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Sant Celoni, més accessible
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Alcalde
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Els alcaldes i alcaldesses tenim una bona
colla d’assumptes molt importants per
atendre. Un poble, una ciutat, és un espai
on s’esdevenen un munt d’experiències
vitals, i la nostra missió és facilitar que siguin
el més positives possible, des de la més
transcendent fins a la més senzilla. Perquè
de fet, totes incideixen en la qualitat de vida
de les persones. Per això, en aquesta edició
de L’informatiu hem volgut parlar d’un tema
que, si bé pot semblar menor, és des del
meu punt de vista un element de primer
ordre en el dia a dia d’un municipi: el dret
a moure´s amb seguretat, comoditat i,
sobretot, igualtat de condicions, és a dir, el
que de manera general es coneix com
accessibilitat.

Els qui em coneixen saben que la vetlla per
l’estat de voreres, passos de vianants,
accessos a edificis... forma part del meu
treball quotidià. Han estat moltes les vegades
que, més enllà del bon criteri dels serveis
tècnics municipals, he donat indicacions
concretes de cara a accelerar l’arranjament
d’espais que feien difícil o perillós desplaçar-
se.  Per això, també ens hem dotat d’una
eina força pionera, el Pla Municipal
d’Accessibilitat. Resta feina per fer, és evident,
però si pareu atenció a la situació de global
de Sant Celoni respecte aquest tema, us
adonareu que s’està fent un procés constant
de millora, arreu, per garantir que siguem
un poble modèlic. Us demano que ens ajudeu
en aquesta tasca, fent-nos arribar els vostres
suggeriments quan detecteu alguna situació
millorable.

Trobareu aquest butlletí ple a vessar
d’activitats i actuacions municipals i
ciutadanes de tot tipus, però m’agradaria
ressaltar la presentació de l’Aiguamoll de
les Llobateres, no només perquè Sant Celoni
ha guanyat un espai paisatgísticament
meravellós i biològicament riquíssim, sinó
perquè simbolitza perfectament la voluntat
de l’equip de Govern per assolir un alt nivell
de qualitat ambiental pel municipi i, de fet,
del país. Us recomano que hi feu una visita.

A finals de maig, els celonins i celonines
gaudirem del dret a exercir la vivència
democràtica més genuïna: les eleccions per
a la representació a l’Ajuntament. Com
sempre que s’acosta un esdeveniment
d’aquesta magnitud, faig una crida a tothom
per tal que, efectivament, exerceixi el dret
a vot des de la responsabilitat, la generositat
i l’opció més lliure i personal, tot compartint
amb els veïns i veïnes la decisió sobre el
futur de Sant Celoni.

El dret a l’accessibilitat

D’ençà la redacció del Pla Municipal d’Accessibilitat, el 2003, les mesures per adaptar la
via pública i els equipaments als requeriments més avançats per facilitar el desplaçament
en igualtat de condicions pel nucli urbà, han estat presents de manera continuada.

Les actuacions més habituals al carrer se centren en l’ampliació de voreres, la construcció
de guals amb pendent i les plataformes elevades als passos de vianants, les ampliacions
de voreres a les cantonades (les anomenades “orelles” o “galteres”), la generació de rampes,
la retirada d’elements del mobiliari urbà que impedeixen el pas i, en casos especials, la
conversió a zones de vianants de carrers sencers (Anselm Clavé, Major de Dalt...)..

Pel que fa els equipaments municipals, les mesures més importants són l’eliminació de
barreres arquitectòniques mitjançant actuacions com ara l’adaptació de lavabos, la
instal·lació d’ascensors (Casa de la Vila), la construcció de rampes d’accés, l’eixamplament
de portes i passadissos, l’habilitació de plataformes que admeten el gir de cadires de
rodes, etc.

El repte de l’adequació plena de tot l’escenari urbà és lluny d’assolir-se, atesa la infinitat
de punts creats molts temps endarrere que encara resten pendents, però aquest és un treball
que no tindrà aturador i que en pocs anys estarà definitivament completat.

En aquest sentit, és molt i molt important que el disseny urbanístic i les actuacions que es
van executant a l’espai públic tinguin en consideració els criteris d’accessibilitat, en una
clara aposta preventiva per evitar nous esculls i impediments. Els ajuntaments ho tenen
molt present i, malgrat petites errades que encara es poden produir de tant en tant, la
tendència està molt ben encarada.

Moure´s a peu
per Sant Celoni

L’informatiu

L’adequació de l’espai públic per facilitar el passeig a peu,
còmode, segur i adaptat a tothom, és un objectiu molt
important de l’Ajuntament.

En aquestes pàgines
es fa un petit recull fo-
togràfic, que il·lustra
amb algunes interven-
cions rellevants, la
materialització pràcti-
ca d’aquests planteja-
ments, que s’han dut
a terme per part de
l’Ajuntament durant els
darrers anys.

Algunes actuacions de millora, en imatges
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A Sant Celoni i a la Batllòria, moure’s a peu, portant un cotxet, un carro de la compra o en cadira de rodes, i fer-ho de manera còmode i segura, està sent, cada dia més, una realitat.

L’equip de Govern ha tingut clara la prioritat de fer accessible a tothom, carrers i edificis públics. Tot i això, avui, passejant pel municipi encara hem de sortejar massa entrebancs,

fanals al mig de les voreres i desnivells insalvables. Cal continuar adaptant la via pública i vetllar perquè les noves actuacions segueixin els criteris  que ens marca el Pla Municipal

d’Accessibilitat.

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



No t’ho perdis!
... fins al 31 de desembre al CosmoCaixa de Barcelona,
exposició temporal Visca la diferència. El tresor més valuós
del últims mil milions d’anys.

... el 27 de maig les plantes i els remeis casolans, itinerari
guiat per a identificar les plantes que les àvies del Montseny
han fet servir per obtenir els seus remeis casolans, Informació
i inscripcions: ADEMC. Tel. 93 848 20 08 / 661 959 737
p.montseny.esteve@diba.es

... celebració del desè aniversari del Projecte Rius.
Durant aquest any es realitzen un seguit d'activitats
commemoratives dels 10 anys de l’entitat. Més
informació: www.projecterius.org

... des del 23 d’abril tens disponible el carnet d’usuari
de la deixalleria de Sant Celoni amb el que podràs demanar
la bonificació de la taxa d’escombraries. El pots recollir a la mateixa
deixalleria o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
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Josep M. Pasqual
1r tinent d’alcalde
Regidor de Sostenibilitat
i Ciutadania

pasqualiaj@santceloni.org

El mes de febrer, l’Ajuntament de Sant Celoni va obrir l’Oficina 21 per sensibilitzar la ciutadanina sobre
temes relacionats amb la sostenibilitat. Ara, amb l’objectiu de mantenir una comunicació permanent
amb la ciutadania sobre aquesta temàtica, neix aquest nou espai mensual a l’Informatiu on exposar-
hi temes de preocupació ambiental, notícies, però sobretot perquè cal la participació i implicació de
tots en la resolució dels temes plantejats. La sostenibilitat afecta transversalment a tots els sectors de
la societat, de la producció, del consum, de la vida diària, de l’administració, de la societat civil. Per
això és imprescindible aquesta eina d’interrelació, de comunicació.

Bona pràctica del mes

L’ Oficina 21  estrena
espai a l’Informatiu

Per saber més...

Prepara la casa per l’estiu

Regula la climatització:
Per cada 1ºC d’augment a l’estiu podràs estalviar entre
6-7% d’energia si adeqües el termòstat de l’aire
condicionat a 25ºC.

En qualsevol cas, una diferència de temperatura amb
l’exterior superior a 12ºC no és saludable.

Alguns consells:
- Instal·la tendals, tanca les persianes i les cortines

durant el dia, evitaràs l’escalfament de la casa.

- Ventila la casa quan l’aire del carrer sigui més fresc
(primeres hores del matí i durant la nit).

- Un ventilador, preferentment de sostre, pot ser suficient
per mantenir un adequat confort.

En cas imprescindible d’instal·lar-te un aire condicionat
tinguis en compte:

- Els aparells amb un etiquetat energètic classe A són els
més adequats.

- Fixa la temperatura de refrigeració en 25º.

- Tanca les finestres i portes, mentre tinguis l’aire
condicionat encès.

- Instal·la l’aparell de manera que li toqui el sol el
mínim possible i que hi hagi  una bona circulació
d’aire. Si estigués al sostre, cobrir-lo amb sistema
d’ombra.

- Quan posis en marxa l’aparell d’aire condicionat, no
ajustis el termòstat a una temperatura més baixa
del normal: no refredarà la casa més ràpid i podria
baixar la temperatura massa, ocasionant un despesa
innecessària i possibles refredats.

Aquests dies s’està parlant molt del canvi climàtic.
Per saber més al voltant d’aquest tema pots consultar
els webs:

Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat de
Catalunya:
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_cli
matic/

Ministerio de Medio Ambiente. Oficina Española del
Cambio Climatico:
http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_cli
matico/

WWF/ADENA i Ministerio de Medi Ambiente:
http://www.salvaelclima.com

Calculadora d’emissions de CO2:
http://www.ceroco2.org/generalitat/Calcular/defa
ult.aspx

ZeroCO2. Iniciativa per a la cura del clima:
http://www.ceroco2.org/cat

Si vols fer un suggeriment o
indicar-nos algun acte que hem
d’apuntar a la nostra agenda o
plantejar un tema d’interès, no
dubtis en posar-te en contacte
amb l’Oficina 21:

Tel. 93 864 12 16
sostenibilitat@santceloni.org
Atenció presencial: dimarts i
dijous de 9 h a 13 h

Suggeriments...
Oficina 21

Cada dia prenem més consciència de la

necessitat de protegir el nostre medi ambient

i de promoure un desenvolupament més

sostenible.

 Sens dubte, anar cap a una societat més

sostenible implica un canvi en molts dels

nostres hàbits quotidians, sovint concretats

en petits gests de poc esforç, però que alhora

reforcen molt positivament la nostra imatge

com a ciutadans i ciutadanes coherents i

responsables amb els reptes ambientals.

Espero que ho trobeu útil i que gaudiu posant

en pràctica aquests consells i criteris.

ar
mateixa

Nom i cognoms de la persona contribuent

urbans
especials

urbans
especials

urbans
especials

urbans
especials

urbans
especials

urbans
especials

urbans
especials

urbans
especials

urbans
especials

urbans
especials

urbans
especials

urbans
especials

Bonificació en la taxa de recollida de residus per l’ús de la deixalleria

Per tal de gaudir d’aquesta bonificació les persones contribuents

interessades l’hauran de sol·licitar de forma expressa davant l’Ajuntament

aportant el carnet de la deixalleria corresponent a l’exercici anterior.

Els diners de la bonificació es retornaran en l’exercici de l’any següent.

Es tindrà en compte el número de vegades que es faci ús de la deixalleria,

i en funció del total de visites anuals, s’aplicarà un percentatge de

bonificació com el que s’indica a la taula següent:

Aportacions anuals
% bonificació

4 vegades

3%

5 vegades

4%

6 vegades

5%

7 vegades

6%

8 vegades

7%

9 vegades

8%

10 vegades

9%

11 vegades

10%

12 vegades o més

11%

Aquesta bonificació es veurà incrementada en un 2% si al menys la

meitat de les aportacions són de residus no contemplats en els contenidors

de recollida selectiva al carrer (paper, cartró, vidre i envasos).

Nif

Exercici

urbans
especials

cació en la taxa de recollida de residus per l’ús de la deixalleria

de gaudir d’aquesta bonificació les persones contribuents

des l’hauran de sol·licitar de forma expressa davant l’Ajuntament

el carnet de la deixalleria corresponent a l’exercici anterior.

de la bonificació es retornaran en l’exercici de l’any següent.

ompte el número de vegades que es faci ús de la deixalleria,

el total de visites anuals, s’aplicarà un percentatge de

m el que s’indica a la taula següent:

nuals
% bonificació3%

4%
5%

CARNET

DE LA DEIXALLERIA

DE SANT CELONI



En el marc de la campanya de seguiment i gestió
de la sequera, la Generalitat de Catalunya ha
comunicat que les reserves embassades a la
conca del Llobregat, d’on prové l’aigua
d’abastament de Sant Celoni, estan per sota del
llindar d’excepcionalitat 1, tot i l’espisodi de
pluges registrades darrerament.

Aquesta excepcionalitat comporta l’adopció de
mesures adreçades a garantir l’estalvi de l’aigua
i l’ús racional pel que fa al manteniment i
reaprofitament de l’aigua de les piscines d’ús
públic i privat, restricció del reg de jardins

particulars i optimització de l’ús de l’aigua. En
cas d’assolir-se el grau d’excepcionalitat 2 s’ha
de preveure la prohibició de destinar aigua apta
per al consum humà per als esmentats usos.

A més, aquest escenari d’excepcionalitat 1
comporta una reducció de la dotació en un 15%.

En aquesta situació, l’aportació que poguem fer
els ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni és
important. Et proposem algunes mesures
senzilles de posar en pràctica amb les que podràs
fer un consum d’aigua més responsable.
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 Curs de conducció eficient

Com podem estalviar aigua?

a casa

a la
terrassa
i al jardí

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14

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

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

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

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

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

Utilitzeu la
rentadora i el
rentaplats només
quan siguin plens

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

Repareu totes les
aixetes i cisternes
que gotegin

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

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

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

Planteu arbustos i
plantes autòctones

Deixeu créixer la
gespa més alta

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

Ajusteu correctament
els aspersors i
concentreu el reg en
zones verdes

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

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

També són decoratives
i menys consumidores
d’aigua

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

L’informatiu

Per tenir aigua, tanca l’aixeta

L’Oficina 21 i l’Ajuntament de Sant Celoni amb
el suport de l’Institut Català d’Energia

ha programat pel segon
semestre del 2007 un curs

de conducció eficient
adreçat a tot el personal
m u n i c i p a l  i ,
especialment, a aquells
q u e  u t i l i t z e n

generalment vehicle:
membres de la policia
local i de la brigada. El
curs dura 4 hores i es pot

realitzar al matí o la tarda. Les
sessions consten d’una part pràctica on l’alumne

condueix el vehicle del RACC, per un circuit urbà,
com ho faria normalment. Posteriorment tornen
a realitzar el mateix circuit, aplicant els consells,
per comprovar l’estalvi aconseguit.

Oberts a tota la ciutadania

El curs de conducció eficient també s’ofereix a la
ciutadania. S’han previst dos horaris: de matins
de 10 a 14 h i tardes de 15.30 a 19.30 h. Per tal
de fer la programació i definir el número de grups
que caldrà organitzar cal que les persones
interessades en realitzar el curs enviïn un correu
electrònic a l’adreça de l’Oficina 21
(sostenibilitat@santceloni.org) indicant el dia

de la setmana i l’horari en què voldrien realitzar
el curs o es posin en contacte amb l’Oficina 21
(93 864 12 16 dimarts i dijous de 9 h a 13 h) abans
del 15 de juny. Per realitzar el curs, cal disposar
del carnet de conduir B1.

L’estalvi de la conducció econòmica per un ciutadà
mig, amb recorreguts de 15.000 Km any, pot suposar
una reducció del consum del 15%. Això suposa:

- Estalvi de 155 litres anuals de carburant per vehicle
- Estalvi de més de 155 euros anuals
Reducció de 372 Kg de CO2 per vehicle
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 Inici imminent de les obres
de la nova Porta de Ponent al
carrer de Doctor Trueta

 Adequació com a zona verda de la
plaça situada entre el carrer de les
Escoles, Lluís Companys i Tordera de la
Batllòria
La Batllòria gaudirà ben aviat d’una nova plaça, després que l’Ajuntament
adjudiqui les obres d’adequació de l’espai situat entre el carrer de les
Escoles, el carrer Lluís Companys i el carrer Tordera. A la parcel·la, que fins
fa poc era emprada com aparcament de vehicles, s’hi ha instal·lat una zona
de jocs infantils de gran qualitat de materials i, es completarà ara, amb la
plantació d’arbrat, la instal·lació de mobiliari urbà (papereres, bancs...) i
la creació de parterres.

 Urbanització del vial paral·lel de
la carretera C35, entre el carrer de
València i d’Olzinelles
El frontal de la zona d’activitat econòmica compresa entre
els carrers de València i d’Olzinelles experimentarà una
millora radical amb la urbanització del vial paral·lel a la
carretera C 35, les obres de la qual han estat adjudicades
recentment per part de l’Ajuntament. Es completarà així un
nou tram que enllaçarà amb el ja construït davant de la
Forestal i el de la zona del supermercat Aldi.

 A punt d’adjudicació la
urbanització del carrer de Mn. Cinto
Verdaguer, a tocar de l’estació
L’Ajuntament adjudicarà de manera imminent les obres
d’urbanització del carrer de Mossèn Cinto Verdaguer en el
tram comprès entre la plaça de l’Estació i el carrer de Doctor
Trueta. Es tracta d’una actuació projectada des de fa molt
temps però que, per  diversos problemes amb RENFE i en la
concepció de l’espai, no havia pogut avançar. L’actuació
permetrà una endreça definitiva de tot l’àmbit, combinant
de manera equilibrada via pública i aparcament de vehicles
al servei de les persones usuàries del ferrocarril i evitar les
molèsties generades per la pols i el fang.

Una vegada finalitzades les obres de la nova rotonda a doble
nivell a la cruïlla de la carretera C-35 i l’accés a l’autopista, la
Generalitat de Catalunya ha donat llum verda a l’inici de les
obres del nou accés de Ponent. La primera fase dels treballs,
que s’iniciarà a finals de maig, consistirà en el trasllat d’un
transformador elèctric existent, per fer possible guanyar l’espai
necessari per nou túnel. Tot seguit es procedirà a l’enderroc
de l’edifici que ocupa la zona de treball.

Imatges virtuals
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 Les obres del
Parc d’Activitats
del Pertegàs
s’adjudicaran a
primers de juny
El 8 de maig finalitza el termini de presentació
d’empreses constructores per a l’adjudicació
de les obres del nou Parc d’Activitats del
Pertegàs, que ocuparà el meandre de la riera
de Pertegàs, situat entre la font del Sagristà
i la Rectoria Vella. Es tracta d’un equipament
per a patinatge amb taula de rodes o amb patins de línia, bicicletes “free”, escalada en “boulder” de minsa alçada... L’atractiu
de l’espai i la qualitat de la instal·lació, que s’albira com una de les millors de Catalunya en municipis de les dimensions de
Sant Celoni, fan pensar que esdevindrà un referent molt rellevant entre l’ambient patinador tant local com de fora.

La recent adquisició de Derivados Forestales SA,
per part de l’empresa ERCROS, ha donat nou
impuls al procés de tancament de la factoria de
Sant Celoni, que pot produir-se aquest mateix
estiu. La nova titular de la firma ha posat de
manifest a l’Ajuntament la voluntat d’avançar el
desmantellament (la data acordada era desembre
de 2008), una vegada completat el procés de
negociació amb els treballadors i treballadores,
que ha estat reeixit –malgrat l’òbvia complexitat
de la situació-. Per això, ha presentat recentment
la documentació de reparcel·lació de la finca,
com a pas previ al procés d’urbanització, i
necessari per posar a disposició del municipi els
7.000 m2, per construir-hi la nova escola pública
(actualment amb seu provisional a l’edifici
Puigdollers).

 La Forestal es prepara pel tancament de les instal·lacions

El 14 de maig finalitza el termini establert, per tal que les
empreses constructores que ho desitgin puguin concórrer
al concurs públic per a l’adjudicació de les obres de
construcció de la nova Escola Bressol Municipal, a la
parcel·la situada a tocar del Parc de la Rectoria Vella. Com
ja s’ha explicat en d’altres ocasions, es tracta d’un edifici
pensat fins al darrer detall per acollir la infància en les
millors condicions. Funcional, espaiós, lluminós, ben orientat,
situat en un entorn verd,  bastit amb criteris de respecte
al medi i dotat d’energies renovables, voldrà ser un
equipament referent pel sector. Les obres començaran el
mes de juny d’enguany.

 Obert el període de presentació de propostes per a la
construcció de la nova Escola Bressol Municipal
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 Estudi sobre les possibilitats
de desenvolupament i model
de govern de la Batllòria
Fa unes setmanes es va presentar el treball encarregat per l’Ajuntament
a una empresa consultora sobre les possibilitats de desenvolupament
i model de govern de la Batllòria. L’objectiu del treball és nodrir de
dades i reflexions d’interès el debat sobre les possibilitats-necessitats
de creixement de la Batllòria i la relació d’aquestes amb els possibles
models de govern (nucli singular agregat a Sant Celoni; poble
independent o Entitat municipal descentralizada). El document
complet està disponible al web municipal (www.santceloni.cat) i
s’espera que sigui d’utilitat per, durant la propera legislatura municipal,
fer avenços en el debat i la presa de decisions al respecte.

 Més impuls a l’accés a
l’habitatge a Sant Celoni
La Junta de Govern local ha aprovat recentment el conveni a signar
entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa -empresa
pública, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge-, la
Secretaria General del Departament d’Acció Social i Ciutadania, i
l’Ajuntament, per a la posada en marxa del Programa de mediació
per al lloguer social a Sant Celoni.

El conveni té la finalitat de col·laborar en la creació i el reforçament
de la Borsa d’Habitatge per al lloguer Social i atendre coordinadament
les accions adreçades a facilitar l’accés a l’habitatge a les persones
o unitats de convivència que mostrin necessitat.

S’estableix la col·laboració entre els òrgans administratius que
concedeixen els ajuts i les entitats col·laboradores, de forma que
l’Ajuntament de Sant Celoni es constitueix en entitat col·laboradora
de l’Administració de la Generalitat per tramitar i gestionar les
sol·licituds de subvencions i, si s’escau, el pagament dels ajuts.

Dimecres 18 d’abril al matí es van activar en proves les
sirenes d’avís d´accident químic que s’han instal·lat
recentment a Gualba i que donen servei a la Batllòria. Per
tal de comprovar l´efectivitat del sistema a tota la zona,
la Direcció general de protecció civil de la Generalitat de
Catalunya va controlar el resultat des de 14 punts diferents
de la Batllòria, i segons les dades recollides, caldrà millorar
el sistema perquè el nivell del so va ser insuficient.

Sant Celoni i la Batllòria disposen d’un ric i divers teixit
econòmic, configurat per empreses de molts  sectors:
construcció, comerç, hostaleria, indústria, etc. El químic
hi té un pes específic prou important, i és clar que cal
aprendre a conviure-hi de la millor manera. En aquest
sentit, l’Ajuntament de Sant Celoni, la Generalitat de
Catalunya i les empreses d’aquest sector, es van dotar fa
uns anys del PLASEQTOR (PLA d’Emergències del SEctor
Químic de la TORdera), amb l’objecte de disposar d’una
eina ben organitzada de prevenció de risc.

Actuacions com la prova de sirenes són fruit del compliment de la legislació més avançada en matèria de prevenció d’accidents majors en
indústries i preparen la ciutadania a ser sensibles als consells indicats i a estar sempre en disposició d’actuar correctament. A més de Gualba
i la Batllòria, la prova tècnica de sirenes es va fer a diferents municipis de Catalunya.

Resultat de la prova de sirenes d'avís
d'accident químic a la Batllòria

Oficina Local d’Habitatge

C/ Campins, 24 (El Safareig)
Tel. 93 864 12 00
Fax. 93 867 03 36
habitatge@santceloni.org

Horari d’atenció:
dilluns, dimecres i divendres: de 10 a 13 h
dimarts i dijous: de 17 a 19 h
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 Presentat l’informe sobre l’estat de salut del mercat
setmanal del dimecres

 La Diputació de Barcelona lliura a l’Ajuntament el
Pla integral d’equipaments municipals 2007-2015
El Pla integral d’equipaments municipals 2007-2015,  s’inscriu en la línia de treballs de planificació promoguts per l’Ajuntament, amb l’objectiu
de disposar d’informació precisa per atendre totes les necessitats d’equipaments que es preveuen a mig termini. El treball, elaborat per una
consultoria especialitzada amb el suport de la Diputació de Barcelona, consisteix en una diagnosi exhaustiva dels edificis existents i dels que
caldrà posar a disposició durant els propers 8 anys, per garantir les demandes de la comunitat en matèries com ara l’Educació, els Esports, la
Cultura, els Serveis socials, les dependències administratives, etc. D’aquesta manera es garanteix la claredat d’idees sobre les opcions a prendre
i, sobretot, la previsió d’espais per fer possible la generació de nous serveis. Durant la nova legislatura caldrà emprar el document per, des d’una
òptica de Govern, validar o ajustar les propostes que es desprenen del treball que, en aquesta fase, han estat fetes des d’una perspectiva
eminentment tècnica.

A punt la licitació de les obres de l’aparcament municipal
subterrani de la plaça del Comte del Montseny
L’Ajuntament portarà al Ple aquest mes de maig l’aprovació del plec de condicions tècniques per a la concessió de la construcció i gestió de
l’aparcament subterrani de la plaça del Comte del Montseny. Aquesta acció donarà peu a la presentació de propostes de les empreses que
desitgin concórrer al concurs públic per fer-se amb la concessió. La decisió sobre l’opció adjudicatària tindrà lloc a finals de juliol. L’inici de
les obres es preveu per la tardor vinent, amb una durada aproximada de dos anys.

El mercat setmanal de Sant Celoni, que se celebra els dimecres al centre de la vila, “gaudeix
de molt bona salut”, segons l’estudi realitzat recentment per encàrrec de l’Ajuntament amb
el suport de la Diputació de Barcelona. Segons aquest treball, el mercat té una gran capacitat
d’atracció com evidencia el fet que quasi la meitat dels compradors provenen de municipis
situats en un radi de 30 quilòmetres de Sant Celoni.

El perfil dels compradors està format majoritàriament per dones, mestresses de casa i amb
una edat compresa entre 45 i 65 anys. El públic del mercat és molt fidel: un 65% el visita
cada setmana, un 13% ho fa amb una freqüència quinzenal i un 10% mensualment. El
treball també demostra les sinèrgies positives entre el mercat setmanal, el comerç i la restauració
local, posant de manifest que un 60% dels visitants aprofiten per fer compres al centre, al
mercat municipal o als bars i restaurants del municipi.

La bona vitalitat del mercat, contrastada tant pels marxants com pels botiguers, es veurà
reforçada amb un seguit de propostes de millora, centrades en tres línies d’actuació:

- La millora de l’espai i de les instal·lacions: increment de la senyalització, nova ubicació
d’algunes parades, recollida selectiva de residus...

- La millora de la imatge del mercat: creació de la imatge de marca, realització de campanyes de publicitat i comunicació, accions de dinamització
comercial...

La millora de l’oferta comercial: creació d’una comissió mixta Ajuntament-paradistes-botiguers, ampliació del públic objectiu...
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El segon llibre de la col·lecció Sant Celoni – Montnegre. Natura i Societat es va
presentar el dia abans de Sant Jordi a la Biblioteca l’Escorxador. Autors i testimonis
recollits en el llibre van ser presents a l’acte. El llibre explica els elements del
patrimoni local dispersos per la vall d’Olzinelles i il·lustra i detalla l’evolució del
paisatge i de les formes de vida de les persones que hi van viure en els darrers
250 anys. És el resultat de prop d’un any i mig de recerca en el context del
projecte Diagnosi dels usos del sòl i qualitat ambiental de la vall d’Olzinelles –
Montnegre, fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni
i la Universitat Autònoma. El llibre compta amb les il·lustracions de Carme
Llorente i de Carles Puche, a més de la col·laboració de Perejaume.

Recull toponomàstic de Sant Celoni

Noms de casa i de lloc

Enric Garcia-Pey i Josep Llovera i Fontané

Publicacions de la Rectoria Vella

Diumenge 15 d’abril es va fer la presentació del Recull
toponomàstic de Sant Celoni, a la Rectoria Vella amb presència dels autors,
Enric Garcia-Pey i Josep Llovera, i d’un centenar de persones. El llibre és fruit
de molts anys de recerca d’arxius, publicacions i testimonis orals que han permès
ordenar alfabèticament noms de personatges, de cases, de masies, de boscos,
torrents, sots, vinyes, fonts, camins, turons i indrets de referència vinculats al
poble i al seu voltant.

La vall d’olzinelles.

Els dominis de l’alzinar i la sureda.

Sant Celoni – Montnegre.

Natura i Societat 2

Iago Otero, Martí Boada i Geòrgia Rodoreda

Publicacions de la Rectoria Vella

Imatges de
Sant Jordi 2007
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Durant tot el dia de Sant Jordi, a la plaça de la
Vila s’hi van vendre llibres i roses. A títol personal
o en grup, van ser moltes les persones que hi
van passar. A la tarda, la plaça plena de gent feia
goig de veure.

Dissabte 21 d’abril al migdia, es va fer la
presentació de l’escultura que, en reconeixement
a les persones donants de sang, han promogut
l’Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental
i Creu Roja Sant Celoni, amb el suport de
l’Ajuntament. L’obra, que ha estat creada per
l’artista celonina Glòria Auleda, s’ha situat al
carrer del Comte Borrell, entre el carrer de la
Creu Roja i el carrer Bruc.
A la plaça de la Vila es va poder veure ballar el
Grup Folklòric Sant Miquel de Ciutadella (Menorca),
que va participar al V Intercanvi organitzat per
l’Esbart Dansaire Sant Martí de Sant Celoni.

Dimarts, 24 d’abril, 180 alumnes de sant Celoni
i la Batllòria van participat a la cloenda del curset
de sardanes a les escoles. La plaça de la Vila va
quedar petita amb les 15 colles de balladors.

Aquest és el sisè any que l’Agrupació Sardanista Baix Montseny
organitza el curs de sardanes als centres educatius del municipi.

Noves publicacions locals
editades per l’Ajuntament
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 L’11 de maig s’acaba el termini pel concurs de cartells
Divendres 11 de maig és el darrer dia per presentar-se al 17è concurs de cartells de Festa Major que enguany té 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.

Les bases es poden consultar a  www.santceloni.cat o sol·licitar-les als equipaments municipals.

 L'espai de la Festa Major
canvia d'ubicació
La Festa Major de setembre 2007 deixarà el Cardelús per traslladar-
se a una nova ubicació: un terreny a la zona de Can Riera de l'Aigua.
El nou emplaçament segueix oferint un lloc cèntric, accessible,
interconnectat amb els altres espais on es desenvolupa la festa, i,
alhora, permet donar sortida al creixement constant del nombre de
barraques i de participants als concerts. Els darrers quatre anys, l'espai
de la Festa Major s'havia instal·lat a la zona del Cardelús, al costat del
Pavelló Municipal d'Esports i els quatre anys anteriors, a la Creu.
L'espai, de titularitat privada, es podrà utilitzar gràcies a un acord
entre l'Ajuntament i la propietat, que preveu un primer any de caire
experimental per valorar la idoneïtat del lloc i la possibilitat d'allargar-
ho uns anys més.

Durant el mes de maig, les Joventuts d’Esquerra Republicana de
Catalunya, les JERC, faran la presentació de la dotzena Acampada Jove
que per tercer any consecutiu tindrà lloc a Sant Celoni els dies 12, 13
i 14 de juliol. A hores d’ara, però, ja podem avançar alguns detalls de
la programació musical. En aquesta edició 2007, l’Acampada Jove fa
una aposta pels grups de música en català, per la diversitat d’estils
(mestissatge, ska, rock dur, cançó, funk-soul) i per nous grups i artistes
d’altres llengües.

Escenari independència

Dijous
Els Pets
Habeas Corpus
Discípulos de Otilia
Xerramequ Tiquis Miquis
Soul Atac

Divendres
Celtas Cortos
La Troba Kung-Fú
Betagarri
Feliu Ventura
Burman Flash

Dissabte
Ojos de Brujo
Obrint Pas
Rude & Vissez aka Mr. Review
Berri Txarrak
Dr Calypso

Escenari cultura

10 grups. Participació dels concursos Sona9, Connecta, JERoCk i
Enganxa’t a la Música.

Escenari llibertat

6 actuacions de grups de música de cultura popular i tradicional.

Acampada Jove 2007
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Diumenge 22 d'abril va tenir lloc l’acte de presentació de l'Aiguamoll de les Llobateres. Es tracta
d´un espai natural de propietat municipal, situat entre l'AP7 i la C35, a l´extrem est de Sant Celoni.
Aquest projecte va començar fa 9 anys i ha permès restaurar una gravera a zona humida i ampliar
la seva funcionalitat a  bassa de laminació que facilita l'entrada i sortida d'aigües del riu en cas de
torderades. A més d'aquests valors, l'espai s'ha plantejat com una contribució a la millora de la
diversitat biològica i de l'ús social i pedagògic de la Tordera. En aquest sentit, s´hi han instal·lat
uns plafons informatius on s´explica com s´ha fet el projecte i quins valors naturals i hidràulics
tenen els aiguamolls. A més, l´espai compta amb un observatori d´ocells. A la zona s´hi poden
trobar bernats pescaires, ànecs, corbs marins o bé altres animals com granotes o gripaus.

A la presentació dels aiguamolls, que va aplegar més d’un centenar de persones, a més de l’Alcalde
Joan Castaño van intevenir Carles Grau, de l’empresa SEFEL, empresa promotora de l’activitat
extractiva que es va avenir a fer la restauració; Joan Borrell de l’empresa EGAM, que va fer la direcció
tècnica del projecte de restauració; Martí Boada, director de l’Observatori de la Tordera; Lluís Godé,
cap de Departament l´àrea de planificació del medi físic de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Presentació de l'Aiguamoll
de les Llobateres

1998 2000 2002

2003 2004 2006

Imatges del procés de restauració
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Ocells d’aiguamolls Invertebrats

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

Des de principi d’any s’han recollit 27 gossos i 3 gats. Les següents
imatges corresponen a alguns dels animals recollits durant el mes
d’abril.

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).
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El Servei Municipal d’Ocupació de l´Ajuntament de Sant Celoni, ubicat al
Safareig, disposa d’un espai anomenat Club de feina que posa a l’abast de
la ciutadania els recursos necessaris per tal de portar a terme la seva inserció
laboral. Des del mes de gener d’enguany, el Club de feina ha rebut més de
300 visites.

El Club de feina és un servei actiu de recerca d´ocupació que ofereix als seus
usuaris informació, assessorament i orientació professional i laboral, amb
l´objectiu de facilitar la inserció d´aquells usuaris/es que estiguin en situació
d´atur o que estiguin treballant i vulguin canviar o millorar la feina.

En aquest espai es posa a l’abast de tots els usuaris els recursos necessaris per
tal de portar a terme la seva inserció laboral: orientació laboral personalitzada;
cartellera informativa amb ofertes de treball; premsa setmanal laboral; accés
gratuït a Internet; accés gratuït a l´ús de telèfon per trucades d´inserció laboral;
ofertes publicades del Servei Públic d'Ocupació; informació d'oposicions; directori
d´empreses; borses de treball per Internet; informació sobre formació continuada
i formació reglada i no reglada; bibliografia relacionada amb la inserció laboral.

Borsa de treball al web municipal

Amb la intenció de millorar el servei i d’acostar les noves tecnologies als usuaris
del servei, des de fa unes setmanes, es poden consultar a través de la web de
l’Ajuntament de Sant Celoni (www.santceloni.cat) les ofertes de treball disponibles
i actualitzades. Aquestes ofertes de treball estan adreçades únicament a aquelles
persones que es trobin inscrites en el Servei Municipal d’Ocupació, d’aquesta
manera amb un correu electrònic i/o una trucada dins l’horari d’atenció pública
del servei, i donant la referència de l’oferta de feina, una tècnica proporciona
tota la informació necessària per comprovar si la oferta és adequada al seu perfil
específic.

Actualment s’està treballant perquè el Servei Municipal d’Ocupació pugui accedir
en els propers mesos, a les ofertes de treball de tots els serveis d’ocupació
públics dels municipis de la província de Barcelona.

Per més informació i apuntar-se al Servei Municipal d’Ocupació, cal adreçar-
se al Safareig (c/ Campins, 24), i demanar dia i hora per realitzar una primera
entrevista.

El Seminari de Generació d’Idees i Creació d’Empreses que es va fer
el 17 d’abril, organitzat per l’Ajuntament de Sant Celoni amb el suport
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, va comptar
amb la participació de 21 persones. La jornada constava de dues parts,

una més tècnica on es donava resposta a com es generen les idees,
perquè tenen èxit o fracàs i elements a tenir en compte com aptituds
o habilitats dels emprenedors, i la segona  pràctica a càrrec d’una
emprenedora que te un negoci consolidat i que va utilitzar el Servei de
Creació d’Empreses de l’Ajuntament de Sant Celoni per tal d’assessorar-
se en la constitució i posada en marxa de la seva empresa. La sessió
va acabar amb un intercanvi d’experiències entre emprenedors.

 El Club de feina, un espai
de referència per a la recerca
activa de treball

 Més de 20 persones participen
a una jornada formativa per a
persones emprenedores

Sessió extraordinària
22 de març de 2007

1. Projecte constructiu de l’edifici de l’Escola Bressol Municipal que tindrà
dues línies, 8 unitats i capacitat per a 122 alumnes, que acollirà serveis com
el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP Baix Montseny)
i el Servei d’Assistència Multiprofessional (SAM) i l’expedient de contractació.
 Aprovat per unanimitat.

2. Projecte d’establiment del servei públic de bar al Camp Municipal d’Esports
de Sant Celoni. La segona fase de reordenació del Camp ha suposat la
construcció d’un espai destinar a bar restaurant al servei dels usuaris de les
instal·lacions i també del públic en general. Aprovat per unanimitat.

Projecte constructiu del Pont sobre la Tordera a la Batllòria que permet la
connexió del nucli urbà amb el Montnegre per mitjà d’un pont mixt, de 100
metres de longitud total i una amplada és de 7,5 metres on s’ubica una calçada
de 3 metres d’amplada per a vehicles de carril únic i pas alternatiu controlat
per semàfor i una vorera de 3 metres d’amplada per a vianants i bicicletes
amb una barrera física de protecció. Aprovat per unanimitat.

Sant Celoni, 16 de març de 2007

PLE
MUNICIPAL

Animals domèstics
abandonats abril 2007
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 Entra en funcionament
l'Oficina Municipal d'Escolarització

 S’inicia el taller de circ i
teatre al Pallerola i a la Salle
En el marc del Pla Educatiu de Sant Celoni 2006-2007 s’ha iniciat el mes d’abril el taller
de circ i teatre amb l’objectiu bàsic d’interrelacionar infants de totes les escoles del municipi
en període extraescolar.  En aquesta fase inicial, el projecte compta amb la participació i
la col·laboració de dos centres, el Pallerola i la Salle i les seves respectives AMPES.

A cada taller hi participen 25 infants, de 6 a 12 anys, que fins a finals de maig es troben
dos dies a la setmana per tal d’iniciar-se en el circ (amb la Companyia Circ Pànic) i en el
teatre (amb Blanca Pugés, mestra i actriu) conjuntament amb joves alumnes del Centre
Municipal d’Expressió.

De cara al proper curs, es vol ampliar l’oferta
i comptar amb la participació de més centres
educatius per tal de teixir una xarxa d’activitats
extraescolars que continuï l’acció educativa i
potenciï la connexió entre tots els infants del
municipi.

 L'Escola Montnegre
participa en una prova pilot
sobre hàbits alimentaris
L'Escola Montnegre de la Batllòria, juntament amb els CEIPS Col·legis Nous
de Mollet del Vallès, i Ferrer i Guàrdia de Granollers, participen a una prova
pilot d’un projecte comarcal sobre alimentació, nutrició i salut. Divendres
20 d'abril  es va signar l'acord de col·laboració a la sala de plens del Consell
Comarcal. L'objectiu del projecte, que més endavant s'ampliarà a d'altres
centres educatius, és iniciar un marc de treball  conjunt amb programes
d'actuació sobre alimentació saludable i exercici físic dirigits sobretot als nens
i nenes, professors, pares i mares de les escoles de la comarca. El projecte
està impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental amb la col·laboració
dels  Departaments d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural,  de Salut i d'Educació
de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Granollers, Mollet i Sant
Celoni, l'Hospital de Granollers i l'Institut Català de la Salut.

 L’Escola Pascual
deixarà d’oferir cicle
infantil que es
traslladarà
progressivament al
Col·legi la Salle
Durant els propers 3 cursos, l’oferta de cicle
infantil (P-3, P-4 i P-5) que fins ara oferia
l’Escola Pasqual es traslladarà a la Salle. Els
dos centres han arribat a un acord que també
inclou el personal.  Aquest mes de setembre,
doncs, l’Escola Pasqual deixa de fer p3 i ho
assumeix la Salle.

 Audicions per
als escolars de Sant Celoni
La primera setmana de maig comencencen les audicions per als escolars
de Sant Celoni a l'Escola Municipal de Música. En aquestes audicions, són
els propis alumnes dels conjunts instrumentals i corals de les escoles de
música del poble (Escola de Música Grau i Escola Municipal de Música)
els que actuen davant dels seus companys de classe, que es desplacen
fins a les instal·lacions del centre per poder-los veure actuar. Les audicions
de les escoles s’emmarquen dins el programa d’arts escèniques que
promou l’Ajuntament de Sant Celoni per a tots els escolars del municipi.

El 10 d’abril, amb l'inici del període de preinscripció als centres escolars d'educació infantil,
primària i ESO, l’Ajuntament va posar en marxa el servei.
L´Oficina està situada a la Rectoria Vella (passeig de la Rectoria Vella, s/n), i el seu horari és de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 16h a
19h. Des d'aquest nou servei, ja s’han atès 25 famílies interessades bàsicament per l’oferta formativa del municipi i les places vacants
als diferents centres, i s’han recollit 6 preinscripcions. A més de permetre una bona atenció a les famílies tant dins del període de
preinscripció com durant el curs, l’OME comporta: la creació d’una Taula Mixta de Planificació entre Departament d’Educació i Ajuntament
amb l’objectiu d’anticipar-se a les necessitats educatives que tindrà el municipi a mig termini;  possibilitat de donar una millor atenció
les famílies que han d’escolaritzar els seus fills fora del termini ordinari de preinscripció i matriculació i una millor previsió en la distribució
dels infants amb necessitats educatives especials dins els centres.

L'Oficina Municipal d'Escolarització s'ha creat mitjançant la subscripció d´un conveni entre l'Ajuntament de Sant Celoni i el Departament
d´Educació, com a instrument de col·laboració entre ambdues administracions en el procés d´escolarització de l´alumnat als centres
finançats amb fons públics en l´àmbit del municipi de Sant Celoni.

a Sant Celoni,

Pla Educatiu d’Entorn
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espai de lleure i cultura

L'Escola de Música ha estrenat la I Setmana a la Carta, una setmana plena d'actes relacionats amb el món de la música, pensats per a totes les
edats: concerts, tallers, assajos oberts, exposicions i jocs, tots ells oberts al públic en general. Del 23 al 27 d’abril, van actuar professors i alumnes
de l'escola, entitats i grups convidats.
Van destacar les audicions espectacle on els alumnes dels conjunts instrumentals i corals s'ajuntaven per explicar una història musical guarnida
amb intervencions teatrals, audiovisuals o, fins i tot, de dansa.

Treballar a l’estranger
aquest estiu

Un fenomen rellevant dels últims anys és la gran quantitat de joves que surten a l’estranger per treballar, ja sigui d'una manera temporal,
principalment a l’estiu, o bé en estades més llargues. El motiu més freqüent és aprendre o millorar un idioma o per guanyar uns diners i fer
turisme. Però abans de decidir quin país escoll ir cal reflexionar sobre com i quin tipus de feina volem trobar.

En aquest sentit, es pot contactar i enviar directament el currículum i la carta de presentació a les empreses que es cregui convenient segons
el perfil professional. Hi ha una àmplia bibliografia amb directoris d'empreses per sectors. Les cambres de comerç i les oficines comercials
estrangeres també són un bon recurs per aconseguir directoris d'empreses (normalment aquests directoris tenen un cost).

Per rebre resposta és molt convenient incloure un IRC (Cupó de Resposta Internacional) que es pot comprar a qualsevol oficina de correus.
També es pot acudir a qualsevol agència de treball a l’estranger. Per trobar aquest llistat us podeu adreçar a la pàgina d’Internet:
http://www6.gencat.net/joventut/catala/portal/treball/agenciestreball.htm
o també a http://www6.gencat.net/joventut/catala/portal/treball/borsesestranger.htm 

Cal tenir en compte, també, en el marc de la Seguretat Social, que hi ha un seguit de països que
tenen conveni subscrit i, per tant, amb un tràmit senzill hom pot acollir-se a la sanitat pública d'aquests
països en el cas de requerir atenció mèdica. La targeta sanitària europea t'ofereix cobertura sanitària
tant en cas de malaltia com d'accident. El tramiten a qualsevol de les oficines de la Seguretat Social.
Només cal presentar la targeta sanitària. Té una validesa d'un any per als treballadors o els seus
familiars i de quatre anys per als pensionistes. Aquesta targeta té validesa als països de la Unió
Europea, l'espai econòmic europeu i Suïssa. D’altra banda, s'han establert convenis bilaterals amb
diversos països fora de l'àmbit de la Unió Europea per accedir a les prestacions de la sanitat pública
(vegeu els convenis internacionals de la Seguretat Social  Seguretat.Tel. 932849358 )

Per a més informació, podeu acudir a la Rentadora, espai de lleure i cultura o també en línia a
www.gencat/joventut

1ª Setmana a la carta
de l’Escola de Música Centre Municipal d’Expressió

Escola de Música - Sant Celoni

l’Ateneu
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Els joves del Ptt participen en les activitats d’orientació
de 4t d’ESO que organitza l’IES Baix Montseny

Dimecres, 21 de març, dos joves del Ptt, dels perfils
auxiliar de comerc, oficina i atenció al públic i auxiliar
d’electromecànica, van participar en la taula rodona “...I
després de l’ESO, què?” que organitza l’IES Baix Montseny
dins del crèdit de síntesi adreçat als alumnes de 4t d’ESO.

Tant els joves que cursen el Ptt com els altres convidats,
representants de cicles fomatius de grau mitjà, de
batxillerat i del món laboral, van explicar, des de la seva
experiència,  els diferents itineraris vocacionals i
professionals que poden escollir els joves en finalitzar
l’etapa educativa obligatòria. La tècnica del Servei
Municipal d’Ocupació, que també formava part de la
mesa, va informar de com poden emprar el servei quan
prenguin la decisió de fer-ne ús, especialment, del club
de feina.

La jornada va ser valorada molt positivament pels
organitzadors i pels joves de 4t d’ESO. Tot i la diversitat

d’itineraris i d’opcions que es van plantejar, en finalitzar la jornada el missatge de la taula va ser unànime i
contundent: es  triï el que es triï, cal implicar-se en l’elecció... amb passió i responsabilitat.La Diputació de

Barcelona tria el Pla
d’educació
permanent de Sant
Celoni, com a
model per a un
seminari a Xàtiva

Responsables de l’Ajuntament de Sant
Celoni i de Diputació de Barcelona van exposar
la tasca portada a terme amb els Plans locals
d’educació permanent a les jornades que el Centre
de Recursos i Educació Contínua de Xàtiva va
organitzar durant els dies 2, 3 i 4 d’abril en aquesta
ciutat de la Costera. Montserrat Casamitjana, de
Diputació de Barcelona, va exposar els principis
que orienten el suport municipal en educació
permanent i els criteris per a la planificació i
organització que abasten els plans locals
d’educació permanent.

La directora del Centre Municipal de Formació
d’Adults Baix Montseny, M. Antònia Vilarodona,
i la  coordinadora de la Comissió Municipal
d’Educació Permanent de l’Ajuntament de Sant
Celoni, Marina Pardo, van exposar l’estat
d’implantació del Pla local a Sant Celoni, els criteris
i prioritats de treball i la funció del Centre de
Formació d’Adults en el projecte municipal. Les
representants de l'Ajuntament de Sant Celoni van
repartir diferents edicions de la publicació Clip,
com a mostra de la tasca que es porta a terme
en aquest municipi.

L’exposició va ser seguida amb gran interès per
part de tots els participants a les jornades de
treball, entre els quals s’hi comptaven responsables
de la Diputació de València, regidors i regidores
de diferents municipis del País Valencià i
professionals de l’educació de persones adultes.

L’Escola d’adults presenta el
número 17 de la revista Suar tinta
El dia de Sant Jordi es va presentar a la sala d’actes de la
Biblioteca l’edició número 17 de la revista Suar tinta del Centre
de Formació d’Adults Baix Montseny. Aquesta publicació ofereix
articles de contingut variat realitzats pels  propis alumnes del
centre, que hi han col·laborat com a grup o a nivell individual.
Durant l’acte es van lliurar els obsequis als participants dels
diferents concursos realitzats a l’escola aquest curs. La
guanyadora del concurs per a la portada de la revista
va ser Isabel Comas, alumna del curs de Dibuix i
pintura.

Els assistents van poder gaudir amb l’explicació de
la llegenda d’en Soler de Vilardell i el significat de la
seva simbologia a càrrec de Ramon Verdaguer, gran
coneixedor del llegendari català.

Preinscripció al Centre Municipal d’Expressió - Escola de Música
Música i Teatre
del 14 al 25 de maig de 2007

de dilluns a divendres de 10 a 13 i de 17 a 20h
al c/ Sant Josep, 18 de Sant Celoni

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, Centre CÍvic Les Casetes

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

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

Centre Municipal d’Expressió
Escola de Música - Sant Celoni

l’Ateneu
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Quan es va inaugurar la Biblioteca, aviat farà 8 anys, de seguida es va veure que era necessari posar-se d’acord
amb les escoles del poble per poder encaminar conjuntament unes mateixes necessitat i demandes, ja que
una part dels usuaris de la biblioteca ho són ineludiblement dels centres educatius.

Així, doncs, ja fa 7 cursos que es vénen fent tota una sèrie d’activitats amb els escolars de Sant Celoni per
tal de facilitar el coneixement de la Biblioteca, l’accés i la recerca d’informació i fomentar el gust i el plaer
per la lectura.

Totes les activitats estan introduïdes per una visita a les instal·lacions de l’equipament per tal que els nois i
noies s’hi familiaritzin i s’hi sàpiguen moure amb confiança i seguretat. Després té lloc l’activitat pensada
per a cada grup d’acord amb la seva edat i les seves necessitats.

P4: Contes empaquetats. A partir d’un paquet que arriba a cada classe, el qual conté elements d’un conte
“desconegut”els nens i nenes han d’intentar esbrinar de quin conte es tracta. Quan van a la biblioteca es
troben amb una persona que el sap molt bé i els l’explica.

1r de primària: El ratolí de la biblioteca. A la biblioteca hi ha un ratolí! No és un ratolí qualsevol, ja que sap
moltes coses de la biblioteca i molts contes. Només espera que algú el desperti per poder-los-hi explicar.

3r de primària: dins el programa Les escoles amb les festes del poble a l’entorn de
la festivitat de Sant Jordi s’ha treballat l’auca i la llegenda d’en Soler de Vilardell.
Programa que finalitza amb la presentació d’un llibre elaborat per tots els escolars i
un espectacle lúdic. Aquest any s’ha clos l’activitat amb l’espectacle Mag Màgia a càrrec
d’Enric Magoo, devant prop de 180 escolars.

5è de primària: Gimcana de llibre a llibre. Mitjançant el joc els nois i noies aprenen
a buscar  on són els llibres i la informació que necessiten per passar de casella i anar
superant proves. També se’ls explica el funcionament del catàleg, ja que si se sap utilitzar
es pot saber si a la biblioteca hi ha l’obra que es busca, si està disponible  o en préstec,
quina signatura li correspon i per tant, a quin prestatge es pot trobar...

1r d’ESO: Dins les enciclopèdies. S’introdueix els estudiants de 1r de secundària a
moure’s entre les enciclopèdies per trobar aquella informació que necessiten per anar
passant tota una sèrie de proves en les quals se’ls demanen unes dades concretes.
Mentrestant també se’ls recorda el funcionament del catàleg de la biblioteca a fi que
esdevinguin cada vegada més autònoms a l’hora de buscar i trobar allò que necessiten.

Aquest curs han passat per la biblioteca uns 900 escolars de les escoles de Sant Celoni i la
Batllòria: Avet Roig, Cor de Maria, CEIP Montnegre, escola Pascual, la Salle, CEIP la Tordera i IES Baix Montseny.

A partir del mes de maig, la biblioteca l’Escorxador de Sant Celoni us dóna l’oportunitat
d’expressar les vostres preferències i donar la vostra opinió sobre lectures. Vol ser un
espai de participació i comunicació que alhora serveixi per suggerir i animar altres
lectors a triar un llibre per contrarestar gustos i opinions. La Biblioteca ha elaborat una
fitxa que es facilitarà amb el préstec (només cal omplir-la i retornar-la per poder-la exposar).
Es presenta en dos formats: un per als petits, que es penjarà en un plafó a la sala infantil,
i un per als adults que també trobareu a la sala. Animeu-vos a participar-hi!!

La Biblioteca l’Escorxador i les
escoles de Sant Celoni: una relació
imprescindible

Els lectors recomanen

La Sala Petita de l’Ateneu de Sant Celoni
va acollir el 31 de març a la nit, dos
cantautors de nivell: Joan Colomo i Josep
Puntí. Les taules i cadires per prendre
alguna cosa, la il·luminació de la sala i,
a l’escenari, el piano, la guitarra, i una
lluna plena de fons, va aconseguir donar
un toc íntim i acollidor al concert. Cap
a dos quarts d’onze, Joan Colomo va
obrir el concert amb bona música i, entre
el seu repertori, cançons de La Célula
Durmiente, lletres escrites pel padrí de
la nit, Pau Gener, i col·laboracions d’Inés
(Las Perras del Infierno) o Mau (Zeidun i La Célula Durmiente). A les onze, i ben bé fins la una de la matinada, Josep Puntí al piano, a l’harmònica o a la
guitarra, va fer vibrar al públic amb cançons d’Umpah-Pah i altres. Versions com la d’Ull per ull, i joies com Sota una col, o Jeu, van demostrar que
Puntí està en plena forma i van fer de la nit, una vetllada per repetir.

 Colomo + Puntí a la Sala Petita de l’Ateneu: tot un èxit!
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El planeta s’escalfa...

Els comentaris que sentim sobre si aquest
any fa més o menys fred que el passat, o
sobre si els hiverns ja no són el que eren, es
basen generalment en percepcions
personals força subjectives. Tanmateix, els
experts en canvi climàtic sí que troben alguns
indicis en la natura que els porten a parlar
de l’escalfament global del nostre planeta,
per exemple el desgel de les glaceres.

Als Països Catalans, les glaceres fa segles que
hi són escasses i per això el desgast actual
hi és poc evident. En canvi, a les grans masses
glacials  del  planeta,  local i tzades
fonamentalment a l’Antàrtida, a Grenlància
i a les terres extremes de l’Amèrica del Sud,
el retrocés és palès any rere any. Però si us
afanyeu a anar-hi, encara podreu gaudir
d’aquestes immenses aglomeracions de glaç
que, des de la capçalera de la glacera i al
llarg de tota la llengua fins a arribar als mars
o llacs on desemboquen, constitueixen un
escenari visual i sonor excepcional.

Si sou aventurers i us atreviu a caminar-hi
per sobre, podreu apreciar la morena,
generalment d’un color més fosc, però aneu
amb compte de no caure en els seracs, les
irregularitats de la superfície que provoquen
profundes esquerdes en el glaç. I si sou més
prudents i preferiu guardar una distància i
navegar per la vora, us envoltaran els
nombrosos icebergs de color blanc blavós
que suren a l’aigua després de desprendre’s
de la glacera, i amb una mica de sort podreu
presenciar una ruptura, tot un espectacle
per als sentits.

I mentre aneu preparant l’expedició, podeu
consultar aquest i altres termes de l’àmbit de
l a  g l a c i o l o g i a  a l  C e r c a t e r m
http://www.termcat.cat

Sabíeu que...
Caçadors de paraules

Caçadors de paraules és un programa divertit,
apassionat i xafarder sobre el català, presentat
per Roger de Gràcia. El programa recull la
llengua parlada, en tafaneja les curiositats i en
descobreix els secrets.

En cada capítol, el Roger de Gràcia viatja a la
recerca d’accents diferents, variants poc
conegudes i maneres infreqüents, com més
curioses millor, d’anomenar les coses... El
territori de Caçadors de paraules és, com deia
Josep Pla, tot aquell tros de terra on, quan dius
“Bon dia”, et responen “Bon dia”.

No és un programa per aprendre català. No
dóna lliçons, no és ni didàctic ni acadèmic; ni
renya ni dóna consells, sinó que busca
complicitats... Caçadors de paraules passa ara
i aquí, allà on hi hagi algú que estigui viu i parli

català, sigui un pastor de l’Àlguer, una reina
del porno vallesana, un mosso d’esquadra
de Tortosa o un hacker o furoner del Baix
Llobregat.

I és que Caçadors de paraules és sobretot un
divertiment, un viatge a ritme ràpid,
entusiasta i encuriosit a la recerca dels
secrets del català.

En línia
Ja és consultable al web de la Comissió de
Toponímia l’opuscle Criteris per a la
toponímia d’àmbit municipal (versió
catalana) i Critèris entara toponímia
d’encastre municipau (versió aranesa) a:
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/
cat/documentacio/llengua/toponimia/Top
onimia_municipal.jsp

L’informatiu
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Parla.cat és un curs de català que s’ofereix a través d’un espai virtual d’aprenentatge. Té per objectiu posar a

l’abast de totes les persones, independentment de l’origen, residència o nivell de coneixement del català, els

materials didàctics necessaris per aprendre la llengua o progressar en les seves habilitats lingüístiques i de

comunicació. Per això, el programa disposa un entorn virtual que permetrà interactuar als alumnes. Entre els

continguts, n’hi haurà de teòrics (textuals, gramaticals, estratègics i socioculturals), així com continguts

complementaris i de suport (sociolingüístics, culturals i socials).

L’alumne disposarà d’un servei d’atenció a l’usuari que permetrà resoldre incidències tècniques d’acord amb les

seves necessitats. Hi haurà quatre nivells d’aprenentatge: bàsic, elemental, intermedi i suficiència, amb dues

modalitats, la d’autoaprenentatge i la tutoritzada. En ambdues modalitats, l’alumne en tot moment de recursos

i eines d’ajuda que el guiaran.

Les instruccions del curs i els enunciats de les activitats estaran disponibles, en el nivell bàsic, en castellà, anglès,

francès i alemany.

El programa Parla.cat estarà disponible a partir de l’octubre de 2007, amb el nivell 1. El novembre de 2007 estarà

disponible el nivell 2; el febrer de 2008, el nivell 3, i l’abril de 2008, el nivell 4.

Parla.cat
Programa d’aprenentatge
de català en línia
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 Presentació de la 2a fase de reordenació
del Camp Municipal d'Esports
Dissabte 21 d'abril a la tarda, es va fer la presentació pública de la segona fase de reordenació
del Camp Municipal d'Esports. Aquesta intervenció ha consistit en la construcció d´una nova
coberta, una tribuna amb tancament de vidre de manera balconada al camp de futbol, una nova
planta amb una àrea de descans, bar i locals socials (5 despatxos i una sala polivalent) per a les
entitats, reforma i climatització dels vestidors, i millora dels accessos a la graderia de la pista
coberta i a l'edifici de serveis amb adaptació a la normativa d´accessibilitat. A més dels representants
municipals, a la presentació hi va assistir  Eduard Rañé, col·laborador i assessor de l’Àrea d’Esports
de Diputació de Barcelona i Jordi Eduardo, coordinador territorial i institucional de la Secretaria
general de l’Esport de la Generalitat.

 Nou pavelló poliesportiu del Sot de les Granotes

Espais esportius:

- Pista de 45x27m. Aquest espai, permet que es pugui dividir en tres pistes
poliesportives per a la pràctica d'activitat física i esportiva de sala: bàsquet,
futbol sala, handbol, badminton, volei...

- Rocòdrom interior: Situat al costat de la mateixa pista poliesportiva, per
a la pràctica de l'escalada tant d'iniciació com de competició.

Espais complementaris:

- 6 vestidors per a grups
- 3 vestidors per a tècnics i àrbitres
- Espais destinats a farmaciola, magatzems, etc
- Graderia per a uns 300 espectadors

Aquesta segona fase d’obres al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes
suposarà la construcció d’un aparcament soterrat per a unes 70 places.

La segona fase de construcció del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, que inclou un nou pavelló poliersportiu, ja va endavant. L’equipament
tindrà les següents característiques:
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El I circuit estatal de Canicross – Trofeu
Buff, organitzat per l’Associació
Espanyola de Mushers, ha tingut una
guanyadora celonina, Louise Brown, del
Club Atletisme Sant Celoni. Louise
Brown, i la seva gossa Bramble (un
Border-Collie creuat), van acabar
emportant-se el primer premi del Circuit,
gràcies a les cinc victòries que van assolir
de les 8 que es van fer arreu de l’Estat.

 L’Arc Sant Celoni presenta l'equip
femení d'arc compost
Enguany seran cinc arqueres les que formaran l'equip femení d'arc
compost de l'Arc Sant Celoni a les proves classificatòries del Campionat
d'Espanya de Clubs: Carme Atienza, Elena Garcia, Fina Cuadrat, Manoli
Martinez i Charo Reyes. Les cinc s'estan preparant fort per assolir
quelcom més que la medalla d'argent guanyada l'any passat.

 5 de maig: Finals comarcals
d’atletisme en pista
Les Pistes Municipals d’Atletisme acolliran dissabte 5 de maig a les 10
del matí, les finals comarcals d’atletisme en pista organitzades pel Consell
Esportiu del Vallès Oriental. Les inscripcions es poden per correu electrònic
a info@paideiasports.com i a les mateixes pistes d’atletisme de 9 a 10
hores del matí. L’horari aproximat, segons el nombre de participants és
el següent:

10.00 h 5.000 m. marxa

Atletes masculins nascuts 1993 5.000 m.
Atletes femenines nascudes 1993 5.000 m.

10.45 h 3.000 m. marxa

Atletes masculins nascuts 1995 i 1994 3.000 m.
Atletes femenines nascudes 1995 i 1994 3.000 m.

11.10 h 2.000 m. marxa

Atletes masculins nascuts 1996 2.000 m.
Atletes femenines nascudes 1996 2.000 m.

La ràdio a les escoles
Punt 7 Ràdio ofereix a les escoles del municipi la possibilitat de participar-
hi activament fent un taller de ràdio. Des del centre, els alumnes elaboren
el guió d’un programa que, un cop a la ràdio, s’acaba d’adequar al format
radiofònic.

Els programes que es realitzen al taller tenen un format de magazine i
s’emeten els dimecres de 9 a 10 del vespre. Des de l’Institut, els alumnes
fan el programa Ràdio Satèl·lit; L’escola Cor de Maria és l’encarregada
de fer el programa El Celobert; Els alumnes de l’Avet Roig també fan
ràdio. L’última incorporació ha estat la dels alumnes de 6è de primària
del CEIP Pallerola. Des del 10 d’abril, des d’aquesta escola ofereixen per
antena, diàriament, la previsió meteorològica.

Info 7, les notícies del poble
L’emissora municipal Punt 7 ràdio segueix potenciant els seus espais
informatius. Cada dia, a 2/4 de 2 del migdia i a 2/4 de 9 del vespre,
podreu escoltar tota la informació sobre què passa al poble de la mà
dels propis protagonistes, l’agenda de la setmana i la previsió
meteorològica per el dia. A més, els divendres, l’Info 7 fa un recull de
les notícies més destacades i les complementa amb connexions des
de Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera, a part dels reportatges
a entitats i associacions locals.

 L’atleta de Sant Celoni, Louise
Brown, guanya el
circuit estatal de
Canicross

Sant Celoni
ràdio
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Els gegants de la Batllòria, a Montserrat!!
El passat 18 de març i per segon any consecutiu, els geganters i grallers de
la Batllòria vam obrir la temporada de cercaviles amb la visita a la Mare de
Déu de Montserrat per tal de beneir els gegants i la temporada 2007.

Després de l’experiència tan emotiva de l’any passat, volíem tornar a
Montserrat, en primer lloc per agrair a la Mare de Déu per haver-nos beneit
la temporada 2006 que  va sortir fenomenal i plena d’experiències gratificants.
En segon lloc demanar-li que aquest any sigui igual de positiu com el passat,
i que ens ajudi a seguir portant el nom i la cultura del nostre poble per

Catalunya i molts més indrets. 

Colla Gegantera de la Batllòria

L’Escola Pallerola celebra la 2a Setmana Literària
La setmana passada vam celebrar a l’escola Pallerola, la 2a Setmana Literària
que estava dedicada al mon del còmic.

Vam inaugurar amb una sessió de lectura al pati, entre acàcies i til·lers.
S’han fet tallers d’elaboració de còmics, hem construït personatges gegants
i hem celebrat una conferència taller sobre la història del còmic a càrrec de
Salvador Bosch.  Hem fet jocs lingüístics, una gimcana, hem visionat pel·lícules
del Tintin i fins i tot alguns alumnes han visitat el saló del còmic de Barcelona.

Tota la feina es va poder veure el dissabte a la festa que va organitzar, com
cada any,  l’AMPA de l’escola.  La festa obre les portes als pares i mares i al
poble en general.  Es va organitzar un concurs de pastissos, competicions
esportives entre diferents escoles del poble, un espectacle musical a càrrec
de Bufanúvols i el Gargot de jocs ens va fer jugar una bona estona. La festa
va concloure amb una excel·lent fideuà per a més de 200 persones.

També es va aprofitar per fer la presentació virtual del nou porxo i de les
altres actuacions que es duran a terme aquest estiu a càrrec de l’Ajuntament
de Sant Celoni juntament amb la Generalitat. L’acte el va presidir l’alcalde
de Sant Celoni, Joan Castaño, acompanyat pel regidor d’Educació, Raül
Casado i amb la presència d’altres regidors i tècniques de l’Ajuntament a
qui agraïm la seva participació.

La Setmana conclou amb la celebració dels Jocs Florals el dia de Sant Jordi,
on es desvetllen i es fa el lliurament de premis als guanyadors de cada grup
i, a la classe més votada,  del concurs de cartells.  Tot això amenitzat amb
algunes danses i cançons d’arreu del món.

I encara el dia 24 fem una ballada de sardanes a la plaça de la Vila.

Escola Josep Pallerola i Roca

Tot recordant…
Marta Mata i Garriga.  Mestre de mestres
Acabo de venir de l’homenatge que molts mestres i polítics acabem de fer
a la nostra estimada Marta, la qual ens ha deixat als 80 anys.

He dit ens ha deixat? He dit malament, ella sempre estarà dins de cada
mestre/a que va  tenir la sort d’haver-la conegut com a persona i com a
mestra, aspectes en ella inseparables.

Recordo que durant  l’any 1965 nasqué el moviment de renovació
pedagògica amb la fundació Rosa Sensat. Per a mi,  que aleshores tenia
16 anys i començava a estudiar magisteri, va ser una gran esperança per
poder aprendre a ser una bona mestra, cosa que dins els estudis, que tot
just començava ja veia que no em servirien.

Recordo la Marta en diferents “Escoles d’estiu” per a mestres: entusiasmada,
il·lusionada, apassionada parlant-nos de com havíem de recuperar
l’escola activa, l’escola nova, l’escola laica, l’escola de tots...

La Marta ens proposava el renaixement  de l’escola activa a Catalunya, i
d’aquesta manera, giràvem l’esquena als estudis de magisteri oficials.

Recordo unes paraules seves en ocasió d’un homenatge dels mestres de
Catalunya a Salvador Espriu el juliol de 1981:

...Volem que els nostres nens sàpiguen

com es diuen

i de quin poble són fills.

Que aprenguin a mirar, a saber,

a comprendre amb lent amor

que els homes no poden ser si no són

lliures.

Lliures en la difícil i merescuda llibertat.

Em varen commoure i em van empènyer a seguir treballant en aquesta
direcció dins del nostre incipient marc democràtic.

En un altre moment, Marta Mata va dir:

...Ciutat educadora és una ciutat que mitjançant el seu Consell Escolar
Municipal vertebra la participació dels seus ciutadans en aquest exercici,
una ciutat que pren consciència de com l’educació traspassa no sols els
límits de l’escola i altres institucions ciutadanes, sinó tota la seva vida i la
posa al servei de tots els ciutadans grans i petits.

Tant de bo entre tots i totes puguem anar fent de Sant Celoni una
veritable ciutat educadora !!!

Pilar Casellas i Rosell
Mestra CEIP Montnegre

Conferència sobre la nova Llei de Dependència
El passat dimecres 11 d’abril , va tenir lloc a la Sala d’Actes de la Rectoria
Vella , una conferència sobre la nova Llei de Dependència, a càrrec
d’Esperança Esteve, Diputada del PSC al Congrés dels Diputats de
Madrid. Esperança Esteve, que va tenir un paper clau en la tramitació
parlamentària d’aquesta llei, va destacar la importància d’aquesta norma
que complementa el sistema de Seguretat Social,  mitjançant el
reconeixement d’un nou dret subjectiu que consisteix en rebre una
sèrie de prestacions i serveis per part de l’Estat, per afavorir l’autonomia
i l’atenció de les persones depenents, de manera que aquestes puguin
realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (cura personal, activitats
domèstiques bàsiques, mobilitat essencial....) .

La Diputada també va destacar,que amb aquest nou dret s’aconsegueix
 millorar considerablement la qualitat de vida dels grups de població
més desprotegits ja que moltes vegades les atencions que aquestes
persones necessiten no poden ser donades per les famílies i és aquí on
l’Estat ha d’intervenir per garantit una vida digna per a tothom.
Esperança Esteve va insistir en què el problema de la dependència està
present a la nostra societat i que és just que una llei reguli un nou
sistema de protecció per fer front a aquesta problemàtica. Durant l’acte,
que va ser molt participatiu, els assistents van poder formular preguntes
sobre aspectes concrets del desenvolupament d’aquesta nova Llei.

Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny
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* 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.

Una legislatura sense majoria absoluta
(2003-2007)
Aquest és l’últim article de la legislatura que el Grup Municipal d’Esquerra us fem
arribar a tots el veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batlloria. Senzillament voldríem
resumir mol breument els 3 aspectes principals de la legislatura: el trencament de
la majoria absoluta, el tancament de la Forestal i els nous accessos a Sant Celoni.

El trencament després de 14 anys de la majoria absoluta ostentada pel  PSC, va
ser el primer reconeixement de la feina feta per part d’Esquerra durant 8 anys a
l’oposició. El resultat de les eleccions municipals del 2003 amb un total de 17
regidors va ser el següent: PSC=8, CIU=6, ERC=2, ICV=1, PP=0. Després d’unes
llargues i extenses negociacions, Esquerra va optar per entrar a governar, atès que
l’objectiu principal de tot partit és governar i tirar endavant els seu programa
electoral. I vistos els resultats, Esquerra únicament sumava els 9 regidors necessaris
per assolir la majoria amb el suport dels 8 regidors del PSC.

El tancament ja previst de la indústria Derivados Forestales va ser la primera de
las grans fites previstes en el programa electoral de tots el partits. Amb Esquerra
al govern municipal de Sant Celoni es va aconseguir planificar el seu tancament
definitiu per l’estiu del 2007. El tancament d’aquesta indústria química es realitza
mitjançant un acord a l’empresa, on s’aconsegueix una important indemnització
econòmica pels 54 treballadors, 7000 m2 per a la construcció d’una nova escola
i la construcció de 350 habitatges, 40 dels quals  seran gestionats per l’Ajuntament
de Sant Celoni. I el més important de tot, el desmantellament definitiu d’una
indústria química tan i tan propera.

Com recordareu els lectors i lectores d’aquesta finestra, des d’Esquerra hem  estat
constants i incisius en la planificació de les infraestructures d’entrada al nostre
municipi i en només una legislatura s’han planificat i iniciat la construcció les
següents obres:  rotonda a dos nivell d’accés a l’autopista de Sant Celoni, construcció
de la Porta de Ponent amb una nova rotonda a nivell i un nou túnel pel carrer
Doctor Trueta, la rotonda a dos nivells a l’alçada del barri de les Torres i, finalment,
la planificació de la Porta de Llevant amb un nous accessos a l’alçada dels bombers.

Resumint, el grup municipal d’Esquerra estem especialment satisfets de la feina
feta, especialment motivats per la feina que resta per fer i per la que hem recollit
en el nostre programa electoral per la propera legislatura.

Per tot això, hem volgut recordar-vos les important fites aconseguides aquesta
legislatura, amb ESQUERRA AL GOVERN DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA.

Gràcies a tots per la vostra confiança.

Benvolgudes i benvolguts amics,
companys i conciutadans,

Ben aviat tindrem a l’abast la possibilitat d’exercir el nostre dret a
vot afavorint qui creiem que millor pot liderar el progrés del
nostre municipi des de l’ajuntament. Aquest va ser un dret llargament
reivindicat pels nostres avantpassats i molts d’ells en van patir directament
conseqüències terribles. En honor seu és important que tots fem sentir
la nostra veu.

Per la nostra banda, hem dedicat tots els esforços a merèixer ser la teva
opció: ha estat la nostra obsessió durant molt de temps i la nostra
prioritat durant els darrers mesos. Hi hem treballat durament i amb
molta il·lusió. Ara estem a punt.

Hem agrupat un equip molt ampli i heterogeni, amb una elevada
capacitat de treball, especialistes en camps molt diversos, gent molt
vinculada a entitats del poble i al funcionament civil, gent competent,
gent alegre i decidida.

Hem elaborat un programa engrescador, on s’hi dibuixa un
municipi viu, amb molts espais verds, sensible, amb més serveis socials
i més eficaços, competent, amb mes habitatge social, més equipaments
esportius i formatius, més abocat als seus ciutadans i ciutadanes i que
exerceix veritablement la capitalitat del Baix Montseny.

El moment és històric. Es palpa al carrer un final d’etapa, la necessitat
de canvi.
Però per poder fer possible tot això cal que exerceixis el teu dret a vot
i que ho facis convençut que la nostra opció és la que més i millor farà
avançar el nostre municipi. Et necessitem: farem una gran feina
plegats!

Francesc Deulofeu i Fontanillas

Alcaldable de CiU a Sant Celoni

Més il·lusió per Sant Celoni
La il·lusió no em falta per seguir liderant la transformació de Sant Celoni i La
Batllòria. Com alcalde he treballat de valent en aquest sentit i em refermo en les
moltes línies d’acció en marxa:

Més en salut i Benestar, construint un nou hospital més gran i amb més serveis.
Ampliant el centre d’atenció Primària. Aposto per l’atenció a la gent gran, amb
accions com la posta en marxa del “ Xec Servei” amb l’únic objectiu d’ampliar
els serveis d’atenció domiciliària i la construcció d’una residència d’unes 100
places. Però també vetllo per l’atenció a la població infantil i a les seves famílies
amb serveis com el CDIAP ( Centre de desenvolupament infantil i precoç)

Més en educació i cultura, considero que l’accés a l’educació i a la cultura és
un element clau per assolir una societat més justa i igualitària. Accions de govern
com la propera construcció de la nova escola bressol , la realització del nou Institut,
construcció de la nova escola a la zona de la Forestal i realitats com l’Escola
Municipal de Música, la biblioteca municipal o la pròpia escola la Tordera, evidencien
la nostra prioritat i la inversió de més de 750.000 euros en l’escola pública entre
2003-2007.

Més en seguretat, És una premissa bàsica per poder exercir la llibertat i els drets
de la ciutadania amb harmonia social, convivència i benestar.

Més en habitatge, Sant Celoni es situa com un dels municipis amb major inversió
en habitatge de protecció oficial. S’han lliurat 14 habitatges , se n’estan construint
60 i n’hi ha prop de 300 planificats.

Més en mobilitat, Vetllaré per garantir una mobilitat fluïda i agradable, les noves
infraestructures que s’estan posant en marxa milloraran la qualitat i la seguretat
dins i fora del nucli urbà. Infraestructures com la nova porta de Ponent , la nova
porta del Migdia- rotonda de les Torres i Roger de Flor-, vials paral·lels a la C35,
l’aparcament subterrani a la plaça Comte del Montseny, o el recent nou accés a
l’autopista AP7 …etc.

Més en espais públic, una de les meves prioritats des de que sóc alcalde ha
estat garantir que Sant Celoni sigui un poble per viure i un poble per gaudir. En
aquest mandat hem invertit 380.000 euros en jocs infantils, places i jardins per
fer dels espais comuns llocs agradables i espais de qualitat on trobar-nos.

Per tot això, i per moltes coses més, més pel medi ambient , més feina i més
benestar, més esport…etc continuaré treballant perquè Sant Celoni i la Batllòria
continuïn avançant. Vull continuar essent l’alcalde de la gent.

Pensem com tu! Comptem amb tu!

1) Sant Celoni i la Batllòria serà un municipi obert a les persones i a les idees. 
Serà  integrador amb els que hi venen a viure i a treballar.

2) Acabarem amb la dificultat que tenen massa persones del nostre municipi per
accedir a la vivenda o que viuen en habitatges molt deteriorats.

3) Creixement zero per a nous desenvolupaments urbanístics a Sant Celoni i la 
Batllòria.  Creixerem tan sols, en serveis que millorin la nostra qualitat de vida.

4) Serem un municipi educador, que doni oportunitats d’aprenentatge i de 
creixement personal a tothom. Podrem així, accedir amb més garanties al 
mercat laboral.

5) Tindrem un municipi de distàncies curtes, on els serveis bàsics siguin accessibles
física i econòmicament a tota la ciutadania.

6) Crearem itineraris segurs per anar a l’escola i al lloc de treball. Els carrers i 
places han de ser l’eix vertebrador del municipi.

7) A Sant Celoni i la Batllòria es farà realitat la igualtat d’oportunitats per a la 
Dona.

8) Farem de la participació un eix clau en les polítiques del municipi, on els 
ciutadans i ciutadanes sentin ateses les seves necessitats.

9) Prendrem les mesures al nostre abast per a fer front al canvi climàtic. Serem 
un municipi net i sostenible, respectuós amb el medi ambient i amb el nostre
medi natural.

10)  Els agents de policia locals seran un servei proper al ciutadà. Tindrem un 
municipi compromès amb la resolució no violenta dels conflictes.

11)   Tindrem un municipi dinàmic on convisquin la diversió i el descans dels veïns.
On la gent pugui passejar amb tranquil·litat a qualsevol hora del dia i de la nit.

12)  Volem per Sant Celoni i la Batllòria, un poble on ens sentim orgullosos de 
viure-hi. On  puguem ser-hi feliços per haver aconseguit tenir un poble amable,
tranquil i segur.

Dotze compromisos per a transformar Sant Celoni i la Batllòria.

Junts podem marcar la diferència!

Grup Municipal d’ICV de Sant Celoni i la Batllòria
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EXPOSICIONS

Rectoria Vella

Pintures de Carme Aymar
Fins al 13 de maig

Horari: dissabte i feiners de 5 a 8 del vespre.
Diumenge i festius de 2/4 de 12 a  2 del
migdia i de 5 a 8 del vespre. Dilluns tancat.

Can Ramis

Natura i muntanya
XII Concurs Sant Jordi de Fotografia i
Diapositives

Del 20 d'abril al 13 de maig

Horari: Dijous, divendres i dissabte de 5 a 8
del vespre.
Diumenge de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia
i de 5 a 8 del vespre.
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divendres, 4 de maig

Cinema comentat
Glengarry glen ross de James Foley,
presentat per Jesús Pacheco i Julià

 A les  9 del vespre
 Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

Cinema a la tarda: Obaba,
 A les 6 de la tarda
 Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

XIII Trobada Infantil de colles sardanistes
i cloenda del curset de sardanes amb la
cobla Genisenca

 A les 7 de la tarda
 Plaça de la Vila

dissabte, 5 de maig

Sortida cultural al Parc Natural del
Montseny. Del Pla de l’Espinal a Santa Fe.
Inscripcions a la Rectoria Vella

Cinema comentat. Gengarry glen ross
 A les 9 del vespre
 Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

diumenge, 6 de maig

Cinema a la tarda. Obaba
 A les 6 de la tarda
 Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

XIII Trobada infantil de colles sardanistes.
Cloenda del curs de sardanes amb la
cobla Genisenca.

 A les 7 de la tarda
 Plaça de la Vila

divendres, 11 de maig

A l’Olivera, audició a càrrec de joves
alumnes de l’Escola de Música.

 A les 9 del vespre
 Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

dissabte, 12 de maig

Hora del Conte
Roba estesa, un espectacle entre els contes i
el teatre de la Perleta & els Mitjons. A partir
de 3 anys.

 A 2/4 de 12 del migdia
 Biblioteca l’Escorxador

Lorca eran todos, de Pepe Rubianes
 A les 10 de la nit
 Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran

Dins la programació A l’Ateneu
preu de l’entrada 10 euros

divendres, 18 de maig

Nit de lletres

Tertúlia literària sobre: El Perfum, de
Patrick Süskind
Conduïda per Jesús Pacheco

 A les 9 del vespre
 Hotel Suís

dissabte, 19 de maig

Sessions’n’Sona, concert amb Jake +
Autohaus Stoppansky + grup convidat

 A les 11 de la nit
 Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

diumenge, 20 de maig

Cinema a la tarda
La copa daurada

 A les 6 de la tarda
 Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

Concert a benefici de Mans Unides, a
càrrec de l’Escola de Música Grau

 A 2/4 de 7 de la tarda
Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran

divendres, 25 de maig

A l’Olivera, audició a càrrec de joves
alumnes de l’Escola de Música.

 A les 9 del vespre
 Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

dissabte, 26 de maig

Wonderbrass, Divertinaje,
de Nacho Vegas i Néstor Casas

 A les 10 de la nit
 Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

Dins la programació A l’Ateneu
preu de l’entrada 10 euros

diumenge, 27 de maig

Concurs de cant d’ocells fringíl·lids
 A partir de les 8 del matí
 Camp Municipal d’Esports

Un tomb per Fontmartina. Matinal de
natura amb el CESC

 A les 8 del matí
 Sortida de la plaça Comte del Montseny

El cicle de concerts A l’olivera es
va iniciar el curs 2005-06 i està
dedicat als alumnes del programa
Jove que actuen amb el seu
instrument o conjunt de l'Escola
Municipal de Música. A l’edició
d’enguany es preveu fer 3
concerts: 11 i 25 de maig i 8 de
juny. Tots els concerts se celebren
a les 9 del vespre a la Sala Petita
de l'Ateneu.

Més de 300 persones van assistir el 14 d’abril a la Rectoria Vella a la inauguració
de l’exposició de Carme Aymar i a la presentació del llibre Pintures, que ofereix
un recull d’imatges de la seva trajectòria artística amb textos del professor Lluís
Linés. La mostra, que es podrà veure fins el 13 de maig, aplega obres de
diferents moments artístics d’Aymar, molt inspirades en els seus viatges. Carme
Aymar és filla de Sant Celoni i va estudiar pintura a l’Escola Massana de
Barcelona. Des de l’any 1980, data de la seva primera exposició, ha participat
en diverses mostres col·lectives arreu de l’Estat espanyol, i, individualment i
de manera continuada, ha exposat a diferents ciutats de Catalunya, a les Illes,

a més de Ginebra i Estrasburg.

Carme Aymar exposa
a la Rectoria Vella

Inici dels
concerts...
A l’olivera

Centre Municipal d’Expressió
Escola de Música - Sant Celoni

l’Ateneu


