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Democràcia és compromís
L’índex per participació que s’ha produït a les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya ha
donat un toc d’alerta a tota la societat catalana.
Es posa de manifest que hi ha una davallada,
qui sap si d’interès, de confiança, de compromís
o d’altres factors-  per part de la ciutadania, en
relació al sistema democràtic tal com està
configurat avui per avui. No cal caure en
dramatismes, però, si més no, és inquietant,
comprovar que es va produint un allunyament
de les persones a peu de carrer respecte la gestió
d’allò que és públic. Un dels discursos més
habituals per argumentar els motius d’aquest
fenomen, és el malament que ho fem els polítics,
l’arrogància amb la qual ens fem càrrec del que
és de tothom o l’interessats que estem a mantenir
el poder. I ben segur que hi deu haver dosis
–diferents en cada cas- d’aquests ingredients. I
encara més segur, que cal polir fermament
aquestes actituds. Tanmateix, és bo, ni que sigui
per un moment, observar la complexitat de la
gestió d’una institució pública i tot el que
comporta per a les persones que d’una manera
o altra hi estem implicades. Fer-hi un acostament
–ni que sigui de manera esporàdica- ens pot
ajudar a comprendre una mica millor el perquè
de moltes coses. Per això, vull remarcar
novament, el gran valor d’iniciatives com ara el
sistema de participació en projectes concrets,
que mitjançant la campanya Actua, fem poble,
s’ha encetat recentment. Avui, és imprescindible
que els ciutadans i ciutadanes coneguem més
a fons com funciona una administració, quins
procediments, quines eines, quins debats s’hi
generen… Només amb coneixement, amb rigor,
amb implicació real i directa, podrem avançar
tots plegats i amb sentit crític, cap un model
democràtic més participatiu, que vol dir, més
obert però també més compromès. No n’hi ha
prou amb la queixa, no n’hi ha prou amb la
denúncia, cal prendre la iniciativa des de l’esperit
cívic més noble i generós. Per això us vull animar
perquè, si ho desitgeu, us incorporeu als grups
de participació que ja han començat a treballar.

A punt d’acabar el 2006, des de l’Ajuntament
volem oferir una visió del Sant Celoni que es va
configurant arran de l’acció privada i pública.
SANT CELONI: TOTS SENTITS és una mostra
senzilla i directa de l’evolució que experimenta
i experimentarà properament la nostra vila. La
trobareu a can Ramis, fins a finals de gener. Els
càrrecs electes assumim la nostra responsabilitat
però estem segurs que molta gent també hi
veurà reflectida la seva aportació –individual,
com a entitat, com a empresa, com a
col·lectiu…- i que, si més no, servirà per conèixer
una mica millor el camí que anem seguint.

Com que Sant Celoni ha fet bondat i ha treballat
de valent, segur que els Reis de l’Orient seran
generosos i ens portaran molts regals per al
poble. Us trasllado un sincer desig de felicitat
per als dies de festa que s’acosten, en nom de
tots i totes els que treballem a l’Ajuntament.

Bon Nadal i Feliç 2007!

La campanya, que ha implicat la col·locació de dues lones a la façana de l’Ajuntament
i banderoles al carrer, tenia com a principals objectius crear notorietat, que els celonins
i celonines es preguntessin de què anava i tinguessin un cert interès en conèixer el
projecte que hi havia al darrere. És aquesta campanya la que va finalitzar el passat 30
d’octubre havent assolit l’impacte que es buscava.

El que no ha fet res més que començar és el Projecte “Actua, fem Poble”, una nova
manera de participar, en què s’ha convidat els veïns i veïnes de Sant Celoni a actuar i
fer poble, tot treballant projectes concrets que recullen les inquietuds ciutadanes sorgides
de la diagnosi participativa i amb unes característiques que els fan viables (que no
depenen d’altres administracions, de durada limitada, vinculants de principi a final...).
L’objectiu del projecte és trobar mecanismes perquè els ciutadans i ciutadanes de Sant
Celoni puguin implicar-se més a fons en les polítiques públiques i prendre part en les
decisions.

De moment, i, com ja s’ha vingut anunciant en L’informatiu i el web municipal, s’està
treballant en quatre projectes concrets amb la participació de prop d’un centenar de
persones. Cada un dels projectes té la seva dinàmica de treball i els seus objectius
específics, tots però seran una realitat el primer trimestre del 2007.

 La ciutadania celonina ja
participa en la gestió de 4
projectes municipals

Què ha passat amb la lona de la façana de l’Ajuntament? Ja s’ha acabat
el projecte de participació ciutadana? Per poder respondre aquestes
preguntes cal diferenciar entre el que ha estat la campanya de
comunicació i els seus resultats: en aquests moments, prop d’un centenar
de ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni treballen activament en els
primers 4 projectes participatius (El Banc del Temps, la Passera de Can
Draper, el Kit de Benvinguda i els Nous Parcs Infantils).

La campanya de comunicació ha aconseguit
engrescar prop d’un centenar de persones

Actua, fem Poble”, una nova manera de participar

Els resultats d’aquests primers projectes, el grau d’implicació de la ciutadania i els
suggeriments que sorgeixin han de servir per anar identificant altres projectes o iniciatives
susceptibles de treballar-se amb la participació de la ciutadania i garantir, així mateix,
la independència del procés i la seva objectivitat.
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El passat mes de novembre assistirem a les Jornades Formatives

“Construyendo ciudades participativas” que va organitzar la

Federació Espanyola de Municipis y Provincias.

L’objectiu de les jornades era:

- analitzar els models participatius dels ajuntaments,

- reflexionar i debatre sobre la participació ciutadana, i

- concretar l’Agenda Local per a la Participació.

Vàrem participar en el grup de treball: “Incorporación individual

de la ciudadania en la construcción de la ciudad”.

Al llarg de la jornada, va quedar palès, un cop més, com des de la

ciudadania celonina seguim obrint noves vies participatives i

innovadores mitjançant el projecte “Actua. Fem poble” com a una

nova manera d’implicar-nos en el disseny del nostre municipi.

Us animem, per tant, a seguir aportant la vostra il·lusió i esforç, en

els projectes que conjuntament anirem treballant.

Sant Celoni s’ho mereix!

El projecte “Actua, fem Poble” persegueix tota un sèrie d’objectius

que s’han aconseguit amb escreix. Aquests objectius buscaven la

creació d’espais de comunicació i relació entre el consistori i els

veïns/es de cada barri, i entre els mateixos veïns/es,  per tal de:

 - Fomentar la participació de la ciutadania en la diagnosi i resolució

de les problemàtiques de la ciutat; actualment s’estan treballant 4

projectes concrets, tenint molt en compte els seus suggeriments.

- Reforçar i fomentar la xarxa associativa.

 I tot això per fomentar la cultura participativa de la ciutadania i

millorar  la gestió del consistori, adequant les polítiques públiques

a les necessitats reals de Sant Celoni i la Batllòria.

L’èxit del projecte recau en part amb el trencament de la formalitat

i rigidesa en què se solia treballar els temes de participació; aquest

trencament en la formalitat permet crear un vincle de sinceritat que,

alhora, assenteix la comoditat i implicació dels veïns/es i ha de

permetre analitzar i modificar irremeiablement el funcionament

intern de l’administració.

Aquesta és una altra de les fites de l’Acord de Govern que van signar

a l’iniciï d’aquesta legislatura les 3 forces del govern municipal.

Des d’aquestes línies us
volem engrescar a participar
en aquests projectes i altres
iniciatives que vagin sorgint
i per treballar de forma
conjunta, perquè entre tots,
“fem poble!”. Només una
actitud engrescadora per
part de tothom permetrà
q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó
esdevingui quelcom més
que un projecte.

Josep Alsina
2n tinent d’alcalde
Regidor de Comunicació,
Joventut i
Desenvolupament
alsinalj@santceloni.org
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El Centre Cívic les Casetes reforçarà la seva activitat amb la
construcció d’unes pistes de petanca a l’espai lliure que hi ha
davant de l’equipament. Es realitzaràn amb sauló compactat i amb
paviment perimetral de panot. També s’hi instal·larà bancs,
papereres, i s’enjardinarà l’entorn.

En la sessió del passat  dia 8 de novembre de la Comissió
Permanent del Consell Poble de La Batllòria, es presentà
l’empresa redactora del projecte del pont per a vehicles i
vianants sobre el riu Tordera al seu pas pel nucli de La
Batllòria i les primeres idees al respecte. Es planteja un pont
de 101m de longitud i una amplada de 6,5m., dels quals 3m.
corresponen a l’amplada de calçada i 3m. a l’ample pel pas
de vianants, amb una protecció de 0,5m. entre ells. La solució
estructural consisteix en un tauler mixt acer corten i formigó
amb dos trams de llums, 50 + 50m., i un pila central de
secció circular. Es preveu tenir un document per a sotmetre
a debat a mitjans del proper mes de desembre.

 Noves Pistes de Petanca a la Batllòria

S’ha aprovat provisionalment el projecte d’urbanització de
la UASU 47 juntament amb els carrers Folch i Torres, Esteve
Brunell i Francesc Moragas. La millora, a més dels
corresponents serveis generals, planteja una zona amb clar
predomini dels espais per a vianants i bicicletes, que
connectarà amb el nou sector Torrent del Virgili (P-12). En
aquest sector els ajuntaments de Santa Maria i de Sant Celoni,
han arribat a un acord de col·laboració per a l’endreça del
tram final del Torrent, que fa de partió entre ambdós
municipis.

 Aprovat el projecte d’urbanització dels carrers Folch i Torres,
Esteve Brunell i Francesc Moragas

 El projecte del Pont de la Tordera ja en redacció
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 El Servei de Borsa local de lloguer
d’habitatges obrirà properament

 Els habitatges de lloguer a les Torres en construcció
S’han començat les obres dels 36 habitatges protegits de lloguer al solar cedit per l’Ajuntament a la societat Proviure, en el sector Les
Torres. Les bases de l’adjudicació d’aquests habitatges contemplen que es destinin 2 habitatges a persones amb minusvalidesa, 15 per
a joves entre 18 i 35 anys, 10 habitatges per a gent gran (majors de 60 anys), 7 habitatges per a la població en general i 2 per a la
Fundació Acció Baix Montseny.

L’Ajuntament ha iniciat els tràmits per la
contractació d’un servei de borsa local de
lloguer d’habitatges, per tal de mediar en
els arrendaments de vivendes i oferir
avantatges econòmics, jurídics i tècnics als
llogaters, i garanties pel que fa al cobrament
i al bon ús de l’habitatge als propietaris.

Aquesta s’oficina s’instal·larà a l’edifici el
Safareig, al c/ Campins, 12, on s’ubica també
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), amb
atenció directa al públic els dilluns, dimecres
i divendres de 10.00 a 13.00h. i els dimarts
i dijous de 17.00 a 19.00h. de la tarda.

La nova oficina tindrà els següents objectius:

1. Informar a propietaris i arrendataris sobre
els serveis, programes i ajuts vigents en
relació al lloguer d’habitatges.

2. Portar un registre de sol·licitants
d’habitatge de lloguer.

3. Captar habitatges lliures per incloure’ls
dins la Xarxa de Mediació per el lloguer
social o en la borsa de lloguer jove.

4. Gestionar la signatura i resolució dels
contractes, i controlar el pagament de les
rendes del lloguer.

5. Tramitar les sol·licituds d’ajuts i
subvencions de les quals puguin beneficiar-
se les parts implicades, fins l’abonament
corresponent.

6. Contractar les assegurances de caució i
multirisc i ocupar-se de la resolució
d’incidències que puguin sorgir.

Calendari previst per a l’adjudicació

Lliurament de claus.

Presentació
sol·licituds

Abril i Maig  2007

Període de presentació de la documentació
requerida a les bases i inici del període de

revisió de la documentació presentada.

Sorteig Desembre 2007
Sorteig dels adjudicataris i recordatori de la

documentació a presentar. Sorteig de la llista
d’espera.

Lliurament de claus Febrer 2008

L’informatiu

Ramon Segarra
Regidor ponent

d’Habitatge

“La creació i la
participació en

ponència,  ens ha
portat a

aconseguir els
objectius en

infraestructures i
habitatge ... i
continuarem

treballant pels
ciutadans i

ciutadanes de
Sant Celoni i la

Batllòria..."
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 Millores als vestidors, espais comuns i enllumenat de les pistes
municipals d’atletisme
Recentment s’ha completat la redacció del projecte de reforma i adequació dels vestidors d’aquest equipament, que defineix les actuacions
necessàries per a complir les exigències d’accessibilitat i permetre així que persones amb mobilitat reduïda puguin fer ús de les
instal·lacions. Concretament s’adaptarà l’accès a la zona de vestidors, adequant dos dels quatre vestidors. També s’adaptarà una zona
de grades i es construirà un nou lavabo públic adaptat.

A més, s’aixecarà una planta sobre l’edifici, que acollirà espais per a les entitats i una sala de musculació i s’ampliarà l’enllumenat de
les pistes, tot adaptant-lo a la nova normativa lumínica i augmentant la qualitat i la intensitat de la llum.

 Pla especial de Telecomunicacions
L’Ajuntament iniciarà en breu un procés d’ordenació i planificació de les infraestructures de radiocomunicació, per tal de fer compatible
la prestació dels nous serveis amb les consideracions de qualitat urbanística i ambiental que fixen les normatives vigents. El Pla es
redactarà amb assessorament tècnic especialitzat en matèria de telecomunicacions i hom preveu que posarà les bases per a l’elaboració
de l’ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació.

Prèviament, i en col·laboració amb l’agència LOCALRED, s’ha fet una anàlisi de les instal·lacions de telefonia mòbil existent al municipi,
així com dels programes de desenvolupament futur de les xarxes de telefonia mòbil. D’aquesta manera s’han identificat les mancances
i necessitats i s’ha pogut fer una primera aproximació a les ubicacions idònies per a les futures infraestructures de radiocomunicació.

 El consum de l’enllumenat públic
de Sant Celoni és molt eficient
Els primers resultats de l’anàlisi energètic dels equipaments municipals i de l’enllumenat públic que s’està duent a terme a Sant Celoni,
mostren un consum de l’enllumenat molt eficient, per sota de la mitjana catalana. Si el consum per habitant a Catalunya se situa al
voltant dels 180-200 kWh/hab, aquesta ratio a Sant Celoni es troba en 94,45 kWh/hab, gairebé un 50% menys.

Aquest estudi indica també que l’enllumenat representa un 38 % del consum municipal global (equipaments i edificis públics, més
enllumenat) mentre que la mitjana catalana està al voltant del 50-60%. Aquestes dades permeten identificar els equipaments i edificis
públics on cal incidir per tal de millorar la gestió energètica municipal. En concret sis edificis municipals suposen el 55% del consum
total dels equipaments (CEIP Pallerola, Centre Municipal d’Expressió, Pavelló d’Esports, Rectoria Vella, CEIP Montnegre i Casal d’Avis),
aquest consum arriba al 78% si considerem els 10 primers del rànking.

Amb la segona fase del treball que es preveu abans de finalitzar l’any es podrà comptar amb un conjunt d’indicadors d’eficiència
energètica dels equipaments municipals i amb un pla d’acció per l’eficiència energètica tant a nivell de l’enllumenat com dels
edificis podent quantificar el potencial d’estalvi.



Durant aquesta tardor i hivern s’iniciaran
diferents feines de restauració ambiental del
riu Tordera al seu pas pel municipi de Sant
Celoni. Es tracta d’una sèrie de treballs amb
un objectiu comú, la millora ambiental del
riu, orientats a la correcció del drenatge, la
recuperació de les funcions ecològiques i la
millora de la qualitat paisatgística. El projecte,
que parteix d’un treball previ fet des de
l’Ajuntament per avaluar les propostes de
restauració, és fruit d’un conveni de
col·laboració entre l’ACA, la Fundació Natura
i l’Ajuntament. L’equip de L’Observatori de la
Tordera, que estudia i monitoritza l’estat
socioecològic del riu, forma part de la comissió
de seguiment del projecte.

Les actuacions que es preveuen portar a terme
són les següents:

1) Neteja del conjunt de l’espai. S’han detectat
zones amb moltes deixalles. Són abocaments
incontrolats on s’acumulen residus de tota
mena (ferralla, restes de formigó, materials

d’obra, pneumàtics, escombraries...). A causa
de l’elevat volum de les restes en alguns
indrets, cal fer la retirada amb l’ajut de
maquinària pesada. També es fa una revisada
manual en cadascuna de les àrees d’actuació.
Per tal de dificultar aquest mal costum,
s’estudiarà la possibilitat de regular els
accessos a les vores del riu.

2) Millora morfològica. Les terrasses de la
Tordera han estat sotmeses a les pressions de
les diferents infraestructures de l’espai més
adjacent. Aquestes pressions han significat,
en la major part de casos, canvis en la
topografia, amb recreixements dels bancals
i motes que han provocat disfuncions en el
correcte desguàs de les avingudes. Aquest
projecte incorpora actuacions per a la
restauració morfològica d’un tram localitzat
davant el polígon industrial Nord-est, al
marge dret del riu, mitjançant l’eliminació
de la mota i el reperfilat natural de la terrassa,
complementat amb l’ús de tècniques de
bioenginyeria i revegetació per a protegir-la
de l’erosió i millorar  la connectivitat biològica.

3) Gestió de la vegetació. La invasió dels
hàbitats fluvials per part d’espècies exòtiques,
com la canya o l’acàcia, és un dels problemes
principals alhora de recuperar els ecosistemes
de ribera. Per això, en alguns espais
emblemàtics, com el Pont Trencat, i en altres
zones on es fan millores ecològiques i
paisatgístiques, es vol procedir a retirar
aquestes espècies i a revegetar amb espècies
autòctones que proporcionin ombra ràpida i

dificultin el rebrot de les invasores.

4) Millora ecològica i paisatgística. En aquest
aspecte es realitzen diferents actuacions. La
més important és el reforçament de les
comunitats vegetals naturals en diferents
zones dels marges del riu. Amb això es pretén
assolir un recobriment més continuat del bosc
de ribera, tot garantint la funció de corredor
biològic del riu i l’estabilització de marges on
sigui necessari. S’afavoriran diferents tipus
de bosc de ribera, com ara salzedes, vernedes
i pollancredes, sempre acompanyades amb
altres espècies d’arbres i arbustos. Una altra
actuació serà corregir l’impacte paisatgístic
d’alguna de les esculleres existents, així
com de la proximitat de les indústries. Es
tracta d’afavorir el recobriment de les
esculleres amb vegetació autòctona mitjançant
el condicionament i plantació d’espècies que
formen un tapís com el lligabosc, l’arítjol o el
llúpol, i d’estaques de tamariu i salze a la part
baixa de les esculleres. La creació de pantalles
visuals davant les indústries es vol fer amb
diferents tipus d’arbres, com el freixe o
l’avellaner, i sempre en col·laboració directa
de les mateixes empreses. També s’ha valorat
la possibilitat de crear una zona de reproducció
de la llúdriga.

El finançament del projecte va a càrrec de
l’ACA, amb un 70% i, de la Fundació Natura,
per mitjà de diversos patrocinadors, el 30%
restant.

Arranjament de vials al sector
del Turó del Puig de Bellver
Durant la primera quinzena de desembre
s’executen obres d’arranjament en diversos
carrers no urbanitzats al sector del turó del
Puig de Bellver, per tal d’atendre les necessitats
de manteniment periòdic d’acord amb el seu
deteriorament actual (presència de xaragalls,
sots, etc.).

 Projecte de restauració ambiental del riu Tordera a Sant Celoni

 Enjardinament al Cementiri
de Sant Celoni
Durant el mes d’octubre s’han fet diverses
actuacions per posar al dia l’enjardinament
del Cementiri Municipal. Les més importants
s’han centrat en el passadís d’entrada, on
s’han remodelat els tres parterres de la zona
de la capella. En el primer s’ha fet una tanca
de boix, per separar el passadís dels nínxols
del camí principal, i s’ha condicionat amb
plantes reptants. Els altres dos parterres s’han
fet de nou i s’hi han posat plantes aromàtiques
i arbusts.

Aquests treballs, amb un import de 3.811euros,
consisteixen en perfilat, anivellament,
aportació i estesa de tot-ú i compactació
posterior.

 Nova àrea de joc infantil
a la Batllòria
La Batllòria disposa, des del mes de novembre,
d’una nova àrea de joc infantil  situada a la
zona verda delimitada pels carrers d’Olzinelles,
de Breda, del Camí Ral i dels Furiosos. Aquest
nou parc infantil, al qual properament s’hi
afegirà una altra nova àrea de jocs de major
dimensió al solar municipal del carrer de les
Escoles, disposa dels elements següents
adreçats, sobretot, als més menuts:

- 2 jocs de molla individuals per a infants de
0-6 anys.

- Gronxador individual amb seient tipus bressol
per a infants de 0-3 anys.

- Tobogan petit en forma d’ànec  per a infants
de 0-3 anys.

 Reasfaltat al carrer Ramis
A mitjans de novembre s’ha dut a terme el
reasfaltat del carrer Ramis, entre el carrer de
Sant Fe i el passeig dels Esports. Es tracta de
la primera intervenció del conjunt d’actuacions
de reasfaltats de carrers que es duran a terme
durant els propers mesos.
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 Ordenances fiscals per a l'any 2007

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Col·lectiu
/ Activitat Tipus de Bonificació Procediment

de sol·licitud Període Lloc de sol·licitud

Famílies
nombroses

Per a propietaris:
-Instància.
-Volant d’empadronament.
-Copia del carnet de
família nombrosa.

-Núm. de compte
corrent on fer l’ingrés

-Còpia del rebut
de l’IBI pagat.

De setembre
a desembre
de l’any en

que es
sol·licita la
subvenció.

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Col·lectiu
/ Activitat Tipus de Bonificació Procediment

de sol·licitud Període Lloc de sol·licitud

Arranjament
de façanes
d’edificis

Per a llogaters:
-Instància
-Carnet de família
nombrosa

-Núm. de compte corrent
on fer l’ingrés

-Còpia del contracte de
lloguer i del rebut del
mes de gener

Exempció total - Especificar en Instància
de sol·licitud de llicència Tot l’any

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

Obres que
 incorporin

sistemes
d’aprofitament
tèrmic o elèctric

de l’energia
per autoconsum

Bonificació del 95%
- Especificar en Instància

de sol·licitud de llicència

- Documentació tècnica
acreditativa

Tot l’any
Oficina

d’Atenció
Ciutadana

Instal·lacions i obres
de remodelació que

afavoreixin les
condicions

d’habitabilitat i
accés de les

persones amb
disminució física o

psíquica i de les
obres d’instal·lació

d’ascensors a
habitatges ja

construïts.

Bonificació del 90%

- Especificar en Instància
de sol·licitud de llicència

- Documentació tècnica
acreditativa

Tot l’any
Oficina

d’Atenció
Ciutadana

el Safareig
Campins, 24

93 864 12 00

Béns immobles
destinats a habitatges
on s’hagin intsal·lat

sistemes per a
l’aprofitament

tèrmic o elèctric
de l’energia

solar per autoconsum

Bonificació del 15%

-Instància.
-Adjuntar documentació
acreditativa que les
instal·lacions per a
producció de calor
inclouen col·lectors
homologats per la
Generalitat, d’acord amb
allò establert a l’article
8.4 de l’ordenança
reguladora de l’IBI

Per a l’any
2006: de gener

a abril.
Per anys

posteriors: fins
31 de

desembre de
l’any anterior

al qual se
sol·licita la
subvenció.

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

el Safareig
Campins, 24

93 864 12 00

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant
Celoni ha aprovat les ordenances fiscals
per a l'any 2007 que suposen una pujada
mitjana d’un 2,91 % del conjunt d’impostos
i taxes. L’increment més important

correspon a la taxa de recol l ida
d’escombraries, d’un 5%, que va lligat a
l’augment del preu del servei per part de
l’empresa concessionària. D’altra banda,
es mantenen les bonificacions introduïdes

els darrers anys (veure quadre annex) i
augmenta la subvenció a les famílies
nombroses que s’atorga en l’Impost de
Béns Immobles (IBI).

-Famílies nombroses
de fins a tres fills:
subvenció màxima
de 72 euros

- Famílies nombroses
de quatre fills:
subvenció màxima
de 89 euros

- Famílies nombroses
de més de quatre
fills: subvenció
màxima de 106
euros

Francesc Garcia
Regidor d’Economia

" L’Ajuntament
de Sant Celoni
augmenta les
ordenances
fiscals per sota
de la inflació i
manté i potencia
les bonificacions
i subvencions als
ciutadans de
Sant Celoni"



9

L’informatiu

Punt 7 Ràdio
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Col·lectiu
/ Activitat Tipus de Bonificació Procediment

de sol·licitud Període Lloc de sol·licitud

Activitats que
disposin per a

l’ús propi,
l’energia solar o
altres energies
renovables o

energia
produïda a
partir de

sistemes de
cogeneració.

Bonificació del 10%
De març a
maig de

l’any en que
es sol·licita la
subvenció.

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

-Especificar en Instància
de sol·licitud de
llicència d’activitat

-Adjuntar
documentació
acreditativa de
l’aplicació i efectiva
dels sistemes

Activitats
dedicades a la

producció
d’energia solar o
altres energies
renovables o
l’activitat de

producció
d’energia  a

partir de
sistemes de

cogeneració.

Bonificació del 10%

-Especificar en Instància
de sol·licitud de
llicència d’activitat

-Adjuntar
documentació
acreditativa de
l’aplicació i efectiva
dels sistemes

De març a
maig de

l’any en que
es sol·licita la
subvenció.

Oficina
d’Atenció
Ciutadana

Punt 7 Ràdio
IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (plus vàlua)

Col·lectiu
/ Activitat Tipus de Bonificació Procediment

de sol·licitud Període Lloc de sol·licitud

Transmissió de
terrenys per

herències, pels
ascendents i

descendents de
primer grau i els

cònjuges de
difunts.

Bonificació del 30%

Règim d’autoliquidació
amb obligatorietat, en
tot els casos, de declarar
les dades i determinar

el deute tributari. Actes
intervivos:

30 dies hàbils

Actes per
causa de

mort:
6 mesos.

Oficina que
l’Organisme

de Gestió
Tributària

Carretera
Vella núm. 5,

baixos

93 867 45 41

Punt 7 Ràdio
TAXA D’ESCOMBRARIES

Col·lectiu
/ Activitat Tipus de Bonificació Procediment

de sol·licitud Període Lloc de sol·licitud

Jubilats o
pensionistes

empadronats a
Sant Celoni.

Cal que la unitat
familiar obtingui uns

ingressos que no
sobrepassin el salari

mínim
interprofessional i que
no siguin propietaris

de més d’un
habitatge.

Quan estiguin
empadronades dues
persones els ingressos
no han de superar el

115 % del salari
mínim, i quan hi hagi
empadronades més
de dues persones el
límit és el 120% del

salari mínim.

Bonificació del 50%

-Instància
-Volant d’empadronament
-Document acreditatiu
dels ingressos mensuals
dels residents al domicili

Del 18 d’abril
al 17 de juny

Oficina
d’Atenció
Ciutadana
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 El Ple aprova la política ambiental de l’Ajuntament
de Sant Celoni
El 2 de novembre, el Ple Municipal va aprovar la Política ambiental de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb una declaració de principis que
garanteix la millora continuada del comportament de la institució en relació al medi ambient per mitjà de la implantació d’un sistema
de gestió ambiental que requereix la implicació activa del personal. Inicialment aquest sistema s’està implantant als equipaments municipals
el Safareig i el Centre Municipal d’Expressió, tot i que està previst anar ampliant el seu abast de forma progressiva.

Les darreres setmanes del mes de
desembre i l’inici del nou any estan plenes
de celebracions que augmenten la
quantitat de residus que produïm. Per
exemple, l’augment del consum de cava
i licors comporta la generació d’una gran
quantitat d’ampolles de vidre, en els regals
s’utilitzen caixes i embalatges i els arbres
de Nadal es converteixen en residu en
acabar les festes.

Què podem fer aquest Nadal per tenir
cura del medi ambient? A continuació
teniu algunes propostes, però si en voleu
saber més, visiteu el web de l’Ajuntament.

- Porteu els residus que genereu – ampolles
de cava, caixes de cartró, envasos i
embolcalls, restes de menjar – als
contenidors corresponents.

- Eviteu els aliments i regals que estiguin
excessivament embolcallats.

- Feliciteu el Nadal amb targetes
electròniques. A Internet trobareu moltes
pàgines web que ofereixen aquesta opció.

- Escolliu regals que siguin útils per a la
persona a qui van destinats. A les
botigues de comerç just trobareu regals
originals.

- Podeu fabricar els guarniments nadalencs
i les targetes de felicitació de Nadal a
casa reutilitzant objectes, en comptes de
comprar-los fets.

- Reaprofiteu cintes, llaços i paper
d’embolicar regals per a altres ocasions.

- Compreu arbres de Nadal de viver.

- Eviteu les joguines sexistes, bèl·liques,
de PVC o que necessitin piles.

- Recordeu que per guarnir la llar no s’han
de recollir espècies protegides com el
grèvol o el galzeran i s’ha d’evitar recollir
molsa per fer el pessebre.

- Quan acabin les fetes, porteu l’arbre de
Nadal al punt de recollida més pròxim.
Amb la matèria vegetal es fa compost,
un adob orgànic per a l’agricultura i la
jardineria.

Sabíeu que? ...Durant les festes de Nadal
la producció de residus de vidre
augmenta un 30% i, la de paper-cartró,
un 25%.

El respecte pel medi ambient i l’entorn natural del municipi de Sant
Celoni són objectius bàsics d’aquest Ajuntament per a garantir la
qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Celoni es

COMPROMET
a implantar un Sistema de gestió ambiental (SGA) d’acord al Reglament
CE/761/2001, pel qual es permet que les organitzacions s’adhereixin amb
caràcter voluntari a un Sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals
(EMAS).

L’Ajuntament de Sant Celoni (a través d’aquesta política ambiental i
la implantació del SGA) vol assolir la progressiva integració dels
aspectes ambientals en les tasques diàries, i promoure
l’ambientalització en la gestió de cada una de les seves àrees a partir
dels següents

PRINCIPIS AMBIENTALS

- Contribuir al desenvolupament sostenible i equilibrat del municipi
de Sant Celoni, en relació a l’àmbit econòmic, la protecció ambiental
i la integració social, dins el marc de la millora contínua.

- Garantir i assignar tots los recursos necessaris per a la implantació
del SGA, d’acord a la definició i documentació dels objectius i fites
ambientals. Aquests seran revisats i actualitzats periòdicament
pels seus responsables.

- Prevenir la contaminació amb la implantació de les mesures
necessàries per  reduir els impactes ambientals directes i indirectes,
amb la priorització de mesures de minimització, reutilització,
reciclatge i recuperació dels materials emprats.

- Assegurar el compliment dels requisits legals d’aplicació i altres
de caràcter voluntari, aplicables en tot moment i assumibles per
l’Ajuntament de Sant Celoni.

- Sensibilitzar i formar al personal sobre la seva responsabilitat en
la gestió ambiental de l’organització, per garantir que estan informats
i entenen la política ambiental, els objectius i les seves  obligacions.

- Garantir el compliment, per part de subcontractistes i proveïdors,
dels compromisos ambientals aplicables a la seva activitat.

- Informar i posar a disponibilitat de la població, visitants i altres
agents socioeconòmics que actuïn en el municipi els esmentats
principis generals de la gestió ambiental municipal.

- Revisar periòdicament la política ambiental per tal garantir la
seva adaptació a les noves necessitats de l’organització generades
per les exigències del seu entorn.

Què podem fer aquest Nadal per tenir cura del medi ambient?
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 Commemoració del Dia
Internacional contra la Violència
de Gènere
Amb l’objectiu de commemorar el Dia Internacional contra la
Violència de Gènere, l’Ajuntament de Sant Celoni va organitzar el
passat 21 de novembre un videofòrum a l’Ateneu a partir de la
pel·lícula Las mujeres de verdad tienen curvas. La regidora de
Comunitat, Lourdes Donado, va fer la presentació de l’acte i a
continuació alumnes del Centre de Formació d’Adults del Baix
Montseny van llegir el manifest contra la violència de gènere. En
aquesta línia, dissabte 25 al vespre, també a l’Ateneu, es va
representar l’obra El don de arder. Dones que estan canviant el
món organitzat per l’Associació de Dones Progressistes del Baix
Montseny. La recaptació s’ha destinat a una casa d’acollida per a
dones del Vallès Oriental.

 1a trobada de dones
celonines
Dissabte 25 de novembre es va fer a Sant Celoni la primera trobada
de dones celonines. Sota el lema “Anima’t Dona!”, es van parlar
de temes tan diversos com els usos del temps, pensant en el temps
que les dones dediquen a tasques productives (laborals),
reproductives (casa i família) i d’oci (gaudir), i amb el poc temps
que es dediquen per a la seva persona; la utilització dels serveis
municipals, en funció de si aquests cobreixen les necessitats des
del punt de vista de les dones i, de les xarxes de relació, com al
llarg de la història les dones han establert xarxes relacionals entre
elles per cobrir les necessitats de la vida quotidiana i reivindicar
la seva condició.
Les dones participants a la trobada van considerar la possibilitat
de crear xarxes d’interrelació comarcalment, de donar continuïtat
a la trobada per realitzar-ne una segona, i de trobar un espai en
el qual poder reunir-se i fomentar activitats per al col·lectiu femení.

 Joan Castaño, vicepresident
de la Xarxa Local de Prevenció de les
Drogodependències
L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, ha estat escollit vicepresident
de la Xarxa Local de Prevenció de les Drogodependències de la
Diputació de Barcelona. La Xarxa es va constituir el dia 28 de
novembre a Barcelona amb el nomenament dels regidors/regidores
membres del Comitè de Coordinació, així com de la vicepresidència.
Joan Castaño assumeix el càrrec amb el compromís de treballar
activament en la política de prevenció de les drogodependències,
a les comarques de Barcelona, que li comporta el càrrec, i a Sant
Celoni, continuant reforçant el programa de prevenció i de formació
i d’inserció El Tritó Baix Montseny

 El Consell Consultiu de la Gent Gran del
Vallès Oriental es reuneix a Sant Celoni
La Biblioteca l'Escorxador va acollir el 17 de novembre la V
Assamblea del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental.
La presentació de l’Assamblea va anar a càrrec del president del
Consell Comarcal del Vallès Oriental, de l’alcalde de Sant Celoni,
Joan Castaño i, de la consellera de Polítiques Socials del Consell
Comarcal, Maria Cabot. Entre altres temes, es va parlar del 5è
Congrés Nacional de la Gent Gran, del projecte de participació
ciutadana Actua. Fem poble de Sant Celoni o de Gent Gran i
participació.

Els dies 26, 27, 28 i 29 de desembre
tindrà lloc al Pavelló Municipal
d'Esports una nova edició del Parc
de Nadal que enguany comptarà
amb una novetat, el Parc de Nit
que tindrà lloc el dia 29 de
desembre de 20 a 23.30 hores.

El Parc acollirà diferents activitats que
ofereixen cobertura a la franja d’edat
que va dels 0 als 18 anys: jocs de
tau la ,  in f lab les ,  karaoke ,
maquillatge, Scalextric, biblioteca,
ludoteca infantil, espai de la
diversitat, espai de les entitats, etc.
L’espai  de l ’esport oferirà

l’oportunitat de participar en el
repte de l’aventura, amb un ampli
i complet circuit aeri: pont penjant,
tirolina, etc., rocòdrom i i tir amb
arc.

El Parc de Nit és la novetat de
l’edició d’enguany. El 29 de
desembre a les 20 hores, el Parc
obrirà les portes a les persones
adultes i joves com a punt de
trobada per tal de poder gaudir de
les diferents activitats que ofereix
el Parc. Un espectacle  farà de pont
entre la sortida d’infants i l’entrada
d’adults i joves. Les activitats fixes

(aventura, inflables, rocòdrom,
Scalextric, ludoteca, jocs de taula...)
continuaran obertes fins a les 23.30
hores.

Parc de Nadal
26 de desembre de les 17 a les 20 h

27, 28 i 29 de desembre d’11 a 14 h
i de 17 a 20 h

Parc de Nit

29 de desembre de 20 a 23.30 h

El Parc de Nadal estrena Parc de Nit per a joves i adults
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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 90 gossos i 39 gats. Les següents imatges

corresponen a alguns dels animals recollits durant el mes de novembre.

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).

 Curs de salsa
Després de l'èxit del curs de balls de saló que es va fer en el darrer
trimestre del curs escolar, ja ha començat a l'Ateneu un nou curs
de salsa. Es fa tots els diumenges a la tarda. Hi ha alumnes d'edats
compreses entre els 20 i els 50 anys.

Divendres, 17 de novembre, a les 11 de la nit a la Sala Petita de
l'Ateneu, va actuar La Célula Durmiente, grup guanyador del Sant
Celoni Sona! Concurs 2006. Més d'un centenar de persones van
gaudir d’una bona estona de música, ballant i animant-los a tocar
més temes fins a l'últim moment. D’aquesta manera es va tancar
la primera edició del concurs Sant Celoni Sona! que pretén
promocionar els grups de música amateurs o semiprofessionals
locals i de la segona edició del qual ja s'estan ajustant els úlitms
detalls de les bases que no trigaran a sortir publicades.

 Celebració
de Santa Cecília
Dimecres 22 de novembre, el Centre Municipal d’Expressió-
 Escola de Música va celebrar la festivitat de Sta. Cecília,
patrona dels músics. A l'Escola de Música es van preveure
diverses activitats adaptades a les edats dels participants: els
alumnes de 4 i 5 anys van fer un taller de construcció
d'instruments musicals; els de 6 i 7 anys, tallers diversos i
els alumnes a partir de 8 anys van participar en un taller de
danses que va comptar amb la col·laboració de l'entitat
Passaltpas.

 Audicions mensuals a partir de
novembre
El mes de novembre, l'Escola de Música ha començat una nova ronda
d'audicions que se celebren l’última setmana de cada mes. L'objectiu
d'aquestes audicions és el d'afavorir que els alumnes de l'escola
puguin tocar davant d'un públic. Són audicions àgils i amenes que
recomanem per a un auditori general on actuen alumnes d'edats
barrejades entre 7 i 18 anys. Des del centre es procura que les
intervencions siguin variades: actuacions individuals o en grup, de
diferents instruments (clàssics, moderns, tradicionals) i, fins i tot,
alumnes que canten... Sempre es fan la darrera setmana del mes de
8 a 9 del vespre.

 La Cèlula Durmiente, guanyadors
de la primera edició del concurs Sant
Celoni Sona! toquen a Sant Celoni

Centre Municipal d’Expressió
Escola de Música - Sant Celoni

l’Ateneu

12

Animals domèstics abandonats novembre 2006
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Nou servei de bus a la Batllòria
i a les urbanitzacions del Montnegre
L’11 de desembre s’inicien els nous serveis municipals d’autobusos urbans que milloraran sensiblement l’oferta
de transport públic dins el municipi, pel que fa a la connectivitat entre el nucli urbà de Sant Celoni i el nucli de
la Batllòria i el sector de les urbanitzacions del Montnegre.

Per connectar el nucli de Sant Celoni amb les urbanitzacions del Montnegre, es posa en funcionament una nova línia del
servei municipal d’autobús. D’aquesta manera es dóna servei a una zona, anteriorment de residències de cap de setmana
i estiueig, que ha esdevingut, progressivament, en habitatges permanents i que, per tant, necessiten accedir a serveis bàsics
situats al nucli de Sant Celoni. L’itinerari d’aquesta línia consta de 10 parades diferents (6, d’anada i, 8, de tornada, vegeu
croquis adjunt). El servei (de dilluns a divendres, excepte l’agost) consta de 3 expedicions diàries d’anada/tornada segons
el quadre horari general següent:

Nova línia Sant Celoni – Urbanitzacions del Montnegre

El servei de bus entre Sant Celoni i la Batllòria
s’incrementa en nombre d’expedicions, amb
tres nous viatges d’anada i tornada i s’adeqüen
els horaris a les necessitats dels veïns. El nou
horari recull les demandes veïnals i el que  va
expressar el Consell de Poble de la Batllòria.

Sant Celoni - La Batllòria: més viatges, millors horaris

9,45 10 11,30 12 12,40 16 18,30 19,45

10 10,05 11,35 12,05 12,55 16,15 18,35 19,50

Sant Celoni

La Batllòria

7,25 10 9,40 10,40 12,55 16,10 16,15 18,10

7,35 10,15 9,50 10,50 13,10 16,20 16,30 18,20

La Batllòria

Sant Celoni

Noves expedicions de Barcelona - Bus

Expedicions d’Hispano - Hilarienca

En blanc: Només dimecres

Feiners de dilluns a divendres (excepte agost)
Horari:

Feiners de dilluns a divendres (excepte agost)
Horari:

7,30 12,15

7,45 12,30

Sant Celoni

Boscos del Montnegre

19,15

19,30

7,45 12,30

8,00 12,45

Boscos del Montnegre 19,30

19,45Sant Celoni
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 Imatges de les Festes de Sant Martí 2006

La sisena mostra d’art contemporani al carrer, que es va fer el 12 de

novembre, va aconseguir novament apropar l’art a la ciutadania. El carrer

es va configurar com un nexe d’unió entre el fet artístic i els ciutadans

que, a més de gaudir de les obres, hi van poder participar.
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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.cat

B

T

dL’apunt
Temps de neu

Vivim dies d’incògnites, de rumors, atrapats en un

temps de transició: d’una banda, els bolets ja amb

el peu gelat, pobrets; de l’altra, les pistes encara

amb poca o sense neu, malgrat els canons. Sort

que s’acosta el Nivàlia Ski Show, el saló de l’oci a

la neu i les activitats de muntanya.

Els practicants de l’esquí alpí o del surf de neu

saben prou que, tot i la inevitable pujada de preus

dels abonaments, en aquest inici de temporada

les cues als remuntadors mecànics seran llargues

(potser tant com les caravanes a les carreteres). En

canvi, els afeccionats a l’esquí de fons, per ara

menys practicat al nostre país, ben segur que no

trobaran tanta concurrència i no hauran de recórrer

les traces en fila índia.

I és que en els darrers anys les activitats esportives

i de lleure relacionades amb la neu s’han

popularitzar molt pels nombrosos al·licients que

ofereixen. Entre aquest atractius, per exemple, a

banda dels descensos, els passejos nòrdics o els

salts, hi ha el postesquí, és a dir, els actes de relació

social que es duen a terme després de la jornada

d’esquí, tot comentant l’esquiada amb els amics

mentre es gaudeix d’un bon àpat o es llueix el

bronzejat que tot just s’acaba d’estrenar.

Si sou esquiadors podeu proposar-vos millorar la

vostra tècnica amb l’ajut professional dels

monitors. Però si esquiar no us acaba de fer el

pes, no us estigueu de passar una bona estona

baixant pel pendent nevat sobre un trineu, lliscant

pel gel sobre uns patins o simplement gaudint

del magnífic paisatge i l’excel·lent gastronomia

de les comarques de muntanya.

Sabíeu que...
Els documents bancaris (préstecs, crèdits, obertura

de comptes i similars) i d’assegurances (de vida,

de la llar, de l’automòbil i similars) s’han de redactar

en la llengua que escullin els clients o clientes.

Han d’estar a disposició immediata dels clients i

clientes en exemplars separats en català i en

castellà.

Aquesta normativa s’aplica també a tots els altres

contractes d’adhesió, amb clàusules tipus o amb

condicions generals, com són les pòlisses

d’adobament al servei de l’aigua, l’electricitat, el

gas o el telèfon, etc.

Les entitats de crèdit que operen a Catalunya han

d’oferir, en el moment d’encarregar la redacció de

les escriptures o prèviament, les minutes o

condicions generals de les diferents modalitats

de préstec, crèdit o arrendament financer en les

dues llengües oficials. A més a més, han d’oferir

als seus clients i clientes els xecs, pagarés, talonaris

i altres, redactats com a mínim en català.

Les entitats de crèdit,  les companyies

d ’ a s s e g u r a n c e s  i  l e s  e m p r e s e s  d e

subministraments han de tenir redactats i a

disposició dels seus clients tots els models de

contractes bancaris, d’assegurances i de

subministraments en català i en castellà per

separat.

En línia
Adreces web
http://www.ibiblio.org/dacco/cat/ Diccionari

anglès-català i català-anglès, de codi obert.

http://softcatala.org/corrector/ Servei que permet

trobar errades ortogràfiques. Es recullen les

diferents variants dialectals del català.

http://traductor.gencat.cat/ Nou traductor que

permet traduir textos breus de fins a 2.500

caràcters i pàgines web, de català-castellà, català-

anglès i català-francès, en ambdues direccions.

Dins el marc de la campanya Voluntaris per la llengua, Sant Celoni ha comptat

amb la presència de 27 participants lingüístics que es troben durant 10

setmanes, com a mínim, 1 hora setmanal per parlar en català. La primera sessió

es va fer el dimecres 15 de novembre a 2/4 de 8 del vespre a la Sala d’Actes de

la Biblioteca Municipal l’Escorxador en què els grups es van conèixer i se’ls va

explicar el funcionament. El programa de Voluntariat lingüístic parteix de la

constatació que el coneixement –poc o molt- del català, sovint no en comporta

l’ús públic, perquè les persones que l’aprenen no s’hi senten segures i perquè

molts catalanoparlants sempre se’ls adrecen en castellà. Aquesta iniciativa, a

més de facilitar a l’aprenent un interlocutor per poder conversar en català,

també vol incidir en els hàbits lingüístics dels catalanoparlants i consolidar la

idea que el català és i ha de ser llengua d’acollida.

Des de l’Ajuntament s’han posat en marxa accions formatives que permeten l’apropament de l’educació permanent a la població de la Batllòria.
S’han ofert tres tallers: un d’Iniciació a la informàtica; un de Dibuix i pintura i, un, de Formació instrumental (iniciació i perfeccionament de
la lectura i escriptura). Aquests cursos, que han estat organitzats pel Centre de Formació d’Adults Baix Montseny i que imparteix professorat
del mateix centre, s’han iniciat el mes de novembre i s’hi han inscrit una vintena de persones, majoritàriament dones. El curs d’Informàtica
es realitza a l’aula d’informàtica de l’Escola Montnegre i la resta de cursos al Centre Cívic Les Casetes.

 Inici de cursos per a adults a La Batllòria
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Un desembre de novel·la
La lectura, les històries no tenen un calendari predeterminat però hi ha
èpoques de l’any que ens conviden a asseure’ns en una butaca, arrecerats
del fred, per endinsar-nos en les pàgines d’una bona novel·la.
Aquest mes de desembre la Biblioteca suggereix un parell de novel·les
de les més de trenta que s’han adquirit recentment i que s’hi poden
trobar.

- Inquisitio és l’última novel·la d’Alfred Bosch i ha estat premiada amb
el Premi Prudenci Bertrana de novel·la d’enguany. A cavall entre la
història i la ficció, Alfred Bosch ens retrata la relació de dos homes, un
clergue jove i ambiciós i un pobre mestre profundament creient però
acusat de desafiar els dogmes de la fe que esdevindrà l’última víctima
del Tribunal de la Inquisició de València.

- La novela de Genji de Murasaki Shikibu és una de les obres cabdals de
la literatura japonesa i una de les primeres novel·les de la història, ja
que data de la segona meitat del s. X. Aquest llibre preludia la gran
literatura universal posterior, amb un coneixement extraordinari de
l’ànima humana, en la seva doble essència tràgica i còmica.

Us recordem que podeu consultar les darreres novetats que han arribat
a la biblioteca consultant el catàleg col·lectiu, al qual podeu accedir a
través de la pàgina web següent: www.diba.es/biblioteques

Novetats a
les biblioteques

Dos celonins guardonats
per les seves obres literàries
Jordi Julià guanya el premi de poesia Vicent Andrés Estellés i,  Joan Mañas,
el premi Just M. Casero de novel·la curta

Sant Celoni està d’enhorabona! En pocs dies de diferència -el 28
i el 31 d’octubre- hi ha hagut dues persones de la nostra vila que
han estat guardonades per la seva obra literària.

El poemari Principis de plaer, de Jordi Julià, ha guanyat el premi
de poesia Vicent Andrés Estellés de la XXXV edició dels Premis
Octubre atorgats per la Fundació Ausiàs March i l’Editorial 3 i 4.

En una entrevista concedida al setmanari El Temps en Jordi Julià
comenta què pretén transmetre amb aquesta obra: “El títol explica
el contingut. Amb aquesta obra vull explicar la vida postmoderna,
que és la que ens ha tocat viure. També vull explicar la diferència
entre allò que ens explicaren que és la vida i allò que realment
vivim. Volia explicar això d’una manera simbòlica, que es pogués
entendre bé”.

Per altra banda, Joan Mañas ha estat el guanyador de la XXVI
edició del premi de novel·la curta Just M. Casero, organitzat
per la llibreria 22 de Girona,  amb l’obra Arqueologia de l’amor.
Aquesta novel·la, la primera obra que Mañas veurà publicada per
l’editorial Empúries d’aquí a uns mesos, situa la història a París i
és una recerca de les causes que originen el fracàs amorós.

Ambdues obres estaran disponibles a la Biblioteca l’Escorxador
tan bon punt surtin publicades.

Mentrestant, es pot consultar i endur en préstec altres obres escrites
per Jordi Julià:

Poesia:
- Els Derrotats: antologia de poetes morts.
Premi Estebanell i Pahissa de poesia de Granollers, 2002

- Els Grills que no he matat. Premi Màrius Torres, 1997

- Hiverns suaus. Flor Natural als Jocs Florals de Barcelona, 2005

- Mirades. Premi Narcís Saguer de poesia de Vallgorguina, 2003

- Murs de contenció. Premi Ciutat de Tarragona-Ramon Comas i
Maduell de poesia, 2003

- Tornar el dilluns. Premi Divendres Culturals de Poesia de Cerdanyola
del Vallès, 2001

Assaig, crítica i estudis literaris:
- Al marge dels versos: estudis sobre la forma i la percepció

poètiques. Premi Agustí Bartra de poesia de Terrassa, 1998

- La Crítica de Gabriel Ferrater: estudis d'una trajectòria
intel·lectual

- Lírica de fin de siglo: poesía catalana y española: 1980-2000

- El Poeta sense qualitats. Premi Rovira i Virgili d'assaig, 2003

- Un Segle de lectura: assaigs de literatura contemporània i el
seu estudi. Premi Josep Vallverdú d'assaig, 2001



e s p o r t s

CAN RAMIS - Del 2 de desembre al 28 de gener

horari: de dijous a dissabte de 6 a 8 del vespre
diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre
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IÓ Sant Celoni. Tots sentits
Imatges del procés de canvi, millora i creixement del municipi

Nadal i Cap d’Any, tancat

 Open tir amb arc
Amb la participació de 60 arquers, representant dinou
equips, es va celebrar el dia 12 de novembre al Pavelló
Poliesportiu Municipal la vuitena edició del Trofeu Vila
de Sant Celoni organitzada per l’Arc Sant Celoni. L’equip
celoní es va classificar en vuitena posició tant en la
disciplina d’arc instintiu, que comprén tres tipus d’arc:
el tradicional recorbat, l’arc recte i l’arc nu com en la
disciplina d’arc compost (o de politges).

 Més de 1.300 participants a la
Marxa pel Montseny
La 29ena edició de la Marxa pel Montseny va aplegar el passat 5 de novembre
més de 1.300 esportistes. Un any més, el Centre Excursionista de Sant
Celoni i el grup de marxaires Som de Sant Celoni, van organitzat aquesta
caminada popular d’uns 24 quilòmetres, la Marxa i d’uns 12 quilòmetres,
la Marxeta.

 L’escola Montnegre
participa per primera
vegada als Jocs esportius
escolars
Els Jocs Esportius escolars han estrenat enguany una
novetat, la participació de l’escola Montnegre de la
Batllòria. De moment s’han disputat 3 jornades amb
partits d’esports d’equip com són futbol sala, l’handbol
i el bàsquet. Enguany a més, s’utilitzaran les instal·lacions
esportives de l’escola la Tordera per fer la jornada
dedicada a l’handbol.
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 Homentage a Max Havart   Assaig de la Colla del Ferro
Ball de Gitanes 2007Des de l'Agrupació Sardanista us fem arribar la crònica del petit

homenatge que el passat dia 21 d'octubre vàrem retre a la tomba

del compositor de la Catalunya Nord, Max Havart.

L'alcalde, Joan Castaño; el cap de colla dels Geganters, Jordi Deumal

i, el president de l’Agrupació, Joan Julià varen dipositar un ram de

flors i una placa a la tomba de Max Havart al cementiri de Sant Feliu

d'Avall al Vallespir.

En Jordi Deumal també va aprofitar per fer entrega a la família del

record dels 25 anys d'aniversari de la colla amb motiu de l'estrena

de la sardana 25 anys de colla que el mestre Max Havart els va dedicar

per aquest motiu i que no va poder sentir el dia de l'estrena a causa

de la seva malaltia.

La placa hi diu: MAX, A Sant Celoni (títol d'una sardana que ens

va dedicar) et recordarem sempre. (títol d'una altra sardana).
Octubre 2006.

Us ho fem arribar per si cal que surti al proper butlletí.

Fali Jiménez

Novetats!

Us convoquem per fer un petit curset de castanyoles. HEM INTRODUÏT

CANVIS I TOTHOM ELS HA DE CONÈIXER PER PODER BALLAR.

Molt important: aprofitarem aquests dos dies per passar llista
dels balladors per a les Gitanes del 2007.

Tenim dues possibilitats: dissabte, 16 de desembre, a les 6 de la

tarda, al Pallerola o diumenge, 17 de desembre, també a les 6 de

la tarda, al Pallerola

La sessió prevista és de dues hores i hi haurà un pica-pica per

recuperar forces i algun regal per als balladors.

Taller de castanyoles amb la Margarita Ponce

A partir del 17 de novembre, tots els divendres, a les 8 del vespre,

a l'Escola de Música.

* Imprescindible per als balladors de primer i segon any amb la Colla

del Ferro.

* Molt interessant i convenient per a tothom.

Els assajos de la Colla del Ferro seran, a partir del dia 11

de gener, tots els dijous al Pavelló, a les 10 de la nit.

Els que vingueu per primer any a la Colla del Ferro, per poder

aprendre els punts dels diferents balls, l'assaig començarà a les 9

del vespre a l'escenari del Pavelló. (Per començar amb la Colla del

Ferro cal portar parella i tenir més de 15 anys o estar fent el curs

de 3r d'ESO).

Colla del Ferro

1. Modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana en relació a la Porta de Ponent i del
conveni urbanístic que la proposa per fer
possible la construcció del segon túnel. Aprovat
inicialment amb els vots del PSC, ERC i ICV i
l’abstenció de CiU.

2. Acord que fixa la política ambiental de
l’Ajuntament de Sant Celoni, els principis en
matèria ambiental a què es compromet i la
posada en pràctica inicialment als edificis del
Safareig i del Centre Municipal d’Expressió.
Aprovat per unanimitat.

3. Modificació de les ordenances fiscals que han
de regir per a l’exercici de 2007 i següents.
Aprovat inicialment amb els vots del PSC, ERC
i ICV i l’abstenció de CiU.
Estudi de viabilitat econòmic i financer de les
millores a realitzar al servei d’abastament
d’aigua potable de Sant Celoni.  Aprovat per
unanimitat.

Sessió extraordinària
2 de novembre de 2006

 Materials Educatius de Mans Unides curs 2006 - 2007

Davant la magnitud del problema de la pobresa i la fam en el món,

durant l'anomenada “Cimera del Mil·lenni” celebrada l'any 2000

i patrocinada per l'ONU, 191 estats membres de les Nacions Unides

van subscriure la Declaració del Mil·lenni.  Els compromisos assumits

es van plasmar en els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni

(ODM), la finalitat dels quals és aconseguir per al 2015 una sèrie

de fites que reflecteixen diversos aspectes fonamentals d'un

desenvolupament humà sostenible. Durant els pròxims anys, Mans

Unides abordarà en les seves campanyes els Objectius de

Desenvolupament del Mil·lenni. Aquest  primer any treballarem

el segon dels ODM, “Aconseguir per al 2015 l'educació primària
universal”.

Com venim fent des de fa ja quinze anys, partim del tema de la

campanya de Mans Unides per realitzar els materials educatius,

destinats al professorat, oferint-li uns recursos que li permetin

treballar a l'aula l'educació en valors i l'educació per al

desenvolupament. Atès que un dels nostres camps de treball és la

sensibilització, com cada any tot aquest material s’ofereix gratuïtament

a tots els CEIP, IES, escoles privades, centres de recursos,  agrupaments

escoltes, catequistes, casals de colònies i a totes i tots els mestres

que ho demanen a títol individual, del Vallès Oriental. Enguany hem

ampliat l’oferta a totes les biblioteques i centres juvenils. Fins avui

s’han lliurat 426 carpetes-caixa.

Estem convençuts que és un material molt útil per als educadors en

valors i amb sensibilitat vers el Tercer Món.

Josep M. Pagès
Delegat al Vallès Oriental
Mans Unides

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.

www.ciu.info/santceloni

.....i després de les eleccions….la vida continua!

Un cop passades les eleccions i clarificat el govern que tindrem per als propers
quatre anys i un cop tots plegats païm els resultats, el que hem de fer és continuar
treballant per als nostres pobles.

La campanya ha estat molt llarga, ja que va començar el 21 de gener i va acabar
el 24 de novembre amb l’elecció del 128e president de la Generalitat: José
Montilla; com dèiem en el passat núm. 15 de L’informatiu, el president o
presidenta l’anomena el Parlament per delegació dels ciutadans/nes, un aclariment
qualsevol cap de llista podia ser anomenat president si el votaven un mínim de
68 parlamentaris/es a la primera volta, com així ha passat i, per tant, José Montilla
amb 70 vots és el president de tots els catalans/es, l’hagin votat o no, així mateix
l’alcalde/essa d’un municipi l’escullen la majoria de regidors/es del municipi i, per
tant, és l’alcalde/essa de tots el ciutadans del municipi l’hagin votat o no.

Però mentre passava tot això, els nostres pobles continuaven creixent i millorant,
des d’Esquerra creiem i valorem molt positivament aquest mandat ja que és el
primer amb molts anys sense majoria absoluta del partit socialista i, per tant,
molt més plural. Des d’Esquerra vam impulsar des del primer dia obres i millores
cabdals, tant per a la ciutadania com per a l’organització municipal. Ara que ja
enfilem la recta final d’aquest mandat (el proper mes de maig hi ha eleccions
municipals) és l’hora de fer balanç:

Als dos regidors que formem part del govern municipal: Josep Alsina i Ramon
Segarra, ens ha passat el temps volant i a la vegada estem molt il·lusionats per
poder ampliar el nostre equip amb persones molt capacitades; entre d’altres, el
Jordi Archs, la Teresa Vilagran, la Laia Blanché, etc, per a les properes eleccions,
ja que queda molt per fer i per tant la millor garantia que es facin és el creixement
d’Esquerra en les properes eleccions municipals.

El treball d’Esquerra en aquest mandat ha estat decisiu en posar en marxa molts
projectes que no veien la llum en els passats governs municipals a tall d’exemple
només recordar:

- Pla d’habitatge social
- Túnel d’entrada per la porta de ponent (Dr. Trueta)
- Entrada per la porta de llevant
- Pla de centre
- Passos a nivell
- La Forestal
- La Batllòria
- Pàrquing soterrat
- Parcs infantils
- Etc., etc., etc.

Per tot això i perquè amb el nou govern de la Generalitat podem continuar
creixent i millorant la qualitat de vida dels nostre pobles, encara que tot aquest
creixement ens comportarà molèsties a tots durant un parell anys, que és el
temps necessari per enllestir les obres del Dr. Trueta, rotonda de les Torres i
entrada per la porta de Llevant (bombers) per donar servei als nous equipaments
comercials i industrials de la zona de Salicart; creiem que val la pena apostar pel
creixement d’Esquerra en les properes eleccions municipals.

Moció pels Drets de les Dones

L’Estatut de Catalunya aprovat en referèndum el passat 18 de juliol
diu que totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur
personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i
autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de
discriminació (Capítol I.Article 19. Dret de les dones).

Una obvietat, per a molts de nosaltres. Una reivindicació encara,
donades les invisibilitzacions i discriminacions que segueixen patint
les dones.

Des del grup municipal d’ICV venim reclamant noves mesures que
garanteixin els drets de les dones. Reivindiquem que una vida
ecològicament sostenible ha d’incorporar clarament una “visió de
dona” com una manera de millorar la nostra qualitat de vida.

No n’hi ha prou, però. La realitat és que vivim en una societat
patriarcal, on la violència masclista vulnera encara l’autonomia i la
llibertat de moltes dones.

El passat 25 de novembre vàrem commemorar el Dia Internacional
contra la Violència envers les Dones. Tenim el deure de garantir el
dret bàsic de les dones a viure sense cap de les manifestacions de
la violència masclista. Violència física, violència psicològica, violència
sexual i violència econòmica.

En aquest sentit, l’Institut Català de les Dones, donant compliment
a un dels punts recollits en el Pacte del Tinell, ha estat l’encarregat
d’elaborar l’esborrany de l’avantprojecte de Llei dels drets de les
dones per a l’eradicació de la violència masclista.

La Llei dóna molta importància als aspectes preventius contra la
violència masclista i subratlla les mesures de prevenció (en l’educació
i la sensibilització social) com a principi fonamental en l’eradicació
de la violència masclista. I estableix per primera vegada un marc
legislatiu que aborda de forma integral totes les formes d’exercir
aquesta violència.

Amb el suport de tots els grup municipals, i estem segur que també
amb el vostre, hem presentat una Moció on sol·licitem:

L’aprovació al Govern de la Generalitat de la Llei dels Drets de les
Dones per l’eradicació de la violència masclista.

I, continuar impulsant des de l’Ajuntament amb la participació de
les entitats, totes aquelles mesures informatives, preventives,
protectores i propositives envers l’eradicació de la violència de gènere
com a administració més propera a la ciutadania.

Durant les darreres setmanes de la campanya per a les eleccions al Parlament
vam llegir als mitjans de comunicació que Salut anunciava un nou hospital
a Sant Celoni. Que l’equip de govern reconegués i assumís d’una vegada
el que ha estat el plantejament de CIU des de l’inici de legislatura ens va
fer sentir molt satisfets.

No podem oblidar la feina que ens ha permès arribar a la situació actual.
L’hospital data del segle XII i era administrat per “Los Caballeros Hospitalarios”.
L’actual ubicació és de 1955, gràcies a les aportacions econòmiques de
molts ciutadans i ciutadanes i de la societat civil i empresarial de Sant Celoni
i comarca, amb el clar objectiu de donar servei al Baix Montseny. El canvi
més transcendent va ser la incorporació de l’hospital a la XHUP (Xarxa
Hospitalària d’Utilització Pública) i la seva ampliació i remodelació a finals
dels anys 80. Aquest fet es va donar sota la presidència de l’alcalde Antoni
Pujol de CIU, amb el suport i treball de tota la junta de l’hospital i les
subvencions de la Generalitat, també governada per CIU. En aquella època
es van establir les bases de l’actual sistema sanitari a Catalunya, encara avui
reconegut a tot Europa, basat en l’existència de múltiples hospitals comarcals.
I sense la contribució de CIU, nacionalment i local, ara no podríem estar
parlant d’un nou hospital.

Fa 4 anys l’anàlisi demogràfic del Baix Montseny indicava que l’hospital
quedava petit i que la manca d'espais i terreny per poder créixer, així com
la seva ubicació amb problemes d’aparcament i de mobilitat, aconsellaven
un nou hospital. I així ho va expressar CiU a les darreres eleccions.

En els darrers 3 anys, sense escoltar els nostres plantejaments, el Sr. Castaño
i el seu equip s’han obsessionat en plantejar una remodelació de l’hospital
que concentrés l’atenció sociosanitària (gent gran amb alts nivells de
dependència) al mateix edifici de l’hospital. D’aquesta manera, l’actual edifici
del Centre Verge del Puig quedaria com una residència de 40 places.
L’objectiu principal era poder presentar-se davant l’electorat amb la residència
com a obra de govern a les properes eleccions municipals, després de dues
legislatures prometent una residència i incomplint-ho. Val a dir que a Sant
Celoni seran necessàries un mínim de 150 places residencials en els propers
anys. Per tant, aquest projecte tampoc resoldria les necessitats de futur.

La seva manca de capacitat per planificar ha fet que, després de més de 3
anys, ni tan sols existeixi el projecte de remodelació que van prometre. De
fet, la manca de capacitat per tirar endavant projectes importants per a
Sant Celoni ha estat en aquest cas beneficiosa, donat que ha permès que
no s’iniciés un projecte que ja naixia caducat. És trist que la decisió de fer
un nou hospital no sigui fruit de la reflexió i la planificació sinó de l’oportunisme
electoral i la mala gestió del Sr. Castaño.

A CIU estem convençuts de la necessitat del nou hospital i, com sempre,
hem treballat i treballarem perquè sigui una realitat.

Grup Municipal de CIU

Les promeses electorals s’han de complir:
Nou hospital per al 2009

Des del PSC de Sant Celoni considerem molt beneficiós  per al nostre
municipi que el Govern de la Generalitat sigui l’Entesa de Progrés formada
pel PSC-CpC, ERC i ICV. Tenim molts projectes engegats que amb aquest
Govern serà molt més viable la seva realització. Projectes en infrastructures,
bàsiques per la nostra mobilitat. Projectes en l’àmbit de la salut i del benestar
que representen un salt qualitatiu molt important. Projectes en educació i
formació. Projectes en equipaments esportius. Projectes en habitatge, en
participació i en la planificació territorial de Sant Celoni i La Batllòria. Molts
projectes que seran realitat.

Molts d’ells tenen la complicitat del Govern de la Generalitat i, per a
nosaltres, era important seguir amb un govern progressista.Tenim un nou
President per tirar endavant l’Entesa de Progrés. El passat 6 d’octubre
Montilla va estar al nostre poble en la Festa de la Rosa del Baix Montseny.
Els allí presents vàrem poder copsar la seva senzillesa, discreció i serenitat.
 I tal com ha dit ell en el seu discurs en la presa de possessió de la Presidència
de la Generalitat “Estic convençut que, amb el nostre treball, avançarem
en la construcció d´una Catalunya que, a més de sentir-se orgullosa
del seu passat, emprengui esperançada l´horitzó de futur dels seus
homes i dones. Una Catalunya compromesa amb la igualtat i la
solidaritat amb els sectors més desvalguts de la nostra societat”,
Amb un govern que treballi per les persones que més dificultats tenen per
aconseguir i mantenir la seva plena autonomia. Aquesta serà una de les
seves prioritats personals, juntament amb les polítiques per assegurar
l´emancipació dels joves Ens consta que té un molt bon record de la seva
estada a Sant Celoni per la càlida acollida que va rebre i haver comprovat
“ in situ” el dinamisme del nostre poble. Anem per feina és un dels seus
lemes preferits. Treballar i treballar fort per la millora de Catalunya i dels
catalans i catalanes.

Esperem que tots aquests projectes es vagin aconseguin amb el treball
conjunt de totes les administracions i el recolzament imprescindible de la
ciutadania de Sant Celoni i La Batllòria.

Els temps canvien, les persones canvien i el poble es va transformant
progressivament. Fem que aquesta transformació sigui sostenible i avantatjosa
per a tothom. No podem parar i sempre tindrem projectes de futur, és llei
de vida. Seguim engrescats en la transformació del nostre municipi gràcies
a la complicitat del teixit associatiu, comercial i empresarial. Continuem
posant el nostre granet de sorra en la transformació del nostre estimat país,
perquè estimar Sant Celoni i Catalunya és resoldre els problemes de
la gent.

L’Entesa de Progrés, el millor per Sant Celoni i La Batllòria
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15, 16, 17 i 18 de desembre de 2006

Festa Major d’Hivern
La Batllòria

1 de desembre, divendres
Campanya captació Sang

 a les 17 h   Can Ramis

The Hot Swing Machine, concert
 a les 21.30 h   Ateneu -Sal Petita

2 de desembre, dissabte
Campanya captació Sang

 a les 17 h   Can Ramis

Inauguració de l’exposició
Sant Celoni Tots Sentits

 a les 19 h   Can Ramis

6è Aniversari
Casal Quico Sabaté

 a les 21 h   Ateneu Sala Petita

14 de desembre, dijous

Presentació de l’Agenda
Llationoamericana Mundial 2007

 a les 18 h   Ateneu - Sala Petita

15 de desembre, divendres

ENCESA SOLIDÀRIA d’espelmes
 de les 18 h a les 20 h
 al pati del col·legi La Salle

XERRADA AUDIOVISUAL. Montseny...
Una lenta Realitat cap al Canvi Climàtic?

 a les 19.30 h
 a la Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador

NIT DE LLETRES.
Tertúlia literària, sobre Com una novel·la

 a les 21 h
 a la Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador

16 de desembre, dissabte
MERCAT DE NADAL

 de les 10 a les 21 h   a la plaça del Bestiar

AGROMERCAT
 de les 10 a les 21h   a la plaça de la Vila

L’HORA DEL CONTE.
Miranius, espectacle de titelles per a nens i
nenes de 0 a 3 anys.

 a les 11.30
 a la Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador

INAUGURACIÓ de l’exposició KASO.
Llegir el Silenci. Pintura i Música

 a les 19 h   a la Rectoria Vella

17 de desembre, diumenge
MERCAT DE NADAL

 de les 10 a les 21 h   a la plaça del Bestiar

AGROMERCAT,
productes d’aquestes terres i activitats d’entitats
locals

 de les 10 a les 21 h   a la plaça de la Vila

CINEMA A L’ATENEU,
amb la pel·lícula Feliz Navidad

 a les 18 h
 al Teatre Municipal Ateneu, sala petita

SANT CELONI AMB LA MARATÓ DE TV3
Dedicada a la lluita contra el dolor crònic

 de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
 a la plaça de la Vila

21 de desembre, dijous
AUDICIÓ DE NADALES (instrumental),
interpretades per alumnes de l’Escola Municipal
de Música.

 a les 20 h
 al Teatre Municipal Ateneu, sala gran

22 de desembre, divendres
MÚSICA COMENTADA. Cicle Mozart

 a les 21 h
 al Teatre Municipal Ateneu, sala petita

23 de desembre, dissabte
VISITA COMENTADA de l’exposició KASO.
Llegir el Silenci. Pintura i Música, a càrrec de
l’artista

 a les 19 h
 a la Rectoria Vella

CONCERT DE NADAL, a càrrec de la CORAL
BRIANÇÓ i ELS MINISTRILS

 a les 20.45 h  a l’església parroquial de
Sant Martí de Sant Celoni

26 de desembre, dissabte
NADALES CANTADES pels nois i noies de
l’Escola Municipal de Música.

 a les 12 h
 al Teatre Municipal l’Ateneu , sala gran

28 de desembre, dissabte
TOCADA DE NADALES a càrrec de grups
de cambra de l’Escola Municipal de Música.

 a les 11 h
 al Centre Sociosanitari Verge del Puig i

després a l’Hospital

30 de desembre, dissabte
CINEMA INFANTIL EN CATALÀ,
amb la pel·lícula El gran secret

 a les 17 h
 al Teatre Municipal Ateneu, sala petita

Organitza: Xarxa Sant Celoni

Cap d’any 2007

31 de desembre, diumenge
CARILLÓ GEGANT, a càrrec de la Cia. La Tal

 a les 18 h   a la plaça de la Vila

CARILLÓ GEGANT, a càrrec de la Cia. La Tal
 a les 23.30 h   a la plaça de la Vila

12 CAMPANADES a càrrec de la Cia. La Tal
 a les 24 h  a la plaça de la Vila

seguidament,

CERCAVILA fins al pavelló a ritme dels
Blocquilombo

BALL DE NIT amb l’orquestra
PENSYLVÀNIA

 a les 00.30   al pavelló


