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 El suport a la gent gran:
una responsabilitat de tothom

Feliç 2007!
Després d’un temps de sembra continuada,
l’entrada del nou any promet un veritable allau de
nous serveis municipals. Un munt d’iniciatives que
en començar la legislatura eren només idees, bones
intencions i il·lusions, són ara a punt de veure la
llum. Tothom sap que és impossible posar en
funcionament noves infraestructures, nous
equipaments, noves urbanitzacions sense disposar
dels anomenats “projectes executius”, l’eina bàsica
de totes les administracions per poder escometre
i fer real tot allò que es vol promoure. Doncs bé,
el balanç de projectes redactats recentment convida
a l’optimisme, perquè amb el seu inici aquest 2007
ens arribarà la dimensió del Sant Celoni que veurem
en poc temps: porta de Ponent; Rotonda de les
Torres; urbanització del Turó de la Mare de Déu
del Puig; Escola Bressol; Adequació del casal de
gent gran; Parc d’activitats del Pertegàs, Pavelló
municipal d’Esports Sot de les Granotes amb
rocòdrom cobert... La Batllòria també pren part
d’aquest procés: pont de la Tordera; biblioteca i
sala polivalent a la Unió batllorienca; urbanització
del carrer Breda; accés per a vianants a l’estació...
Això, sense comptar amb els projectes privats de
gran dimensió com ara la nova zona comercial de
l’entrada de Ponent o la nova zona industrial de
can Pàmies, que suposaran una embranzida tant
per la generació de llocs de treball com per la
consolidació de la capitalitat celonina del Baix
Montseny.
Si bé tots aquests són elements de cabdal
importància i tenen un impacte molt positiu per
a la qualitat de vida del municipi, vull fer esment
al tema de portada de L’informatiu. Des del Govern
considerem que l’atenció a la dependència esdevé
un dels avenços de més valor social dels últims
anys. L’ampliació massiva del suport a les famílies
que han d’atendre persones grans, discapacitades,
etc. que no es poden valdre per elles mateixes,
suposa un creixement comunitari de primer ordre.
La fórmula del “xec servei” -que aviat se’ns farà
molt present- és un bon exemple del que representa
universalitzar, arribar a tothom que necessiti ajuda,
facilitar-li suport econòmic i professional.
L’Ajuntament acaba de resoldre la concessió del
servei d’ajuda a domicili a dues empreses de
reconeguda professionalitat, de manera que, molt
properament, la gent de Sant Celoni i de la Batllòria
que ho necessiti tindrà a l’abast el nou recurs. A
les pàgines que segueixen trobareu informació
més aprofundida respecte els diversos serveis
municipals orientats a la gent gran i persones
dependents.
Passades les darreres eleccions al Parlament de
Catalunya, cal posar l’accent en el fet que el 2007
ens portarà una nova edició d’eleccions municipals.
Seran al mes de maig, és a dir, d’aquí a quatres
dies (mesos) i des d’aquestes ratlles vull remarcar
el valor d’aquest procés democràtic i de la
importància amb que ciutadans i ciutadanes
l’encarem amb compromís cívic i il·lusió. De
moment, felicitem la incorporació al procés de
noves formacions que ja han fet pública la seva
intenció de ser-hi presents i manifestem la voluntat
i determinació perquè el propers mesos siguin un
exemple de maduresa democràtica i respecte
polític.
Els millors desitjos per a tothom!

Per a moltes persones fer-se gran constitueix una
etapa que genera noves inquietuds i nous reptes
i esdevenen un grup de ciutadania activa i
autònoma. Per a d'altres persones, però, aquest
procés de fer-se gran va més lligat a un procés
de pèrdua d'autonomia a diferents nivells i això
comporta la necessitat d'ajuts per a desenvolupar-
se en la vida quotidiana.

Des de fa anys, l'Ajuntament treballa per tal
d'atendre aquestes necessitats creant recursos
que els hi donin resposta i facilitant, a les persones
i famílies, eines que puguin millorar l'atenció
donada a les persones grans. El context normatiu
en aquest moment és favorable per a encetar
nous camins que donin resposta a les diferents
necessitats doncs, s'ha aprovat a nivell estatal la
llei de l'autonomia personal i de suport a les

persones en situació de dependència i, a
Catalunya, s’està treballant el projecte de llei de
serveis socials.

Sant Celoni i la Batllòria conserven encara les
coses bones dels pobles: la vinculació familiar i
veïnal, el saludar-se pel carrer... però, alhora, la
població creix ràpidament. La gent gran, té un
paper rellevant per a transmetre la seva saviesa
a les noves generacions i mantenir activa la xarxa
social, el que es coneix com “fer poble”.

Des dels Serveis Socials d'Atenció Primària -dins
de l'àrea de Comunitat de l’Ajuntament-es
coordinen un seguit d'actuacions adreçades a les
persones grans del municipi. A continuació es
publica una relació dels serveis de què es disposa.

Els Serveis d'Atenció Domiciliària
Actualment al municipi existeix un Servei d’Atenció
Domiciliària (SAD) des de l’any 1990 format per 4
treballadores familiars per tota la zona del Baix
Montseny. És un servei gratuït i s’adreça a persones
de qualsevol edat que el requereixin, tenint en compte
unes variables econòmiques i unes variables socials,
que determinen el grau de necessitat i de prioritat
en l’accés al servei d’ajuda a domicili per tal de donar
un servei de qualitat. Les treballadores familiars
atenen a les persones i/famílies en el domicili fent
suport en les activitats bàsiques de la vida diària i
promocionant la seva integració en el seu entorn

més immediat, sempre en coordinació amb l'equip de treballadores socials i educadores socials, que
s’ocupa de la detecció i del seguiment.

Es preveu l'ampliació d'aquest servei de cara a aquest any 2007 de manera que les 4 treballadores
familiars dediquin la jornada exclusivament a Sant Celoni i la Batllòria.

El programa Xec servei
Amb l'objectiu de mantenir i ampliar els serveis d'atenció a
domicili s'inicia a primers d’any el programa Xec servei,
impulsat per l’Ajuntament.

Aquest programa s'adreça a les persones majors de 65 anys
amb dependència sociosanitària per tal de facilitar-los suport
en el seu domicili:

* d'una banda, serveis que realitza una treballadora familiar
relacionats amb les activitats de la vida diària com alimentar-
se, tenir cura de la higiene personal, vestir-se, anar a comprar...

*d'altra banda, serveis que realitza una auxiliar de la llar
relacionat amb les tasques de neteja del domicili, de persones
grans que visquin soles

L'Ajuntament financia una part del cost a través del sistema Xec servei, això és, un val de
descompte del cost dels serveis d'atenció domiciliària que pugui necessitar una persona amb
dependències, la qual cosa implica la contribució econòmica del/de la beneficiari/ària.

Els serveis els porten a terme professionals d'empreses especialitzades i homologades pel
mateix Ajuntament, en col·laboració de l’Àrea Bàsica de Salut i de l’Hospital de Sant Celoni
pel que fa a la valoració de la dependència.

Com la majoria de societats benestants, Sant Celoni registra un envelliment de la
població i un increment de l'esperança de vida que arriba al voltant dels vuitanta
anys. Actualment a Sant Celoni i la Batllòria hi ha una població de 2.500 persones
més grans de 65 anys. Això genera noves necessitats, tant per a les persones grans
com a altres persones amb dependencia i les seves famílies, a les que l’administració
local intenta donar resposta.

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

" Amb el
Xec servei
l’Ajuntament
s’avança a les
prestacions de la
nova llei de
serveis socials”
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El Servei de Teleassistència

Programa respir Tallers d'estimulació
de la memòria
Es tracta d'un seguit de tallers, que s’iniciaran
properament, dirigits a persones grans amb l'objectiu
d'estimular la memòria, endarrerir-ne la pèrdua i millorar
així la seva qualitat de vida.

Estaran dirigits per una especialista i oberts a tota la
població major de 65 anys.

Amb l'objectiu de reflexionar sobre la realitat de la gent
gran a Sant Celoni i la Batllòria, l’Ajuntament i la Diputació
de Barcelona organitzen una jornada participativa per recollir
i debatre  idees i opinions que permetin conèixer de primera
mà quins són els temes o aspectes que caldrà treballar els
propers anys. La sessió és oberta a tothom i tindrà lloc el
proper 19 de gener a l’Ateneu.

És un servei que permet a la persona usuària comunicar-se les 24 hores del dia
amb una central d'alarmes perquè en el cas de necessitat pugui ser atesa
immediatament. L'objectiu de la teleassistència és afavorir l'autonomia de la persona
gran que viu sola, augmentar-ne la qualitat de vida, i donar suport a les famílies
cuidadores.

Des de l'any 1991 l'Ajuntament compta amb 14 aparells, a través d'un conveni
amb la Creu Roja, que es destinen a les persones que ho requereixin.

Actualment el servei s'ha ampliat amb 17 aparells més, a través d'un conveni amb
l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i es preveu l'ampliació
progressiva per tal de donar resposta a les demandes de la població.
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Jornada participativa

 Gent gran de Sant Celoni:
fent camí activament

"L’atenció a la Gent
Gran és una

prioritat.
Treballem per

millorar-la
contínuament"

Lourdes Donado
Regidora de

Comunitat

Per informació sobre aquests programes cal adreçar-se a l’Àrea de Comunitat de l’Ajuntament de Sant Celoni, carrer

Santa Fe 52, 1r, o bé al telèfon 93 864 12 12, en l’horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h, o bé al c/e: comunitat@santceloni.org

Programa jornada 19 de gener

La Llei de la Dependència

La llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006, la llei de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència i les seves famílies ha entrat en vigor l'1 de gener del
2007. La Conselleria d’Acció Social i Ciutadania, encapçalada per la
consellera Carme Capdevila i Palau, vetllarà pel seu desplegament a
Catalunya.

L’objecte de la llei és reconèixer un nou dret de la ciutadania, un dret universal,
subjectiu i perfecte: el dret a la promoció de l’autonomia personal i a l’atenció
a les persones en situació de dependència, mitjançant la creació d’un Sistema
per a l’Autonomia i Atenció a la dependència. (Article 1 de la llei)

Els principis fonamentals d’aquesta llei són: El caràcter universal i públic de
les prestacions, l’accés a les prestacions en condicions d’igualtat i no
discriminació i la participació de totes les Administracions Públiques en
l’exercici de les seves competències.

Autonomia és la capacitat de controlar, afrontar, i prendre, per iniciativa
pròpia, decisions personals sobre com viure d’acord a les normes i preferències
pròpies així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.
(Article 2.1)

Dependència és l’estat de caràcter permanent en el que es troben les persones
que, per raons derivades de l’edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta
d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l’atenció
d’una o altres persones o ajudes importants per a la realització de les activitats
bàsiques de la vida. (Article 2.2)

Activitats bàsiques de la vida diària són aquelles que permeten a la
persona desenvolupar-se amb un mínim d’autonomia i independència.
(Article 2.3)

Per tot això es de vital importància que els ajuntaments acceptem el lideratge
de les polítiques dirigides a promocionar l'autonomia de la gent gran i, per
fer-ho, cal comptar amb aquest col·lectiu i, per tant, conèixer les principals
demandes i necessitats de la gent gran, tal i com ja s’han fet en l’elaboració del
projecte de la llei Catalana dels Serveis Socials, el qual el Govern de la Generalitat
de Catalunya va aprovar per segona vegada el 5 de desembre del 2006.

És un programa de suport a les famílies promogut
per la Diputació de Barcelona que ofereix estades
temporals en règim residencial.

Està adreçat a persones més grans de 65 anys que
viuen en família o en depenen, i que s’han de quedar
soles per causa d’una malaltia, accident, intervenció
quirúrgica o per alguna altra raó, que impedeix que
la persona cuidadora l’atengui. També pretén oferir
un suport a les famílies proporcionant-los un temps
de descans.

9:30 a 9.50h     Obertura de la jornada a càrrec de Joan Castaño, alcalde.

9.50 a 11:15h     Treball en 4 grups:

1) Oci i cultura (activitats lúdiques, culturals, esportives i
formatives...)

2) Ciutadania activa (transició cap a la jubilació, detecció i
sensibilització, voluntariat...)

3) Serveis sociosanitaris (atenció domiciliària, residencies...)

4) Mobilitat i Espai Públic (accessibilitat física i a l’informació,
llocs de trobada...)

11:15 a 11:45 h     Esmorzar

11:45 a 12:45 h     Posada en comú

12:45 a 13:15 h     Debat obert

13:30 h    Cloenda a càrrec de Jordi Arenas,
regidor d’Infància i Gent gran

Josep Alsina
2n tinent d’alcalde
Regidor de Comunicació,
Joventut i
Desenvolupament
alsinalj@santceloni.org
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 Breu parèntesi nadalenc per
a les obres al carrer Major i
carrer Anselm Clavé
Les obres de conversió a zona de vianants de la part de dalt del
carrer Major i del carrer d’Anselm Clavé, ja es troben molt
avançades, però comerciants i Ajuntament varen acordar aturar-
les momentàniament per no interferir en la campanya de Nadal
i facilitar el passeig i l’accés còmode als establiments. En poques
setmanes les obres finalitzaran definitivament.

 Completada la redacció del
projecte de rehabilitació del
Safareig de la Batllòria
Tal com ja es va avançar, el vell i entranyable Safareig de la
Batllòria situat en el petit parc del costat de la riera del Sot Gran,
es rehabilitarà properament, després que els tècnics de l’Àrea
d’Entorn han completat la redacció del projecte que guiarà la
intervenció. El trets més significatius seran: la substitució de la
coberta d’uralita per teula, l’arranjament o substitució si s’escau
de les jàsseres de fusta i l’adequació dels diversos espais que
contenen l’aigua.

 Pas fauna
El pas de fauna construït per garantir la connectivitat biològica
entre el Montseny i el Montnegre ja és un fet. L’obra fa permeables
tant la traça del TGV com la del ferrocarril convencional. Es tracta
d’una obra de dimensions considerables, que requerirà per a la
seva efectivitat, la continuïtat del corredor, mitjançant la futura
travessa de la C-35.

 Disponible el projecte
d’adequació de la Torre de la
muralla de propietat
municipal al carrer de les Valls
El projecte que contempla l’actuació al voltant de la Torre de
muralla i finques adjacents, que l’Ajuntament va adquirir mesos
endarrera, ha estat lliurat per l’equip d’arquitectura que va rebre
l’encàrrec. L’actuació posarà a l’abast de la ciutadania una espai
lliure per poder gaudir d’aquests elements del Patrimoni històrico-
cultural celoní, mitjançant una nova perspectiva de la Torre,
inserida en un clos ben integrat al carrer de les Valls.
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 La urbanització del carrer
Mossèn Jacint Verdaguer
desencallada
Després d’un llarg període de dificultats i esculls, la urbanització
del carrer Mossèn Jacint Verdaguer - entre el carrer Dr. Fleming
i el carrer Dr. Trueta- ha entrat en una fase que, tot apunta, permetrà
fer-la realitat. L’Ajuntament ha redactat un nou projecte que ha
estat ben rebut pel veïnat i que evita els desencontres amb
l’empresa RENFE. La Junta de Govern, va aprovar-lo inicialment
el passat 5 de desembre. El projecte preveu la formació de voreres,
tot generant una zona d’aparcament, la pavimentació asfàltica de
la calçada, l’adequació de la xarxa existent de fecals i aigües
pluvials, així com la dotació de noves xarxes de subministrament
de serveis i la millora i adaptació de les ja existents.

 Aprovació definitiva del
projecte d’urbanització del
carrer Breda de la Batllòria
Després de les converses mantingudes amb el veïnat, que han
permès consensuar-ne els detalls, el projecte d’urbanització del
carrer Breda de la Batllòria, serà aprovat definitivament per
l’Ajuntament. Les obres obriran el carrer Breda en un dels seus
extrems que actualment es troba tancat i ocupat per petits horts
i definiran dues tipologies de zona en els passatges: una accessible
als guals i una altra completament lliure de trànsit. La intervenció
també permetrà obrir un nou tram des del carrer Major, davant
de l’edifici municipal de can Bruguera, la coberta del qual ha
estat rehabilitada recentment. Naturalment, es proveirà de tots
els serveis: evacuació de les aigües pluvials i residuals; xarxa
d’aigua potable; xarxa elèctrica; enllumenat públic; xarxa de
telefonia i de fibra òptica; xarxa de gas; pavimentacions, etc.

 Les obres de la Porta de
Ponent s’iniciaran al febrer
Les obres que obriran un nou túnel a la Porta de Ponent i facilitaran
l’entrada i sortida de Sant Celoni en aquest punt, han estat
adjudicades a l'empresa Stachys,SA, per part de GISA, empresa
de gestió d’infraestructures de la Generalitat de Catalunya, per
un import  de 2.341.441,47 euros. El termini per a dur-les a terme
és de 10 mesos, per bé que cal afegir-hi 4 mesos més, per a
treballs previs de moviment de serveis existents, que executarà
una altra empresa.

Imatge virtual de la futura Porta de Ponent
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La Universitat de Vic portarà a terme la redacció del Pla especial
de masies i cases rurals de Sant Celoni i la Batlloria, que es deriva
de la Llei d’Urbanisme,  i que estableix la obligatorietat d’identificar
totes les masies i cases rurals dels municipis, susceptibles de
reconstrucció o de rehabilitació, així com de justificar les raons
arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que determinen
la seva preservació i/o  recuperació.

L’encàrrec -que s’ha formalizat arran del conveni de col·laboració
establert entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Federació de
Municipis de Catalunya- preveu que s’analitzin 152 edificis i
elements identificats prèviament, susceptibles de ser catalogats.
El nombre final vindrà determinat per les consideracions tècniques
aportades pel treball.

 La Mosca,
un petit carrer amb encant
S’han iniciat les obres d’urbanització del carrer de la Mosca, amb
una prèvia consistent en els treballs arqueològics preceptius per
obtenir informació sobre el tram de muralla que travessa, que
com és sabut, està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional.
El paviment del carrer -que ja es fa amb materials adequats al
barri de la Força- haurà de permetre identificar clarament el
fonament de la muralla.

 L’Ajuntament redacta l’ajust
del sector Les Torres per fer
possible la futura rotonda de
la C35
Una  vegada el Departament de Política Territorial i Obres públiques
de la Generalitat ha elaborat el projecte constructiu de la futura
rotonda a diferent nivell de la carretera C35, a l’alçada de les Torres,
així com dels ramals corresponents de sortida i accés a ambdós
sentits de circulació, l’Àrea d’Entorn ha redactat la modificació
puntual del sector, per fer possible l’adequació del planejament
municipal a aquesta nova i important infraestructura, que
previsiblement, es començarà a construir enguany. La modificació
també contempla l’encaix de les edificacions previstes en el frontal
de l’àmbit, a les noves rasants que s’estableixen en el projecte.

 Iniciat el treball de camp
per a la redacció del Catàleg
de masies i cases rurals

 Conveni per a l’estudi d’una
variant de la carretera de Campins
L’Ajuntament de Sant Celoni ha signat un conveni amb l’Ajuntament
de Santa Maria de Palautordera per a la redacció d’un estudi de
les possibles alternatives per construir la variant de la carretera de
Campins que ha de donar servei als dos municipis. El conveni
estableix un pressupost de 10.340 euros per fer una anàlisi de la
viabilitat, costos i propostes.

AVÍS ALS PROPIETARIS DE MASIES I
CASES RURALS DE SANT CELONI I LA

BATLLÒRIA

L’equip redactor del catàleg de masies farà un treball de camp
per aixecar croquis, fer fotografies i prendre dades de les cases.

Es prega als propietaris que facilitin aquestes tasques.

Per informació es poden adreçar a:

Ajuntament de Sant Celoni
Àrea d’Entorn
Carrer Bruc, 26

Tel. 93 864 12 15
entorn@santceloni.org

Imatge virtual de la futura rotonda elevada a la C35
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Josep M. Pasqual
1r tinent d’alcalde
Regidor de Sostenibilitat
i Ciutadania

pasqualiaj@santceloni.org
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La redacció del projecte executiu de la
Passera de Can Draper ja té una enginyeria
responsable. Després d’una visita prèvia a
la zona on s’ubicarà la passera per tal
d’analitzar les possibles alternatives des de
les dues bandes del riu, el grup de treball
que s’ha constituït per a intervenir en tot
el procés, va participar en la selecció de les
empreses candidates a la redacció del
projecte.

Un cop analitzada i valorada la proposta de
l’única empresa que es va presentar al
concurs, PEDELTA, SL, es va mantenir una
sessió de debat per analitzar alguns criteris

de disseny, l’emplaçament, la tipologia, els
materials o l’amplada. Al llarg del mes de
gener es concretarà el calendari de reunions
a mantenir amb l’empresa adjudicatària
que té previst disposar del projecte executiu
abans d’acabar aquest primer trimestre.

Pel que fa al Banc del Temps una dotzena
de persones ja s’han intercanviat les seves

dades per tal d’iniciar, de manera pilot,
l’intercanvi de serveis. Alguns dels serveis
que s’han ofert són acompanyar gent gran,
fer gestions, ajudar a persones amb
discapacitat, anar a comprar, cuinar, cosir,
bricolatge, reparacions domèstiques, cura
d’animals i plantes, massatges, relaxació,
cura del cabell, informàtica, anar a buscar
nens a l’escola, conversa, lectura, correcció
de textos o jardineria. De moment, la
secretaria del Banc del Temps es portarà
des de la Regidoria de sostenibilitat i
ciutadania de l’Ajuntament, tot i que més
endavant ho faran els mateixos socis del
Banc del Temps. A finals de gener es farà
una trobada per analitzar com ha anat
aquest primer període i per començar a
dissenyar els materials informatius.

En data 20 de desembre, la Junta de Govern
va aprovar l’adjudicació la renovació del
jocs infantils a Sant Celoni i la Batllòria
a l’empresa ALOMAR, SL. En aquest cas, el
procés participatiu ha permès analitzar les
diverses propostes presentades  i s’han
valorat elements com el seu potencial
formatiu, la possibilitat de permetre el joc
compartit i cooperatiu, la seguretat, els
materials, el disseny atractiu i modern i el
seu manteniment i durabilitat. Per tal de
poder fer la valoració d’aquests elements
es van realitzar sessions de formació i
sensibilització prèvies. Amb l’empresa
adjudicatària i, tal com es plantejava en el
plec de condicions que ha regit el concurs
públic, queda pendent el tancament del
projecte tècnic aportant alguns suggeriments
que van sorgir en el moment de la valoració.

Finalment, i pel que fa al projecte de disseny
d’un kit de benviguda per als nouvinguts i
nouvingudes a Sant Celoni, s’han recollit
les aportacions realitzades a les diverses
reunions. De manera especial s’ha tingut

en compte el suggeriment d’acompanyar
la informació que es doni en el moment de
l’empadronament amb la realització, amb
una periodicitat encara per definir, d’una
trobada de presentació del poble. Aquestes
aportacions i suggeriments han de permetre
al personal de l’Ajuntament recollir la
informació necessària i fer una proposta
que serà retornada a totes les persones
participants per tal de tancar el disseny
definitiu.

 Primers resultats dels projectes d’Actua. Fem poble
El treball participatiu comença a donar els seus fruits

Un cop més queda demostrat que els

ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni sou els

millors coneixedors de les necessitats reals i

volgudes pels veïns i veïnes del nostre

municipi.

Hem engegat un projecte innovador que, a

més de fer-nos partícips dels problemes i

mancances del nostre municipi i trobar-hi

conjuntament solucions, ens està portant a

crear un teixit ciutadà fonamentat en una

major comunicació i relació entre la

ciutadania participant.

Per tot això voldria animar-te a que participis

en els projectes. Coneixeràs els teus veïns i

seràs protagonista de la millora del teu poble.

T’hi esperem!

L'Ajuntament de Sant Celoni ha signat un conveni amb l'empresa Acesa
per finançar diferents projectes municipals: senyalització d'itineraris per
la Vall d'Olzinelles, l'edició d'un nou llibre de la col·lecció de Publicacions
de la Rectoria Vella sobre canvis en el paisatge i en les formes de vida
de la societat celonina, en aquest cas de la vall d'Olzinelles, l'edició d'un
llibre sobre la toponímia de Sant Celoni i la instal·lació de plafons
informatius als aiguamolls de les Llobateres.  La col·laboració d'Acesa
consisteix en una aportació econòmica de 18 mil euros. L’alcalde Joan
Castaño i representants d’aquesta empresa van signar el conveni el 29
de desembre a l'Ajuntament.

 Conveni amb Acesa per finançar projectes municipals



8

L’informatiu

 Subvenció per a
l’equipament escènic
de l’Ateneu
L’alcalde, Joan Castaño, va formalitzar recentment
la recepció de la subvenció de 123.483 euros
atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya per a l’equipament escènic de l’Ateneu.
L’ajut ha permès recuperar aproximadament el 30%
de la inversió que va fer l’Ajuntament quan es varen
adequar les caixes escèniques de les sales gran i
petita de l’equipament.

 Generalitat i Ajuntament es reuneixen
per fer un seguiment d’obres i projectes
en matèria d’infraestructures
El passat 27 de desembre diversos membres de l’equip de govern es varen
reunir a l’Ajuntament amb el Secretari general de Mobilitat de la Generalitat
de Catalunya, Manel Nadal.
La reunió es va realitzar amb
l’objectiu de fer el seguiment
de d i ferents  obres  en
construcció i  projectes
i m p o r ta n t s  e n  t e m e s
d ’ i n f r a e s t r u c t u r e s  a l
municipi. Entre altres temes
e s  v a  p a r l a r  d e l
desdoblament del túnel
d’entrada a Sant Celoni pel
carrer Doctor Trueta, de la
rotonda elevada a la C35 a
l’alçada de les Torres i de la millora de l’accés per la Porta de LLevant (davant
parc de bombers)

 Darrera sessió de l’any del Consell Escolar Municipal
El Consell Escolar Municipal, màxim òrgan de participació de la comunitat educativa, composat per representants de pares i mares,
alumnat, centres i administracions, va celebrar el 4 de desembre passat la darrera sessió del 2007. Durant la sessió es van tractar aspectes
tan importants com la posada en funcionament de l’Oficina Municipal d’Escolarització. Altres punts significatius van ser l’actualització
parcial de membres, l’acord de sol·licitud a la Generalitat de Catalunya l’ampliació de la ràtio per a alumnat amb necessitats educatives especials
i l’inici del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni, que pretén aprofitar millor el potencial educatiu del municipi fora de l’horari escolar.

Festa Major d’Hivern
La Batllòria
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Espai per a pares i mares amb fills i filles adolescents

Centre Municipal d’Expressió
Escola de Música - Sant Celoni

l’Ateneu
L'Escola de Música es vesteix de gala per celebrar
les festes de Nadal
El dijous 21 de desembre grups de cambra
formats per alumnes de l’escola d'entre 7
i 18 anys, varen tocar varies nadales en
format instrumental, a l’Ateneu. La nota de
color a l'acte la van posar els decorats fets
pels alumnes del CEIP Josep Pallerola. El
dia de Sant Esteve al migdia - també a
l’Ateneu-, els alumnes i el cor de pares varen
cantar nadales tradicionals. Finalment, el dia
28, els usuaris i usuàries de la Residència
geriàtrica i l’Hospital varen gaudir de nadales interpretades per alumnes del centre.

L’Ajuntament de Sant Celoni, conjuntament
amb la resta dels ajuntaments del Baix
Montseny i en el context dels Pla Educatiu
d’Entorn de Sant Celoni, proposa un espai
de treball en grup per a pares i/o mares
d’adolescents. Un espai on poder compartir,
intercanviar experiències i reflexionar sobre
l’educació amb la finalitat d’enriquir la
relació amb els/les filles i fills. La proposta
s’estructurarà en 8 sessions setmanals d’una
hora i mitja, conduïdes per les educadores

socials dels municipis participants. El
contingut de les sessions anirà en funció
dels interessos i la participació del grup. Es
poden treballar temes com els canvis en
l’adolescència ( característiques, necessitats,
processos...), la comunicació familiar,
resolució de conflictes... Tot plegat a partir
de tècniques i dinàmiques diverses,
adequades a l’objectiu de la sessió.

Les trobades es faran setmanalment, els
dimecres al vespre a partir del 14 de febrer

de 2007 i s’allargaran fins el 4 d’abril.
L’horari està per determinar en funció de
la disponibilitat del grup.

Per poder-hi participar caldrà omplir una
butlleta d’inscripció que trobareu als
tríptics informatius que es distribuiran
als centres educatius i equipaments, la
qual caldrà retornar a l’OAC o a l’Àrea de
Comunitat abans del 31 de gener. La
inscripció també es pot fer a:---------
www.santceloni.cat.

Teatre per a joves
El proper mes de gener comença al Centre
Municipal d'Expressió el primer curs de Teatre
per a joves. El curs neix amb l'objectiu d'obrir
una nova branca de l'expressió escènica,
paral·lelament a la de la música que ja
funciona des del curs 2004-05.

9

Plans Educatius d’Entorn és un nou
programa promogut pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya
adreçat als municipis, que parteix de la
base que l’educació d’infants i joves no ha
de recaure únicament en l’Escola, sinó que
tota la Comunitat ha d’implicar-s’hi molt
més,  esdevenint  copart ícep de la
responsabilitat social que implica educar.

A Sant Celoni, el Pla Educatiu d’Entorn

2006-07,  sorgeix a iniciat iva de
l’Ajuntament, que, per impulsar-lo va
signar un conveni amb la Generalitat,
fruit de qual ha estat possible dotar-lo
amb 85.431 euros. Amb aquest recurs s’han
iniciat  tot  un seguit  d’actuacions,
emmarcades en una xarxa de cooperació
educativa -que s’anirà teixint pas a pas-
constituïda per agents educatius de tota
índo le :  e sco la ,  famí l i a ,  en t i ta t s,
administració pública... Els objectius a
assolir es sintetitzen en el següent llistat:

• Millorar l’èxit escolar, garantint la igualtat
d’oportunitats amb independència de la
situació social.

• Facilitar l’adquisició d’habilitats socials

i personals que ajudin a desenvolupar un
projecte de vida satisfactori i sa dins d’un
món complex i contradictori.

• Potenciar l’adopció de la Llengua
Catalana com a idioma vehicular.

• Estimular el desenvolupament d’homes
i dones arrelats en el propi territori, amb
referents identitaris compartits i ple
respecte a la diversitat de la societat.

• Afavorir el coneixement i la interrelació
amb igualtat dins la societat catalana i
que aquesta esdevingui més cohesionada
i rica.

• Garantir la participació a la xarxa social
i cultural del municipi i l’ampliació de la
diversitat i riquesa d’entitats i col·lectius.

 Neix el Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni,
per estendre l’acció educativa a tota la comunitat

a Sant Celoni,

Pla Educatiu d’Entorn

Des de novembre passat es duen a terme a diferents centres educatius
del municipi tallers d’estudi assistit amb la participació d’una seixantena
d’alumnes. L’objectiu és ajudar a estudiants del cicle mitjà i superior de
primària i de primer i segon d’ESO, a adquirir tècniques d'organització
i estudi, a planificar els deures, a millorar l'èxit escolar, així com afavorir
una actitud positiva vers l’aprenentatge.

L’alumnat que assisteix als tallers ho faran fins a finals del curs acadèmic
2006-2007. Els tallers s’emmarquen en el Pla Educatiu d’Entorn promogut
per l’Ajuntament de Sant Celoni que té com a objecte integrar - a partir
de la corresponsabilització i la implicació -, als agents i serveis d’un
territori vinculats amb l’educació dels infants i joves de 0 a 18 anys.

Una seixantena d’alumnes participen en els tallers d’estudi assistit
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 Viatge en bus a les urbanitzacions del Montnegre

 La darrera reunió de la Junta Local de Seguretat avala l’evolució positiva de la seguretat al municipi

Baixa el nombre de delictes a Sant Celoni

“Aquest alt nivell de
resolució ha estat
possible gràcies a la
bona coordinació i
eficiència entre els
diferents cossos de
seguretat del territori ,
la Policia Local i els
Mossos d’Esquadra”
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Josep Manuel Bueno
Regidor de Seguretat
Ciutadana

La nova línia del servei municipal de bus
que uneix Sant Celoni amb les urbanitzacions
del Montnegre va comptar el passat 20 de
desembre amb uns usuaris especials. Una
representació municipal i veïnal formada
per l'Alcalde Joan Castaño, el regidor d'Espai
Públ ic,  Miquel  Vega,  e l  regidor de
Comunicació, Joventut i Desenvolupament,
Josep Alsina i presidents i membres de les
associacions de veïns de Boscos del
Montnegre i de Can Coll van compartir el

trajecte d'anada i tornada d'aquest nou
servei que va entrar en funcionament el dia
11 de desembre. L'itinerari consta de 10
parades diferents amb 3 expedicions diàries
d'anada i tornada. Els veïns es van felicitar
pel nou servei que uneix les urbanitzacions
del Montnegre amb el nucli urbà de Sant
Celoni. L'entrada en funcionament d'aquesta
línia també va coincidir amb l'inici del servei
de bus urbà entre Sant Celoni i la Batllòria
amb tres nous viatges d'anada i tornada.

El nombre de delictes a Sant Celoni durant els primers nou mesos de l’any 2006 suposa un descens de l’activitat delictiva. Així ho avalen
els resultats presentats a la darrera reunió de la Junta Local de Seguretat, formada pels comandaments dels Mossos d’Esquadra i la
Policia Local i presidida pel Regidor de Seguretat Ciutadana, Manel Bueno, que es va reunir el passat 15 de desembre. A més, les dades
confirmen un increment en el percentatge de resolució dels casos. De 499 fets penals coneguts durant aquests 9 mesos al municipi,
se n’han resolt la meitat, 249. En el cas dels delictes, el percentatge de resolució també ha estat positiu:de 302 delictes se n’han resolt
179 amb la corresponent imputació o detenció de la persona o persones implicades.

Evolució dels principals delictes
(primers 9 mesos dels anys 2004 - 2006)

Robatori interior de vehicle Robatori amb força tant a establiment,
domicili i empresa

Resultats de dispositius especials o operacions conjuntes
entre Policia Local i Mossos d’Esquadra

Durant els primers nou mesos de l’any 2006 s’ha realitzat 38 dispositius de seguretat
ciutadana referent al públic que es desplaça cap a la discoteca Pont Aeri amb l’objectiu
d’evitar el consum/ tinença de drogues a la via pública, aldarulls, baralles i danys per part
de potencials usuaris. Aquests dispositius conjunts entre la Policia Local de Sant Celoni,
seguretat de RENFE i serveis especialitzats del cos de Mossos d’Esquadra,  han estat molt
positius amb un control exhaustiu i eficaç, i un seguiment dels joves en tot el tram des de
l’estació fins a la discoteca.
Altres exemples de coordinació entre els dos cossos policials són actuacions conjuntes en
casos d’accidents laborals, donant suport als inspectors de treball, les constants trobades
per millorar els coneixements i l’experiència en l’aplicació del NIP d’instrucció de dades,
els dispositius operatius conjunts amb temes com les eleccions  del 2006, operatius contra
la delinqüència organitzada i altres dispositius especials conjunts de control i seguiment
d’alguns indrets del municipi.

9

Robatori amb intimidació i/o violència
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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

TdL’apunt
Com es diu en català pole position en l’àmbit

de l’automobilisme?

Entre els professionals de l’automobilisme i del

periodisme esportiu és habitual l’ús de la

denominació anglesa pole position per a fer

referència a la posició que ocupa el pilot que ha

fet el millor temps a l'entrenament, corresponent

al primer lloc en la graella de sortida d’una prova

de motor.

Us recordem que, tot i que pole position és un

manlleu força estès tant en català com en altres

llengües, la forma catalana normalitzada des de

fa temps –i, per tant, recomanada- per a denominar

aquest concepte és posició preferent. És una

forma l ingüíst icament  ben formada i

semànticament transparent, que, a més, segueix

el paral·lelisme d’altres llengües romàniques com

el francès o el castellà, que també han proposat

formes alternatives al manlleu (concretament,

position de tête en francès i primera posición en

castellà.

Sabíeu que...
Segons la legislació vigent, els topònims de

Catalunya tenen com a única forma oficial la

catalana, d’acord amb la normativa lingüística de

l’Institut d’Estudis Catalans, excepte els de la Vall

d’Aran que tenen com a única forma oficial

l’aranesa.

La determinació del nom de les vies urbanes i els

nuclis de població de tota mena correspon als

ajuntaments, i la dels altres topònims de Catalunya

correspon al Govern de la Generalitat, incloses les

vies interurbanes, sigui quina en sigui la

dependència.

Les denominacions catalanes dels noms de lloc

de Catalunya (municipis, nuclis de població,

comarques, carrers, places, barris, vies urbanes i

interurbanes, accidents geogràfics...) tenen com

a única forma oficial la catalana, excepte els de la

Vall d’Aran, que tenen l’aranesa.

Així, doncs, en tots els textos oficials (impresos,

segells, passaports, documentació de vehicles...)

i en els textos no oficials (mapes, rètols, guies,

documents mercantils, fullets publicitaris...) cal

usar la forma oficial i legal del topònim.

Això vol dir que les denominacions catalanes són

les que s’han d’utilitzar habitualment en tots els

àmbits: en la retolació, en la correspondència, en

les publicacions, en els impresos, en els

documents de tota mena, en els mitjans de

comunicació, orals i escrits, en la publicitat, en

l’etiquetatge...

En línia
Linguanet
www.linguanet-europa.org

Web amb molts recursos perquè els aprenents

de llengua catalana, o de moltes altres llengües

del món, puguin completar la seva formació de

manera autònoma i divertida.

Comença el nou període d’inscripcions dels cursos de català per a adults,

que organitza el Consorci per a la Normalització Lingüística a Sant Celoni

per aprendre a parlar català amb fluïdesa, per iniciar-se en l’escriptura

o per millorar-la.

Cursos de català per a adults
Nou període d’inscripcions

Informació i inscripcions

Del 5 al 16 de febrer a:

Oficina de Català de Sant Celoni

Rectoria Vella

Parc de la Rectoria Vella, s/n          de dilluns a divendres de 10 a 13 h

Tel. 93 864 12 13                             de dilluns a dijous de 17 a 19.30 h

santceloni@cpnl.cat

L’hora del cafè
... i continuen les tertúlies a la Biblioteca
L’hora del cafè és una iniciativa que vol contribuir a oferir un espai de conversa

per a aquelles persones que habitualment no parlin en català però que

l’entenguin i vulguin avançar en la pràctica oral de la llengua catalana.

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

persones per facilitar la fluïdesa i la comprensió del català.

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

de vinculació.

Ens trobem cada dilluns de 15.30 a 16.30 hores

a la Biblioteca l’Escorxador.

Us hi esperem!

Cal inscriure’s durant el període d’inscripcions

dels cursos de català.

El 14 de desembre va tenir lloc a la sala
petita del Teatre l’Ateneu la presentació de
l’Agenda Llatinoamericana Mundial ,
organitzada pel Centre de Formació d’Adults
Baix Montseny en col·laboració amb la
comissió de l’Agenda.

La presentació va anar a càrrec del
coordinador de la comissió, Jordi Planas.
Durant l’acte es va projectar el documental
15 anys de revolució que explica la història
i l’objectiu del projecte. També es va comptar
amb la col·laboració de membres de l’ONG
PROIDE de la Salle que van explicar
l’experiència del seu viatge l’estiu passat a

Guatemala on van realitzar un projecte de
suport educatiu i econòmic.

Enguany l’agenda porta el lema Exigim i
fem una altra democràcia i compta amb
una  sè r ie  de  mater ia l s  d idàc t i c s
complementaris, com el conte infantil
L’agenda de don Paulo i el Mapa de la
vergonya, amb dades comparatives entre
països rics i pobres. Es tracta d’una eina
pedagògica per a l’educació, la comunicació
i l’acció social populars, i un punt de trobada
entre els pobles del món, entre el nord i el
sud, des de la perspectiva llatinoamericana.

Presentació de l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2006
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La biblioteca l’Escorxador inicia un
any 2007 ple de novetats per
continuar oferint un fons atractiu i en
constant creixement. Aquest mes de
gener es disposaran d’una dotzena
de revistes noves, que s’afegiran a la
col·lecció fins a superar les 160
publicacions en sèrie.

Recordeu que podeu gaudir a casa del
préstec de fins a 6 exemplars de
revista del fons durant una setmana,

sempre que no sigui el darrer número,
que es  reserva exclusivament per a
la consulta a sala.

Tingueu present també que la
Biblioteca està oberta a les vostres
idees per a la compra de nous
documents per al fons. Aquests
suggeriments els podeu fer arribar a
través dels formularis que estan
disponibles a l’entrada de la biblioteca.

I no penseu que hi han deixat gaire carbó, al contrari, moltes
novetats bibliogràfiques i audiovisuals perquè en gaudeixin
tots els celonins i celonines.

A continuació  presentem alguns d’aquests regals, però en
trobareu molts més a la biblioteca.

Per als menuts i no tan menuts
Como funcionan las cosas.
(IDVD 62 Com). Un recorregut
multimèdia a través de la
tecnologia, els seus principis
científics i les seves aplicacions,
que ajudarà als nens i nenes a
entendre termes com la llum, la
fotografia, l’electricitat o la pressió.

Lewis, Sara. Manos a la obra: sesenta
recetas delicionas para que las
preparen los niños.( RPM I641 Lew).
Amb aquest llibre els nens i nenes
podran fer galetes, pastissos i pizzes
amb receptes fàcils i sanes, una excelent
manera d’introduir-los a l’art culinari.

Per als adults

MacKeith, Gillian. Eres lo que comes: la dieta que cambiará tu vida. i el llibre Eres lo que comes: las recetas, de
la mateixa autora. (613.2 Mac)
La tesi principal d’aquesta autora és que el menjar afecta a cada aspecte de nosaltres: l’estat d’ànim, el nivell d’energia,
la gana, la capacitat de pensar, el desig sexual, la son i la salut en general. Per aquesta raó és tan important adquirir
uns hàbits alimentàries saludables, com els que proposa la dieta de la Dra, MacKeith.

Després de les festes de Nadal, una de les propostes que solen acompanyar el mes de gener és la d’aprimar-se o bé
començar una dieta més saludable. Una tasca sovint difícil, però per la que cada dia trobem més llibres que ens
ajuden a assolir-la. Destaquem com a novetat a la biblioteca:

Noves revistes a la biblioteca
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 Més de 50 celonins a la

Passejada de la gent gran a
Caldes
Ja ha començat un nou cicle de passejades
per a les persones grans dins el programa A
cent cap els cent de la Diputació de Barcelona.
La primera passejada es va celebrar a Caldes
de Montbui amb la participació de 51 celonins
i celonines. Per a més informació, cal adreçar-
se a l’Àrea de Cultura, a la Rectoria Vella
(telèfon 93 864 12 13).

 Debut de l’equip aleví de futbol flag de la Salle
L’equip aleví de la Salle es va estrenar el passat 2 de desembre a la lliga federada de futbol
flag organitzada per la Federació Catalana de Futbol Americà. Tot i perdre els dos primers
partits, l’entrenador, Toni Martínez, es va mostrar satisfet pel bon joc i actitud positiva dels
seus jugadors. Caldrà seguir d’aprop aquest equip que acaba de néixer.

 Noves jornades
de jocs escolars
Els Jocs Escolars continuen aplegant
nombrosos escolars. Les darreres jornades
van tenir lloc a les pistes municipals
d’atletisme, al camp de tir amb arc de Can
Sans –on es van combinar el tir amb arc i el
futbol flag–, i al Centre Municipal d’Esports
Sot de les Granotes.

Agromercat
a la plaça de la Vila
El cap de setmana del 16 i 17 de
desembre, la plaça de la Vila va
acollir l’Agromercat organitzat pel
Consell Comarcal del Vallès Oriental
i l´Ajuntament de Sant Celoni en el
marc del projecte Productes
d'aquestes terres. Acompanyant la
venda de productes agroalimentaris
de qualitat, proposada per una
vintena de paradistes, es van
programar un seguit d´activitats
com tasts gastronòmics i actes de
caràcter lúdic i cultural. A la
inauguració oficial  de l´Agromercat
hi va assistir la Directora General
de Producció, Innovació i Indústria
Agroalimentària de la Generalitat
de Catalunya, Montse Gil.

NADAL 2006

Més de 1.400 persones van anar a ballar al Pavelló
Municipal d’Esports la nit de Cap d’Any seguint
l’oferta promoguda per primera vegada des de
l’Ajuntament. La festa ja va començar a la tarda amb
un espectacle a càrrec de la Cia La Tal, a l’entorn
d’un carilló gegant instal·lat a la plaça de la Vila, i
que més tard va protagonitzar les 12 campanades.

Parc de Nadal al pavelló
La proposta de lleure del Parc de Nadal, realitzat
entre els dies 26 i 29 de desembre al Pavelló va
comptar amb una nombrosa assistència d’infants
que van participar a les diferents activitats i tallers
(maquillatge, inflables, karaoke, Scalextric, biblioteca,
ludoteca infantil, espai de la diversitat, espai de les
entitats, jocs de taula, esports, pont penjant, tirolina...)
La novetat d’enguany, el Parc de Nit, va aconseguir
aplegar també un públic més adult.

Els Reis d’Orient
fascinen novament
Sant Celoni i la Batllòria varen
gaudir de les tradicionals
cavalcades de reis que com
sempre, porten fabuloses
imatges de tendresa i il·lusió
dels nens i nenes.

La festa de Cap d’Any aplega més
de 1.400 persones al Pavelló
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L’informatiu

 Tramoia guanya a Calonge i
queda segon a Cullera amb
El Sopar dels idiotes
El primer cap de setmana de desembre va ser un cap de setmana de
premis pel grup de teatre Tramoia de Sant Celoni. Dissabte 2 de desembre,
després de guanyar el concurs Patrici Clara de Calonge i recollir el premi
al millor actor principal per Albert Montsant i l'accèssit del jurat pel muntatge
multimedia, van enfilar camí cap a València per assistir a la cerimònia de
lliurament de premis del concurs de teatre de comèdia de Cullera. El teatre
de la casa de cultura de Cullera es va quedar petit per acollir la nombrosa
quantitat de personalitats de l'escena valenciana i espectadors que tenien
curiositat per saber qui eren els guardonats en el prestigiós concurs en pro
de la llengua catalana.

El sopar dels idiotes va comptar amb el segon Premi a la millor obra del
concurs, el primer Premi d'actor de repartiment, per Manu Fieira, i va ser
finalista en el Premi d'actor principal (Enric Tarragó), així com en el muntatge
escènic. Segons Tramoia, aquests “són els fruits, de moment, d'un ambiciós
projecte de teatre que no hauria estat possible sense la col·laboració d’actors
de grups amics com Trocateatre i Grup de Teatre Vallgorguina.”

1.  Acords d’imposició i ordenació de les contribucions especials
per a la realització de les obres d’urbanització del carrer Breda
de la Batllòria. Aprovat per 9 vots a favor del PSC, ICV i ERC i 6
abstencions de CiU

2.  Acords d’imposició i ordenació de les contribucions especials
per a la realització de les obres d’enllumenat dels carrers Sant
Josep, Sant Pere i Prim. Aprovat per 10 vots a favor del PSC, ICV
i ERC i 6 abstencions de CiU

3.  Conveni de col·laboració signat entre els Ajuntaments del Baix
Montseny, el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut
(CatSalut) per a la creació del Govern Territorial de Salut del Baix
Montseny. Aprovat per unanimitat

4.  Projecte constructiu de l’edifici de la Llar d’infants municipal
– CEDIAP – SAM. Aprovat inicialment per unanimitat

5.  Resolució de les al·legacions formulades contra els acords
d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals
que han de regir a Sant Celoni durant l’any 2007 i subsegüents,
i de l’acord de la seva aprovació definitiva. Aprovat per unanimitat

6.  Modificació de l’acord de constitució del dret de superfície sobre
la parcel·la A-12 del sector P-2 Les Torres a favor de Proviure SL,
Unipersonal, relativa al destí dels 36 habitatges protegits, per tal
que un d’ells pugui adjudicar-se a favor de fundacions o d’entitats
sense ànim de lucre que fomentin la inserció laboral o social de
les persones amb disminució psíquica. Aprovat per unanimitat

Estudi econòmic i financer, del projecte d’implantació i de
l’avantprojecte del servei públic d’aparcament soterrat a ubicar
a la Plaça del Comte del Montseny. Aprovat per unanimitat

Projecte d’establiment del servei municipal Borsa local d’habitatge
de lloguer que  iniciarà els seus serveis el 2007 des de l’OAC. La
Borsa facilitarà el lloguer d’habitatges als joves, als col·lectius més
desafavorits i entrarà en contacte amb els propietaris per tal de
poder facilitar l’arranjament d’habitatges que actualment estan
desocupats. Aprovat inicialment per unanimitat

Moció per a l’aprovació immediata de la Llei dels drets de les dones
per a l’eradicació de la violència masclista. Per unanimitat el Ple
municipal acorda:

1. Sol·licitar l’aprovació al Govern de la Generalitat de Catalunya i
la tramitació immediata al Parlament de Catalunya de l’avantprojecte
de Llei dels drets de les dones per l’eradicació de la violència
masclista.

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

3. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya,
al Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament
de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats locals.

 Amb l’objectiu que ningú es trobi mancat d’un espai on poder estudiar
amb tranquil·litat i on poder desenvolupar altres tasques acadèmiques,
fora de l’horari lectiu, en períodes d’exàmens, la Rentadora ofereix el
nou servei Sales d’estudi. Per aquest motiu, s’amplia el període d’obertura
de la Rentadora des del 8 de gener fins el 16 de febrer:  de les 8 del
vespre a les 12 de la nit els dies laborables, de les 4 de la tarda a les
8 del vespre els dissabtes i  de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de
la tarda a 8 del vespre els diumenges.

Els destinataris són joves de 14 a 30 anys que vulguin disposar d’un
espai per a l’estudi individual, per a  l’estudi en grup i per poder gravar
i imprimir documents de treball.

PLENS
MUNICIPALS

espai de lleure i cultura

 Sales d’estudi en
període d’exàmens

Sessió extraordinària
27 de desembre de 2006

Sessió ordinària
30 de novembre de 2006
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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

Grup Municipal de Convergència i Unió

Sant Celoni avança, Esquerra respon.
Sigues benvingut any 2007

Amb l’inici de l’any 2007 entrem a la recta final de la legislatura, una
legislatura que podem titular-la: Sant Celoni avança. Els regidors, la secció
local i els votants d’Esquerra a Sant Celoni afegim, Esquerra respon.

En el propers mesos els diferents partits ens dedicarem a explicar la feina
feta i la feina que volem continuar fent pel creixement del nostre municipi
que és Sant Celoni, amb el poble de Sant Celoni i la Batllòria com a pols
de vida ciutadana. Però un canvi d’any sempre és un moment de reflexió i
de punt i seguit.

Esquerra cada any vol deixar empremta d’aquest punt i seguit de manera
gràfica amb un calendari que distribuïm. Els dibuixos que incorpora el
calendari d’aquest any són:

El nou túnel d’accés a Sant Celoni pel carrer Doctor Trueta, any rere
any aquest ha estat el tema cabdal del grup municipal d’Esquerra i ara
restem a l’espera de l’inici de les obres que la Generalitat de Catalunya ha
adjudicat en data de 26/10/2006 a l’empresa  Stachys, s.a. per un valor de
2.341.441,47 euros. Aquest és uns dels projectes ja planificats que podem
veure a l’exposició de Sant Celoni. Tots sentits.

Esglésies de Sant Celoni i de la Batllòria simbolitzen la tradició del nostre
municipi i  la cura envers el patrimoni celoní; entre d’altres tenim l’adquisició
de la finca de la rectoria i església de Sant Llorenç de Vilardell, la Torre de
la Muralla del barri de la força.

Pont Tencat, la modernització que en aquesta legislatura està engegant
el nostre municipi, la combinació entre els valors de poble i el plus de serveis
que volem com a ciutat i capital de Baix Montseny és un tret diferencial de
Sant Celoni.

Estel Roig, el camí cap a la independència dels Països Catalans; un camí
que des d’Esquerra continuem fent dia rere dia, pas a pas, fins a poder
assolir el suport majoritari que ens porti a la independència del nostre país.

Per tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Celoni, bon any
a tothom, i us convidem a treballar amb nosaltres. Perquè des la realitat del
govern, Sant Celoni i la Batllòria som tots i governem per a tots.

Sant Celoni avança Esquerra respon

Qui mal comença, mal acaba
L'any s'acaba, l'any comença. Moltes persones, entitats o empreses aprofiten
aquestes dates per fer un balanç de la feina feta. Una acció ben normal que
d'altres, però, no han fet en els últims 4 anys. A ningú li estranya que
l'actual equip de govern no presenti cada any un balanç de la feina

feta? Algú ha vist que hagin fet una comparació entre el programa de govern
i les accions realitzades? Tranquils, no l'heu vist perquè no existeix.

Una de les explicacions és que tenen por de fer públic aquest balanç. No
volen recordar que varen tardar només uns dies en decidir doblar-se els sous
i, en canvi, van paralitzar un any i mig la feina de l'Ajuntament per fer un
nou organigrama. Tampoc cal dir que no els fa gràcia admetre que han venut
21 solars municipals sense tenir cap pla d'inversions ni un pla local d'habitatge
social. S'han incrementat un 22 % els impostos municipals, un 43 % si parlem
només de la taxa d'escombraries, s'ha incrementat l'endeutament, la
temporalitat, les contractacions amb “favoritismes”, ha desaparegut l'àrea
de joventut, sectors de la població han demanat la dimissió de dos regidors...

Les preguntes inicials continuen obertes malgrat malbaratar més de 20.000
euros en l'exposició que hi ha actualment a Can Ramis. No calen més
comentaris. Si heu vist l'exposició, feu un passeig per Sant Celoni i intenteu

veure el que s'ha fet realment. No us preocupeu, tampoc veureu res del
que hi ha a les fotografies, simplement perquè no existeix... i ja són 18 anys
de govern!

Hi ha una dita catalana que diu: “qui mal comença, mal acaba”. Al desembre,

per primera vegada en la història democràtica de Sant Celoni, la meitat
del comitè d'empresa de l'Ajuntament ha dimitit per no compartir la
política de recursos humans del govern. La diferenciació entre treballadors,
l’alta taxa de temporalitat i la deslegitimació de l’òrgan de representació dels
treballadors municipals en la negociació col·lectiva són els detonants d’aquesta
crisi. Per CiU, aquests motius són tant importants que demostren per si sols

que l’actual gestió municipal respon bàsicament a interessos partidistes
i no pas a aconseguir el millor pel municipi. De ben segur que aquesta
notícia no la trobareu en les pàgines de l'informatiu... pregunteu perquè!

Gràcies un any més a la gent de les entitats, a les persones que estimen Sant
Celoni, als emprenedors, als que volen millorar les coses, als que creuen que
els canvis són possibles. A tots, feliç any 2007!!!!

A peu ja hauríem arribat
Renfe solucions, ara!
Les contínues i greus incidències en el servei ferroviari i la manca d’informació
a què RENFE sotmet els viatgers, han posat el servei de rodalies i regionals
en una situació límit.

A l’hora punta no es pot pujar als trens, les estacions són les mateixes de
fa 30 o, a vegades, 50 anys. Els trens no porten revisor i a la majoria
d’estacions, quan no estan tancades, no hi ha personal ni taquilles i les
màquines de validar no funcionen.

Des de 1995, amb el govern, primer del PP, i ara del PSOE, els serveis de
rodalies i regionals no han interessat. Tota la inversió ha anat destinada al
tren d’alta velocitat. L’arribada de Rodríguez Zapatero al Govern no ha
modificat aquesta premissa en allò que és fonamental.

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ha presentat preguntes a RENFE, interpel·lat
la Ministra de Foment, ha fet propostes de millora, com la moció aprovada
aquest octubre per començar el traspàs del servei de rodalies i regionals a
la Generalitat abans del 31 de desembre de 2006.

LES PROPOSTES d’ICV

Mesures urgents per sortir del túnel en què RENFE ens ha situat.

Cal solucions urgents i radicals perquè la situació és d’una extraordinària
gravetat. Els usuaris i usuàries estem farts d’aquesta situació.

Exigim actuacions urgents. Per recuperar la normalitat en el servei i la
confiança dels usuaris i usuàries, formulem aquestes propostes:

- Primer el tren de tots, després l’AVE.

- Servei d’informació eficient.

- Cal que RENFE sigui intervinguda per la Generalitat.

- Pla urgent d’inversions sobre la xarxa actual, per recuperar els quinze
anys de sequera inversora.

Com veieu, la nostra campanya és de calaix. Ja n’hi ha prou!

A Sant Celoni en patim també d’altres, a més d’aquesta. La nostra
mobilitat i la nostra accessibilitat no admeten cap més entrebanc. En parlarem
més endavant.

Per cert, Bon Any 2007!. No esperem que sigui millor que el 2006, sabem
que serà millor.

Ja us hi podeu posar, perquè tindrem molta feina a fer. Valdrà la pena,
però!

Perquè ens encanta Sant Celoni !!
Estimar el teu poble és voler el millor per a la seva gent, dotar-lo de
tots aquells equipaments, infraestructures i serveis necessaris per a
la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes que hi viuen. I
aquesta ha estat i és l’única fita del PSC de Sant Celoni i del
nostre alcalde, Joan Castaño. Treballar dia a dia per aconseguir un
poble viu, dinàmic i actiu, i això només és possible pensant en el
present i planificant el futur amb projectes engrescadors i, perquè no,
atrevits, que ajuden a la transformació econòmica i social de la nostra
vila. En definitiva, en el benestar de les persones.

Dotar a Sant Celoni de serveis tan importants i dirigits a les persones
com ho són la construcció del nou Hospital, la residència geriàtrica
i l’ampliació del CAP (Centre d’Assistència Primària), significa fer
una política de salut i benestar, de proximitat i de qualitat. Des del
PSC tenim clar l’aposta pels infants i els joves, amb la construcció de
l’escola bressol i el nou institut, i amb la continuïtat i foment de
polítiques d’incorporació al món  laboral que des de l’Ajuntament es
porten a terme.

Projectes exclusivament adreçats a satisfer les necessitats dels nostres
ciutadans i ciutadanes, amb infrastructures que faciliten la mobilitat
i  l’accessibilitat al municipi i que fan que Sant Celoni avanci, com
són les dues rotondes de la C-35 (la de sortida de l’AP7 i la projectada
en el sector de les Torres) , la creació del nou túnel de sortida pel
carrer de Doctor Trueta o el pàrquing de la plaça Comte del
Montseny.

Des del PSC- Sant Celoni treballem i treballarem pel present i
futur de Sant Celoni, perquè ens encanta el nostre poble, la seva
gent . Per això hi ha tants projectes engegats i engrescadors que
podeu veure a l’exposició Sant Celoni. Tots Sentits, a Can Ramis:
projectes, equipaments i infrastructures que es fan  des de l’encant
d’estimar el nostre poble i la seva gent. No et perdis l’exposició veuràs
el present i futur de Sant Celoni, del teu poble.
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Hi trobaràs informació dels cursos i tallers de 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.

CLiP
Oferta Municipal
d’Educació Permanent

Consulta tota l’oferta d’educació
permanent municipal al CLIP

Sess ion’n’sona és una nova
i n i c i a t i v a  p e r  c o n t i n u a r
promocionant els grups de música
amateurs o semiprofessionals de
Sant Celoni. Nascuda en part a
partir del Divendre’s Session’s, les
Sessions’n’sona són la plataforma
exper imental  on e l s  grups
aprofiten per provar els seus nous
sons i els seus directes tot gaudint
de la festa. Cada mes, a partir de
gener i fins a juny, dos grups
celonins, més un grup convidat,
tocaran a l’Ateneu. Dins aquesta
nova iniciativa hi ha quatre grups
locals de nova creació i dues
formacions més de membres de
diferents grups que es presenten
sota un nou nom.

una nova iniciativa per promoure
els grups locals de música

Farmàcies de guàrdia

Divendres, 12 de gener

Conferència Parlem de l'Aigua
Procés participatiu de l'Agència
Catalana de l'Aigua

 Parc de la Rectoria Vella   a les 19 h

I Cicle de cinema comentat:
Cinema Paradiso

 A l’Ateneu - Sala Petita   a les 21 h

Dissabte, 13 gener
L'hora del Conte. La bugadera de contes,
a càrrec de Pepa Tomàs

Contes a partir de 3 anys
 Biblioteca l'Escorxador   a les 11:30 h

Sorteig de Nadal de Sant Celoni Comerç
amb Xocolata i Xurros

 Plaça de la Vila   a les 18 h

Sopar de Germanor
Festa de Sant Antoni Abat

 a les 21:30 h

Per a més informació, truqueu al Jordi
(93 867 22 52) o al Santi ( 630 09 82 81)

Diumenge, 21 gener
Concentració de Bestiar
Festa de Sant Antoni Abat

 Sot de les Granotes   a les 10 h

Cinema a l’Ateneu: VOLVER

 A l’Ateneu - Sala Petita   a les 18 h

Divendres, 26 gener
I Cicle de cinema comentat:
CINEMA PARADISO

 A l’Ateneu - Sala petita   a les 21 h

Session’n’sona,

Calendari de sessions

Gener - dissabte 27, a les 23h a la sala petita de l’Ateneu
Caníbales Podridos + Batalla Final
Grups convidats: Birrossis +  Trauma

Febrer
Corsk Crew +  Pim Pam Pum
Grup convidat: Cèlula Durmiente

Març
Los Diodos +  Twisted Nails
Grup convidat: Lost in Side

Abril
De Heidelberg +  Meskamai
Grup convidat: Gossos

Maig
Jake +  Autohaus Stoppansky
Grup convidat: a concretar

Juny
Ashed Mime +  Tangô Fusión
Grup convidat: a concretar

El CLIP està disponible a:
www.santceloni.cat , a l’OAC o a qualsevol dels centres.

Trasllat de l’Àrea d’Espai Públic a l’edifici Bruc

L’Àrea d’Espai Públic de l’Ajuntament de Sant Celoni s’ha traslladat al primer pis de

l’edifici Bruc (C/ Bruc, 26. Telèfon 93 864 12 16) . En aquest edifici municipal també hi

ha l’Àrea d’Entorn. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8 h a 15 h.




