, i la presidenta de l’Institut
Català de la Dona, Sara Berbel (veure foto).

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 67 gossos i 33 gats. Les
següents imatges corresponen a alguns dels animals recollits durant
el mes de setembre.

Si us trobeu un animal abandonat cal que aviseu la Policia Local o el
porteu a les dependències de la Policia.

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 de control
del soroll
La campanya de controls del soroll de ciclomotors i motocicletes,
realitzada aquest estiu per la Policia local, ha permès detectar que
1 de cada 10 vehicles mesurats superava els límits establerts: 16
vehicles de 153 proves realitzades. A la Batllòria s’han detectat 3
casos que superaven els límits de 45 i, al nucli de Sant Celoni, 13
de 108. El regidor de Seguretat Ciutadana, Manel Bueno, considera
que aquestes campanyes són positives tant per sensibilitzar els
usuaris de ciclomotors i motocicletes sobre la necessitat i la
conveniència d’acomplir amb els requeriments tècnics en matèria
de sorolls com per dissuadir en determinats indrets i llocs on es
rebien més queixes per molèsties per sorolls derivats de la circulació
i concentració d’aquest tipus de vehicles.

“Aquest tipus
de campanyes
són necessàries
per aconseguir
un equilibri en
la convivència

cívica de tots
els usuaris de

l’espai públic.”

Josep Manuel Bueno
Regidor de Seguretat

Ciutadana

  21 persones al Baix Montseny es preparen
per esdevenir treballadors/es familiars
De setembre de 2006 a maig de 2007, 21 persones del Baix Montseny
participen en un programa de formació i pràctiques laborals en
serveis d’atenció a les persones (treballadors/es familiars), anomenat
ILO-SER 4. El projecte, finançat per la Diputació de Barcelona, pel
Fons Social Europeu i per l’Ajuntament de Sant Celoni, va destinat
a gent en situació d’atur majors de 18 anys i amb disponibilitat
per treballar en el sector professional de serveis a les persones,
ja sigui treballant a compte d’altri o creant una empresa relacionada
amb la provisió de serveis a les persones.

  Prestacions econòmiques per a les famílies
amb filles i fills a càrrec
Cada any, la Generalitat de Catalunya obre la convocatòria d’una
línia de suport per a les famílies amb filles i fills menors de 3 anys
i per a les famílies nombroses o monoparentals amb filles i fills
menors de 6 anys, la qual finalitza el 31 de desembre de l’any en
què es demana. El primer any que se sol·licita, cal complimentar
l’imprès corresponent. El segon any i els consecutius, des del
departament de Benestar i Família envien una carta a les famílies
adjuntant una presol·licitud  que únicament la família ha de confirmar.

Per a l’any 2006 és necessari que totes aquelles famílies, que no
l’hagin rebuda, s’adrecin al Departament de Benestar i Família
de la Generalitat o bé que truquin a Serveis Socials de l’Ajuntament
(telèfon 93 864 12 12) per informar-se de quin és el tràmit a
seguir per tenir dret a la prestació d’aquest any.

Animals domèstics
abandonats

setembre
2006



  La Batllòria ja disposa del nou
Centre Cívic les Casetes
En el marc de la Festa Major, la Batllòria va inaugurar el Centre Cívic
les Casetes, un nou equipament municipal destinat a casal per a la
gent gran i obert a la resta de col·lectius del poble. A l’acte d’inauguració,
l’alcalde Joan Castaño va destacar l’esperit obert de l’equipament.

Festa Major de la Batllòria 2006

 Acte de 25 anys de la UBIC
La Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni, la UBIC, va
celebrar el seu 25è aniversari amb una festa a la sala petita de
l'Ateneu el passat 14 de setembre. A més de l'alcalde, Joan Castaño,
i del regidor de Desenvolupament, Josep Alsina, l'acte va comptar
amb la presència de representants de la Diputació de Barcelona
i de la Generalitat de Catalunya. 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.

8

L’informatiu

El quart diumenge d’agost la Batllòria va celebrar la seva festa major. Una renovada
comissió de festes va organitzar un programa per a totes les edats que va aconseguir
engrescar molts batlloriencs i batllorienques. “Tant la Festa Major

de la Batllòria  com la
de  Sant Celoni han
aconseguit el seu
objectiu: fer gaudir
de la festa a tothom”

Raül Casado
Regidor de Cultura



Imatges de la Festa Major 2006
L’afany  geganter es va fer present aquesta festa major de
setembre coincidint amb el 25è aniversari de la Colla de
Gegants de Sant Celoni. El color fúcsia dels geganters va
compartir l’escena amb el verd i el negre de les Colles. I és
que l’esperit de Senys i Negres va tornar a mobilitzar celonins
i celonines que van engalanar carrers i places, van fer campanya
i, sobretot, van gaudir de la rivalitat i la festa. Finalment, la
colla dels Negres es va imposar i encapçala, així, la llista de
guanyadors del Corremonts.



l’Ateneu
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Mozart, el geni i la seva època

Torna a començar el cicle d'audicions comentades a l'Ateneu, amb
Xavier Chavarría, que durant el que queda d'any dedicarà les sessions
a parlar de Mozart. Les dates previstes són les següents: 6 d'octubre
- 20 d'octubre - 24 de novembre - 15 de desembre, de 21 a 22.30 h.

Jassband

Aquest curs la Jazzband de l'Escola de Música ha crescut, entre
instruments de vent, guitarres elèctriques, baixos, pianos i bateries;
a més a més, ja són 11 alumnes els que participen en aquesta formació
musical. No només ha augmentat en el nombre de participants, sinó
també en l'edat, ja que la proposta s'ha obert també per a alumnes
adults.

S’estan buscant més components, per tant, si sabeu tocar algun
d'aquests instruments i teniu ganes d'apuntar-vos-hi, adreceu-vos a
l'Escola de Música i us n’informaran. L’assaig és els divendres de 21
a 22.30 h

L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 10 a 13 i de 17 a 20 h.

Conjunt de gralles i conjunt de guitarra d’acords

Aquests dos conjunts són nous. Al conjunt de gralles hi tenen cabuda
tots aquells que ja sàpiguen tocar una mica i que tinguin ganes
d'aprendre, tècniques d'afinació, nou repertori, etc. L'assaig és els
dimarts de 20 a 21 h.

El conjunt de guitarra d'acords està pensat per a aquelles persones
que sempre han volgut aprendre a fer acords amb la guitarra per
poder cantar les cançons de sempre a la vora del foc. L'assaig es fa
els dilluns de 21 a 22 h.

El banc d’instruments de l’AMPA

L'AMPA  de l'Escola Municipal de Música disposa d'un banc
d'instruments, alguns d'ells cedits per alumnes o persones que ja no
els necessiten i altres comprats amb els  beneficis del banc; hi ha
violins, violoncels, guitarres, flautes travesseres, clarinets, trompetes,
saxos i un trombó.

L'objectiu és oferir als alumnes que s'inicien en l'estudi d'un instrument
musical la possibilitat de tenir un instrument a casa per estudiar durant
el primer any, sense necessitat d'haver-lo de comprar.

Si teniu instruments a casa i no els feu servir, podeu portar-los al banc
d’instruments i contribuir, així, a la formació dels petits músics.

 El Centre Municipal d’Expressió comença el curs amb força
El curs ha començat amb força al Centre Municipal d'Expressió: 9 entitats i 4 grups locals han reiniciat els seus assajos;

l'Escola de Música ha engegat les classes amb uns 250 alumnes i noves propostes i els cursos d'altres modalitats

d'expressió també estan a punt, així com les activitats mensuals: cinema, música comentada, audicions, etc.

Un total de 30 joves han començat el mes d’octubre l’11è programa de formació
Pla de transició al treball, adreçat a persones entre 16 i 20 anys que no hagin assolit
el títol de graduat en ESO. Els joves es preparen per a auxiliars de comerç, oficina
i atenció al públic o per auxiliars d’electromecànica. El PTT els  proporciona
recursos personals i professionals per accedir a un lloc de treball en l’ofici per al
qual s’han preparat i/o continuar la formació en cicles formatius de grau mig.

Enguany, s’han rebut 53 sol·licituds de joves i famílies de la comarca del Baix
Montseny i municipis propers a qui s’ha ofert orientació professional i vocacional
per a poder dissenyar el seu itinerari.  El dissabte 23 de setembre a la Biblioteca
l’Escorxador va tenir lloc la reunió general de presentació  del curs amb una gran
afluència de joves i famílies (veure foto).

 30 joves participen a l’11è
Pla de transició al treball de Sant Celoni

Per a  més informació sobre les característiques del programa es pot consultar el tríptic del PTT a la secció publicacions del web de
l’Ajuntament www.santceloni.cat

Per a més informació sobre la participació de les empreses en aquest projecte, cal posar-se en contacte amb els tutors del programa
al  93 864 12 22 (matins).
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Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.org

B

T

dL’apunt
Com n’hem de dir del cayuco en català?

Cayuco és una paraula recollida en el Diccionario
de la lengua española de la Real Academia
Española com a tipus d’embarcació índia d’una
peça, més petita que la canoa, amb el fons pla i
sense quilla, i sembla que és la forma utilitzada en
espanyol a les illes Canàries i a Guinea Equatorial
per a designar una embarcació més gran,
generalment dedicada a la pesca, que s’està
utilitzant per a sortir de les costes africanes i
intentar arribar a territori de jurisdicció europea.

Si no es vol fer servir aquesta denominació en
espanyol, les formes generals més adequades en

català són embarcació o barca. També, amb un
sentit ampli del terme, es pot utilitzar el mot
pastera, forma ja molt difosa a través dels mitjans
de comunicació, que s’ha generalitzat fins a
significar qualsevol embarcació petita on
s’embarquen els immigrants que pretenen arribar
a les costes europees de manera irregular.

http://www.termcat.cat

Sabíeu que...
Els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya poden
anar al Registre Civil del lloc on estan empadronats
i demanar que els facin qualsevol dels canvis
següents:

a.
Substituir el seu nom inscrit en qualsevol llengua
per equivalent en català o en aranès.

Pedro -  Pere
Inés  -  Agnès

b.
Fer constar la conjunció i entre els  cognoms.
Núria Castells i Oliva

c.
Corregir la grafia normativament incorrecta del
nom.

Bertomeu  -  Bartomeu
Llorens  -  Llorenç

d.
Corregir la grafia normativament incorrecta dels
cognoms que des del punt de vista lingüístic són
d’origen català.

Oliveras - Oliveres
Forné - Forner

El procediment per obtenir aquest canvis és
senzill i ràpid. Ara bé, si el que es vol és traduir el
cognom al català, adaptar un cognom a la grafia
catalana o canviar un cognom no català per un
de català el procediment és més llarg, ja que
aquests canvis requereixen la instrucció d’un
expedient, que ha de resoldre el Jutjat de Primera
Instància o el Ministeri de Justícia, segons
correspongui.

Si sou una entitat  i necessiteu un espai de reunió, material logísitc o suport tècnic podeu acudir
a l’espai entitats de la Rentadora. Disposareu d’un ordinador (amb connexió a Internet), Microsoft
Office i impressora amb  clau d’accés d’usuari com també armaris per guardar material.
Altres materials que podeu sol·licitar com a entitat són: el videoprojector, una pantalla mòbil per
a projeccions, DVD i televisió amb video.
Cal prèvia reserva trucant al telèfon 93 864 12 28 de 16 h a 20 h de dilluns a divendres, de forma
presencial per algun membre de l’entitat, per escrit o per correu electrònic a
larentadora@santceloni.org. Un cop s’hagi rebut la sol·licitud es confirmarà la disponibilitat de
l’espai.

espai de lleure i culturaConsulta tota l’oferta d’educació
permanent municipal al CLIP.

Hi trobaràs informació dels 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.

Trobaràs el CLIP a:
www.santceloni.cat ,
a l’OAC o a qualsevol dels centres.

Cinquena edició del programa
VOLUNTARIS PER LA LLENGUA
El programa Voluntaris per la llengua té com a objectiu posar en contacte

voluntaris que vulguin destinar una hora a la setmana durant 10 setmanes a

conversar en català amb persones que estan aprenent la llengua catalana i que

volen practicar-ne l’ús oral.  Un cop les dues persones entren en contacte, només

hauran de pactar dia, hora i lloc de trobada (1 hora setmanal) i mantenir el

compromís de parlar en català. Tant si vols deixar-te anar a parlar en català com

si vols ajudar a algú a fer-ho, adreça’t a l’Oficina de Català de Sant Celoni i dóna

les teves dades personals: nom, cognoms, edat, adreça complet, telèfon i adreça

electrònica. Nosaltres ens posarem en contacte amb tu.

Contribuir a incorporar les persones estrangeres a la llengua catalana exigeix

facilitar-los-en l’ús.

Dedica-hi una hora a la setmana!

INSCRIPCIONS: del 16 al 31 d’octubre

HORARI: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i dilluns i dimecres de 16 a 17.30 h

LLOC: parc de la Rectoria Vella, s/n

TELÈFON: 93 864 12 13

A/e: santceloni@cpnl.cat

www.cpnl.cat

Apunta’t al voluntariat lingüístic i dóna corda al català!

En línia
Cinema en Català
Després de l’estrena d’Axtèrix i els víkings, Cars i
Jordi el Curiós, entre d’altres, el 8 de setembre
s’estrenà Ant Bully, benvingut al formiguer  versió
catalana. El film combina una avantguardista
animació per ordinador amb una història per a
nens que també agrada als pares.

L’estrena de la versió catalana d’Ant Bully
s’emmarca dins la campanya Dóna corda al
cinema en català, una iniciativa de sensibilització
per promoure i facilitar la presència de la llengua
catalana al cinema.

Podeu trobar més informació sobre les pel·lícules
en cartellera i sobre les properes estrenes a:
http://www.gencat.net/presidencia/llengcat/
cinema/agenda.htm

Espai entitats,
un espai per a les entitats
del municipi

CLiP
Oferta Municipal
d’Educació Permanent
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Agost a la fresca!
La biblioteca va ampliar el seu servei durant el mes d’agost, obrint més dies que
mai i oferint activitats per a totes aquelles persones que romanen a Sant Celoni
o estiuegen per l’entorn.

Per primera vegada, la biblioteca va programar l’hora del conte al mes d’agost.
Hi van assistir més de 70 persones entre nens i nenes, pares i avis.

Durant l’agost es van rebre 4.254 visites.
Com es veu ens els gràfics hi ha un clar augment de visites, documents prestats
i altres serveis en relació a l’agost de l’any passat.

Cal destacar el fort increment del nombre de documents prestats, fet que demostra
la consolidació de la biblioteca com a recurs principal de molts ciutadans a l’hora
d’obtenir informació cultural i de lleure.

L’ús d’Internet, l’Espai Wi-fi  i la visió cada cop més oberta dels serveis que es
poden obtenir a la biblioteca porten a un ús més freqüent i més dinàmic d’aquest
equipament públic.

Sembla que es va consolidant el costum d’anar a la biblioteca a l’estiu, i
esperem també de cara a la tardor!

Xerrada sobre Ladakh, la terra dels homes, la terra
dels déus
Divendres 27 d’octubre, a les 20.15 h, l’escriptor i viatger Enric Soler i Raspall farà una xerrada
a la Biblioteca sobre el seu últim viatge: Ladakh, la terra dels homes, la terra dels déus.
Aquesta regió, situada  entre la Xina, el Pakistan i l’Índia és un centre neuràlgic de cultures, tal
com ho era quan les caravanes que seguien la Ruta de la Seda passaven per la capital de Ladakh:
Leh. A més a més, és un territori que, tot i ser feréstec i encimbellat, es troba envoltat d’un
misticisme que atrapa a tothom qui el visita. Enric Soler va visitar aquest meravellós indret i ara
el vol compartir. Per això acompanyarà la xerrada amb unes diapositives que segurament faran
venir ganes d’agafar les maletes i endinsar-se en aquests paratges.

Presentació dels llibres guanyadors dels Premis
Sant Celoni 2006
Divendres 15 de setembre va tenir lloc a la sala d’actes de la Biblioteca l’Escorxador, l’acte de
presentació dels dos llibres guanyadors de la 4a edició dels Premis Sant Celoni d’enguany publicats
per Viena Edicions i l’Ajuntament de Sant Celoni.

Abans de començar l’acte, tots els assistents van poder escoltar el magnífic
concert  que va oferir Enrique Telleria, concertista de bandoneón.

L’INTRUSISTA,
De Jordi Boladeras

IV Premi de novel·la breu

FORMIGUES,
de Josep de Flix
IV Premi de poesia

Vine a conèixer la teva
biblioteca!

Organitzem visi tes
informatives per a
grups, per tal  que
conegueu el fons que

conté  la  B ib l io teca ,  e l  seu
funcionament i els recursos que
teniu a l'abast per cercar informació.
Aquest servei s'adreça a joves i
adults. Si t'interessa, posa't en
contacte  amb nosa l t res  per
confirmar la teva assistència.
Inscriu-t’hi!

Vine a veure’ns,
trucan’s al 93 867 33 13 o
envia’ns un correu electrònic:
b.st.celoni@diba.es

Les sessions es realitzaran els dies
26 i 27 d’octubre a 2/4 de 7 de la
tarda.
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 Presentació dels equips del Club Bàsquet
Sant Celoni
Dins del marc de la Festa Major de setembre el Club Bàsquet Sant Celoni va presentar
els seus equips per a la temporada 2006 – 2007. Un total de 16 equips, des dels infants
de l’escola de bàsquet fins als veterans, representaran Sant Celoni a totes les categories,
tant masculines com femenines.

 187 ciclistes a la
setena Pujada amb
bicicleta al Turó de
l’Home
La setena edició de la pujada al Turó de l’Home
amb bicicleta organitzada pel Club Ciclista Sant
Celoni va aplegar el passat 3 de setembre 187
ciclistes.

Categoria femenina:
1. Marta Planells 2 h 02'' 00''
2. Esther Torrevella 2 h 15' 02''
3. Elsa Tover 2 h 17' 20''

Categoria masculina:
1. Alexandre Maymo 1h 17'' 16''
2. Albert Guarro 1h 19'' 06''
3. Rico León 1h 19' 19''

 Participació europea
a les 24 hores d’slot
Equips d’arreu de Catalunya, de l’Estat espanyol
i, fins i tot, algun europeu van participar l’últim
cap de setmana d’agost al Pavelló Municipal
d’Esports a les  24 hores d’slot organitzades pel
Club Minibòlids Sant Celoni.

Els 3 equips que van ocupar les tres primeres
posicions van ser Slotmania, el primer; Cuidadin,
el segon i, Cardeloni, el tercer.

 Obres al Camp Municipal d’Esports
El Camp Municipal d’Esports ja està en obres. La segona fase de remodelació del Camp
ha començat  a mitjans de setembre i té una durada aproximada de 6 mesos. Les obres
consisteixen en la construcció d’un pis superior de grades i la cobertura d’una gran part
de l’actual tribuna. Sobre els actuals vestidors s’habilita un bar, uns locals socials per a
les entitats esportives i una sala d’actes.

Fins la tercera setmana de novembre els treballs de remodelació es concentren, sobretot,
a la zona de vestidors i pista coberta. Per aquest motiu durant aquest període les
entitats usuàries de la instal·lació podran utilitzar la pista 3 i el camp de futbol. Per
garantir un bon ús de l’equipament l’Ajuntament de Sant Celoni ha acordat amb la
direcció tècnica de l’obra, l’empresa constructora i les entitats, el tancament parcial amb
tanques de seguretat i la ubicació d’uns mòduls de vestidors.

A més d’aquests espais, les entitats esportives usuàries s’han reubicat a diferents
equipaments esportius: al camp de futbol de Can Sans, camp de futbol El Temple,
gimnàs i pistes de l’escola Pallerola i la pista poliesportiva de Vallgorguina.

 Sant Celoni se’n va al
Gasherbrum II
Sant Celoni ja té un nou repte: assolir el cim del
Gasherbrum II, de 8.035 metres d’alçada, la
primavera-estiu de l’any vinent. Envoltada de
grans muntanyes com el K2 i el Broad Peak, és
un dels 14 vuit mils que hi ha a la terra.

L’expedició, formada per membres del Centre
Excursionista de Sant Celoni i de l’Agrupació
Excursionista de Granollers, treballarà durant 2
mesos a la serralada del Karakorum (Pakistan)
per assolir aquest projecte que durà a Sant Celoni
a un dels punts més alts del planeta.
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 Sant Celoni cada vegada més solidària!
Els dies 1 i 2 de setembre, a la nostra vila, es va dur a terme, com es

fa trimestralment,  una recollida de sang organitzada pel Banc de Sang

i Teixits de Catalunya i per la Creu Roja de Sant Celoni.

El nostre poble ha demostrat una vegada més que és un poble solidari.

El nombrós grup de donants, sobretot joves, en va ser un signe evident

i una demostració del grau de conscienciació  de la població envers la

manca de sang existent als bancs de sang de tot Catalunya.

En el transcurs d’aquest any, l’increment del nombre de donants ha

estat molt important: el primer trimestre hi hagueren 82 donants;

durant el mes de juny, en foren  150, i ara, al setembre, 243. Això ens

anima a tots a seguir treballant per superar el nombre de voluntaris en

les campanyes següents.

Aquest augment es deu, en part,  a la difusió de la Campanya en els

diferents mitjans, sobretot a  la Ràdio Local, als quals agraïm la seva

col·laboració. També donem les gràcies als responsables del Banc de

Sang de Barcelona, per la difusió que ha fet de la campanya a cada

donant personalitzadament.

Segurament us haureu adonat que hem estrenat pancartes noves! Des

d’aquí volem donar les gràcies a  les persones, entitats i al fotògraf

Rafel Ribalta, els quals han participat en la confecció d’aquestes.

Així doncs, només ens resta agrair la col·laboració de tots els donants

alhora que demanem a tota la població  que s’animi a venir a donar

sang.

Us esperem a la propera recollida de Sang que tindrà lloc els dies 1 i

2 de desembre a Can Ramis.

Delegats del Banc de Sang de Sant Celoni

Creu Roja de Sant Celoni

 24 voluntaris de Creu Roja per Festa Major
Un total de 24 voluntaris de Creu Roja van participar en el servei ofert

per aquesta entitat durant la Festa Major, de divendres a dimarts al

vespre. Al costat del suport humà, vàrem disposar de dues ambulàncies

permanents cada dia i, de tres o quatre, en determinats moments, com

la trobada de gegants, el correfoc o al Cardelús la nit del diumenge.

Generalment, han estat festes tranquil·les i hi ha hagut incidents

mínims i de poca consideració.

Creu Roja de Sant Celoni

  Un Esplai més participatiu
Un dels reptes per a la gent gran d’avui és el d’adaptar-se a un món

canviant, molt diferent des de fa uns anys, amb millor qualitat de vida,

una multiculturalitat creixent, el desafiament de les noves tecnologies

i també pair l’autosatisfacció davant d’un ventall amplíssim de possibilitats

per a la gent jubilada, abans impensable, que ha d’assumir però que

val la pena que en gaudeixi.

Atès que avui la gent es jubila més jove, no en edat, òbviament, però

sí en condicions físiques i mentals, cal que la gent gran aprofiti tots els

avantatges del temps en el qual vivim i, ara que normalment els sobren

hores, s’impliqui més en la vida cultural, social i econòmica celonina.

Hi ha moltes possibilitats: ajudant a persones més fràgils mitjançant el

voluntariat social, o amb els Voluntaris per la llengua catalana facilitant

conversa als ciutadans de Catalunya de parla no catalana que desitgen

aprendre la nostra llengua, o vinculant-se a activitats culturals, educatives

i, perquè no, de lleure i esport.

L’Esplai, sense deixar les moltes activitats que desenvolupa, sens dubte

pot canalitzar totes aquestes inquietuds. És més, cal que ho faci. Cal

participar, cal que participin els jubilats individualment i cal que participi

l’Esplai com a col·lectiu. En aquest sentit, ens satisfà que una de les

cinc esmenes enviades per l’Esplai als textos que es debatran al Cinquè

Congrés Nacional de la Gent Gran fou acceptada i s’incorporarà a la

ponència sobre Drets i deures de la Gent Gran. També és una manera

de participar.

L’Esplai de la Gent Gran

CAP Sant Celoni
del 16 d'octubre al 30 de novembre:
cal demanar dia i hora al CAP de Sant  Celoni
personalment o trucant al telèfon 93 867 41 51

a partir del 20 de novembre:
en horari d’injectables de 8.30 a 9 h i de 19 a 19.30 h

Consultori de la Batllòria
del 16 d’octubre al  17  de novembre:
tots els dimecres de 12 a 13 h

a partir del 20 de novembre:
en horari de visita d’infermeria.

Persones objecte de vacunació
• persones de 60 anys o més
• pacients amb malalties cròniques
• personal amb risc professional
• cuidadors
• embarassades (2n i 3r trimestre)

Si es té carnet de vacunacions,
cal portar-lo el dia de la vacunació

Campanya de vacunació
antigripal 2006

1. Pla especial d’actuació per a l’accessibilitat del
municipi de Sant Celoni. Aprovat per unanimitat.

2. Projecte d’establiment del Servei d’atenció
domiciliària “Xec servei”. Aprovat per unanimitat.

3. Contribucions especials per a la realització de les
obres d’urbanització del carrer de Breda de la
Batllòria. Aprovat amb els vots a favor de PSC,
ERC i ICV i, en contra, de CiU.

4. Moció perquè es posi fi a les hostilitats entre
Israel, el Líban i els territoris palestins ocupats.
Aprovat per unanimitat.

Sessió ordinària - 27 de juliol  de 2006

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.org

Grup Municipal del PSC
Grup Municipal d’ERC
santceloni@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.

L’1 de novembre, dia de Tots Sants, tenim eleccions per formar
el Parlament de Catalunya

Us preguntareu per què Esquerra fa un anunciat tant llarg;  doncs, perquè vol ser
aclaridor i evitar confusions, ja que el proper 1 de novembre votem la formació del
Parlament de Catalunya i no pas a cap president/a de Catalunya, perquè el nostre
sistema parlamentari, tant el català com l’espanyol, no és presidencialista, el que
votem són els nostres representants (parlamentaris/àries, diputat /ades), més ben
dit el que votem són llistes de partits i un cop constituït el parlament aquest
elegeix el president/a del Parlament i aquest/a encarrega en els partits amb més
representació la formació del Govern.

Aquest preàmbul no té cap importància ja que només és un preàmbul i, per tant, li
passa el mateix que al redactat de Catalunya com a nació de l’Estatut “M” aprovat
el passat 18 de juny; i us preguntareu per què li diem l’Estatut “M”, doncs, per
acontentar a tothom ja que d’aquesta manera li podem dir:
M de Miravet, M de Moncloa (Zapatero), M de Mas, M de Montilla, M de Maragall,
M de ”Macip” del Pijo-eco-socialista (Saura), M de Madrid i per a nosaltres els
d’Esquerra és la M de M... del que vosaltres ja fa dies que ja penseu....!!!!

Per tot això i per no donar més la nota amb les nostres picabaralles de partits, ja que
els únics que han guanyat amb l’Estatut “M” són: els de l’EspaÑa i la CataluÑa més
“carpetovetonica” i “rancio cosmopolita española ”.

Des d’Esquerra ens volem solidaritzar amb vosaltres i demanar-vos disculpes pel que
us ve a sobre amb la campanya, ja que aquests mateixos que es van vendre per
interessos de partit i ens han desacreditat i deixat la nostra dignitat com a poble a
l’alçada de la M..... de l’Estatut, ara us voldran vendre la M d’en Mas i d’en Montilla
que vol dir la M de supeditació al govern de Madrid.

Per dignitat, si us plau, no ens deixem ensarronar de nou,  penseu que en només
dos anys i mig de govern amb Esquerra, els catalans i catalanes hem avançat molt
més socialment que en vint-i-tres anys de govern conservador de CIU els darrers vuit
anys amb el PP, i si torna a sumar ho tornarà a fer, ja que hi tenen molts “lobbies”
junts (“la cabra sempre tira al monte ...“); només us volem recordar infraestructures
que hem fet i que farem perquè ja tenen la dotació pressupostària aprovada a Sant
Celoni i la Batllòria amb la col·laboració i participació del govern de la Generalitat:

- L’Escola de la Tordera (nova)
- L’Escola del Montnegre (renovació i ampliació)
- Institut Baix Montseny (renovació i ampliació)
- Complex Esportiu Sot de les Granotes
- Un nou Pavelló, millores al Camp de futbol
- Noves instal·lacions sanitàries /hospitalàries
- Entrades al poble,  rotondes a la C-35 (en licitació)
- Permeabilització de la via del tren, i supressió dels passos a nivell

(Gestionats davant Ministerio Fomento per un diputat d’Esquerra)
- Habitatge social

( llàstima que no hem aprovat la llei de habitatge al fer-nos fora del govern)
- I més, més, més, que la gent d’Esquerra som com som

Des d’Esquerra us demanem que us ho penseu abans de decidir-vos per qualsevol
opció i que no us deixeu entabanar pels “telepredicadors” que només faran la seva
campanya desacreditant a Esquerra des de les seves talaies periodístiques, radiofòniques
i televisives dient que si Esquerra pactarà amb uns o uns altres; doncs, us diem que
si no pacten entre ells: CIU + PSOE o CIU +PP, segur que, tant CIU com PSOE, pactaran
amb nosaltres, ja que l’objectiu de qualsevol partit no residual és arribar a governar
el seu país.

Educació, educació, educació

Ha començat un nou curs escolar en el nostre municipi sense cap incident
remarcable i amb normalitat a tots els centres. Una normalitat que no
s’improvisa, sinó que és fruit de la planificació entre l’Ajuntament i el
Departament d’Ensenyament.

Fa pocs mesos el conseller d’Educació inaugurava l’escola mancomunada
CEIP la Tordera. Ara, amb una aposta clara per l’ensenyament al nostre
municipi, s’ha creat un nou CEIP a Sant Celoni que està ubicat a l’escola
Puigdollers. La creació d’aquest centre ha estat un esforç considerable,
tant econòmic com tècnic, però molt especialment pels pares i mares, i
és per això que el grup municipal socialista vol agrair la seva dedicació i
paciència.

Actualment s’està treballant des de l’Àrea de Cultura, amb la col·laboració
del Departament d’Ensenyament, en la redacció del projecte del nou IES
Baix Montseny, un nou institut que serà possible ben  aviat. En aquesta
línia de treball, el Departament d’Ensenyament ha contractat la redacció
del projecte d’ampliació del CEIP Montnegre, que inclourà un pavelló
esportiu, tant per a la utilització del poble de la Batllòria com de l’Escola.

L’aposta de la Generalitat és cada vegada més important i fa pocs dies es
va signar un conveni de cofinançament amb l’Ajuntament de Sant Celoni
per al manteniment del CEIP Josep Pallerola (de 143.800 euros).

El Centre Municipal d’Expressió és un dels equipaments més valorats de
Sant Celoni. Acabem de rebre la notificació del Departament d’Ensenyament
d’una subvenció de col·laboració de 114.000 euros per al finançament
del curs 2006-2007.

La comunitat educativa de Sant Celoni està treballant per desenvolupar
els plans educatius d’entorn, uns plans que faran apropar les escoles a la
societat civil. Per aquest projecte, la Generalitat de Catalunya ens ha
atorgat un pressupost de 72.409 euros, més una aportació municipal de
13.000 euros¤.

Clarament veiem la tendència del govern de la Generalitat: més planificació,
més col·laboració econòmica i més suport tècnic. Segur que amb un nou
govern progressista, després de les eleccions, això augmentarà amb escreix

El Parlament representa el poble de Catalunya i per això és la institució
més important de la Generalitat. Té la seu oficial al Palau del Parlament,
que és al parc de la Ciutadella de Barcelona, però es pot reunir en qualsevol
altre indret de Catalunya, perquè la institució no és l’edifici sinó les 135
persones que la componen. Fins i tot, en temps de dictadures, el Parlament
s’ha mantingut a l’exili i ha demostrat, així, la voluntat del Poble de
Catalunya de seguir existint.

Imagineu-vos com es pot sentir un jove com jo davant la possibilitat de
ser un dels 135 representats del poble de Catalunya. Ocupo el número 29
de la llista de CiU per Barcelona, encapçalada per Artur Mas; i actualment
 CiU té 25 representants per aquesta circumscripció, per tant, tinc opcions,
però no ho tinc fàcil.

Davant d’aquesta oportunitat, que m’omple d’il·lusió, treballaré fort en
diversos camps: primer per aconseguir que amb en Mas de president, el
nacionalisme català torni a governar el País; segon, per intentar que
l’organització que dirigeixo, la JNC, obtingui el seu segon diputat, ja que
demostraria que els joves nacionalistes catalans tenim un pes important
en la representació del poble de Catalunya i, tercer, per començar a teixir
complicitats formals amb una generació que està fent forat en molts camps
de la vida i que necessita una nova manera de fer política, de sentir-la útil
i propera.

Però també vull treballar des d’una òptica territorial. Vull portar Sant Celoni
al Parlament; vull representar-hi tot el Baix Montseny. M’agradaria que en
la propera legislatura un dels catalans que representa el poble de Catalunya
fos de Sant Celoni, fos del Baix Montseny perquè som una realitat específica
i m’agradaria ser una veu.

Amb aquesta idea fa dies que pedalejo.. Amb aquesta il·lusió em poso a
la vostra disposició.

Jordi Cuminal i Roquet
Regidor de CiU a l’Ajuntament de Sant Celoni

Sant Celoni al Parlament

www.ciu.info/santceloni

El dijous, 19 d’octubre PARLEM... amb en Salvador Milà

Amics, amigues,
Acabem d’entrar a la tardor, i amb el setembre – un cop passades les
vacances i la nostra Festa Major – iniciem com si d’alumnes es tractés un
nou curs.
En el nostre cas, iniciem el segon cicle de xerrades – col·loqui
organitzades pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds de
Sant Celoni.

Si bé, el primer cicle de xerrades les vàrem adreçar a polítiques clarament
de debat i de foment del concepte de CIUTADANIA ACTIVA:

- L’Estatut de les persones.
- El Medi ambient. Nous hàbits de millora.
- L’Habitatge un dret ciutadà.
- Guanyen les dones. Feminitzem la societat.
- L’Objecció fiscal. Una manera clara de dir NO a la despesa militar.

Per el segon cicle que vàrem iniciar el passat dijous 21 de setembre hem
escollit el TERRITORI com a eix de debat.
La inauguració no ha pogut ser millor. Hem disfrutat d’una gran assistència.
Motiu?. Hem començat amb un convidat de luxe.
En Martí Boada, amic i celoní reconegut arreu per la seva defensa i estima
cap al nostre territori. La seva personal visió celonina de la Tordera, ens
va donar molts elements de reflexió.

Volem però, seguir mantenint el llistó ben alt. Donat que els nostres col·loquis
els realitzem els tercers dijous de cada mes, pretenem que pel proper dijous
19 d’octubre estigui amb nosaltres, el Conseller de Medi Ambient i Habitatge,
Salvador Milà.
Per aquestes dates, estarem immersos ja, en plena campanya electoral. Serà
un bon moment també, per a conèixer les grans línies estratègiques de
la nostra coalició. Una esquerra emergent sens dubte, gràcies al vostre suport.

Cordialment,
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Exposició itinerant (2005-2008) amb
obres procedents de la Fundació Joan
Brossa

La Rectoria Vella. Del 21 d’octubre
al 10 de desembre de 2006
Horari: de dimarts a dissabte, de 17
a 20 h; diumenges i festius, d'11.30 a
14 h i  de 17 a 20 h; dilluns, tancat

L’exposició tracta de presentar els
aspectes més significatius de la creació
de Joan Brossa (Barcelona, 1919 -
1998), tot posant en relleu la
imaginació i l'agudesa del seu
pensament. Entre els mecanismes
creatius habituals de Brossa l'exposició
en destaca els següents: les lletres de
l'alfabet, la transformació, el pas del
temps, el subterfugi i la màgia, les
associacions i la crítica de l'entorn.

A banda de la creació plàstica,
representada per catorze poemes
objecte i dotze litografies, l'exposició
també vol mostrar de manera
representativa el treball i  la
comprensió transversal de l'art de
Brossa. És per això que també inclou
dues pel·lícules –dirigides per Pere
Portabel la  i  Freder ic  Amat,
respectivament– i un espai de
documentació –amb obres literàries,
estudis, catàlegs i vídeos–, i ofereix
als ajuntaments una sèrie d'activitats
paral·leles, com recitals i espectacles
escènics. Tot plegat, juntament amb
un servei educatiu dissenyat i produït
específicament per a aquesta
e x p o s i c i ó ,  p r e t é n  a p r o p a r
l'espectador, aportant-li eines de
coneixement, contextualització i
anàlisi, al món tan divers i a la vegada
d’una coherència aclaparadora d’un
poeta que va ser un artista complet.

Joan Brossa,
poeta de la imatge

ESPAVILA!
Ara tens l’oportunitat de col·laborar

Joaquima Torras
Celonina des de fa
més de 30 anys

Banc del temps Nous parcs infantils

Kit de benvinguda La passera de Can Draper

Divendres, 6 d’octubre

Taula rodona sobre els 25 anys
d'economia celonina: de vila industrial
a vila d'acollida

 Biblioteca l’Escorxador

 A les 20 h

amb motiu dels 25 anys
de Ràdio Sant Celoni

Música Comentada

Cicle: Mozart, el geni i la seva època. 1ra
sessió. Presentat per Xavier Chavarría

 Sala Petita Ateneu

 A les 21 h

Dissabte, 7 d’octubre

Fira del vehicle d’ocasió

UBIC

Concert de piano

Jordi López. Obres de: Mozart, Lecuona,
Casablancas i Ruera

 Sala Petita Ateneu
 A les 19 h

Diumenge, 8 d’octubre

Fira del vehicle d’ocasió

UBIC

Diumenge, 15 d’octubre

Cinema a l’Ateneu

Es projectarà “Al sur de Granada” de
Fernando Colomo

 Sala Petita Ateneu
 A les 18 h

Dimecres, 18 d’octubre

Conferència- tertúlia “Un món en
canvi. Com convertir els riscos en
oportunitats?” a càrrec del Dr. Antón
Costas, catedràtic d’Economia aplicada
de la UB

 A l’Esplai

 A les 17 h

Dijous, 19 d’octubre
Xerrada amb Salvador Milà,
Conseller de Medi Ambient i
Habitatge

 Biblioteca l’Escorxador

 A les 20 h

Grup municipal d’ICV

Divendres, 20 d’octubre

Música Comentada

Cicle: Mozart, el geni i la seva època.
2a sessió.

Presentat per Xavier Chavarría

 Sala Petita Ateneu

 A les 21 h

Diumenge, 22 d’octubre
Teatre infantil

Xumet i xinxeta: En Xumet valent
i la xinxeta que escombrava
l’escaleta
Org. Xarxa Sant Celoni

 Sala Gran Ateneu
 A les 17. 30 h

Dissabte, 28 d’octubre
Sortida cultural al Monestir de
Poblet i Santes Creus

Informació i inscripcions: Rectoria Vella

Excursió d’un dia a Sant Quirze de
Besora, La Gleva i Ventolà

Organitza: L’Esplai

Diumenge, 29 d’octubre

Passejades de tardor

Gestió Forestal al Montnegre:
Fuirosos

Sortida: 9 h a l’estació de Renfe

Tarda de Dansa

Escoles: M. Ponce, E. Cortés,
Mar&ven, Mètricjazz i Grupo de
baile Sant Celoni
Org. Catalunya contra el càncer

 Sala Gran Ateneu

 A les 18 h


