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Ja s’acosta Carnaval!
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El Rei Carnestoltes

Un any més torna la disbauxa amb la festa de
carnaval. Dijous 15 de febrer, els ajudants del Rei
Carnestoltes donaran el tret de sortida a la gresca
amb la visita a les escoles del municipi per anunciar
el programa que seguirà sa majestat durant els 5
dies de regnat. Divendres a la tarda, el Rei
Carnestoltes serà rebut amb xocolatada i festa a la
plaça de la Biblioteca. Rua de carnaval, balls de
disfresses, ballada de Gitanes... i algunes novetats  omplen
el programa del carnaval 2007.

Sopar mogudet, el primer sopar del Rei Carnestoltes a la vila
Per primera vegada, l’arribada del Rei Carnestoltes coincideix amb un sopar “mogudet”, organitzat
per la Colla de Diables. Acompanyats de la xaranga Toltesband&venen i les actuacions de les colles
de Diables, Geganters i Bastoners, l’àpat començarà a la plaça del Comte del Montseny, amb caldo
de Nadal. A la plaça de l’Església es menjarà botifarra amb samfaina del Puig, i les postres, coca de
Sant Joan, a la plaça d’en Nicola. Els tiquets del sopar es poden comprar del 5 al 13 de febrer a
diferents establiments del municipi. I després del sopar, DJ’S i espectacle a càrrec dels Tritons a la
Sala Petita de l’Ateneu.

La rua de Carnestoltes guanya comparses cada any
Dissabte a  2/4 de 8 de la tarda la rua de Carnestoltes iniciarà el seu recorregut, des del carrer d’Esteve
Cardelús, darrere la Biblioteca. D’entre les nombroses comparses que participen a la rua, un nombre
que augmenta cada any, es premiarà la més original,  la més animada i  la més elaborada. El
tradicional sopar de carnaval donarà pas al ball de disfresses al Pavelló Municipal d’Esports amb
l’orquestra Metropol. Diumenge a la tarda es farà el ball de disfresses infantil a l’Ateneu amb Pentinat
el Gat i el seu espectacle Queixalada.

Dimarts, l’ultim sopar del Rei Carnestoltes a l’Ateneu
A les portes del comiat, la Sala Petita de l’Ateneu acollirà l’últim sopar del Rei Carnestoltes. Qui hi
vulgui participar, s’ha de portar el sopar. La Jazz Band de l’Escola Municipal de Música oferirà un
concert a tots els començals. D’aquesta manera s’arribarà al darrer dia del Carnaval, dimecres, a la
tarda, amb la vetlla, el judici i l’enterrament. Un any més, el Rei Carnestoltes serà acomiadat amb
un correfoc pels carrers de la vila.

Bons resultats
En l’Informatiu de gener feia esment a
l’important nombre de nous projectes
munic ipals  que s ’han impulsat
darrerament i, aquest mes, com que
disposem de dades fresques del nivell
d’ús dels equipaments que ja estant en
funcionament, tinc l’oportunitat de fer
una reflexió al voltant de la resposta de
celonins i celonines als serveis que
l’Ajuntament posa a l’abast de tothom.
En primer lloc, dades espectaculars de la
Biblioteca l’Escorxador (veieu article en
aquest butlletí), que se situa entre les més
utilitzades de la comarca, amb una
evolució constant d’usuaris i préstec,
demostrant que a Sant Celoni tenim un
interès creixent per la Cultura. Però el
millor és que aquesta resposta fabulosa
de la ciutadania no s’acaba aquí: les dades
de matriculació de l’Escola de Música han
superat totes les previsions, augmentant
curs rere curs de manera molt significativa.
I és el cas també del Centre Municipal
d’Esports Sot de les Granotes: s’esperava
que el nombre d’usuaris aniria pujant de
mica en mica, però en tombar el primer
any de funcionament s’han assolit les
previsions més optimistes, fins a situar-
se en més de 2.500 abonats. Davant de
posicions pessimistes que de tant en tant
afloren, res millor que dades com
aquestes, que confirmen l’encert de la
gestió municipal en planificar i posar a
disposició serveis que les persones trobem
d’utilitat, moderns i accessibles. Des del
Govern no tenim cap dubte que els nous
serveis que s’aniran incorporant, com ara
l’Escola Bressol o el Pavelló del Sot de les
Granotes, seguiran la mateixa tònica: la
gent de Sant Celoni confia en els serveis
públics i ho demostra fent-ne un ús
exemplar.

Sense cofoisme, haig de dir que aquest
context encoratja a seguir treballant, i
més, quan som a punt de viure un dels
moments àlgids del calendari festiu, el
Carnaval i les Gitanes, que aporta un punt
afegit d’entusiasme i, si m’ho permeteu,
de “celonisme”. Com sempre esperem
vibrants la festa, amb la il·lusió que,
després de dos anys en remull, per fi en
puguem gaudir amb aquell cel clar i solet
d’hivern de les millors ballades.

Ens veiem a la Festa ! Podeu consultar tots els actes del
Carnaval 2007 a www.santceloni.cat i al
programa de mà que rebreu a casa vostra

Carnaval 2006
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El Ball de Gitanes és la festa més emblemàtica i singular
de Sant Celoni. D’ençà la represa de la festa –l’any 2005
vam cel·lebrar els 25 anys de la segona etapa- s’ha
configurat com l’esdeveniment cultural de més profunda
incidència a la comunitat celonina. Diumenge 18 de
febrer, 64 parelles de nens i nenes (la colla del Filferro),
i 86 parelles de joves i adults (la colla del Ferro),
s’aplegaran en un ambient de festa carnavalesca d’intensa
vivència ciutadana.

Història del Ball de Gitanes a Sant Celoni
Tot i que el Ball de Gitanes és un ball típic del Vallès que es balla en
les festes de Carnaval, a Sant Celoni es ballen unes gitanes pròpies,
amb música, balls i vestuari característic de la vila. El ball de
gitanes de Sant Celoni esta documentat l’ any 1767, tot i que cal

buscar les seves arrels en els ritus agraris
ancestrals per afavorir la fertilitat de la
terra i l’inici del cicle primaveral.

Al llarg dels anys el ball de Gitanes de
Sant Celoni ha passat per diferents
etapes i ha viscut llargs períodes
d’interrupcions. El ball es va recuperar
en els anys 50 i els 60 i, definitivament,
el 1981. Des d’aleshores es tornen a
ballar les gitanes a Sant Celoni els
diumenges de Carnaval, acompanyades
dels elements tradicionals de la festa:
els diablots, el Vell i la Vella i el capità
de cavalls.

La festa comença el matí del diumenge de Carnaval, amb la
passejada pels carrers de la vila, on els balladors, els músics i la
comparsa són convidats a galetes, carquinyolis, vi... per establiments
i particulars. El Capità de Cavalls amb els seus cavallers i el Vell i
la Vella presideixen la comitiva, l’ orquestra toca durant tota la
cercavila, els dansaires no se’n poden estar i fan alguns balls al mig
del carrer. Els diablots provoquen el públic saltant, llençant farina
i petards i, sobretot, fent xivarri.

Al voltant de la plaça s’hi ha bastit grades per al públic, com un
gran envelat a l’aire lliure. En arribar a la plaça entra el Capità de
Cavalls i demana permís a les autoritats per ocupar-la. Un cop
concedit entren el Vell i la Vella, uns personatges grotescos de la
comparsa que presidiran l’acte. El Vell fa un discurs carnavalesc i
en acabar una traca assenyala l’ entrada dels diablots, que fent
tabola i algun gag amb els esquellots i petards fan lloc a la plaça per
els balladors.

Les colles del ball de gitanes entren a la plaça amb el galop d’entrada.
Comencen els petits (Colla del Filferro) amb el Passeig, on es van
formant les lletres S C, inicials de Sant Celoni, que ja es feien en el
segle passat i la polka. Després la Vella s’ engresca i surt a ballar
amb el Vell. Li venen, però, els dolors del part i, assistida pels
diablots, apareix un animal, cada any diferent: gat, cabra, conill,

gallina... que simbolitza el naixement de la primavera. Ara es el
torn dels grans (Colla del Ferro) que es reparteixen el balls: Entrada
de Ball, Jota, Contradansa, Polka, Frandola, peça sorpresa i el Vals
i s’ acaba la festa amb el Galop de Sortida. El públic anima els
balladors durant la polka cridant Ferro!

Els balladors
La roba dels balladors està inspirada en els vestits antics, coneguts
per la documentació fotogràfica de començament de segle i
testimonis orals. Els homes vesteixen pantalons i camisa blanca i
americana negra. La faixa i el barret són vermells i aquest, està
decorat  amb una ploma. Als turmells hi porten camals amb picarols
i cintes de colors. Les dones porten un vestit blanc curt i un mantó
de Manila a l’esquena. Tant els balladors com les balladores toquen
les castanyoles, fent dringar els picarols foragiten els mals esperits.

La comparsa
Els personatges de la comparsa són el Capità de Cavalls que cavalca
acompanyat dels seus cavallers, vestits elegantment de negre i tocats
amb barret de copa. El Vell i la Vella són les autoritats de la Colla
de Gitanes. El Vell és la personificació de l’Hivern i, de la Vella
naixerà la nova estació: la Primavera. Els representen dues persones
disfressades còmicament com els avis d’abans. El Vell porta boina,
bastó i no li falta ni la botellola ni el caliquenyo. La Vella porta un
mocador al cap, manteleta, davantal i faldilles llargues que no oculten
el seu estat de bona esperança. Els diablots, grans i menuts, porten
màscara amb banyes, roba vermella i una faixa negra d’on pengen
els esquellots que amb el seu soroll invoquen els mals esperits.
S’encarreguen d’esvalotar el públic durant la cercavila i de mantenir
l’ordre a la plaça, on també fan befa d’algun aconteixement que
hagi passat durant l’any.

“El Carnaval de Sant
Celoni amb el

tradicional i popular
Ball de Gitanes s’ha

convertit en un
referent al Baix

Montseny”

Raül Casado
Regidor de Cultura

Ball de Gitanes de 1916. Colla de casats del Centre Popular (els casats ballaven amb nenes).
Arxiu d'Imatges de Sant Celoni

Ball de Gitanes de 1944. Colla de casats de l'Ateneu ballant
el vals a la plaça de la Vila. Fotografia: Jaume March Carreras.
Arxiu d'Imatges de Sant Celoni.

Ball de Gitanes de 1989. El Vell fent el
discurs a plaça, acompanyat de la Vella.
Fotografia: Jordi Blas. Arxiu d'Imatges de
Sant Celoni.

Ball de Gitanes de 1989. Fotografia: Jordi
Blas. Arxiu d'Imatges de Sant Celoni.

Ball de Gitanes de 2006. Fotografia: Jordi Blas.
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Situació: c/ Maria Aurèlia Capmany, 4 de Sant Celoni (Les Torres)

Tipologia: Arrendament. Habitatge i plaça d’aparcament

Destinació: GRUP A:  2 habitatges per a persones amb minusvalidesa

GRUP B: 15 habitatges per a joves

GRUP C: 10 habitatges per a gent gran

GRUP D:  8 habitatges per a la població en general

GRUP E:  1 habitatge per a fundacions o entitats sense ànim de lucre que
fomentin la inserció laboral de persones amb disminució psíquica

REQUISITS GENERALS PER A OPTAR ALS HABITATGES:

- Tenir la majoria d’edat, excepte pel cas de les fundacions o entitats sense ànim de lucre del grup E.

- Ser persona física de nacionalitat espanyola, o de qualsevol altre nacionalitat amb permís de residència a l’Estat espanyol, o ser fundació
o entitat sense ànim de lucre amb dedicació a persones amb disminució psíquica.

- Ser resident al terme municipal de Sant Celoni amb una residència mínima de tres anys, acreditada mitjançant certificació històrica
d’empadronament; en el cas de les fundacions o entitats sense ànim de lucre, cal acreditar una antiguitat mínima de cinc anys de prestació
de serveis assistencials al terme municipal de Sant Celoni, mitjançant certificació del registre d’entitats del Departament de Justícia.

- No ser titular d’un altre habitatge, llevat del grup E, on aquesta condició s’exigirà als ocupants cessionaris de l’habitatge.

- Tenir uns ingressos familiars ponderats anuals, corresponents al període impositiu immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud,
superiors a 2,5 vegades IPREM i inferiors a 4,5 vegades IPREM.

- Estar al corrent de pagament de tots els tributs i de qualsevol altre deute amb l’Ajuntament de Sant Celoni.

Les persones dels grups A, B i C que no hagin resultat adjudicatàries d’habitatges podran optar als del grup D.

REQUISITS ESPECIALS PER A OPTAR A CADA TIPOLOGIA D’HABITATGE:

1. GRUP A: DOS HABITATGES PER A PERSONES AMB MINUSVALIDESA

>> Acreditar la discapacitat amb el corresponent certificat que haurà d’emetre l’organisme públic competent (Centre d’Atenció al Discapacitat
de la Generalitat de Catalunya).

L’adjudicació es portarà a terme per concurs públic, subjecte a la valoració dels indicadors següents:

1. Família amb infant amb disminució: 3 punts
2. Superar el 70% de disminució: 3 punts
3. Superar els barems de mobilitat: 3 punts
4. Superar el barem de tercera persona: 3 punts
5. Acreditar barreres arquitectòniques a
l’actual habitatge: 3 punts

Hi haurà adjudicació directa als sol·licitants que igualin o superin els 9 punts.
En cas d’empat, l’adjudicació es farà per sorteig davant notari.

2. GRUP B: QUINZE HABITATGES PER A JOVES
>> Ser major d’edat i menor de 35 anys

3. GRUP C: DEU HABITATGES PER A GENT GRAN
>> Ser major de 65 anys

4. GRUP D: VUIT HABITATGES PER A LA POBLACIÓ EN GENERAL
>> No hi ha requisits especials

5. GRUP E: UN HABITATGE PER A FUNDACIÓ
>> No hi ha requisits especials

Bases per a optar a l’adjudicació de 36 habitatges
plurifamiliars protegits de lloguer

Les sol·licituds es
podran presentar a
l’Oficina d’Atenció

Ciutadana
(edifici Safareig,
C/ Campins, 24)

de l’1 d’abril al 31 de
maig de 2007.
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Josep M. Pasqual
1r tinent d’alcalde
Regidor de Sostenibilitat
i Ciutadania

pasqualiaj@santceloni.org

L’informatiu

Què és?
Un equipament on trobar la informació i
l'assessorament necessaris per conèixer la
gran diversitat d'opcions existents per viure
d'una manera més responsable i respectuosa
amb l’entorn.

Un espai dinàmic, que fomenta la reflexió,
la participació i l'intercanvi d'eines i
experiències per avançar en el camí de la
sostenibilitat en l'àmbit local.

Un lloc obert a tothom -entitats, escoles,
serveis, empreses i tota la ciutadania- que
vulgui conèixer bones pràctiques a l'abast
per aplicar davant els reptes de la
sostenibilitat.

On?
Edifici Bruc
C/ Bruc, 26
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 16
Fax. 93 867 15 71
sostenibilitat@santceloni.org

Quan?
Atenció presencial:
dimarts i dijous de 9 a 13 h
O per correu electrònic sempre que ho
considereu necessari

Què hi puc trobar?
• L'oficina d'Informació de l’Auditoria

Ambiental de Sant Celoni i el Programa
de Sostenibilitat de l’Ajuntament.

• La informació i consells sobre qualsevol
qüestió relacionada amb el medi ambient
urbà, la sostenibilitat i les energies
renovables.

• Un servei de suport per a l’ambientalització
de centres educatius i entitats i el foment
de la compra ambientalment correcta i
responsable.

• Una programació d'activitats informatives,
formatives i de participació (jornades de
difusió, tallers, visites guiades, etc.)

• Un centre de documentació i recursos
bibliogràfics, pedagògics i virtuals.

•  Informació sobre les campanyes, projectes
i instruments de què disposa l’Ajuntament
de Sant Celoni en aquests temes.

• Un espai obert a les entitats i persones
que vulguin col·laborar en projectes
comuns i desenvolupar iniciatives
relacionades amb la sostenibilitat.

 Entra en funcionament l’Oficina 21 de Sant Celoni

Amb la voluntat de fer un pas endavant en la promoció de la sostenibilitat a Sant Celoni es crea l’Oficina 21. Aquest
nou servei, ubicat a l’edifici Bruc, ofereix informació i assessorament per avançar en el camí de la sostenibilitat en
l'àmbit local.

Aquests darrers anys, l’Ajuntament de Sant Celoni ha fet un esforç important en l’adopció de criteris de sostenibilitat en l’acció municipal:
la introducció de criteris de compra verda en els plecs de condicions, l’establiment de sistemes de millora de la gestió energètica, els
treballs per a la implantació de la recollida selectiva als equipaments i edificis municipals o l’adopció d’una política ambiental en són
alguns exemples.

La creació de l’Oficina 21 suposa fer un pas endavant i contribuir a elaborar una estratègia per al desenvolupament sostenible de Sant
Celoni, amb campanyes de conscienciació, informació i educació ciutadana sobre temes de sostenibilitat i oferint un espai on les persones
puguin aportar i intercanviar idees per anar avançant en la mateixa línia.

L’Oficina 21 busca també recollir les preocupacions dels ciutadans i ciutadanes en temes de sostenibilitat i canalitzar els suggeriments,
donar suport a l’adopció de bones pràctiques a ciutadans i ciutadanes, centres educatius i entitats i organitzacion així com participar
en tots els projectes i iniciatives de sostenibilitat.

L’Oficina 21 de Sant Celoni neix amb una voluntat clara: ser un canal de comunicació obert a la ciutadania
en temes de sostenibilitat.

- Proporcionant accés a dades fiables sobre el medi ambient a Sant Celoni i La Batllòria.

- Recollint les preocupacions dels ciutadans i ciutadanes en aquest àmbits, i canalitzant-ne les aportacions.

- I, oferint dades actualitzades de tecnologies i productes sostenibles.

La millora de la gestió dels recursos i el manteniment de la qualitat del medi del nostre municipi, comptarà
a partir d’ara amb una nova eina que dinamitzarà totes les tasques de coordinació dels òrgans municipals
amb un fort impuls de la participació ciutadana.

Us animo per tant, a participar en tots els projectes i iniciatives de sostenibilitat.

Una nova etapa de la Regidoria de Sostenibilitat i Ciutadania
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Unes 90 persones participen a la
jornada Gent Gran de Sant Celoni:
fent camí activament
Amb l'objectiu de reflexionar sobre la realitat de la gent gran a
Sant Celoni i la Batllòria, unes 90 persones van participar
divendres 19 de gener a l’Ateneu en una jornada de treball
organitzada per l’Ajuntament de Sant Celoni amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona.  La trobada, un pas més per a
l’elaboració del Pla de la gent gran del municipi, va servir  per
recollir i debatre idees i opinions de primera mà sobre quatre
blocs temàtics: oci i cultura; ciutadania activa; serveis
sociosanitaris; mobilitat i espai públic. El resum de la jornada i
les conclusions es faran arribar a tots els participants i es podran
consultar al web municipal www.santceloni.cat

Presentació pública de l’auditoria de
gènere i el Pla per a la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes
Dimecres 28 de febrer a les 18.30 hores es farà la presentació
pública a la Rectoria Vella de l’Auditoria de gènere i el Pla per a
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a Sant Celoni.
Aquests dos documents sorgeixen d’un llarg treball impulsat des
de la Ponència per a la igualtat amb l’objectiu de marcar una
guia d’actuació municipal en matèria de gènere i ser la base per
poder implementar accions concretes.  L’Auditoria de gènere, que
s’ha fet amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha permès
conèixer les necessitats i/o problemàtiques socials i, a la vegada,
conèixer les respostes i/o els recursos existents per a les dones
o en matèria d’igualtat d’oportunitats en el municipi. A partir de
l’auditoria s’ha pogut elaborar el Pla per a la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes a Sant Celoni.

Taller d’entorn, un nou recurs
educatiu per a joves
Aquest mes de febrer es posarà en marxa un projecte
d’intervenció amb joves anomenat Taller d’Entorn. Es tracta
d’un recurs educatiu extern i complementari a les activitats de
les escoles del municipi per atendre l’alumnat amb necessitats
educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar,
inclòs en el Pla educatiu d’entorn de Sant Celoni. El servei està
adreçat a un màxim de 10 alumnes, de 14 a 16 anys, conduït
per dos educadors per atendre i promoure l’adquisició dels
aprenentatges bàsics, estimulant i potenciat l’estructuració i el
desenvolupament de la personalitat, les habilitats i generar una
actitud positiva vers la formació. L’objectiu fonamental i la raó
de ser del Taller d’Entorn és preparar els alumnes per a una
inserció social, escolar i
laboral satisfactòria. Es
realitzarà en horari
escolar, tres matins
a la setmana a
l’espai municipal
La  Rentadora .

Nova porta d’entrada al CEIP
Montnegre
El CEIP Montnegre estrena nova porta d’entrada. Aquest nou
accés permet que els infants d’educació primària puguin entrar
per una porta diferent dels infants d’educació infantil. Tant la
direcció del centre com els pares i mares de l’escola valoren molt
positivament aquesta iniciativa perquè millora la seguretat  i l’atenció
a les famílies i als infants durant l’entrada i sortida del centre.

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 mes  s’han recollit 103 gossos i 44 gats. Les següents

imatges corresponen a alguns dels animals recollits durant el mes de gener.

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).

a Sant Celoni,

Pla Educatiu d’Entorn

Animals domèstics abandonats gener 2007
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El projecte del Parc d’activitats del Pertegàs que
es construirà properament a 200 metres amunt
del parc de la Rectoria, a tocar d’un petit colze
que fa la riera, ja està disponible per a la seva
aprovació. El Parc d’activitats acollirà instal·lacions
punteres per a activitats de patinatge i similars,
així com un “bulder” -element escalable de petita
alçada-. El projecte l’ha redactat una empresa
especialitzada en aquest tipus d’equipaments amb
el suport de tècnics municipals, i s’ha comptat
amb la participació de diversos joves practicants
de les modalitats esmentades que han aportat
indicacions claus per a la bona funcionalitat.

 L’Ajuntament fa gestions
per avançar el
desplegament de la TDT al
municipi
L’Ajuntament de Sant Celoni està fent gestions amb
alguns ajuntaments del Baix Montseny per tal de
compartir el cost que suposa avançar el desplegament
de la TDT a la zona. Des de finals d’any, TV3 està
emetent en proves però la resta de cadenes no tenen
previst oferir el seu senyal digital fins a mitjans del
2008, com a mínim, tal i com confirmen als diferents
escrits de resposta a les peticions d’avançament que
els ha fet arribar l’Ajuntament. Davant aquest fet,
l’Ajuntament de Sant Celoni s’ha plantejat assumir
el cost del lloguer dels equipaments i oferir senyal
de TDT a tot el Baix Montseny compartint el cost de
la inversió amb els municipis beneficiats.

Enllestit el projecte del
Parc d'activitats del Pertegàs

 Inaugurat el nou telecentre de Sant Celoni
L’espai de lleure i cultura la
Rentadora acul l  e l  nou
telecentre de Sant Celoni. Es
tracta d’un nou punt públic
d’accés a Internet format per
vuit  terminals  i  dues
impressores, que s’afegeixen
als cinc ordinadors amb
Windows que ja es disposava.
El 12 de gener es va fer l'acte
d'inauguració amb una xerrada-
col·loqui a càrrec d'Oriol Ferran
sobre "Linux i el programari

lliure". D’aquesta manera, Sant Celoni s’afegeix a la Xarxa de Telecentres de
Catalunya (XTC) que tenen per objectiu principal la cohesió digital i l´equilibri
territorial de Catalunya en la societat del coneixement, a més de promoure l’ús del
programari lliure (d’ofimàtica, multimèdia, Internet, disseny gràfic, jocs, etc.) amb
excel·lents prestacions, facilitat d’ús, gratuït... i en català.

El Parc d'activitats juvenils del Pertegàs, és un  innovador equipament amb tres espais
ben diferenciats però complementaris, en un únic àmbit per als usuaris. El disseny
d'aquest equipament s'ha treballat i consensuat en un exercici de col·laboració molt
important entre el col·lectiu de patinadors de Sant Celoni, el Centre Excursionista Sant
Celoni, especialment amb els membres del G.A.E., i els joves balladors de danses de
carrer, conjuntament amb l'empresa que ha dissenyat el projecte Spoko Ramps i tècnics
de l'Ajuntament de Sant Celoni.

En aquest espai s'integra una plaça amb una construcció de ciment amb diferents
nivells, escales, baranes, rampes i parets, simulant tot allò que es pot trobar en una
ciutat, per aprofitar al màxim les habilitats dels patinadors. Aquest àmbit és el que es
coneix tècnicament com «street», un altre espai amb un mòdul d'escalada en bloc
"boulder", i amb una plataforma per a les danses de carrer.  Precisament, la combinació
d’aquests tres àmbits és el que dóna la singularitat a aquest nou equipament
especialment dirigit als joves.

Josep Alsina
2n tinent d’alcalde
Regidor de Comunicació,
Joventut i
Desenvolupament
alsinalj@santceloni.org
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L’informatiu

 Els nous edificis que es projecten
a Sant Celoni han de complir el decret d’ecoeficiència
El  decret  conegut  com a “Decret
d’Ecoeficiència” regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
de  nova  cons t rucc ió ,  cen t ran t - se
especialment en quatre paràmetres: aigua,
energia, residus i materials i sistemes
constructius. El decret, que va entrar en
vigor el 14 d’agost de 2006, és d’aplicació
obligada als edificis (habitatges unifamiliars,
edificis d’habitatges, edificis administratius,
centres docents, sanitaris, esportius...) de
nova construcció, als resultants d’obres de
gran rehabilitació i també per als de
reconversió d’antigues edificacions.

Els paràmetres ambientals en què fa
incidència el Decret són:

1. Ús eficient de l'aigua: Els edificis hauran
de disposar de doble xarxa de sanejament,
que permeti separar les aigües pluvials de
les residuals i de dispositius d'estalvi d'aigua
com aixetes de baix consum i mecanismes
economitzadors d'aigua per a les cisternes
dels vàters.

2. Estalvi energètic: Es pretén que els
edificis siguin productors d'almenys una
part de l'energia que consumeixen tot
incorporant les fonts renovables dins el
mateix immoble. L'aigua calenta sanitària
haurà de ser generada en una contribució
variable, segons demanda i localització
geogràfica, per energia solar tèrmica. També
es pretén augmentar l'eficiència energètica
de cada edifici reforçant els aïllaments en
façanes i cobertes.

3. Materials i sistemes constructius: Tot
edifici haurà d'incorporar en fase de disseny
solucions constructives sostenibles com són:
façanes i cobertes ventilades o enjardinades,
aprofitament de llum natural, incorporació
de detectors de presència en enllumenat
comunitari, mesures per incrementar
l'aïllament tèrmic i acústic, ventilació
encreuada o reaprofitament d'aigües
pluvials. Altres solucions incideixen més en
la pròpia naturalesa dels materials de
construcció, com la reutilització de residus
petris generats en l'obra, l'adopció de
solucions amb sistemes preindustrialitzats,
o la utilització de productes amb contingut
de materials reciclats.

4. Selecció de residus: En la fase d'obra
s'obliga a la incorporació des del projecte
executiu d'un Pla de gestió de residus i a la
definició de les operacions de destriament
o recollida selectiva. Pel que fa a la fase d'ús
dels habitatges, es demana que hi hagi un
espai fàcilment accessible al seu interior,
que permeti la separació de les fraccions
d'envasos lleugers, matèria orgànica, vidre,
paper i cartró i rebuig.

*Més informació sobre electrodomèstics
eficients: www.santceloni.cat

Una família de 4 persones en un habitatge
d’uns 90 metres quadrats consumeix de 10.000
a 14.000 Kwh/any amb un cost d’entre 600 i
900 euros/any.

Fer servir bombetes de baix consum i reduir a
la meitat el consum dels electrodomèstics pot
significar un estalvi de fins a 150 euros (25
euros per les bombetes i 125 euros pels
electrodomèstics)



 Projectes culturals patrocinats per ACESA
L’any 2006 l’empresa ACESA, amb la voluntat d’integrar-se en el territori i contribuir en el desenvolupament local, es va adreçar a l’Ajuntament
de Sant Celoni per expressar la seva voluntat en col·laborar com a patrocinador de projectes municipals. Per aquest motiu es va signar un
conveni del qual ja es va informar en l’anterior Informatiu, i que permetrà disposar d’un finançament extern per tirar endavant diferents
actuacions d’interès cultural.

Edició de dos llibres de
la col·lecció de
Publicacions de la
Rectoria Vella
Durant el 2007 es prepararan les edicions de
dos llibres de coneixement del patrimoni
local. Un d’ells recollirà informació sobre la
toponímia (noms de lloc, de cases, motius,
malnoms...) del municipi de Sant Celoni. Els
autors del recull són Enric García-Pey i Josep
Llovera.

L’altre llibre serà una sinopsi del treball
Diagnosi dels usos del sòl i qualitat ambiental
de la vall d’Olzinelles, desenvolupat a partir
d’un conveni entre l’Ajuntament de Sant Celoni
i la Universitat Autònoma de Barcelona l’any
2005, i serà el segon volum d’una col·lecció
anomenada SANT CELONI, MONTNEGRE.
NATURA I SOCIETAT. Els seus autors són Iago
Otero, Martí Boada i Geòrgia Rodoreda.

Senyalització d’un
itinerari per a la vall
d’Olzinelles
La vall d’Olzinelles presenta una gran riquesa
d’ambients d’interès natural i nombrosos
elements d’ importància històrica i
antropològica. És una vall que es troba al
massís del Montnegre, entre Sant Celoni i
Vallgorguina, que en temps passats havia estat
molt transitada i humanitzada.

Per facilitar el coneixement i gaudir d’aquesta
vall, s’està preparant un itinerari senyalitzat,
acompanyat d’un fulletó informatiu, per
endinsar-s’hi des de can Draper, vora Sant
Celoni, fins a l’ermita de Sant Esteve
d’Olzinelles, al bell mig de la vall. A més del
passeig per un dels paisatges més bonics de
Sant Celoni, es podran observar diferents
elements del patrimoni arquitectònic i natural
(masos, fonts, arbres singulars...).

Instal·lació de plafons
informatius als
aiguamolls de les
Llobateres
Les Llobateres és un racó del nostre municipi,
al costat del riu Tordera i molt a la vora del
Gorg d’en Perxistor, on a partir del
desenvolupament d’una activitat d’extracció
d’àrids l’Ajuntament va promoure la
restauració de l’espai com a aiguamoll. Durant
aquest any s’acabaran les obres i disposarem
d’un espai públic on, a més de potenciar
diferents hàbitats naturals i afavorir la
millora de la dinàmica fluvial, es facilitarà
l’accés per al lleure i el coneixement del
patrimoni natural de la Tordera. Hi haurà
un aguait per poder observar els animals que
visquin a l’aiguamoll, així com plafons
informatius.
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L’Ajuntament implanta la
Zona 30 a Can Sans
Amb l´objectiu principal de millorar la seguretat viària i la qualitat
de vida, l´Ajuntament de Sant Celoni ha implantat l´anomenada
Zona 30 als carrers de Can Sans. Es tracta d´una mesura de
pacificació del trànsit que parteix de limitar la velocitat a 30
Km/hora i es combina amb l´eixamplament de voreres i l´adaptació
de la calçada. La implantació de la Zona 30 s´ha fet coincidint
amb les obres d´urbanització dels carrers de Can Sans.

 Servei 24 hores per escampar sal en cas de gelades
L’Ajuntament de Sant Celoni ha contractat un servei de guàrdia 24 hores per, en cas de necessitat, escampar sal amb
maquinària específica als diferents carrers i vials susceptibles de patir nevades i gelades. La sal se subministra per mitjà d’un
contenidor fix situat a les dependències municipals en un espai accessible les 24 hores.

 Nous indicadors al
polígon industrial Molí
de les Planes
Durant el mes de gener l’Ajuntament de Sant Celoni
ha col·locat noves plaques de senyalització de carrers
al polígon industrial Molí de les Planes. D’aquesta
manera es completa un seguit de millores  de regulació
del trànsit i informació general que van començar
l’any passat. En una primera fase es va implantar la
senyalització viària horitzontal i vertical, i, en aquesta
ocasió, s’ha col·locat la identificació de carrers amb
plaques nomenclàtor.

Objectius de les zones 30
MILLORAR LA SEGURETAT VIÀRIA

• Reduir el nombre i la gravetat dels accidents

• Incrementar la percepció subjectiva de la
seguretat viària

• Millorar els espais d’estada i circulació dels vianants

• Millorar la seguretat dels accidents

MODERAR EL TRÀNSIT

• Reduir el nombre de vahicles motoritzats en circulació

COMPARTIR DE FORMA EQUILIBRADA L’ESPAI PÚBLIC
ENTRE TOTS ELS USUARIS

• Fomentar espais de convivència entre vehicles
i persones

REDUIR LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

• Reducció dels sorolls

L’informatiu



La Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador ha celebrat el setè aniversari durant el mes de desembre, en un any en què
s’han batut tots els rècords assolits fins ara: Durant l’any 2006, es van acostar a la biblioteca 85.183 usuaris i es
van gestionar 63.226 préstecs.

S’està treballant a fons per actualitzar el
servei de biblioteca que s’està oferint a
la Batllòria. En aquesta línia, aquest any
2006 s’han començat a fer:

activitats de foment de la lectura: 67
usuaris menuts i grans han pogut gaudir
de dues hores del conte. També s’han
organitzat des de la biblioteca uns titelles
per a la festa major d’hivern. Està previst
que durant el 2007 es faci una activitat
cada mes, destinada especialment als
infants, per desvetllar l’interès pels contes
i la lectura en general.

actualització del fons: s’han comprat
gairebé 250 nous llibres renovant així el
10% del total de la col·lecció. S’ha iniciat
el 2007 amb la subscripció de 25 títols de
revistes i diaris que s’espera que siguin
d’utilitat, especialment per al públic adult.

accés a Internet: 908 usuaris s’han
connectat i han pogut fer els seus treballs
escolars a través dels 2 PC de la biblioteca
que ofereixen alhora el servei d’ofimàtica.

4 usuaris han sabut aprofitar el recent
iniciat servei de préstec interbibliotecari,
a través del qual es porten llibres d’altres
biblioteques.

A més a més, tot i que encara no és
tangible per als usuaris, s’està treballant
a fons en un projecte ambiciós que
consisteix en la renovació total de la
biblioteca, que passarà per tenir un nou
espai amb nous serveis.

Recordeu que les biblioteques tenen un
correu electrònic obert a tothom per rebre
totes les vostres opinions sobre el servei
que ofereixen, fer suggeriments per a la
compra de nous llibres, etc.
biblioteca.labatlloria@santceloni.org

D’aquestes dades es desprèn que durant
el 2006:

- Cada document de la biblioteca s’ha
prestat 1,94 vegades (el fons de la
biblioteca és de 32.615 ítems, entre llibres,
revistes, CD, CDRom i  DVD).

- Cada habitant de Sant Celoni ha passat
5,28 vegades per la biblioteca i s’ha endut
3’92 documents.

- S’han adquirit 3.213 nous documents,
entre llibres i material audiovisual,
renovant així gairebé un 9,9% de la
col·lecció.

- Hi han hagut 7.860 usuaris d’Internet i
s’han connectat a la nova xarxa sense fils
(WIFI) més de 360 persones

Cada dia, des de la biblioteca s’està atenent
uns 314 usuaris; es fan 233 préstecs a
unes 72 persones; s’adquireixen 12
documents nous per dia; 29 celonins i
celonines fan ús del servei d’Internet i

van 3 persones a fer-se el carnet de la
biblioteca. I tot això cada dia!

En números absoluts, la biblioteca
l’Escorxador es posiciona als primers llocs
del rànquing de biblioteques de la comarca,
i això és possible gràcies a totes les
persones que en fan ús.

D’altra banda, prop de 200 persones van
fruir de les tres activitats que es van dur a
terme per celebrar el 7è aniversari de
l’equipament:

- Nit de Lletres: tertúlia literària sobre el
llibre “Com una novel·la”, de Daniel
Pennac. Coordinada per Jesús Pacheco

- La petita hora del conte. Miranius:
espectacle de titelles  per a nens i nenes
de 0 a 3 anys. A càrrec de la Cia Pam i
Pipa

- Hora del conte amb taller de dibuixos
(especial per a nens a partir de 5 anys), a
càrrec de l’Ós Mandrós

usuaris préstecs
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La Biblioteca bat tots els seus
propis rècords i se situa líder
dins els serveis municipals

La Biblioteca bat tots els seus
propis rècords i se situa líder
dins els serveis municipals

Servei de biblioteca a la Batllòria

Evolució interanual

any any any
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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
L’allau d’informació aplegada a Internet requereix
instruments que facilitin l’accés als continguts
d’interès per a cada usuari particular; els cercadors
són les eines que ajuden els estudiants, els
professionals i els internautes en general a
navegar en aquest immens mar d’informació.

Un cercador és una base de dades de documents
web que prèviament han estat rastrejats per
agents i aranyes, i ordenats automàticament en
indexadors; d’aquesta manera, poden ser
seleccionats i consultats per l’internauta
introduint una o més paraules en un quadre de
cerca disposat per a aquest fi, mitjançant un

llenguatge d’interrogació. A continuació, el
cercador ofereix una llista de resultats amb el títol,

l’adreça d’Internet i un extracte o una descripció
de cada document indexat que conté les
condicions cercades.

La llista de resultats obtinguts és elaborada tenint
en compte diferents criteris que avaluen la
naturalesa, la popularitat i l’interès de la pàgina.
Tot i això, convé destriar la informació, atès que
les llistes de resultats contenen habitualment
soroll i les adreces que es mostren en les primeres
posicions no són sempre les més relacionades
amb la consulta plantejada, ja que la seva aparició
destacada pot ser conseqüència de la utilització
de tècniques com ara el falsejament d’índexs.

Els cercadors poden presentar-se de manera
autònoma, en pàgines dedicades únicament a la

cerca, o també poden formar part de portals que
ofereixen altres serveis, com ara correu web,
fòrums, accés a blocs i publicitat electrònica.

www.termcat.cat

Sabíeu que...
Més demanda de cursos a Sant Celoni

Creix el nombre de persones nouvingudes que
volen aprendre català.

Amb l’objectiu d’enfortir els vincles entre les
famílies, l’escola i l’entorn i millorar la presència
de l’ús social de la llengua catalana s’està fent un
curs de nivell inicial, finançat per la Secretaria per
a la Immigració i impartit pel Consorci per a la
Normalització Lingüística, de 15.15 a 16.15 hores
a l’escola de la Tordera de 20 hores de durada.

Segons les alumnes del curs, persones que no
parlen ni català ni castellà, volen arribar a conèixer
i a mantenir una conversa en llengua catalana.

En línia
Navegadors d’Internet
Firefox
El Mozilla Firefox és un navegador web gratuït,
basat en el codi desenvolupat dins el projecte
Mozilla.org. Les seves característiques principals
són la rapidesa, així com la facilitat d’instal·lació.

Microsoft Internet Explorer
Internet Explorer és el popular navegador per
Internet de Microsoft que inclou un sistema per
llegir correu i grups de notícies. Aquesta versió
és una mica antiga però és l’última que es troba
disponible en català.

Mozilla
El Mozilla ha canviat de nom i les noves versions
es publiquen sota el nom de SeaMonkey.
El Mozilla és la nova versió del popular navegador
de la casa Netscape que us permetrà explorar els
continguts d’Internet, enviar i rebre correu
electrònic, consultar i participar en els fòrums de
notícies i crear les vostres pàgines web; ara podeu
fer tot això en català i d’una manera senzilla,
intuïtiva i eficaç que pretén aprofitar al màxim
les posssibilitats actuals que ens ofereix Internet.

El programa Voluntaris per la llengua té com a objectiu posar en
contacte voluntaris que vulguin destinar una hora a la setmana durant 10
setmanes a conversar en català amb persones que estan aprenent la llengua
catalana i que volen practicar-ne l’ús oral.  Un cop les dues persones entren en
contacte, només hauran de pactar dia, hora i lloc de trobada (1 hora setmanal)
i mantenir el compromís de parlar en català.

Tant si vols deixar-te anar a parlar en català

com si vols ajudar a algú a fer-ho,
adreça’t a l’Oficina de Català de Sant Celoni i dóna les teves dades personals:
nom, cognoms, edat, adreça complet, telèfon i adreça electrònica. Nosaltres ens
posarem en contacte amb tu.

Contribuir a incorporar les persones estrangeres a la llengua catalana exigeix
facilitar-los-en l’ús.

Dedica-hi una hora a la setmana!

Sisena edició del programa

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

INSCRIPCIONS: de l’1 al 9 de març

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

LLOC: parc de la Rectoria Vella, s/n

TELÈFON: 93 864 12 13

A/e: santceloni@cpnl.cat
www.cpnl.cat

 El I Cicle de cinema comentat arrenca amb força
Divendres 12 de gener es va fer la primera sessió del I Cicle de Cinema Comentat a la Sala Petita de l'Ateneu amb la projecció de la
pel·lícula Cinema Paradiso. Al final de la projecció es va obrir un interessant debat on tothom va poder opinar sobre el film i en especial
sobre el tema del cinema, al qual la pel·lícula fa un gran homenatge. El públic va sortir amb ganes de repetir i aportant noves propostes
per a altres edicions. Les sessions són quinzenals i es fan els divendres a les 9 del vespre a la Sala Petita de l’Ateneu.

Properes sessions:

Divendres 9 21 h I Cicle de Cinema Comentat: EL BOSQUE       Sala Petita

Divendres 23 21 h I Cicle de Cinema Comentat: LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS       Sala Petita

L’informatiu
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 18è Campionat de Cros local
Dissabte 13 de gener es va disputar el divuitè campionat de cross Vila de Sant Celoni
amb una important participació d’esportistes. A continuació publiquem els noms dels
atletes celonins classificats entre els 10 primers.

Benjamí masculí
2n Albert Galín Pons                CA Sant Celoni
5è Rahid Bagur                        CEIP Pallerola
9è Toni Barba                          Col·legi Cor de Maria

Aleví masculí
3r Abraham Castanyeda Rodi       CEIP Pallerola
6è Guillem Danés Altés                 Col·legi Cor de Maria
7è Mohammed Ouattoh                 CEIP Pallerola
10è Andrés Jiménez Usero           CEIP Pallerola

Aleví femení
4t Laura Merino            CA Sant Celoni
5è Anna Galín Pons        CA Sant Celoni

 Vestidors provisionals al Camp
Municipal d’Esports
De manera provisional s’han instal·lat uns mòduls prefabricats al
Camp Municipal d’Esports que fan la funció de vestidors per a
grups i per a tècnics. D’aquesta manera els esportistes que practiquen
hoquei i patinatge artístic poden canviar-se per realitzar els seus
entrenaments i partits oficials durant els últims mesos d’obres de
la segona fase del Camp Municipal d’Esports.

L'Arc Sant Celoni ha tancat l'any 2006 amb bons resultats tant pel
que fa a l’organització com en l’esportiu. L’entitat destaca
l’organització del Campionat de Catalunya sobre diana a l’aire lliure,
els dies 3 i 4 de juny amb la participació de 102 arquers i l’organització
de la vuitena edició del Trofeu Vila de Sant Celoni amb 19 equips
sobre vint possibles.

En el capítol de resultats, cal destacar la medalla d’argent per a
l’equip femení d’arc compost, format per Carme Atienza, Elena
García, Josefina Cuadrat i Isabel Mora, al Campionat d’Espanya de
clubs; la medalla de bronze, per a Carme Atienza al Campionat
d’Espanya de Comunitats Autònomes; dues medalles d’argent,
aconseguides per Carme Atienza i Marissa Millet, al Campionat de
Catalunya sobre diana a l’aire lliure; dues medalles de bronze
assolides a la Lliga Catalana de Sala, per Marissa Millet (arc recte
sènior femení) i Carme Atienza (arc compost sènior femeni); tres
medalles d’argent assolides a la Lliga Catalana sobre diana a l’aire
lliure per Dani Sadarangani (aleví), Marissa Millet (arc recte) i Carme
Atienza (arc compost).

Iniciada la redacció del Pla de turisme de Sant Celoni
Amb l’objecte de tenir una eina per avançar en el desenvolupament del potencial turístic del municipi, l’Ajuntament ha impulsat la redacció del Pla de turisme
de Sant Celoni. Els treballs consistiran en la detecció de tots els aspectes ja disponibles però que es poden posar en valor per reforçar l’atractivitat; la definició
de factors que encara no s’han pres en consideració i que poden ajudar a la finalitat esmentada i, especialment, fixar propostes d’actuació molt concretes,
tant a curt com a mig i llarg termini. Per elaborar el treball es compta amb el suport d’una empresa consultora de reconegut prestigi, que té com a premissa
de treball fonamental el diàleg amb les persones, institucions i empreses de la vila que d’una manera o altra poden aportar idees, criteris i propostes concretes.
Es preveu que estigui finalitzat el proper mes de setembre.

 L’Arc Sant Celoni fa un balanç
positiu dels resultats del 2006
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 Subvencions per a activitats i
programes d’interès públic local
de les entitats
En Junta de Govern del 24 de gener de 2007
s’han aprovat les bases que regulen la concessió
de subvencions a entitats sense afany de lucre
que durant aquest any duguin a terme activitats
d’interès públic a Sant Celoni. L’import total és
de 186.400 euros.

Aquest any no hi ha gaires novetats tret que les
entitats que no estan obligades al compliment
d’obligacions tributàries amb la Seguretat Social
no caldrà que aportin un certificat de compliment
sinó que serà suficient amb una declaració
responsable del representant de l’entitat. A més,
el fet mateix de presentar una sol·licitud comporta
l’autorització de l’entitat perquè l’Ajuntament de
Sant Celoni obtingui de forma directa l’acreditació
d’estar al corrent del compliment de les
obligacions tributàries a través de certificats
telemàtics. Així doncs, tampoc serà necessari
aportar el certificat de l’Agència Tributària ni fer
una autorització expresa a l’Ajuntament per tal
que aquest faci el tràmit.

Com l’any passat les bases i els models de
formularis proposats per a la sol·licitud,
l’acceptació i la justificació de les subvencions
estan al  web de l’Ajuntament www.santceloni.cat

A la Rentadora, espai de lleure i cultura hi ha
ordinadors a disposició de les entitats per
emplenar els diferents formularis i, si necessiteu
suport, de 3 a 9 del vespre el personal de la
Rentadora us pot ajudar. Cal, però, concertar
cita prèvia trucant al 93 864 12 28 o bé per correu
electrònic larentadora@santceloni.org.

A partir de la data de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, les entitats disposaran
d’un mes per fer les sol·licituds. El termini exacte
es comunicarà a totes les entitats del municipi
i es publicarà al web i a L’informatiu de març.

Ens afalaga poder explicar qui som i què fem, així
que intentarem fer-ho de manera curta, clara i
amena:
Per començar hem de dir que som la Comissió
de Governació, Via Pública, Manteniment
i Serveis del Consell Territorial del Poble
de la Batllòria. Sovint els noms molt llargs
d'alguna cosa amaguen una activitat molt curta i
aquesta no és una excepció. Nosaltres, com la resta
de comissions, ens trobem per pensar què suposaria
una millora al poble i intentem transmetre-ho a
qui pertoqui. Cada comissió del Consell té unes
àrees paral·leles a l'Ajuntament de Sant Celoni, és
a dir que cada comissió es relaciona amb una de
les àrees de l'Ajuntament. Excepcionalment, la
nostra ha de tractar amb dues, la d'Espai Públic i
la de Seguretat Ciutadana. Així que,  les nostres
“competències assessores” tenen a veure, sobretot,
amb la policia i amb la neteja dels carrers, per dir-
ho d'una forma molt reduccionista.  Per no
anomenar-les totes, que seria massa carregós, us
convido que mireu la web de l'Ajuntament per
saber tots els temes que els/ens pertoquen ( a tall
d'anècdota us direm que fins i tot ens encarreguem
dels mercats ).
I fins aquí arriba la part teòrica. Ja hem explicat
quina feina fem  i amb qui ens hem de comunicar.
Ara  cal matisar aquestes premisses per no allunyar-
nos molt de la realitat: Els temes que afecten la
nostra comissió estan socialitzats o compartits.
Aprofitant que tot està interrelacionat i les àrees
treballen de manera transversal, tothom és
susceptible d'aportar les seves idees al respecte del
trànsit,  seguretat, enjardinaments, etc.
Així doncs, l'AAVV pot presentar els seus projectes
(òbviament), cada comissió pot aprofitar per donar
el seu punt de vista (és la seva obligació), un grup
de veïns pot fer una crida o demanda (que bé que
això es doni) i fins i tot un sol veí pot tenir una
idea, fer un petit esborrany i presentar-lo  amb un
afany de participar en la millora del seu poble (feina
lloable).
En definitiva, a la nostra comissió hi ha poca i molta
gent alhora. Uns quants ens trobem cada 1r
dimecres de mes, a 2/4 de 9 al Centre Cívic de la
plaça. Els altres no sé si es troben, però el que si
sabem és que fan el que poden.
I per avui ho deixarem, la propera vegada us
explicarem quines hauran estat les nostres prioritats
per  a les inversions de l'any 2007. Ja us recordarem
allò del caràcter consultiu i assessor.

Sigueu feliços!

Comissió de Governació,
Via Pública,

Manteniment i Serveis

El celoní Josep Maria Panareda,
nou membre de l’Institut
d’Estudis Catalans
Des del passat mes de novembre, Josep Maria Panareda i Clopés és membre numerari
de l’Institut d’Estudis Catalans. Josep Maria Panareda, fill de Cal Cavaller i resident a Sant
Celoni, és Catedràtic de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Els seus temes
de treball i de recerca se centren en la dinàmica del paisatge i de la vegetació (regeneració
de la vegetació després dels incendis, dinàmica de la vegetació en conreus abandonats
i dinàmica actual dels boscos), geografia històrica (evolució del paisatge els darrers dos

segles) i cartografia (cartografia dels usos del
sòl i de la vegetació). “A propòsit de les relacions
biològiques entre el Montseny i el Montnegre”
va ser el títol del discurs de recepció de Josep
Maria Panareda a l’IEC.

El Consell de Poble
de la Batllòria
informa
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Grup Municipal d’ICV
icv@santceloni.org

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

* El termini màxim de lliurament dels articles dels grups municipals és el dia 17 de cada mes.
En cas de no rebre l’article abans d’aquesta data, l’Informatiu es reserva el dret de deixar l’espai en blanc.

www.ciu.info/santceloni

Grup Municipal de Convergència i Unió

El govern municipal se’n riu dels més febles
Així de dramàtic: el percentatge de persones dependents majors de
65 anys que necessiten atenció domiciliària és d’un 10-12%, però
el nostre govern només en cobreix el 0,9%.

Conscients d’aquesta vergonyosa dada i d’acord amb el nostre programa
electoral, l’any 2003 CiU va demanar a l’equip de govern que
augmentés els recursos a l’atenció domiciliària per a persones
dependents a través de l’anomenat Xec-servei. La demanda va ser
ignorada. CiU no es va rendir i en un ple extraordinari vam demanar
que, com a mínim, s’ampliés l’ajuda d’un 0,9% al 4%, però l’equip
de govern, una vegada més, en va fer mofa.

Finalment, i en ple període preelectoral, l’equip de govern ha hagut de
reconèixer la necessitat innegable d’augmentar recursos en aquest àmbit
i, a més, que la manera més idònia era fer-ho a través del programa Xec-
servei.

Un aplaudiment, ja tenim el Xec-servei! Però ara ja no n’hi ha prou: un
govern responsable, digne, competent i honest pensa en el projecte
global, a llarg termini, per fer un municipi imparable. Per tant, amics de
l’equip de govern, cal que seguiu llegint el programa de CiU: ara només
falta una bona residència geriàtrica, pisos tutelats i un centre de dia.
Ànims!

Com a oposició responsable no podem deixar de denunciar aquesta
desídia, manca d’il·lusió i incompetència de l’equip de govern, que ens
ha fet perdre tres anys de qualitat de vida i de dignitat.

El crèdit s’ha acabat, Sant Celoni i la Batllòria necessiten començar
una nova etapa, donar un nou impuls, redreçar la nau i avançar
decidits cap a un nou projecte, al costat del Francesc Deulofeu.
Acompanya’ns a donar el tret de sortida el divendres 23 de febrer,
juntament amb en Xavier Trias, amb un munt de sorpreses, molt d’humor
i una bona pila de feina feta. Plegats farem possible el canvi. Plegats,
anirem més enllà!

TGV, Quart Cinturó... Prou agressions al territori!
El proper dia 15 de febrer a les 8 del vespre a la biblioteca municipal parlem
de... l’impacte de les infraestructures en el nostre territori.

Algú encara no sap de què parlem? Prou que ho patim cada dia! Les obres
del TGV ens estan destrossant el nostre entorn. Com quedarà tot, un cop
s’acabin? Seguirà a continuació el Quart Cinturó? Per on passarà, si no
aconseguim aturar-lo? Es parla d’un Cinquè Cinturó que enllaçarà amb
Arenys. Què en sabem de cert?

Per altra banda, el colapse de la carretera comarcal és un fet.  Justifica
aquesta saturació de les vies ja existents la construcció de més carreteres?

Parlem de fer créixer més el transport ferroviari.  El govern de l’Estat però,
fins ara, el poc que ha fet sembla més dirigit a desincentivar l’ús de Renfe,
que no pas a potenciar el transport públic.

Sens dubte la xerrada col·loqui promet!

Malauradament però, Sant Celoni no som un cas apart.

Entre la construcció indiscriminada i la necessària (?) canalització del progrés,
el cert és que la superfície artificial del Principat va augmentar un 12.8%
(17.700 hectàrees més) en el tram final del segle XX, segons les conclusions
de l’estudi sobre els canvis de l’ocupació del sòl que va fer “El Observatorio
de la Sostenibilidad”.

Gairebé tres quartes parts del nou sòl artificial es va consolidar
sobre zones agrícoles. Només la pressió urbanística, en general, va
comportar un 20,2% de la recessió del sòl agrari.

En l’augment de superfície artificial també s’ha de destacar el de les
infraestructures i vies de comunicació, el qual ha experimentat un increment
del 57’3% i és un sector encara amb importants perspectives de creixement.

Fer compatible la protecció del paisatge amb les nostres necessitats de
mobilitat necessita en els nous planejaments urbanístics la incorporació
d’estudis de mobilitat sostenible.

Recordeu, els tercers dijous de mes us esperem per a debatre
problemàtiques lligades al nostre territori. Us hi esperem!

Sant Celoni: un poble per gaudir i viure
Sant Celoni és un municipi atractiu per a molta gent que, des de l’àrea
metropolitana de Barcelona, principalment, i d’altres indrets de Catalunya,
escullen venir a viure-hi perquè al nostre municipi hi troben un lloc idoni
per desenvolupar les seves tasques  quotidianes i, alhora, gaudir de l’entorn
i dels serveis que tenen a la seva disposició.

Aquest tipus de poble no és obra d’un dia per l’altre, sinó del treball
ben planificat fet durant molts anys per celonins i celonines que volem
que el nostre municipi millori dia a dia i que sigui agradable i acollidor,
una tasca primordial i continua de l’Ajuntament i de l’Equip de Govern.
Des del PSC sempre hem vetllat per un creixement sostenible, esponjat i
de qualitat, això es fa evident amb els nous espais urbanitzats com la
zona del Pertegàs, el sector de les Torres o Residencial Esports, tot
combinant zones verdes, passeigs vorejant la riera  i espai urbà amb
dotació de serveis. Aquestes tipologies urbanes ja s’apuntaven en el seu
dia com a utopies per  Pau Vila o pel mestre Cerdà. Models de ciutats
saludables que en el nostre poble són una realitat, fent compatible
l’urbanisme amb l’entorn natural.

Ara bé, per tenir aquest poble cal, i així ho estem fent,  les infraestructures
necessàries d’accessibilitat perquè la mobilitat sigui l’adequada i, l’impacte
sobre el medi ambient, el mínim possible. I sobretot, dotar la nostra vila
de tots els serveis que considerem necessaris perquè les persones puguem
viure amb qualitat i benestar. Serveis esportius com el complex del Sot de
les Granotes, augment de serveis sanitaris i la creació del futur nou hospital,
prestacions socials tan importants com el xec servei, adreçat a persones
amb dependència, serveis de transport urbà, amb la millora del bus actual
i la posada en marxa del bus a les urbanitzacions,  que a més a més
d’augmentar l’ús col·lectiu del transport públic i minimitzar l’impacte
sobre el medi, significa la proximitat dels serveis a la ciutadania que viu
a les zones més allunyades del nucli, facilitant-li els seus afers diaris.

Podríem citar molts altres exemples, però des de la nostra humilitat,
considerem que aquests ja són prou evidents per poder afirmar que Sant
Celoni, a més de ser un poble de qualitat, és un poble per gaudir i viure,
i del qual  hem de sentir-nos orgullosos. Un municipi ben comunicat,
segur, amb un entorn natural emblemàtic, al peu del  Montseny i del
Montnegre i en què la seva gent hi troba un poble on es viu a gust.

Des del PSC-Sant Celoni continuarem treballant perquè tots els
nouvinguts se sentin celonins, perquè trobin en Sant Celoni el
millor poble per gaudir i per viure, i sobretot, fer-los còmplices
perquè entre tots fem que aquest municipi sigui dinàmic, atractiu
i acollidor, capaç de satisfer la majoria de demandes de cadascun
dels seus ciutadans.

Voleu preparar amb nosaltres la campanya:
SANT CELONI AVANÇA, ESQUERRA RESPON
És curiós el que produeix davant de la societat civil la proximitat de les properes
eleccions municipals (primavera 2007). El pensament d’una part important de
la gent és: ja vénen aquests “a vendre’ns la moto”. D’altres que estan políticament
sensibilitzats ja estan treballant amb el seu partit de referència, els socialment
implicats procuren no visualitzar públicament el seu recolzament per uns o altres,
els pro-actius ja estudien com combinar-se per poder parlar amb tots els partits,
els que tenen interessos individuals o col·lectius intenten vendre el seu interès
particular per sobre de l’interès comú, i a una altra part prou important importen
molt poc les properes eleccions municipals.

Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Celoni ja fa uns mesos que està
treballant per escoltar tothom, la ciutadania de Sant Celoni i de la Batllòria, i
estem treballant en diferents àmbits:

Preparació del programa electoral, com a partit d’àmbit nacional treballem
amb un programa marc, que es millora i es corregeix amb les aportacions locals,
dels militants del partits, dels simpatitzants, dels amics del partits i de totes les
entitats celonines i batllorienques que vulguin participar-hi, nosaltres ja ens hem
posat en contacte amb totes perquè volem escoltar-les i us volem escoltar a tots,
i que ens doneu la vostra opinió del nostre programa i, sobretot, escoltem la
vostra valoració de la nostra acció de govern. Esquerra és un partit obert a tothom,
s’escolta a tothom i on tothom hi pot opinar, respectant-ne l’interès global i
majoritari de la ciutadania.

Com mobilitzar i/o implicar la societat, la festa de la democràcia que és
participar en unes eleccions és a l’abast de tots el celonins i batlloriencs, Esquerra
ho posa a l’abast de tothom amb xerrades, mítings, actes de proximitat, el
contacte directe amb els candidats, etc. La nostra voluntat és arribar al màxim
de gent, perquè aquests participin en el màxim exponent de la democràcia que
és elegir els seus representants a l’Ajuntament de Sant Celoni. Aquesta és una
de les tasques més difícils que tenim encomanada els partits que ens presentem
a les eleccions municipals: conscienciar la gent a participar-hi. Esquerra ens posem
a la vostra disposició per escoltar-vos, perquè opineu, perquè ens traslladeu les
vostres propostes.

Explicant l’acció de govern, després de 14 anys  de majoria absoluta del PSC
i amb Esquerra a l’oposició, aquesta legislatura hem entrat a governar la nostra
vila. Durant aquests gairebé 4 anys de govern l’empremta d’Esquerra ha estat
importantíssima, hem engegat un munt de projectes, estem executant-ne, en
tenim de planificats, hem trencat l’immobilisme després dels darrers anys, estem
millorant l’organització municipal, informem periòdicament, hem obert i acostat
l’ajuntament als ciutadans de Sant Celoni i la Batllòria

Amb aquests 3 àmbits i l’eslògan de “Sant Celoni avança i Esquerra respon”,
restem oberts a tota la ciutadania de Sant Celoni i la Batllòria.

El nostre objectiu és aconseguir un Sant Celoni socialment més just, més
cohesionat, amb més qualitat de vida i civisme, arrelat a la nostra identitat.
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Farmàcies de guàrdia

Amb l’objectiu de facilitar al ciutadans el
coneixement del patrimoni cultural i natural
del nostre país i de les zones properes,
l’Ajuntament organitza des de l’any 2002 les
Sortides culturals. Aquest any es programa la
sisena edició de les Sortides culturals que, als
àmbits potenciats fins ara del patrimoni cultural,
històric i artístic (mitjançant la visita de
monuments, museus, exposicions, equipaments
culturals i conjunts històrics), s’hi incorpora el
camp del patrimoni natural, que inclourà visites
a parcs, jardins i passejades per espais naturals.

Les sortides acostumen a fer-se els dissabtes,
i la majoria duren només mig dia, de manera
que s’arriba a l’hora de dinar. Totes les sortides,
que es fan amb autocar, inclouen la visita
comentada amb un guia especialitzat.

Sortides previstes per l’any 2008:
- Dissabte 17 de març:

Catedral de Barcelona (matí)

- Dissabte 5 de maig:
Parc Natural del Montseny (matí))

- Dissabte 9 de juny: Cotlliure i camp de
refugiats de la Guerra Civil (tot el dia)

- Dissabte 27 d’octubre:
Besalú i Olot (tot el dia)

- Dissabte 24 novembre: Manresa (matí)

17è Concurs de
cartells de la Festa
Major de setembre
2007
Ja estan disponibles les bases del 17è
concurs de cartells de la Festa Major que
enguany proposen com a tema central
la sardana coincidint amb el 30è aniversari
de l’Agrupació Sardanista Baix Montseny.
El termini de presentació acaba l’11 de
maig de 2007.

Es poden consultar a www.santceloni.cat
o sol·licitar-les als equipaments municipals.
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Si voleu rebre informació (preus, inscripcions,
horari concret) de les sortides, podeu trucar
a l’Àrea de Cultura (93 864 12 13) i facilitar
la vostra adreça postal o electrònica.  

Sisena edició de les Sortides Culturals

Per al proper setembre volem la millor Festa Major a Sant Celoni.
És per això que ha arribat el moment de començar a treballar-hi.

Tens idees per millorar la festa?
Has vist un espectacle de carrer que t’ha semblat genial i t’agradaria que vingués
a Sant Celoni?
Vols opinar sobre els grups de música que vindran a actuar?
Ets d’una entitat del poble i us agradaria muntar una barraca?
Tens al cap alguna prova nova per al Correxarrups?

Segur que pots aportar alguna idea i ajudar-nos a millorar la Festa. Així que el proper
dijous, 8 de febrer, a les 7 de la tarda, estàs convidat a la reunió que tindrà lloc a la
Rectoria Vella on volem començar a preparar la Festa.
Vine a dir-hi la teva!! Quants més serem més idees tindrem!! Fem de la Festa Major un
espai on tothom, grans i petits, trobin el seu lloc per passar-s’ho bé!!

T’hi apuntes?

Festa Major de setembre 2007
Ens hi posem?!!

Aquesta exposició explica, per
primera vegada, uns fets que
van tenir lloc a la darreria del
segle XIX i la primeria del XX
al Montseny, concretament a la
masia coneguda com la Figuera,
una casa amb segles d´història
situada a prop del pla de la
Calma, quan alguns personatges
que esdevindrien fonamentals
en la cultura catalana hi pujaven
per gaudir del paisatge, de la
natura i del contacte amb les
gents d´aquell massís.

Joan Maragall, Josep Pijoan,
Lluís Millet, Amadeu Vives,
Lluís Via, Santiago Rusiñol,
Ramon Casas, els primers
cantaires de l´Orfeó Català, etc.,
van ser alguns d´aquests

personatges que van
passar per aquella casa
i van deixar la seva
empremta en una nena
d´onze anys, la Lola.

L'exposició es podrà
visitar a la Rectoria
Vella fins el 25 de
febrer de 2007
Horari: dissabtes i
feiners de 5 a 8 del
vespre, diumenges i
festius de 2/4 de 12
a 2 del migdia i de 5
a 8 del vespre.
Dilluns tancat.

La Lola de la Figuera
una història poc coneguda
del Montseny

Exposició
Sopar mogudet i les actuacions
de les colles de Diables, Geganters i
Bastoners.

 9 del vespre  Sortida de La Creu

Dj's i espectacle a càrrec dels Tritons
 a 2/4 de 12 de la nit
 Sala petita de l'Ateneu

dissabte 17 febrer
Rua de Carnestoltes

 2/4 de 8 del vespre
 Sortida pg. Rectoria Vella

Sopar de Carnaval
 2/4 de 10 del vespre
 al Pavelló Municipal d'Esports

Ball de disfresses
amb l´orquestra METROPOL

 2/4 d’11 de la nit
 al Pavelló Municipal d'Esports

diumenge 18 febrer
Cercavila de Gitanes

 11 del matí   Sortida Casal d’avis

Ball de Gitanes
 12 del migdia   Plaça de la Vila

Ball de disfresses infantil
 5 de la tarda   a l’Ateneu

Organitza: Xarxa Sant Celoni

Cinema a l'Ateneu: La noia de la perla
 6 de la tarda   a l’Ateneu Sala petita

dissabte 3 febrer
Festival Artístic de l’Esplai

 5 de la tarda
 Esplai de gent gran de Sant Celoni

Organitza: Esplai de gent gran

Sessions'n'Sona
Corks Crew+ grup convidat

 11 de la nit   Sala petita de l'Ateneu

divendres  9 febrer
I cicle de cinema comentat: El Bosque

 9 del vespre   Sala petita de l'Ateneu

dissabte 10 febrer
Sessions'n'Sona
Pim Pam Pum + grup convidat

 11 de la nit   Sala petita de l'Ateneu

dijous 15 febrer
Rei Carnestoltes a les Escoles

 Durant tot el dia

Xerrada col·loqui sobre el territori
TGV, 4t. Cinturó... prou agressions al territori!

 a les 8 del vespre  Biblioteca l’Escorxador

Organitza: grup municipal d’ICV

divendres 16 febrer
Arribada del Rei Carnestoltes

 6 de la tarda
 A la plaça de la Biblioteca

dimarts 20 febrer
Sopar del rei Carnestoltes i concert

 9 del vespre  Sala petita de l'Ateneu
Organitza: Colla de Diables

dimecres 21 febrer
Vetlla de Carnestoltes, judici, enterrament
del Rei Carnestoltes i Correfoc

 Tarda   Plaça de la Vila

divendres 23 febrer
I Cicle de cinema comentat:
La lengua de las mariposas

 9 del vespre   Sala petita de l'Ateneu

dissabte 24 febrer
Visita comentada de l'exposició,
La Lola de la Figuera
una història poc coneguda del Montseny

 6 de la tarda   Rectoria Vella

Rol en Viu. Inquisició
Carnestoltes Nocturn d'Estudiants.

 8 del vespre    Lloc a determinar
Organitza: Club de Rol i Jocs d'Estratègia Alastor

 dilluns 26 febrer
Audició a càrrec dels alumnes de l'Escola
Municipal de Música

 8 del vespre   Sala petita de l'Ateneu

AGENDA

Rectoria Vella

LA LOLA DE LA FIGUERA, UNA HISTÒRIA
POC CONEGUDA DEL MONTSENY

Oberta fins al 25 de febrer

horari: de dimarts a dissabte de 17 a 20 h, i
diumenge  i festius d’11.30 a 14 h i de 17 a 20 h

exposicions Can Ramis

AMELIA FILIZZOLA, MARINES I PAISATGES pintures a l’oli

THE LAST PICTURE SHOW (Cinema Mundial)
fotògrafa: Zoé T. Vizcaíno
director creatiu: Carles Asensio

Obertes fins al 18 de febrer

horari: de dilluns a dissabte de 18 a 20 h del vespre,
i diumenge i festius de 12 a 13.30 hores i de 18 a 20 hores


