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Un gran poble
Ara sí que sembla que ens hi hem posat d’acord:
arriba la tardor i a Sant Celoni hem deixat enrere una
gran festa major, on la participació ha estat exemplar
i espectacular. Tanquem aquesta pàgina amb l’alegria
de constatar que hem fet una gran festa major
perquè som un gran poble, i com a tal, també la
deixem enrere treballant per a millorar tot allò que
no ens ha acabat de fer el pes.
El setembre i l’octubre són mesos molt importants
en l’àmbit de la formació i l’educació i, per això, els
hem dedicat aquesta edició de l’Informatiu.
En l’acte d’inauguració del Centre de Formació d’Adults,
que enguany arriba al seu vintè aniversari amb més
força, oferta i il·lusió que mai, Rosa M. Falgàs,
presidenta de l’Associació Catalana per l’Educació, la
Formació i la Recerca ens va explicar que un dels
indicadors del grau de cultura d’un país és precisament
el nombre d’alumnes inscrits a les escoles de formació
permanent. A Sant Celoni i la Batllòria gaudim d’un
nivell envejable: més de 3.500 persones començaran
aquests curs 2007-2008 al municipi, de les quals
unes 2.900 en centres d’educació primària,
secundària i cicles formatius i la resta en cursos
de formació permanent.
Sabedors de fins a quin punt la formació dóna gruix
i vitalitat al municipi, l’ajuntament s’esforça per a
millorar les condicions dels centres educatius, per a
crear noves places escolars i per aprofundir en noves
fórmules de cohesió social a partir d’aquest àmbit,
com es demostra, per exemple, en el Pla Educatiu
d’Entorn, del qual en podreu conèixer els detalls en
aquestes pàgines.

SUMARI

La formació, l’educació, ens fan més lliures, més
cultes, més creatius. Així ens necessitem a nosaltres
mateixos, així ens necessita el poble. Aquest no és
un tema qualsevol i a Sant Celoni tenim la sort de
comptar amb molta gent que hi treballa i hi treballa
molt bé: molts ànims i moltes gràcies a tots, alumnes,
mestres, directors i directores de centre, AMPA i tècnics
i tècniques de l’ajuntament. I bona feina!
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El curs en marxa!
El nombre d’habitants del municipi creix i com a conseqüència també s’incrementa el
nombre de nens i nenes matriculats als centres d’ensenyament. El curs 2007 – 2008 hi
ha un total de 2.918 infants i joves matriculats. Es tracta de l’augment més significatiu
d’alumnat dels últims anys (110 alumnes més que el curs passat). L’augment és molt
significatiu a tots els nivells educatius. Cal fer un esment especial a l’augment dels alumnes
que es matriculen a batxillerat i a cicles formatius a l’IES Baix Montseny.
L’Ajuntament de Sant Celoni fa anualment el cens de població escolar a partir de les dades
que faciliten els diferents centres educatius del municipi durant el mes de setembre.
Curs 2005 – 2006
2.795 alumnes

Curs 2006 – 2007
2.808 alumnes

Curs 2007 – 2008
2.918 alumnes

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

120

122

129

Educació infantil
(parvulari, 3-6 anys)

630

640

668

Educació primària
(6- 12 anys)

1.029

1.049

1.088

Educació secundària
obligatòria
(12 - 16 anys)

787

770

788

229

227

245

Educació secundària
postobligatòria:
batxillerat i cicles
formatius (a partir de
16 anys)

Inversions als edificis de
les escoles públiques del municipi

Enguany, l’Ajuntament de Sant Celoni conjuntament amb els Serveis Territorials del
Departament d’Educació han signat un conveni per fer una inversió de 281.750,98 euros
d’adequació d’espais de l’escola Pallerola. L’import de la inversió es reparteix a parts iguals
entre les dues administracions. Les actuacions es van realitzar entre els mesos de juliol i
agost i han suposat una millora qualitativa en les instal·lacions educatives:
- Arranjament de l’entrada a l’escola i de la plaça central
- Substitució del porxo de la plaça central
- Impermeabilització de la teulada de l’aulari
- Arranjament dels lavabos
- Pintura interior i exterior
- Insonorització i pintura interior del menjador i la cuina
L’Ajuntament està elaborant les propostes previstes al pla de millora de l’edifici a dur a
terme el proper estiu 2008.
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A l’escola La Tordera s’ha obert
una porta entre l’aula
d’informàtica i la biblioteca per
treballar amb els infants en els
dos espais conjuntament i poder
obrir aquests espais fora d’horari
escolar a les famílies i al barri.

A l’escola Nova (Puigdollers)
aquest estiu s’ha posat l’envà
de separació dels lavabos de
P-3 i P-4.

Implicar tota la comunitat en
l’educació dels infants i els joves

a Sant Celoni,

Pla Educatiu d’Entorn

Aquest nou curs escolar comença amb molta il·lusió per a tothom: nous amics, nous professors i tot un curs de nous
aprenentatges. A més, s’enceta un nou any del Pla Educatiu d’Entorn, un programa promogut pel Departament d´Educació
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni que parteix de la base que l´educació d´infants i joves no ha
de recaure únicament en els centres educatius, sinó en la implicació de tota la comunitat d’un territori.

Jocs Escolars 2007 – 08
i Roda d’esports

Potenciar la funció integradora i la cohesió
social de l’esport, facilitant la barreja d’infants
de diferents centres a les extraescolars, amb
una incidència especial en el col·lectiu de
nouvinguts.
Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a
la formació de valors com el respecte, la
confiança en un mateix, l’esforç de superació,
l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió,
la cooperació, el treball en equip... cercant la
participació per damunt la competitivitat.
Formar joves en valors ciutadans mitjançant
la seva participació activa en la gestió de les
associacions esportives escolars de nova creació.
Potenciar l’ús de la llengua catalana en l’esport
com element d’interacció i com a vincle
d’identitat.
Per tal de materialitzar aquests objectius la
Comissió d’AMPAS de les escoles de Sant Celoni
fomenten l’activitat extraescolar “Roda
d’esports” on els infants tenen la possibilitat
de practicar una hora i mitja setmanal d’esport
fora d’horari escolar on facin tastets dels esports
que es duran a terme el cap de setmana als Jocs
Escolars.
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Fruit de la implicació Dels centres i les AMPES durant el darrer
any, a Sant Celoni sorgeix un nou projecte: l’obertura d’activitats
artístiques i esportives dels centres educatius a tot l’alumnat
del municipi. Aquest projecte que es durà a terme fora de l’horari
escolar persegueix tres objectius bàsics: obrir els tallers artístics i
esportius anuals de cada centre que es vinculin al Pla Educatiu d’Entorn
a tots els infants del municipi per fomentar la interrelació de l’alumnat, potenciar l’ús de
la llengua catalana com a element d’interacció i de cohesió social i afavorir la integració
de l’alumnat més desafavorit en l’àmbit escolar a través de llenguatges artístics i a través
de l’esport.
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Incrementar la participació en activitats
físiques i esportives en horari no lectiu de
l’alumnat.
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Edició

Enguany els Jocs Escolars estan emmarcats en
el Pla Educatiu d’Entorn, amb això es vol donar
més relleu als jocs escolars i es potencia la
vessant educadora de l’esport:

apuMn’hi
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Activitats educatives
extraescolars per a infants i
joves de 3 a 18 anys

Amb tot, i des de la Comissió d’AMPES del Pla Educatiu d’Entorn s’ha promocionat l’edició
d’una guia que recull totes aquestes activitats obertes a tots els infants i joves del
municipi de 3 a 18 anys que s’ofereixen des de les escoles i que podeu trobar en els
centres escolars o al web santceloni.cat.

La Biblioteca amplia el Racó de Pares i Mares
Per aquest curs, des del Racó i Pares i Mares de la Biblioteca es vol participar activament
en el cicle de xerrades impulsat des del Pla Educatiu d’Entorn oferint una guia de recursos
bibliogràfics i digitals al voltant dels temes tractats.
A més, es vol oferir activitats i tallers on pares i fills puguin interaccionar,
relacionar-se i descobrir-se. Per això durant el mes de febrer
s’organitzarà Ballmanetes, una activitat que pretén animar els
pares a comunicar-se i a gaudir amb els seus fills a través de la
música, les moixaines, cantarelles i jocs rítmics. Més endavant,
amb el bon temps s’organitzarà un Taller de massatges per a
pares i fills de 2 a 5 anys.
Per últim s’ampliarà la secció bibliogràfica de la biblioteca al
dia, incorporant les publicacions més recents dels temes que
siguin d’interès per a l’educació dels infants i joves i també com
a complement de les activitats i tallers que s’organitzen.

Inici de les obres de construcció
de l’Escola Bressol Municipal
El passat 3 de setembre d’enguany es va signar l’acta de replanteig amb la presència del
delegat de l’empresa adjudicatària de les obres, que dóna inici als treballs de construcció
de l’Escola Bressol Municipal, CDIAP (Centre de desenvolupament Infantil i Atenció Precoç)
i SAM (Servei d’Assistència Multiprofessional).
Les obres han començat pel replanteig i moviment de terres a la parcel·la situada al costat
del parc de la Rectoria Vella i es preveu acabar en un termini màxim de 12 mesos.
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Projectes d’innovació educativa a les escoles públiques
Escola Pallerola

Escola Montnegre (La Batllòria)

Actualment la nostra escola, on conviuen una gran varietat de cultures,
és un clar reflex de la realitat de Catalunya.

La nostra escola camina cap una educació que va més enllà de la
instrucció, vol educar per a la ciutadania, vol transmetre sensibilitat
social, treballar per una cultura de la pau i del medi ambient, volem
viure la diferència en un sentit positiu i enriquidor, creiem en formar
persones autònomes, crítiques, constructives, creatives, solidàries,
treballadores, valentes, tolerants, no sexistes i felices; intentem educar
per a la complexitat d’aquesta societat i la del futur.

Aquesta diversitat a part de ser un element enriquidor per als nostres
alumnes, ja que fomenta una sèrie de valors com el respecte a la
diferència, la capacitat d’empatia, la solidaritat, la visió de la realitat
des de diferents punts de vista... ens ha portat a una evolució de
l’ensenyament aprenentatge, ens ha decantat, clarament cap a
l’aprenentatge a través de la manipulació i l’experimentació directa,
en totes les àrees, des de les ciències fins a la música.
El projecte de treball de l’hort és un altre dels recursos que ens permet
desenvolupar aquest aprenentatge significatiu.
La convivència de llengües també ajuda a l’adquisició d’habilitats
lingüístiques.
I és clar, és fàcil situar i aprendre fets culturals i tradicions de Gàmbia,
Xina, Alemanya, Colòmbia, Argentina, Rússia, Romania, Marroc,
Pakistan, Bèlgica...
La mentalitat dels nostres alumnes és a la força una mentalitat oberta,
capaç d’entendre que el món és molt més que la plaça de la Vila i
el carrer Major.

- Colònies ..................des de P3 a 6è curs.
- Revista escolar en que tota la comunitat educativa hi pot participar.
- Reunió mensual amb Direcció i delegats de tots els cursos de
primària.
- Projecte d’prenentatge d’anglès des de P3.
- Comissió de la diversitat (CAD) quinzenal.
- Comissió pedagògica (CP) quinzenal.
- Assemblea general de mestres i pares al començament i al
finalitzar el curs.
- Actuacions musicals a l’Ateneu de Sant Celoni al finalitzar el primer
trimestre.
- Comiat als alumnes de 6è curs a finals de juny a l’Ateneu de Sant
Celoni.

L’escola està dotada d’una aula de ciències amb les últimes tecnologies,
a l’igual que l’aula de música i aquest curs ens han concedit un
projecte d’innovació en tecnologies de la informació i la comunicació.

- Participem a nivell comarcal en el Projecte: alimentació, nutrició
i salut.

A part d’una ben dotada aula d’ordinadors, estem pendents de
comprar 12 portàtils per facilitar l’ús de les TIC a totes les aules en
qualsevol moment, ja que enguany estem dins del projecte Heura,
que facilitarà la connexió a la xarxa des de qualsevol punt de l’escola.

Treballem colze a colze amb l’AMPA; la direcció del centre i la Junta
ens reunim periòdicament per treballar i cooperar en tots els àmbits
que té l’escola: menjador, extraescolars, festes, xerrades, festivals,
tallers... activitats La Batllòria.

Equip directiu de l’Escola Pallerola

Equip directiu de l’Escola Montnegre

Escola Nova (Puigdollers)
Som escola pública, oberta i dinàmica. Varem començar la nostra
activitat el curs passat. El nostre projecte d’escola es basa en dos
pilars fonamentals: el treball del cos i el treball amb la música.
A més a més de treballar la psicomotricitat a l’escola, un matí a la
setmana anem a la piscina on els nens i nenes es troben en contacte
amb un altre medi, l’aigua, que els permet desenvolupar l’esquema
corporal i aprendre a nedar de forma lúdica, sense oblidar la formació
personal, el respecte al medi i als altres, etc.
Som una escola que partim de l’interès de l’infant, per tal de
desenvolupar tots aquells coneixements bàsics i madurar la seva
intel·ligència, aprenent a conviure amb els companys/es. Treballem
per aconseguir que siguin persones autònomes amb valors, que
sàpiguen estimar i ser feliços. Tot això és possible amb una estreta
col·laboració de mestres i famílies de l’escola.
Equip directiu de l’Escola Nova
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Per tot això realitzem:

L’IES es mou
L’IES es mou, aquest és el nostre lema, aquest és el nostre desig i
aquesta és la nostra il·lusió, una il·lusió compartida per tota la
comunitat educativa (professors, personal no docent, pares, mares i
alumnes).
Ja sabeu que aquest curs hem iniciat una nova etapa a l’IES, amb
moltes propostes i molts projectes, seguidament us en farem cinc
cèntims:

L’IES ES MOU AMB ELS QUATRE ELEMENTS: Una de les novetats
pedagògiques referents al tractament de la diversitat són els anomenats
“agrupaments flexibles”. Tenint en compte que tots els alumnes són
diversos hem plantejat la diversitat a partir de quatre agrupaments
on els alumnes treballen les matèries de català, castellà, anglès i
matemàtiques tenint en compte el seu nivell. Aquests grups s’han
confegit a partir del seguiment dels alumnes el curs passat i d’unes
proves de nivell que s’han realitzat en el decurs de la primera setmana.
Pensant que cada grup té un caràcter propi, els hem batejat amb els
noms dels quatre elements: TERRA, AIGUA, FOC I AIRE, donat que
el COSMOS no seria possible sense la conjunció d’aquests quatre
elements. Cada alumne, a partir del seu treball i dedicació, pot canviar
d’element, afavorint així el reforç positiu i garantint que tots els
alumnes puguin assolir les competències bàsiques. Aquest agrupaments
funcionen ja a primer, segon i tercer d’ESO. Pel que fa a la diversitat
de quart d’ESO, l’IES Baix Montseny compta amb dos “projectes
especials” anomenats PROJECTE ACCIÓ i PROJECTE AMETISTA, on,
alumnes que a l’aula normal tindrien dificultats per assolit el títol
d’ESO, tenen la oportunitat de treballar els continguts de manera
diferent a l’habitual.
L’IES ES MOU AMB LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ: És evident que la vida contemporània ens porta, cada
vegada més, a la necessitat d’incorporar en els nostres centres totes
les tecnologies puntes a l’abast per tal de dinamitzar i facilitar la feina
del nostre professorat.
Enguany comptarem amb l’ajut de les PDA, unes agendes electròniques
personalitzades que facilitaran el control de faltes d’assistència i de
disciplina, amb l’avantatge que aquesta informació anirà directament

a un ordinador central on
s’hi introduiran totes les
i n c i d è n c i e s. A p a r t i r
d’aquesta informació, la
comunicació amb els pares
serà més immediata i més
eficaç. També volem fer-vos
saber que hem iniciat el curs
amb una remesa
d’ordinadors nous i amb el projecte de sonoritzar l’institut (servei de
música interior i exterior, servei de música sala d’actes, etc...) i
implantar el sistema WIFI a tot el centre.

ALTRES PROJECTES: Altres projectes de l’IES van encaminats a la
creació d’una ESCOLA VERDA, així doncs hem pensat d’aprofitar una
part del nostre pati per engegar un HORT, aquest hort podrà servir
com a element integrador d’alumnes amb certes dificultats per
romandre a l’aula.
Aprofitarem, a més, les festes que es fan al centre per treballar el
concepte de reciclatge i de consum sostenible. Així doncs, començarem
engegant un mercat d’intercanvi de roba a la festa de la castanyada
amb el lema: “tot s’aprofita, i tu, que ho aprofites?”.

AGRAÏMENTS
Volem agrair des de la nova junta directiva el suport rebut per les
institucions, en especial fer esment de les subvencions aportades pel
nostre Ajuntament i pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, també
als clubs esportius que ens han brindat tot el seu suport, no volem
oblidar-nos del col·lectiu de pares que ha assistit massivament a les
reunions i que ens ha donat la seva confiança i vist i plau, també al
nostre claustre que , dia a dia, fa possible que aquest projecte camini
amb empenta i al personal no docent, sense el qual, la marxa de l’IES
seria impossible, també agraïm l’energia dels nostres alumnes que,
amb la seva força i dinamisme ens obliguen a pensar noves fórmules
per gestionar el nostre centre.
Equip directiu de l’IES Baix Montseny

Programa d’activitats per a les escoles
Com cada any, l’Ajuntament de Sant Celoni fa una proposta d’activitats
per les escoles del municipi. Aquesta curs la proposta d’arts escèniques
inclou una sessió de música, una de dansa i una de teatre adaptada
per a cadascú del cicles educatius. Entre altres els infants del nostre
municipi podran gaudir dels espectacles de la Companyia L’Estaquirot,
Companyia Pamipipa, Companyia Samfaina de Colors, Mercè Framis,
Anna Roca, La Big Band de Granollers, Big Mama, Rosa Gàmiz, Farrés
Brothers i Cia, i Mag Lari.
A secundària es proposa un treball en valors a través del teatre de
la companyia Frec a frec, l’obra de teatre De Frec a Freac, la música
de “Flan & Co. i l’espectacle de màgia de Mag Lari.

Tanmateix, com cada any es dóna continuïtat:
- Al programa biblioteca – escoles per promocionar la lectura i el
coneixement de la Biblioteca del poble.
- A les audicions a les escoles per tal d’apropar la música als escolars
tot escoltant peces interpretades per companys que estudien a l’Escola
de Música municipal.
- Al curset de sardanes per a les escoles
- Al certamen literari per a educació secundària
També, s’ofereix la possibilitat de visites guiades per a les escoles que
ho desitgin a les exposicions que es facin al municipi, a la depuradora
i a l’Ajuntament.
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Inauguració del curs de l’Escola d’Adults
en el seu 20è aniversari

30 joves participen al 12è Pla de Transició
al Treball de Sant Celoni

El Centre de Formació d’Adults Baix Montseny va inaugurar el seu 20è
curs el passat 21 de setembre a la Biblioteca l’Escorxador. A aquesta
inauguració van assistir un gran nombre d’alumnes. L’acte va consistir
en una presentació del funcionament del Centre i del curs acadèmic
per part de l’equip docent i va ser presidit per l’alcalde, Francesc
Deulofeu. També es va comptar amb la presència de la Sra. Rosa Maria
Falgàs, Presidenta de l’Associació Catalana per a l’Educació, la Formació
i la Recerca (ACEFIR), que va fer una conferència sobre la implicació
municipal en la formació d’adults.

El dia 1 d’octubre
s’inicia el 12è programa
de formació Pla de
Transició al Treball,
adreçat a joves entre 16
i 20 anys en situació
d’atur que no han
assolit el títol de Graduat
en ESO. Els joves es
preparen per a auxiliars
en comerç i atenció al
públic o per auxiliars en muntatge d’instal·lacions elèctriques d’aigua
i gas. El Ptt els proporciona recursos personals i professionals per
accedir a un lloc de treball en l’ofici per al qual s’ha preparat i/o
continuar la formació en cicles formatius de grau mig.

Enguany, a l’escola d’adults s’ofereixen prop d’una vintena de cursos
diferents agrupats en els ensenyaments o programes següents:
aprenentatge de la llengua i ensenyaments inicials, graduat en educació
secundària, preparació de proves d’accés, anglès, informàtica i dibuix
i pintura.
Prop de tres-centes persones han iniciat el nou curs. Aquest nombre
es veurà incrementat amb properes incorporacions i l’obertura de
nous grups al llarg del curs.

Enguany, s’han rebut 48 sol·licituds de joves i famílies del Baix
Montseny i municipis propers. Des del servei els candidats han rebut
orientació professional i vocacional per a poder dissenyar el seu propi
itinerari. En total, 30 joves gaudiran d’aquesta oportunitat de formació.
Dimecres, 12 de setembre a la Biblioteca l’Escorxador es va fer la
reunió general de presentació del curs amb una gran afluència de
joves i famílies.
Per a més informació sobre les característiques del programa es pot
consultar el tríptic del Ptt al web www.santceloni.cat
Per a més informació sobre la participació de les empreses en aquest
projecte, cal posar-se en contacte amb els tutors del programa al
93 864 12 22 (matins).

Prop de 250 alumnes comencen
el curs a l’Escola de Música

El Centre Municipal d’Expressió,
a ple rendiment

El 12 de setembre va
començar el curs a
l’Escola Municipal de
Música amb gairebé
250
alumnes
matriculats que es
reparteixen en
diferents vies
d’estudis musicals a
partir del sensorial, a
quatre anys d’edat,
fins als cursos per a
adults. Aquest curs, l’escola presenta una novetat: la Roda d’instruments.
Es tracta d’una activitat per als alumnes de 7 anys, els quals han de
decidir quin instrument volen tocar. Durant tot el curs aquests nois i
noies aniran fent un tast de tots els instruments que actualment
s’ofereixen a l’Escola, a més a més de l’oboè, que és el primer any
que ens treu el cap. D’altra banda, la Jazz band de l’escola va a més;
no tan sols ha augmentat el número de membres sinó que comencen
a sortir activitats on participar. Sense anar més lluny, el proper dissabte
27 els podrem sentir a la plaça de la Vila dins els actes de la Setmana
per la Pau.

Després del parèntesi de l’estiu, s’han reiniciat les activitats que
diferents entitats culturals realitzen a l’Ateneu Centre Municipal
d’Expressió: grups de teatre, de dansa, bastoners i grups locals omplen
les sales d’assaig per preparar nous projectes per al nou curs que hem
encetat.

El alumnes de l’escola tenen, a partir d’aquest mes, una nova oportunitat
per tocar en públic: les audicions de 8 a 9. A partir d’aquest mes
d’octubre i cada última setmana de mes es programen dues audicions
d’alumnes de l’escola obertes a tothom, sempre de 8 a 9 del vespre.
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D’altra banda, ja han començat les sessions de Cinema a l’Ateneu.
Cada primer i tercer diumenge de mes a la Sala Petita s’ofereix cinema
d’ara i de sempre per a tothom. El tercer diumenge de setembre es
va projectar El Laberinto del Fauno i a l’octubre es podrà veure El
joc dels idiotes, el dia 7, i Infiltrados, el diumenge 21. Les sessions
comencen a les 6 de la tarda i l’entrada és gratuïta.

Millores a les instal·lacions
L’activitat a l’Ateneu ha tornat en un espai renovat. El dia 9 de setembre
es va estrenar el nou parquet de la platea de la Sala Gran de l’Ateneu.
Tots els assistents als concerts i ball de la Festa Major van poder
admirar el nou
paviment de fusta de
roure.
A més, aquest estiu
s'han instal·lat portes
noves a l'accés de
l'Ateneu per la carretera
Vella. D’aquesta manera
es millora la seguretat
i funcionalitat de l’espai.

Entorn
Aquest octubre es publicaran les llistes
definitives dels habitatges de lloguer
A primers de setembre es va publicar la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en el procés d’adjudicació dels 36 habitatges
protegits de lloguer actualment en construcció en el carrer de Maria Aurèlia Capmany. Durant aquest mes es van presentar diferents
al·legacions, que es resoldran el mes d’octubre i Proviure proposarà el llistat definitiu de persones admeses.
Les bases d’adjudicació a aquests habitatges estan aprovades des de l’any 2005, quan es va primar el repartiment de la destinació dels
habitatges específicament entre joves, gent gran i població en general, sense un estudi acurat que acredités la necessitat d’un major
accés d’un tram de població.
Per això s’està estudiant la possibilitat que des de l’Oficina Local d’Habitatge es creï un registre únic de persones interessades en
l’accés a l’habitatge protegit en els diferents règims previstos, de manera que sigui una base sòlida per tal que en properes convocatòries
o adjudicacions es puguin tenir dades de forma anticipada de les necessitats efectives de la població de Sant Celoni.

AJUTS PER A L’HABITATGE
Ajuts

Terminis

Qui ho pot demanar

Informació

Tramitació

Ajuts
personalitzats a
l’allotjament

Fins el 30 de
novembre de
2007

Persones amb rebuts
impagats de lloguer o
d’amortització de prèstec
hipotecari que reuneixin
els requisits que preveu
la convocatòria pública
anual

Oficina Local
d’Habitatge

Àrea de
Comunitat

Últim pas per la urbanització del
carrer Mn Jacint Verdaguer i
del carrer Breda de la Batllòria
Amb l’aprovació per part de la Junta de Govern Local del pla de
seguretat i salut de les obres d’urbanització del carrer Mossèn Jacint
Verdaguer, entre el carrer Dr Fleming i Doctor Trueta, i del carrer
Breda de la Batllòria, s’ha fet l’últim pas per l’inici dels treballs.
Recollint el suggeriment dels veïns, les obres al carrer Breda
començaran quan es confirmi la subvenció pactada amb la
Generalitat. L’Ajuntament està fent tràmits per agilitzar aquesta
confirmació.

Safareig de la Batllòria
Les obres de rehabilitació del Safareig de la Batllòria estan força
avançades. De moment s’ha substituït la coberta per una de nova
de fusta i teules ceràmiques i properament es refaran els vasos i
les parets del safareig i s’adequarà l’entorn.

Àrea de
Comunitat

Passos soterrats
a la línia de rodalies
de Renfe
El passat dia 26 de
setembre, el Ministeri de Fomento
i l’Ajuntament de
Sant Celoni van
signar les actes
d’ocupació temporal de l’espai de
via pública necessari per executar
les obres dels tres
passos soterrats de
la línia de rodalies de Renfe, que han de permetre suprimir tots
els actuals passos a nivell. Aquestes obres s’iniciaran durant el
darrer trimestre d’enguany, moment en què s’iniciarà un procés
d’informació veïnal per explicar les restriccions d’ús de la via pública
ineludibles en els indrets afectats per les obres, però plantejats perquè
repercuteixin en la menor mesura possible als veïns.

Desmantellament
de la Forestal
La Junta de Govern Local de 26 de setembre va acordar la concessió
a ERCROS INDUSTRIAL, SA, llicència municipal d’obres per realitzar
el desballestament de la planta industrial situada a la carretera
comarcal C-35 km 56,300. D’aquesta manera s’ha fet l’últim pas
per iniciar el desmantellament final de la Forestal.
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Cultura
Festa Major 2007: l’àlbum
La Festa Major de Sant Celoni va acabar amb un empat al Corremonts, la competició festiva que enfronta MontSENYS i MontNEGRES i
que enguany estrenava caps de colla i proves com el Cantem per a la Festa, La rucada electrònica, la Sardana puntuable, el Corretorts i
la donació de sang. El nou espai festa, amb la fira i les barraques, va tenir una bona acollida per part del públic que, de fet, va omplir
tots els actes de la Fesa Major. La Paradeta va haver de tancar dos dies abans perquè havia exhaurit les existències.

La senyera oneja
a la plaça de la Vila

Sardanes de luxe al pregó de
l’Agrupació Sardanista Baix Montseny

Nou emplaçament de l’Espai Barraques,
concerts i bon ambient
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Always Drinkinkg Marching Band
entre la gent de Barraques

La fira també mou a la gent
de nit al nou Espai Festa

Estrenem parquet al Teatre Ateneu per Festa Major

Noves entitats del poble participen a la Festa Major: balls
de l’Asociación Ecuatoriana de Sant Celoni

Ni una cadira buida a l’arrossada popular d’enguany

Policies, geganters, mossos i regidors
juguen a futbol plegats

El Correxutxes omple el pati de la Salle

Gran èxit de convocatòria al Mercat de l’Intercanvi

Passaltpas continua fent dansar la gent de Sant Celoni

Sant Celoni sopa a la plaça de la Vila

Els gegants omplen els carrers i places de Sant Celoni

Noves activitats a la Festa Major:
l’skate hi troba el seu lloc

Les puntaries omplen el carrer Major de nou

“Diablada a tot vent” directament arribada del nord de
França fa ballar tothom a l’Espai Barraques

Noves modalitats d’estirada de corda: infantil femení

La Ragata radioactiva de flams a l’Espai Barraques obre
la nova prova del Corremonts: el Corretorts

La Diada Nacional

Tot i la calor... la gent segueix la rucada de ben a prop

La plaça s’omple de gom a gom pel fi de festa

La Batllòria

La Colla de Diables de Sant Celoni porta
el foc a la Batllòria

La ballada de sardanes no va faltar a la plaça

Pares i infants van compartir l’espectacle
de titelles a l’envelat

Música d’orquestra a l’envelat

Impressionant cursa de ral·li slot a l’escola

La V bicicletada popular omple els carrers del poble

La festa de l’escuma va convocar un
nombrós públic infantil

Trobada de colles geganteres i ballada

Trobada de puntaires en motiu
de la Diada Nacional de Catalunya
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Cultura
Continuem treballant perquè
els grups celonins es facin conèixer
El grup guanyador de l’edició del Sant Celoni
Sona! Concurs 2007, els British Bacon, va
entrar a l’estudi de gravació el passat
dimecres, 26 de setembre, amb moltes ganes
de fer bona feina i poder presentar un bon
EP per Festes de Sant Martí a Sant Celoni.
Seguidament, començaran la seva petita gira
de presentació per sales de concerts de
Catalunya.

Paral·lelament, el passat 1 d’octubre, es va
tancar el període d’inscripció per a tots
aquells grups locals que volguessin participar
als Sessions’n’sona 2007-2008, que
començarà la seva programació de bandes
locals a finals d’octubre.
D’aquesta manera podrem continuar gaudint
de sessions de dos grups locals i un convidat,
amb la novetat que aquesta plataforma
experimental on els grups aprofiten per

provar els seus nous sons i els seus directes,
que són els Sessions’n’sona, enguany també
servirà perquè un jurat, format per una
persona vinculada al món de la música i dos
membres de la comissió tècnica de festes,
valorin la qualitat vocal i/o instrumental, la
composició, l’originalitat i la posada en
escena de cada grup per poder decidir quins
són els grups seleccionats per a tocar a la
Festa Major de setembre 2008.

nt ni
a
S lo
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Èxit d’assistència
a la Nit dels ratpenats
La Nit dels ratpenats va aplegar un nombrós públic durant la tarda
i el vespre del dissabte 1 de setembre als jardins de la Rectoria Vella
i als entorns de la riera del Pertegàs. A la tarda es van fer diferents
activitats per conèixer el món dels ratpenats, des d’explicar contes
i llegendes sobre els seus costums fins a xerrades sobre la seva
peculiar forma de vida i mostres dels artefactes que els científics
han anat ideant per poder-los estudiar. Després de sopar es va fer
una passejada nocturna pels volts de la Rectoria Vella en tres grups,
i es va poder veure com funcionen els aparells enregistradors
d’ultrasons, a partir dels quals es pot determinar les espècies que
volen a la nostra vora i si estan caçant o comunicant-se amb els
seus congèneres.
El Museu de Granollers – Ciències Naturals-, el Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya i Galanthus organitzen la Nit dels ratpenats a
Catalunya i és la primera vegada que es fa a Sant Celoni.

Curs d’art contemporani a la Rectoria Vella
Una vintena de persones segueixen a la Rectoria Vella el curs d’introducció a l’art contemporani I, De les avantguardes a les noves tecnologies,
organitzat per la Diputació de Barcelona. El curs, de 4 sessions de durada, es fa els dimecres (del 26 de setembre al 17 d’octubre) de 7 a
2/4 de 9 del vespre i és gratuït. L’objectiu és facilitar pautes de lectura que permetin apropar-se i gaudir de les pràctiques contemporànies.
També s’estudien i analitzen els conceptes vinculats a determinats moviments i tendències que són necessaris per aproximar-se a l’art
contemporani. Per al novembre i desembre, s’ha programat la segona part d’aquest curs d’introducció a l’art contemporani, en aquest
cas, De l’obra d’art a l’esdeveniment. Serà els mateixos horaris i començarà el 21 de novembre i fins al 12 de desembre. S’analitzaran
les pràctiques artístiques desenvolupades des dels anys 60 fins al present, incidint en el context històric i el paper que juga l’espectador.
Per inscriure-us, heu de trucar al 93 864 12 13 o bé enviar un correu a cultura@santceloni.cat.
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Comerç
El Mercat municipal
inicia una campanya
per recollir receptes
arrelades a Sant Celoni
El Mercat municipal de Sant Celoni, en col·laboració amb la Diputació
de Barcelona, ha posat en marxa la campanya Del mercat a la taula.
Es tracta de recollir les receptes de tota la vida, les que cuinava l´àvia,
les que fan ús de productes de la terra, les més arrelades a Sant
Celoni. Només cal emplenar la butlleta amb la recepta, retallarla i dipositar-la a les bústies instal·lades al Mercat municipal
abans del 31 d’octubre. Per a més informació, cal adreçar-se a les
parades. Les receptes guanyadores es publicaran al llibre de cuina
Del mercat a la taula, que es regalarà a tota la clientela. El Mercat
municipal de Sant Martí està situat al carrer Campins, 45 - 56 i el
seu horari és de dilluns a dissabte de 8 a 2 del migdia, i dimarts i
divendres de 5 a 8 del vespre.

Les botigues de Sant Celoni celebren
la sisena edició del “Torna a l’escola”
Dissabte 29 de setembre
Sant Celoni Comerç va
portar a terme el sorteig
de la campanya “Torna a
l’escola” amb 50 regals
obtinguts de les botigues
associades, des de vals
de compra fins a
r e l l o t g e s, c à m e r e s
fotogràfiques, material
escolar, cursos d’anglès,
etc. Per participar, només
calia demanar les butlletes numerades a un dels 200 establiments adherits
a l’hora de fer la compra. Finalment se’n van repartir 40.000 entre les
quals es van sortejar els regals. Els números premiats es poden consultar
al web santcelonicom.com i als cartells distribuïts a totes les botigues
associades. L’acte va acabar amb un berenar amb 300 racions de xurros
amb xocolata. D’altra banda, el proper cap de setmana, dies 6 i 7 d’octubre,
Sant Celoni Comerç organitza la VI edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió,
la més important d’aquestes característiques al Baix Montseny.

Noves especialitats
a l’Hospital: cirurgia
vascular, oncologia,
reumatologia i
neurologia

Prorrogat el termini d’adequació
de les activitats sotmeses al
règim de llicència municipal
d’activitats classificades
L’Ajuntament ha ampliat el termini fins a l’1 de gener de 2009 per
què les activitats incloses a l’annex III (bars, restaurants, pastisseries,
carnisseries, establiments d’elaboració i venda de menjars preparats,
fusteries, tallers mecànics, escoles, centres esportius...). s’adequin
a la llei d’intervenció integral de l’administració ambiental (LIIAA).
Per fer-ho, s’ha aprovat la modificació de l’Ordenança reguladora
de la intervenció integral de l’administració municipal de les activitats
i instal·lacions. Segons el cens d’activitats del municipi elaborat per
la Diputació de Barcelona, a Sant Celoni hi ha un total de 333
activitats subjectes a llicència municipal d’activitats classificades
segons l’ordenança municipal i incloses a l’Annex III i 206 activitats
que encara no s’han adaptat.

Abans no acabi l’any,
l’Hospital de Sant Celoni
a m p l i a r à l e s s eve s
especialitats amb cirurgia
va s c u l a r, o n c o l o g i a ,
reumatologia i neurologia.
Així ho van confirmar els
representants del Servei
Català de la Salut reunits
a Sant Celoni el passat 21
de setembre. A la reunió,
l’Ajuntament va traslladar
la seva disponibilitat i esforç per agilitzar els tràmits de cara a facilitar els
terrenys per construir el nou hospital. Tot seguit a aquesta trobada entre
el Departament de Salut de la Generalitat i l’Ajuntament, va tenir lloc la
reunió del Govern Territorial de Salut del Baix Montseny que inclou els
municipis de Sant Celoni, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Montseny,
Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina,
Llinars del Vallès, Vilalba Sasserra, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere
de Vilamajor. Es van presentar els estatuts que permetran la constitució
d’un consorci, format el 50 % pel Servei Català de la Salut i el 50 % pels
ajuntaments, que s’aprovaran a finals d’any.
L’objectiu del Govern Territorial de Salut és garantir el treball conjunt Generalitat, ajuntaments i ciutadania- en la planificació, ordenació,
avaluació i coordinació dels centres i serveis de protecció de la salut i
d'atenció sanitària, sociosanitària i de rehabilitació del Baix Montseny.
Es tracta de gestionar els temes sanitaris de la zona de forma
descentralitzada.
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Solidaritat i cooperació
Cooperació al desenvolupament
EL nostre món és ple de desigualtats: de recursos econòmics, de matèries primeres, de condicions climatològiques, etc. que
desemboquen en conflictes bèlics, fam, malalties i patiment de tot mena. Que haguem nascut a Sant Celoni o a Sierra Leone és
una casualitat que ens sobrepassa a nosaltres i és per això que tots els habitants d’aquest planeta ens hem de sentir coresponsables
de tot el que hi passa. A Sant Celoni en som plenament conscients i per això hi treballem fermament.
Què és cooperació?
La cooperació al desenvolupament és la relació
política, social i econòmica que s’estableix
entre actors compromesos del Nord i del Sud
per tal d’incidir i superar les diferències
econòmiques entre el Nord i el Sud.
És un mecanisme de doble via en el qual els
agents del Nord aporten, des del seu relatiu
benestar, recursos econòmics, tecnològics,
etc. I els agents del Sud, aporten els valors
dels seus models socials i de convivència
(solidaritat, participació...).
Aquesta acció conjunta es fa amb interès de
les dues parts per tal d’aconseguir la pau i el
desenvolupament a tot el planeta.

L’àmbit de solidaritat i cooperació
de l’Ajuntament treballa amb els
objectius següents:
- Gestionar el 0,7%
- Coordinar les diferents entitats del municipi
que treballen la cooperació al
desenvolupament.

- Treballar juntament amb els immigrants per
les seves poblacions d’origen per tal de poder
incidir en la política de la immigració a casa
nostra en el marc del codesenvolupament.

- Fer el seguiment i l’establiment de la quantitat
aportada per l’Ajuntament.
- Organitzar alguna activitat conjunta (Setmana
per la Pau).

- Redactar un pla local de cooperació.
- Participar i col·laborar en les campanyes
d’emergència.

Coordinadora d’entitats solidàries
de Sant Celoni –CES–
La Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant
Celoni –CES– que agrupa diferents entitats
i institucions del municipi es va crear el 1995.
L’Ajuntament hi és una part activa tant pel
que fa a la coordinació dels seus membres
com a la dotació de mitjans econòmics que
permetin a les diferents entitats l’execució
dels seus projectes programats. L’activitat
conjunta amb més repercussió és la Setmana
per la Pau que enguany arriba a la tretzena
edició. La Coordinadora es reuneix
mensualment en un local municipal al carrer
de Santa Fe, 52, segon pis.
Els objectius de la CES són:

- Ser membre actiu en aquelles entitats
supramunicipals que treballen per la
solidaritat i la cooperació.

- Rebre i donar informació de les activitats de
cada entitat.

- Impulsar i donar suport a les polítiques que
treballen per aconseguir un món més just i
solidari.

- Fer el seguiment dels projectes de cooperació
al desenvolupament de les entitats que en
tinguin.

Entitats que integren la CES

- Creu Roja, Trup de Nassos, Mans Unides,
PROIDE, Cor de Maria, GRIMM, Associació
d’immigrants marroquins de Sant Celoni,
Associació d’equatorians de Sant Celoni, Al
Budur.
Puntualment assisteixen grups més o menys
organitzats que els interessa participar o
comunicar alguna activitat.

GRIMM:
10 anys ajudant als països d’origen
Des de l’Ajuntament es treballa la cooperació
al desenvolupament en el marc del
codesenvolupament, la qual cosa és posar
en relació les migracions i el desenvolupament
dels països d'origen a partir de l'elaboració
d'unes polítiques d'immigració i de cooperació
a l d e s e n vo l u p a m e n t q u e v i n c u l i n
personalment cada immigrant d'aquesta
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relació i que el resultat de les quals tingui
com a conseqüència el progrés i el
desenvolupament tant del país d'origen com
de la situació dels immigrants en el país de
destinació. Per tant, els objectius del
codesenvolupament són afavorir la integració
social de les persones en el país que els acull,
l'ajut al desenvolupament del país d'origen

i l'establiment de relacions entre la societat
d'origen i la que els ha acollit.
En aquest sentit fa 10 anys que s’han iniciat
projectes a Gàmbia i a Senegal amb
l’associació GRIMM i s’està treballant per
iniciar projectes amb altres col·lectius
d’immigrants organitzats residents al nostre
municipi.

Entrevista al president del GRIMM
El Grup d’Immigrants del
B a i x M o n t s e n y, e l
GRIMM, compleix 10
anys. L’associació està
formada bàsicament per
gambians i senegalesos
residents al municipi i al
seu entorn. Els dos
objectius globals són: potenciar la solidaritat,
la convivència i el respecte mutu entre els
diferents col·lectius del municipi, així com
realitzar activitats que facilitin el coneixement
de la societat d’acollida, i elaborar projectes
de cooperació al desenvolupament a les seves
poblacions d’origen de Gàmbia i de Senegal
en el marc del codesenvolupament. Bakebba
Jikineh Jawara n’és el president.

- Satisfets amb la feina feta fins ara?
Amb 10 anys hem aconseguit canviar força
els nostres països d’origen, però encara hem
de seguir treballant per aconseguir convèncer
i donar motius als joves perquè no emigrin.
Cal tenir paciència perquè estic convençut
que en un futur la cosa canviarà.
- El GRIMM promou projectes de
desenvolupament a Gàmbia i Senegal.
Quina valoració en fan?
Els projectes han començat a donar els seus
fruits: s’han fet pous per abastir d’aigua per
al consum humà, per a la producció agrícola
i per al bestiar, s’han comprat molins de gra
que faciliten la tasca de les dones, s’ha construït
un centre de salut a Gambisarra i s’ha aportat
medicaments i material escolar bàsic com
llibretes, llapis i gomes per als diferents centres
escolars de les poblacions rurals.

El poble és qui ens demana el que necessita.
El cert és que a més d’abastir-se, ara poden
anar al mercat a vendre els seus productes.

- Des del Grup d’Immigrants del Baix
Montseny com se senten a Sant Celoni?
Som una entitat integrada en
l’associacionisme celoní. A més, formem
part de la Coordinadora d’entitats solidàries amb qui ens reunim cada mes.

- Com es pot millorar la relació amb les
persones nouvingudes?
Cal establir vincles de relació, de confiança,
cal trencar amb les imatges preconcebudes
i intentar conèixer l’altre. No és fàcil però
amb voluntat per les dues parts, s’aconsegueix.

XIII Setmana per la Pau a Sant Celoni del 20 al 27 d’octubre 2007
Programació d’activitats

Una mirada al món.
Una mirada als mons
Del 20 al 27 d’octubre, la Coordinadora
d’Entitats Solidàries organitza la 13a
Setmana per la Pau a Sant Celoni. A
través de les activitats programades es
vol aportar elements de reflexió,
d’informació i de debat entorn de la
situació del món i de les injustícies que
s’hi cometen amb la voluntat d’ajuntar
esforços, capacitat i imaginació per
trobar-hi solucions.
Durant aquesta setmana cada una de les
entitats de la Coordinadora organitza un
acte per donar-se a conèixer i alhora
organitzen activitats conjuntes com són
el sopar solidari obert a tothom i la festa
solidària a la plaça de la Vila – en aquest
cas també hi col·laboren diferents
col·lectius no vinculats directament a
la Coordinadora-.
Les escoles, la Biblioteca l’Escorxador, el
Centre Municipal d’Expressió – Escola
de Música, el Centre de Formació
d’Adults, etc. també són protagonistes
d’aquesta setmana i participen en alguna
de les activitats programades o reforcen
algun dels temes de la setmana al
centre escolar.
T’hi esperem, et necessitem.

Espectacle de Trup de Nassos:
“Ha tornat Trup!”.
Dia: dissabte 20 d’octubre - Hora: 6 de la tarda
Lloc: Sala Gran. Centre Municipal d’Expressió
Organitza: Trup de Nassos
Contes i danses del desert
Dia: dissabte 20 d’octubre
Hora: 2/4 de 9 del vespre - Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca l’Escorxador
Sopar Solidari, amb la intervenció de Jaume
Soler, cooperant internacional
Dia: dissabte 20 d’octubre - Hora: 9 del vespre
Lloc: Sala Petita. Centre Municipal d’Expressió
Organitza: Coordinadora d’Entitats Solidàries
L’Esbart Dansaire de Granollers
amb l’espectacle de dansa Eclèctic
Dia: diumenge 21 d’octubre
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Sala Gran. Centre Municipal d’Expressió
Organitza: Mans Unides del Vallès Oriental
Xerrada per les escoles:
El món, els pallassos i Trup de Nassos
Dia: dimarts 23 i divendres 26 d’octubre
Horari: de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 i d’11 a 12 h
Lloc: Sala Petita. Centre Municipal d’Expressió
Organitza: Trup de Nassos
Presentació-xerrada de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial 2008.
Amb el lema: “la política s’ha mort...
Visca la Política!”
Dia: dimecres 24 d’octubre - Hora: 8 del vespre
Lloc: Biblioteca l’Escorxador
Organitza: Centre de Formació d’Adults Baix
Montseny
Xerrada sobre els projectes de Creu Roja a
l’Equador, a càrrec de Javier Guzman,
responsable de cooperació internacional de
Creu Roja a Catalunya
Dia: dijous 25 d’octubre - Hora: 8 del vespre
Lloc: Sala Manlleu
Organitza: Associació equatoriana de Sant Celoni
i Creu Roja de Sant Celoni
Cinefòrum: Les filles de Mohamed
Dia: divendres 26 d’octubre - Hora: 9 del vespre
Lloc: Sala Petita. Centre Municipal d’Expressió
Organitza: Associació d’immigrants marroquins
de Sant Celoni

Festa Solidària a la plaça de la Vila,
amb la col·laboració de la Jazz Band
Parades solidàries de les entitats
Dia: dissabte 27 d’octubre
Horari: de 5 a 9 del vespre
Lloc: plaça de la Vila
Organitza: Coordinadora d’Entitats Solidàries
Col·labora: Escola Municipal de Música
Palestina: elements de trencament i
continuïtat del colonialisme
Dies: dissabte 27 d’octubre
Horari: de 5 a 7 de la tarda, de 2/4 de 8 a 2/4 de 9
del vespre (cinefòrum)
Lloc: Can Ramis
Organitza: Col·lectiu Sant Celoni amb Palestina
Caravana per la pau pel Sàhara Occidental
Recollida de material a les escoles per als refugiats
dels campaments saharians.
Organitza: Coordinadora d’Entitats Solidàries

Exposicions:
Exposició: “Flaixos de Palestina”
Dies: dissabte 27 d’octubre
Horari: de 5 a 9 del vespre
Lloc: plaça de la Vila
Organitza: Col·lectiu Sant Celoni amb Palestina
Exposició de fotografies sobre el conflicte als
Grans Llacs
amb passi de vídeo L’Àfrica sí té solució
Dies: del dilluns 22 al divendres 26 d’octubre
Horari: de 6 a 8 del vespre i (d’11 a 12 del migdia
per a les escoles)
Lloc: sala Manlleu
Organitza: Creu Roja Sant Celoni
Exposició sobre Xè Aniversari del GRIMM i
dels projectes de co-desenvolupament a
Gàmbia i Senegal
Dies: del dimarts 23 al dissabte 3 de novembre
Horari: de dilluns a dissabte de 8 a 2 del migdia,
i dimarts i divendres de 5 a 8 del vespre
Lloc: Mercat Municipal
Organitza: Grup d’Immigrants Baix Montseny GRIMM
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Seguretat ciutadana
Mesures de prevenció
d’incendis a les
urbanitzacions
Dins les actuacions de
l’Ajuntament en matèria de
prevenció d’incendis a les
urbanitzacions, s’ha iniciat
l’expedient administratiu per
tal de constituir una franja
perimetral de 25 metres
d’amplada al voltant de
Boscos del Montnegre (Can
Coll ja gaudeix d’aquesta
franja des de l’any passat) i mantenir el terreny de les parcel·les no
edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. En
el primer cas, les tasques es realitzaran durant el primer semestre del
2008 mentre que a les parcel·les no edificades, la previsió és una mica
més llarga perquè implica una tramitació administrativa més complexa.
Igualment, s’ha iniciat el procediment per tal de netejar la xarxa viària
externa d’accés a les urbanitzacions de Can Coll, Cal Batlle i Boscos
del Montnegre, per tal de deixar els vorals lliures de vegetació i aclarir
la massa arbòria que cobreix la carretera d’accés. A més, s’ha previst
abans de final d’any, acabar les tasques de neteja de les parcel·les
propietat de l’Ajuntament a Boscos del Montnegre.

Els infants de la Batllòria
“donen un tomb” amb els
vehicles d’emergències
Dins els actes de la festa major de la Batllòria, divendres 24 d’agost,
es va dur a terme l’activitat anomenada “Donem un tomb”. Bombers,
Creu Roja, Mossos d’Esquadra i Policia local van posar els seus vehicles
a disposició dels infants que hi van poder pujar, tocar i passejar. Amb
aquests tipus d’activitats es vol aconseguir un apropament dels cossos
i serveis de seguretat i emergència als més petits.

Millora de la senyalització
a l’entorn de l’Escola
Montnegre
Per tal de millorar la seguretat a l’entorn dels accessos a l’escola
Montnegre de la Batllòria, s’han col·locat 4 panells informatius
reflectants amb indicació de perill per la proximitat a un centre escolar.
Concretament se n’han posat 2 al carrer de Montnegre i 2 al carrer
de les Escoles (un per cada sentit de circulació).
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Animals domèstics
abandonats
agost - setembre 2007
Aquesta secció de L’informatiu vol posar de manifest l’incivisme
d’aquells ciutadans que abandonen els seus animals de
companyia (gossos, gats...) i, alhora, intenta ser un punt de
referència per a aquells que els han perdut.
Fins al moment, aquest any s’han recollit 47 gossos, 69 gats
i 1 fura.
Les següents imatges corresponen a alguns dels animals recollits
durant el mes d’agost i setembre.
Si us trobeu un animal abandonat cal que aviseu la Policia
Local o el porteu a les dependències de la Policia.
L’ordenança municipal reguladora dels animals de companyia
és a la vostra disposició a l’Oficina d'Atenció Ciutadana i al
web www.santceloni.cat. Per a més informació adreceu-vos
a l’Àrea d'Espai Públic (Edifici Bruc, carrer Bruc 26, de 8 a 15
h; 93 864 12 13).

Oficina de català
Setena edició del programa
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
a Sant Celoni
Què és Voluntariat per la llengua?
Voluntariat per la llengua posa en contacte una persona que parla
català de manera habitual amb una altra que, tot i tenir els coneixements
bàsics per parlar-lo, encara no s’ha atrevit a usar el català.

Tant si vols deixar-te anar a parlar en català
com si vols ajudar a algú a fer-ho,

El programa va adreçat a persones majors de 18 anys i suposa un
compromís mínim de 10 hores (una hora a la setmana durant deu
setmanes) per tal de trobar-se on vulguin i parlar tenint en compte que
no hi ha cap tipus de condicionament pel que fa als temes de conversa.
La participació a Voluntariat per la llengua facilita que les persones,
que tenen coneixements de llengua catalana i encara no la parlen,
guanyin prou fluïdesa per incorporar-la de manera natural en les
activitats quotidianes, laborals o de relació social, i a la vegada fa que
les persones que parlen habitualment el català no canviïn de llengua
si s’adrecen a persones desconegudes o bé es pensen que el seu
interlocutor és originari de fora de Catalunya.

adreça’t a l’Oficina de Català de Sant Celoni i dóna les teves dades
personals: nom, cognoms, edat, adreça completa, telèfon i adreça
electrònica. Nosaltres ens posarem en contacte amb tu.

Des dels seus inicis l’any 2003 fins al 2006 s’han constituït 14.418 parelles
lingüístiques. A aquestes cal sumar-hi les prop de 3.000 parelles creades
durant el 2007. De ben segur la xifra s’incrementarà substancialment
els propers mesos ja que la tardor és el moment de l’any en el qual hi
ha més inscripcions.

L’apunt

d

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

Dedica-hi una hora a la setmana!
INSCRIPCIONS: del 15 al 25 d’octubre
HORARI: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i
dilluns i dimecres de 16 a 17.30 h
LLOC: parc de la Rectoria Vella, s/n
TELÈFON: 93 864 12 13
a/e: santceloni@cpnl.cat
www.cpnl.cat

Sabíeu que...

Com hem de dir aquagim en català?

El 26 d’octubre d’estrena

L’aiguagim és l’activitat física consistent
a efectuar exercicis gimnàstics dins l’aigua,
generalment seguint el ritme d’una música,
amb l’objectiu de millorar la condició física
o bé amb finalitats terapèutiques o
re c re a t i ve s. E s t r a c t a d ’ u n te r m e
normalitzat pel Consell Supervisor del
TERMCAT que s’ha aprovat com a
adaptació popular del manlleu francès
aquagym, constituït pels formants aqua-,
forma prefixada del llatí que significa
‘aigua’, i el substantiu gym, redució de
gymnastique ‘gimnàstica’.

Stardust

És una forma sintètica i transparent
semànticament que manté l’analogia amb
el manlleu originari força estès en l’ús.
Encara que morfològicament és una
denominació anòmala, perquè en català
gim no s’utilitza amb el valor semàntic de
gimnàstica ni té ús com a afix, el fet que el
segment gim formi part de denominacions
catalanes (com gimnàs, gimnàstica,
gimnàstic, gimnasta, etc.) relacionades
conceptualment amb aquesta activitat
física, i que aigua s’utilitzi en la formació
de nombrosos compostos tradicionals
(aiguabarreig, aiguafor t, aiguamoll,
aiguardent, aiguaneix, etc.) fa que el terme
resulti transparent i no se senti estrany.

T

Història fantàstica que comença en un
poblet d’Anglaterra i acaba en un món
imaginari, en què un jove va a la recerca
d’un estel caigut del cel amb l’objectiu de
conquerir el cor de la seva estimada.

Cassandra’s Dream
Dos germans amb problemes econòmics
acaben enfrontats després que una
atractiva noia els convenci de cometre un
assassinat.
Per a més informació,
http://www6.gencat.net/llengcat/cinema/
agenda.htm.

En línia

B

Correcció de noms i cognoms
Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a
l’ús de la forma ortogràfica correcta en
català o en aranès dels seus noms i
cognoms, i a incloure la conjunció “i” entre
els cognoms. Per tant, si considereu que
els vostres noms i cognoms no estan ben
escrits, podeu demanar un certificat sobre

la forma correcta que els correspon: a
l’Institut d’Estudis Catalans pel que fa al
català, i a l’Oficina de Foment i Ensenyament
de l’Aranès del Consell General d’Aran pel
que fa a l’aranès. Amb aquest certificat
podeu demanar al Registre Civil del lloc on
es va fer la inscripció o del lloc on esteu
empadronats que us canviïn la forma errònia
per la correcta.
Si es tracta de traduir un nom al català o a
l’aranès, no necessiteu cap certificat. En el
cas de traducció o canvi de cognoms
s’elabora una nota informativa.
Quan tingueu el certificat, us heu d’adreçar
personalment o per mitjà de la persona que
us representi legalment al Registre Civil del
lloc on esteu empadronat o empadronada,
per tramitar el canvi que voleu sol·licitar. En
general, al Registre Civil us demanaran que
porteu el DNI i el llibre de família dels vostres
pares i el vostre, si en teniu.
Per a més informació,
http://www6.gencat.net/llengcat/noms/

Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat
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Sostenibilitat
Bona pràctica del mes

Estalvia energia a casa teva
La setmana del 22 al 28 d’octubre és la setmana de
l’energia. I la bona pràctica del mes que proposem és:
Estalvia Energia a casa teva.
- Aïlla bé el teu habitatge. Les finestres de vidre doble
tenen un 35% menys de pèrdua energètica que les de
vidre senzill. Assegura’t que la fusteria no deixi passar
aire.
- Quan es fonguin les bombetes, pensa en substituir-les
per les de baix consum. Una bombeta convencional
d’incandescència de 60W es pot substituir per una de baix
consum d’11W, t’estalviaràs fins a 400kWh durant tota la
vida de la làmpada.
- Fes servir electrodomèstics de classe energètica A, hi
sortiràs guanyant.
- Engega la rentadora, l’assecadora i el rentaplats només
quan estiguin plens, i si la roba no està molt bruta, rentala amb aigua freda.
- Adopta petites mesures en l’ús del frigorífic: no baixis
en exés la temperatura, no l’obris innecessàriament o no
el posis a prop d’una font de calor com el forn. Així pots
aconseguir que aquest aparell, que consumeix entre el 15
i el 20% de tota l’energia elèctrica de la llar, treballi de
manera més eficient

Setmana de l’energia
La Setmana de l’Energia va néixer l’any 2003 impulsada
per la Generalitat de Catalunya com una iniciativa
per a conscienciejar la ciutadania catalana en la millora
de la gestió energètica i promoure una utilització més
racional i eficient de l’energia.
L’edició d’aquest any, a la qual s’ha adherit l’Ajuntament
de Sant Celoni, promou l’intercanvi d’experiències tot
fomentant que es consulti a l’instal·lador, la botiga
d’electrodomèstics o l’Ajuntament per tal de saber més
per estalviar més.
En aquest marc des de l’ICAEN s’han promogut els
consellers energètics a peu de carrer. Acostat divendres
26 o dissabte 27 a la plaça de la Vila i un equip de consellers
energètics et farà una diagnosi personalitzada de la teva
llar i et donarà consells de com estalviar energia. Si pots,
porta’ls la teva factura de llum i/o gas.

CONSELLERS ENERGÈTICS A LA PLAÇA DE LA VILA.
- Divendres 26 d’octubre de 6 a 8 del vespre
- Dissabte 27 d’octubre de 10 a 1 del migdia i
de 6 a 8 del vespre

- S’acosta l’hivern: graduem bé el termòstat de la nostra
calefacció. Recorda, cada grau de més suposa un 7% més
de consum.
Tu tries si estalvies.

Suggeriments...

Oficina 21
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.cat
Atenció presencial: dimarts i dijous de 9 a 13 hores
Edifici Bruc, c. Bruc 26

No t’ho perdis
Diumenge, dia 14 d’octubre, al Santuari del Corredor, XI
Jornada de Teatre de Carrer del Montnegre i el Corredor
dins la Gran Festa al Parc amb activitats per a tots els
gustos que hi són previstes.
...participa en la fira de tardor que tindrà lloc els dies 13
i 14 d’octubre a Arbúcies: castanyada popular, sopar de
tardor, mostra d'oficis tradicionals, trobada de boletaires
i concurs de bolets, tast de bolets, visites guiades al Jardí
Dendrològic del Montseny i fira d'artesans.
...el dissabte 20 d’octubre, a les 22 h els amants de
l’astronomia tenen una cita al Santuari del Corredor
(Llinars del Vallès).
...descobreix l'agenda d'activitats que proposa el Jardí
Botànic de Barcelona en iniciar el curs. Més informació:
www.jardibotanic.bcn.es
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Per saber més...
Per saber més

Què és l’etiqueta energètica?
La normativa de la UE obliga els electrodomèstics
comercialitzats a dur l’anomenada “etiqueta energètica”.
Aquesta certificació permet fer-nos una idea de
l’eficiència i de la qualitat de l’aparell. S’aplica
obligatòriament a frigorífics, a congeladors i a aparells
combinats, rentadores, rentavaixelles, assecadores,
aparells d’aire condicionat, forns elèctrics i bombetes.
Les etiquetes tenen una part comuna, que fa referència
a la marca, denominació de l’aparell i classe d’eficiència
energètica; i una altra part, que varia d’uns
electrodomèstics a altres, i que fa referència a altes
característiques, segons la seva funcionalitat: per
exemple, la capacitat de congelació per a frigorífics
o el consum d’aigua per a rentadores.
Hi ha 7 classes d’eficiència energètica, identificades
per un codi de colors i lletres que van des del color
verd i la lletra A per als equips més eficients (consumeix
menys del 5% de la mitjana establerta a la normativa
vigent), fins al color vermell i la lletra G per als equips
menys eficients (que consumeixen més del 25% de
la mitjana).
Els electrodomèstics eficients suposen una despesa
de 3 a 10 vegades menys d’energia que els
convencionals. La diferència es fa notar en la nostra
factura d’electricitat i en el medi ambient perquè
poden estalviar fins a un 60% d’energia elèctrica.
L’Institut Català d’Energia (ICAEN) disposa d’un servei per tal de poder comparar diferents aparells segons les seves etiquetes ecològiques.
A partir de les dades que consten a les etiquetes energètiques, es pot comparar el consum d´energia anual de cada aparell, el temps
d´amortització i l´estalvi energètic que representa. Per fer aquesta comparació, podeu accedir a l’aplicació informàtica del web de
l’ICAEN (http://www.icaen.net/aplicacions/tiquet/catala/home.html), i així podreu decidir quin és el electrodomèstic que us resulta més
interessant comprar

Recollida selectiva

Recordeu...

Voluminosos
Recollida només el primer dimarts de cada mes entre les 6 i les 15 hores. Deixar al costat dels contenidors
per a rebuig o al davant de la porta dels habitatges de manera que no suposin cap obstacle ni perill per
a vianants ni els vehicles.
Properes dates: dimarts 6 de novembre i dimarts 4 de desembre
Altres dies: Deixalleria comarcal de Sant Celoni
Polígon industrial Molí de les Planes - Rec Molí, 4 - Tel. 93 744 00 85

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a l’Àrea d’Espai Públic (Edifici Bruc, carrer del Bruc, 26. Telèfon 93 864 12 16, de 8 a 15 hores).
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Activitat de Govern
Ple municipal

Sí

Sessió ordinària 27 de setembre de 2007
1. Acta de Ple municipal de 19 de juliol de 2007.

7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

2. Modificació de la destinació d’una subvenció atorgada pel PUOSC de la Generalitat
de Catalunya.

7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

3. Modificació del conveni signat amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
per al sosteniment del centre mancomunat d’educació infantil i primària La Tordera.

7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

4. Conveni expropiatori d’un solar de propietat municipal situat al barri de la Serra
de Santa Maria de Palautordera.

7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

5. Resolució d’Alcaldia que aprova el Pla de seguretat i salut de les obres de construcció
de la Llar d’infants municipal, el Centre d’atenció i desenvolupament precoç (CDIAP)
i el Servei d’assistència multiprofesional (SAM).

7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

6. Fixació de les dues festes locals per a l’any 2008 de Sant Celoni (8 de setembre i
10 de novembre) i La Batllòria (25 d’agost i 18 de desembre ).

7 CiU+ 8 PSC

7. Acord d’imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de
les obres d’enllumenat públic dels carrers Sant Josep, Germà Emilià, Sant Antoni,
Callao, Sant Joan i Sant Jordi.

7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

8. Acord d’imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de
les obres d’urbanització d’un tram del vial paral·lel a la carretera C-35.
9. Ampliació del capital fundacional de la Fundació Acció Baix Montseny.

7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

10. Xifra padronal corresponent a 1 de gener de 2007.

7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

Abstenció

2 CUP

8 PSC

11. Compte general de la Corporació corresponent a l’exercici de 2006.

7 CiU+ 8 PSC

2 CUP

12. Expedient de modificació de crèdit 2/2007, mitjançant crèdit extraordinari i
suplement de crèdit.

7 CiU + 2 CUP

8 PSC

13. Moció presentada per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per exigir la fi
immediata del bloqueig polític i econòmic imposat a Palestina.

7 CiU+ 8 PSC + 2 CUP

Situació econòmica
de l’Ajuntament de
Sant Celoni
L’Ajuntament ha encarregat la realització d’un informe
econòmic i de gestió dels serveis públics que acabarà a
finals d’octubre. Aquest estudi ha de permetre obtenir una
visió clara de la capacitat real de finançament de les actuals
inversions i les futures, així com obtenir-ne recomanacions
que permetin millorar la gestió dels serveis i dels recursos
econòmics públics.
Així mateix, el Ple municipal del 27 de setembre, va aprovar
una modificació de crèdit per despeses corrents per valor
de 444.904 euros de cara a recomposar el pressupost actual
i permetre pagar els serveis de l’Ajuntament fins a final d’any,
fer front al cost que suposarà la gratuïtat del servei per a la
gent gran i altres col·lectius, acomplir amb el 0,7% de
cooperació i realitzar un estudi jurídic sobre la Ferreria que
permeti garantir el futur d’aquest espai, entre d’altres.
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7 CiU + 2 CUP

No

Ajuntament de Sant Celoni

Selecció de personal
1. Contractació d’un/a arquitecte/a tècnic com a
treballador/a laboral temporal.
- Àrea: Espai Públic
- Termini de presentació d’instàncies: 10 d’octubre a les 14 h
- Recollida de bases: OAC i pàgina web de l’Ajuntament
(www.santceloni.cat)

2. Contractació d’un/a auxiliar administratiu/va com
a treballador/a laboral temporal.
- Àrea: Comunitat
- Termini de presentació d’instàncies: 11 d’octubre a les 20 hores.
- Recollida de bases: OAC i pàgina web de l’Ajuntament
(www.santceloni.cat)

Tens més de 60 anys i estàs
empadronat a Sant Celoni?
Doncs a partir d’ara,
el bus urbà no et
costarà res !
El ple de l’Ajuntament de 19 de juliol passat,
va aprovar per unanimitat de tots els grups
municipals, la gratuïtat del servei de bus urbà
per a les persones més grans de 60 anys
empadronades al municipi.
es pretén facilitar l’accés al bus públic per part del
col·lectiu de gent gran que, en general, aplega condicions
que li fan més necessari disposar d’aquest servei. Alhora,
es vol fer un pas més en la difusió de les prestacions que
ofereix i rendibilitza-lo millor mitjançant l’augment de
freqüència d’ús.
Per fer-ho possible, l’Ajuntament lliurarà una tarja T-10 Gent
gran (vàlida per a 10 viatges en el bus urbà municipal) a
les persones interessades, les quals podran recollir-ne una
de nova una vegada esgotada l’anterior.
És necessari emprar la tarja T-10 perquè té la banda
magnètica que permet comptar automàticament el nombre
de persones que viatgen. Sense aquestes dades no es podria
saber de manera rigorosa el nivell d’ús que es fa del servei,
ni complir amb el requeriment que fa l’Entitat Metropolitana
del Transport si es vol formar part del sistema integrat de
transport metropolità. Val a dir que està en procés d’estudi
l’expedició d’un carnet personalitzat amb banda magnètica,
que evitaria aquest mecanisme de retorn de targes.

Qui la pot sol·licitar?
Majors de 60 anys i persones empadronades a Sant Celoni.

On m’he d’adreçar ?
OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
Edifici Safareig
Carrer de Campins,
Telèfon 93 864 12 00

Què he de portar ?
Per obtenir-la per primera vegada només cal portar el DNI.
La pròpia OAC comprovarà que la persona interessada forma
part del padró celoní i que té 60 anys complerts.
A partir de la segona tarja T-10, a més de presentar el DNI,
caldrà retornar a l’OAC el títol esgotat (no es lliurarà noves
targes sense aquest requisit, si no es tracta de casos
excepcionals –pèrdua, robatori...- ).
*Caducitat de les targes T-10 Gent gran
Les targes T-10 objecte d’aquesta promoció tindran validesa fins el 31
de desembre. A partir d’aquesta data ja s’haurà disposat el nou sistema
pel 2008, del qual se n’informarà amb prou antelació.

Els òrgans de l’Ajuntament
Junta de Govern Local
Qui hi assisteix?
La Junta de Govern Local l’integren l’Alcalde i un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal de regidors/es de l’Ajuntament, designats
i cessats lliurement per l’alcalde. A la Junta de Govern Local només hi poden assistir els seus membres i les persones que l’Alcalde sol·liciti.

Què s’hi decideix?
La Junta de Govern Local haurà de prendre de manera consensuada totes aquelles decisions destinades a assistir l’Alcalde en tot allò que sigui
necessari pel desenvolupament de les seves competències i a exercir les atribucions que el Ple i l’Alcalde els hi deleguin.

Quan es reuneix?
A Sant Celoni, de forma quinzenal, els dimecres no festius de durant l’any.
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Biblioteca
Llibres en àrab

Exposició: Llibres viatgers

A petició de diversos usuaris, a la Biblioteca
l’Escorxador s’ha comprat un conjunt
d’obres bilingües àrab/català i àrab/castellà
composta de diferents gèneres: contes,
poesia, novel·la i narracions tradicionals
per a infants. De moment són una desena
d’obres que s’ampliaran segons la
demanda. La Biblioteca també recorda
que disposa d’uns fulls de comanda per
fer arribar les peticions dels ciutadans. Si
us interessa alguna obra que la Biblioteca no tingui o sabeu
algun títol que pugui ser interessant, digueu-ho mitjançant
aquests fulls.

Des del 20 d’agost i fins al 15 de setembre, la Biblioteca
l’Escorxador ha acollit l’exposició itinerant Llibres Viatgers.
Són petites obres d’art, creades de les paraules i de les idees
encadenades que han realitzat tots els nens i nenes de
cadascuna de les classes de l’escola la Tordera. Petites històries
que parlen de dracs o de pagesos, de petits herois o de molins
fantàstics, d’amics i de somnis, que s’han pogut veure, tocar
i llegir a la sala infantil de la Biblioteca durant mig estiu.

Consultar la premsa a
través d’Internet
Un exemple prou bo el trobareu a la Internet Public Library
(www.ipl.org/div/news/) on teniu accés directe a diaris digitals
d’arreu del món, organitzats
per continents i per països. La
pàgina està en anglès, però les
publicacions estan en la
llengua en què s’editen.
Per exemple, el cas de l’usuari
que proposa Clarín el pot
consultar a www.clarin.com.
En el cas de la premsa
nacional també podeu fer ús de la xarxa i consultar:
www.elmundo.es, www.diaridegirona.cat, www.abc.es i,
ev i d e n t m e n t , ta m b é p e r l a p re m s a e s p o r t i va :
www.elmundodeportivo.es
Recordeu que a més de disposar de 5 ordinadors a la Biblioteca
s’hi pot anar amb el vostre ordinador portàtil i connectar-vos
a la xarxa WIFI de la sala d’adults.

Activitats periòdiques:
recordatori
Des del retorn dels infants a les escoles, la Biblioteca ha
normalitzat el seu horari, obrint de nou els matins de dissabte.
Recordatori de les activitats periòdiques que es fan a la
biblioteca:

Amb motiu de la renovació anual de les revistes i la premsa,
s’ha fet una petita enquesta als usuaris per veure si l’àrea de
diaris cobreix les necessitats informatives dels lectors o bé
cal modificar aquesta secció. L’enquesta s’ha passat als usuaris
de la biblioteca entre el 10 de juliol i el 31 d’agost.
S’han recollit 31 respostes que es tindran clarament en compte
a l’hora de seleccionar les publicacions de cara al 2008.

Quina d’aquestes
publicacions soleu
llegir?

11

El 9 Nou
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El País

11

El Periódico

13

El Punt (Barcelona)

2

El Triangle

2

L’Actualitat

13

La Vanguardia
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Sport

Resultat

D’àmbit local

2

D’àmbit general

4

D’àmbit esportiu

5

Altres

4

Cap

Propostes
- D’àmbit local, cap títol concret

- Classes d’àrab, els dilluns i els divendres de 17.30 a 18.30 h

7

Quins diaris
trobeu a
faltar?

- Lleteta: grup de suport a la lactància, els dimecres, de 16.30
a 18.30 h
- Classes de xinès, els dissabtes de 10 a 11 h

Resultat

Avui

- Hora del cafè: tertúlies per a no catalanoparlants, els dilluns
de les 15.00 a 16.30 h

- Espai de silenci i relaxació, els dimecres de 19.00 a 20.30 h

17

- D’àmbit general: Diari de Girona, El Punt de Girona,
ABC, El Mundo
- D’àmbit esportiu: Mundo Deportivo, Maratón

- L’Hora del conte o tallers per a infants: 20 d’octubre, 10 i 17
de novembre, 1 i 15 de desembre, a les 11.30 h

- Altres: Le monde diplomatique en castellà, The
economist, Clarín (Argentina), un diari francès i un
d’anglès

- Nit de Lletres, la tertúlia literària, els divendres, 19 d’octubre,
16 de novembre i 21 de desembre, a les 21 h al Suís

- La majoria d’usuaris han comentat que l’oferta és bona

Si voleu més informació, dirigiu-vos a la Biblioteca.
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Enquesta premsa

Esports
VIII pujada al Turó de l’Home
amb bicicleta
187 ciclistes van arribar el 2 de setembre al Turó de l’Home a la
VIII pujada de Festa Major organitzada pel Club Ciclista Sant Celoni.
La sortida va tenir lloc al Pavelló Municipal d’Esports a les 8 del matí
Categoria masculina:

Categoria femenina:

1.- Josep Rico 1h. 18’ 33’’
2.- Artur Prat 1h. 18’ 34’’
3.- Alexandre Mayo 1h. 18’ 57’’

1.- Montserrat Cinca 1h. 42’ 54’’
2.- Pilar Guich 1h. 48’ 58’’
3.- Marta Planells 1h. 52’ 38’’

XV 24 hores d’slot
Gran participació a la quinzena
edició de les 24 hores Slot
organitzades pel Club Minibòlids
Sant Celoni. Durant el cap de
setmana 1 i 2 de setembre, la
pista coberta va acollir la
competició amb participació
d’equips vinguts del territori
català, espanyol i europeu.
Classificacions:
Categoria SCP1:

Categoria SCP2:

1.- Dream Slot Estel·lats 4583 voltes
2.- Slot Car-Mospmis
3.- Cardeloni

1.- CMBSC S.Sponsor 260’250 voltes
2.- XXL Team 259’700 voltes
3.- CMBSC 2007 258’550 voltes

VIII Torneig de tennis taula
El Club Amics Tennis Taula va organitzar el passat 16 de setembre el
vuitè Torneig de festa major que va registrar una important participació
de jugadors de totes les edats.

Presentació del Club Bàsquet
Sant Celoni
El 16 de setembre es va fer la presentació oficial de la temporada
dels diferents equips del Cub Bàsquet Sant Celoni al Pavelló Municipal
d’Esports. Un total de 17 equips, de totes les edats, des de l’escola
d’iniciació fins als veterans i veteranes, es van fer la foto de club
amb la samarreta que commemora els 25è aniverari de l’entitat.

Tir amb arc a la Batllòria
Coincidint amb les activitats de festa major de la Batllòria, l'equip femení
d'arc compost de l'Arc Sant Celoni va fer una exhibició de tir d’alta qualitat.
A més, les arqueres van presentar la Copa S.A.R. El Príncep d'Astúries.

1.200 escolars nedaran aquest curs
al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes
A partir del mes d’octubre, 1.200 nens i nenes començaran els cursos de natació al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, tant
en horari escolar com extraescolar. D’altra banda, el centre esportiu ha iniciat temporada amb noves activitats com pilates i RPG (reeducació
corporal global), a més d’aiguagim radical, toespining i activitas de 25 minuts (abdominals, estiraments, tonificacio). A més, es fan
activitats complementàries com ioga i tai txi. Per veure tota la programació es pot consultar el web www.santceloni.cat.
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ESPAI d’entitats
i d’opinió ciutadana
Dóna sang per la festa

Escola d’atletisme del Club Atletisme Sant Celoni
La iniciativa va ser de
Mollet, l’any 2006
durant els dies de la
seva Festa Major varen
portar a terme el primer
repte entre Els Morats
i Els Torrats, són els dos
grups que porten la
gresca a la festa i es
disputen la ciutat. Va
funcionar molt bé, ja
que les donacions varen
augmentar amb escreix.
Aquest any han repetit

i continua sent un èxit.
Granollers ens ha passat al davant, amb els Blaus i els Blancs, ja que
la seva festa major és primer que la nostra. Però Sant Celoni ha seguit
l’exemple i no hem volgut ser menys; els MontSENYS i els MontNEGRES
han començat la festa amb la Donació de Sang.
Hem procurat donar molta informació i l’Àrea de Cultura del nostre
Ajuntament s’hi ha implicat totalment.
A L’Informatiu número 25 ja hi sortíem, les pancartes i les banderoles
ja feia molts dies que eren penjades. En el programa de la Festa Major
casi a primera plana, després els cartells i la ràdio, per últim en aquest
mateix diari, d’informació no n’ha faltat i va arribar el dia.
Primer revisant l’edifici de Can Ramis per si tot estava amb ordre, ja
hi havia les provetes imaginàries, les que ens anirien informant de la
campanya amb les “enganxines” que ens havia aportat l’Ajuntament.
Els delegats de l’Ametlla i de Mollet, junt amb la coordinadora del Banc
de Sang, varen arribar a les quatre en punt, a l’igual que els components
de l’Àrea de Cultura i entre tots ho vàrem posar a punt.
El divendres anaven guanyant els Negres; la cap de colla, l’Helena,
estava molt contenta.
El dissabte va començar bé. A la tarda ens va acompanyar el president
de la Associació de donadors de Sang de Catalunya, Marc Ibars; el
president de la Associació del Vallès Oriental, Joan Pi; el president
provincial de Creu Roja, Josep Quitet; el delegat de l’Ametlla, Miquel
Jofre i els vice-presidents de Creu Roja Sant Celoni.
Els Senys, amb el seu cap de colla, en Dani, es van animar i la cosa
ja no estava tan clara, després d’una tamborinada va arribar el final
i, sorpresa, varen acabar en empat i els resultats fabulosos.
Volem donar les gràcies a tothom i també a la colla Gegantera perquè
hi va posar el seu granet, però molt especialment als 263 donats que
varen acudir a la cita.
L’Associació de Donants del Vallès Oriental

El dilluns 1 d'octubre comença l'Escola d'Atletisme del Club Atletisme
Sant Celoni. Els entrenaments tindran lloc els dilluns, dimecres i
divendres de 18 a 19 hores.
L'Escola d'Atletisme de Sant Celoni vol apropar aquest esport a tota
la població infantil, com un reforç al seu procés evolutiu global.
L'atletisme és un esport arrelat a l’ésser humà des dels seus orígens
i que engloba les activitats més naturals de l'home: córrer, saltar i
llançar.
Amb la pràctica d'aquest esport els nostres fills i filles aconsegueixen
una bona base tant física com intel·lectual i emocional, i, alhora, pot
ser compatible amb altres esports. Per això volem oferir la possibilitat
de practicar l'esport rei i gaudir de les seves diferents especialitats
d'una manera individualitzada a partir, tant de formes jugades com
d'aprenentatge específic de la tècnica de cadascuna de les disciplines.
Així doncs el que es pretén és donar accés a una pràctica esportiva
enriquidora, diferent, divertida i socialitzadora amb un elevat
component de qualitat i amb l'objectiu de convertir-la en quelcom
més que una activitat extraescolar: una pràctica esportiva de longevitat.
Marta Ibáñez
Club Atletisme Sant Celoni

La càmera situada al Montseny permet
fer avenços científics importants
Gràcies a les imatges enregistrades per la càmera situada al Montseny,
l’investigador de l’Institut de Ciències de l’Espai (IEEC-CSIC) i resident
al Baix Montseny, Josep Maria Trigo, ha descobert la causa de la
gran intensitat de les Oriónides de 2006. L’estudi de tres boles de
foc que es van observar sobre Catalunya assenyala que eren fragments
del cometa Haley que provenien d’òrbites com el planeta Júpiter.
Alguns fragments van produir boles de foc tant lluminosos com la
lluna. Des de gener de 2006, el firmament nocturn visible des del
Montseny és enregistrat de manera continua amb una càmera CCD
única al món. Aquest instrument forma part del projecte de l’Institut
d’Estudis Espacials de Catalunya i de la Xarxa d’Investigació sobre
Bòlids i Meteorits (www.spmn.uji.es) i és operat pel Dr. Josep M.
Trigo. El prototip estudia l’entrada de matèria interplanetària a
l’atmosfera terrestre en una àrea superior als 800.000 km2. Partícules
provenint d’asteroides i cometes entren a gran velocitat a l’atmosfera
tot produint estels fugaços o, si són més lluminosos, les anomenades
boles de foc o bòlids. Es pretén reconstruir les trajectòries
atmosfèriques d’aquestes partícules i recuperar meteorits quan
sobrevisquin.

Centenari de la celonina Sabina Tarragon Salvador
La celonina Sabina Tarragon Salvador va complir 100 anys el passat 14 de
setembre. L’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat, Laura
Costa, van anar a felicitar-la al seu domicili. Que per molts anys!

Imatge captada per la càmera ubicada a l’entorn
del Parc Natural del Montseny
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La sort de viure a Sant Celoni
Cauen les primeres fulles i al poble tenim una bona
sensació. Com a grup municipal seguim amb molta feina,
però anem agafant el ritme ràpidament i aprenem lliçons
valuoses de cada obstacle que el camí ens fa superar.
Ens ho hem passat d’allò més bé durant la festa major,
tant en el moment de treballar com en el moment de
gaudir-ne i ha estat un repte important perquè ens ha
fet conscients que realment la feina feta des de la convicció,
acaba tenint resposta en el mateix sentit.
Durant aquests primers mesos de dirigir el timó molts
ens heu donat suport i això ens fa entendre que aquesta
manera de fer a la que ens encomanem és la línia que
cal seguir. Aquestes manifestacions, diverses i heterogènies,
han significat molt per a 7 persones que encapçalen un
projecte que saben incalculablement engrescador i també
incalculablement delicat i sacrificat, i també per a totes
les persones que fem pinya activa al seu voltant.
I han estat cabdals sobretot en els moments en que
constates que altres voluntats polítiques no remen en la
mateixa direcció, ni molt menys s’encomanen a similars
maneres de fer. El cert és que aquest suport i la capacitat
de l’ajuntament i la gent que cada dia al matí hi fa cap
han fet que la resta no tingués cap efecte negatiu per al
projecte i junts hem fet front a l’enverinament d’aquells
que no coneixen la generositat de deixar pas, ni la
magnanimitat del projecte més enllà de les persones,
d’aquells que ja tenen responsabilitats en altres
administracions però es resisteixen a seguir sortint a les
fotos.
Per tant, ens agradaria transmetre la importància i
l’agraïment a totes les persones que ens donen energia
i que juntament amb la convicció de la feina ben feta
conformen els ingredients necessaris perquè, a pesar de
tot, tots puguem pensar cada dia més que tenim sort de
viure a Sant Celoni!

La CUP, l’esperat nou engranatge
tant al carrer com a l’Ajuntament!
Des que vam entrar a l’Ajuntament, des de la CUP hem
estat treballant en dos fronts. Un és el mateix front d’on
vàrem sorgir: el carrer, al costat dels celonins i celonines,
des d’on treballem per aconseguir fer més forta la voluntat
del poble. L’altre és la presència a l’Ajuntament, un nou
front que hem assolit gràcies al suport de 729 celonins
i celonines. Afrontar el repte de gestionar i treballar tot
el volum de feina que això suposa, lluny d’espantar-nos,
ens esperona a seguir treballant en el nostre projecte
polític emmarcat en la democràcia participativa, la justícia
social i la lluita per la independència dels Països Catalans.
Per tot això, i recordant el nostre lema electoral, “Vota’t.
Entra amb nosaltres a l’Ajuntament”, ara més que mai
fem una crida a aquelles persones que creguin en el
projecte de la CUP i tinguin ganes de participar-hi.
Ja hi ha molts veïns i veïnes que han començat a col·laborar
amb la Candidatura d’Unitat Popular, que sens dubte
s’ha convertit en l’òrgan polític més participatiu de Sant
Celoni i la Batllòria, nous col·laboradors que amb
abnegació s’han posat a treballar colze a colze per millorar
aquest nou Sant Celoni. Així, amb la voluntat de treballar,
hem creat tot un seguit de comissions, integrades per
una quarantena de persones, amb l’objectiu d’assegurar
el compliment de l’acord de governabilitat signat amb
CiU.
La prioritat de la CUP és, ara, garantir el compliment
d’aquest acord sense oblidar la nostra presència al carrer,
perquè és al carrer on s’ha de conduir l’agenda política,
és al carrer on s’han de reclamar les prioritats i el model
de poble que volem.

Anima’t i participa amb la CUP!

Voldríem aprofitar aquest espai per a reflexionar enfront
el futur del catalanisme, aprofitant un article del nostre
company Jaume Bosch.
Casa comuna, de l’esquerra o del catalanisme, sembla
ser la fórmula màgica per ampliar la força electoral dels
partits majoritaris quan es troben a l’oposició: però ni el
PSC va aconseguir incorporar totes les esquerres fa uns
anys ni CiU pot ara representar tot el catalanisme.
Però pot haver-hi molta gent i molts sectors polítics
interessats a discutir el futur del nostre país des d’una
perspectiva catalanista.
El catalanisme no és patrimoni d’un partit en exclusiva,
ni de dos. Catalunya avançarà en funció que el catalanisme
sigui un element definitori de la majoria dels partits
polítics. El que cal és una gran Pacte Nacional que inclogui
la mateixa majoria política i social que va donar suport
al projecte d’Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya
el 30 de setembre de 2005. I aquest Pacte Nacional hauria
de tenir per primer objectiu aconseguir l’aplicació plena
de l’Estatut del 2006. El PSC hauria de sostreure’s del
condicionant de ser part del PSOE i sumar-se a la resta
de forces polítiques catalanes alhora de ser exigents amb
el Govern de l’Estat.

Com passa el temps, fa quatre dies ens acomiadàvem desitjantvos un bon estiu i ja estem a l’inici d’un nou curs polític.
Durant aquest temps d’oci i descans, hem estat reflexionant
sobre la nova situació política al nostre municipi i ens agradaria
fer algunes consideracions al respecte.
D’un temps cap aquí hem sentit un grup municipal vanagloriarse d’aconseguir que l’ajuntament hagi pogut retallar la despesa
dels càrrecs polítics, cosa potser certa i independentment que
hi haguessin regidors amb dedicació exclusiva, la seva feina ho
justificava, també és cert que també hi havia més regidors amb
tasques de govern.
Creiem que reduir aquestes despeses, d’entrada, no és sinònim
d’una bona acció de govern.
No és ara quan s’han de passar comptes d’aquestes despeses,
perquè, si al final del mandat la gestió de govern no és la
desitjable per al municipi, com creiem que passarà per les
hipoteques polítiques que té l’actual govern, no valdrà l’excusa
“que almenys nosaltres no hem cobrat, i a més, no hi érem”.
Fer servir aquests arguments, és, si més no, fer demagogia. És
molt llaminer explicar al ciutadà que s’estalvien diners públics,
però a canvi de què, de no mullar-se, de no implicar-se, de
decidir sense ser-hi..., al final, aquest ciutadà, el que valorarà és
si funciona el municipi o no.
Nosaltres no volem posar en dubte la honorabilitat de cap
regidor, fins que no es demostri el contrari, pel fet que cobri o
deixi de cobrar. Els seus emoluments no ens condicionen l’opinió
sobre la seva feina, bona o dolenta, hi ha d’altres arguments
per qüestionar la feina política.
De tota manera aquest tema durarà cert temps, perquè, pel que
sembla la nòmina de despeses de càrrecs públics, pel que sabem,
encara no està tancada de moment...
També, el mateix grup diu que renuncien als seus sous en bé
del seu grup i del “poble”. Que sapiguem, com a regidors sense
tasques de govern no tenen cap sou assignat.
Com a grup municipal tenen assignada una subvenció, però
que quedi clar, és al grup municipal, i després, per assistir als
plens també tenen assignada una quantitat de diners, però de
cap manera es pot considerar com un sou.
“Digues-me que presumeixes i et diré que et manca”.

santceloni@cup.cat
Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya
santceloni@esquerra.org

Convergència i Unió Sant Celoni
www.ciu.info/santceloni

Casa comuna o
un gran pacte nacional?

Comencem el curs

Cent dies sense rumb
El nou govern municipal de CIU, amb el suport de la CUP, ja ha
complert cent dies de mandat. Cent dies decebedors, que han
posat de manifest la falta de lideratge del nou govern i la manca
de projecte per a Sant Celoni.
Sant Celoni es troba en un moment clau i decisiu; el nostre
municipi, liderat per en Joan Castaño, estava consolidant les
bases per definir el futur del nostre poble amb nous projectes
sanitaris, assistencials i educatius: el nou hospital, l’ampliació
del Centre d’Assistència Primària, el nou institut... La Generalitat
va premiar l’Ajuntament per la millora de l’espai urbà, estava
prevista la redacció del nou Pla d’ordenació urbana municipal
que ens faria avançar cap a un poble, cada vegada, més equilibrat
i més sostenible. Ara tot això està en perill per un govern
desorientat i dèbil que no sap el model de poble que vol i que,
paralitzat (ens haurien d’explicar per quin motiu), atura el progrés
de Sant Celoni i la seva gent.
Si fem un balanç seriós i rigorós d’aquests cent dies trobem que
el més destacat que s’està portant a terme són projectes que
l’anterior equip de govern havia ja deixat preparats : la construcció
de la nova escola bressol municipal, les obres al vial paral·lel de
la carretera comarcal 35, la gratuïtat del bus urbà per a les
persones majors de 60 anys, que es va aprovar al ple del 19 de
juliol, no ho oblidem, a proposta del Grup Municipal Socialista.
I a part d’això, què? poques coses i negatives com la manca de
diàleg amb les associacions de veïns i la manca de respostes per
un Sant Celoni que sempre ha mirat el futur amb il·lusió, esforç
i treball.

Tot això no vol dir deixar de mirar més enllà. ICV va
explicar quan defensava el vot afirmatiu a l’Estatut que
el nostre horitzó nacional no acabava aquí.
L’autodeterminació forma part del nostre programa polític,
però voldríem parlar-ne amb rigor. No és millor després
de tres anys de tensió treure tot el suc al nou Estatut?
No caldria analitzar que en pensa tota la societat civil?

Quan un grup decideix assumir la responsabilitat de governar
un municipi ha de tenir clar el que això suposa: treball, dedicació
constant, responsabilitat i valentia per marcar les directrius que
han de servir per millorar la vida de la col·lectivitat.

icv@santceloni.org

Grup Municipal Socialista
gmpsc@santceloni.cat

Ante todo y tras el descanso vacacional, damos la bienvenida
a los integrantes de nuestro Ayuntamiento, esperando hayan
recargado pilas y recuperado las necesarias fuerzas para empezar
con ánimo el nuevo ¿curso? político que se inicia.
Cuando este escrito salga publicado, llevaremos tres meses
gobernando CiU nuestro Ayuntamiento, qué bueno sería que
todos aquellos partidos que gobernaban hasta entonces, actuasen
junto al equipo de gobierno sin rencor ni resentimiento en
aquellos temas que redundan en beneficio de Sant Celoni y la
Batllòria.
Desde el Partido Popular ésta será nuestra forma de actuación
y en los escritos que tenemos la oportunidad de reflejar en
L’Informatiu, no son sólo para felicitaciones, sino para expresar
nuestras opiniones o críticas, según actúen el alcalde y su equipo.
Nos gustaría dar nuestra opinión a la Acampada Jove,
recientemente celebrada en nuestro municipio, que como en
años anteriores, dejaron negocio para algunos establecimientos
y molestias para el resto de ciudadanos.
Quede claro que desde nuestro partido no estamos en contra
de estas celebraciones ni de ninguna otra que pueda ser
promovida por la juventud, sino todo lo contrario.
En lo que no estamos de acuerdo es en el libertinaje que algunos
miembros de la acampada se toman sin que exista la más mínima
vigilancia por parte de quien corresponda.
Esperamos del alcalde y su equipo de gobierno, se utilice el
sentido común para que en lo sucesivo, éstas acampadas se
conviertan simplemente en distracción, alegría, compañerismo
y amistad entre todos los jóvenes.
Jesús Porrero Chaves
Presidente Junta Local del PP.

Si continuem així, molts votants, i no tan sols votants socialistes,
potser començaran a preguntar-se què passa amb aquest govern?
És que no sap governar o és que per algun motiu no pot?

* 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.
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La vall d’Olzinelles
Diumenge, 28 d’octubre de 2007
Sant Celoni
L’ambient humit i frescal, els magnífics
exemplars d’arbres monumentals i l’encara
present petja de l’activitat humana fan
d’aquesta vall un dels indrets més especials
del Montnegre. Prova del seu gran interès
és la recent adequació d’un itinerari guiat,
que entre d’altres llocs, ens porta
inevitablement al pou de glaç, als forns de
pega i a la Rectoria.
Desplaçament en vehicles
particulars fins a Can Draper
Can Draper - Pou de Glaç – Pont de ca
l’Alzina Vell – El Suro Gros – Font de la
Pega – La Rectoria – Pla dels Avellaners –
Pou de Glaç
Recorregut: 8 km. Desnivell: 100 m.
Durada: 4 hores.
Punt de trobada:
Estació ferrocarril Sant Celoni, 9 h.

AGENDA
Dissabte, 6 d’octubre

Dissabte, 20 d’octubre

Divendres, 26 d’octubre

VI Fira del vehicle d’ocasió

Hora del Conte: Dins d’un cistell de bolets
a càrrec de la narradora Sessi Sitjà.

Cinefòrum: Les filles de Mohamed

de 2/4 d’11 a les 9 del vespre
Carrer d’Esteve Cardelús
Organitza: Sant Celoni Comerç

Festa del Pas d’Unitat.
Inici del curs de l’Agrupament Erol
a la tarda
Col·legi La Salle - Parc del Reguissol
Organitza: AEG Erol La Salle

Per a infants a partir de 4 anys.
A 2/4 de 12 del migdia
Biblioteca l’Escorxador

Contes i danses del desert
A càrrec de Xavi Demelo, narrador i Sílvia
Lezcano, ballarina i professora de dansa.
A 2/4 de 9 del vespre
Biblioteca l’Escorxador

Diumenge, 7 d’octubre
VI Fira del vehicle d’ocasió
de 2/4 d’11 a les 9 del vespre
carrer d’Esteve Cardelús

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

Sopar Solidari, amb la intervenció de
Jaume Soler, cooperant internacional

Palestina: elements de trencament i
continuïtat del colonialisme

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

Campionat de Catalunya de motocross
Categories alevins, cadets i veterans
De 2/4 de 9 a 2/4 de 3 de la tarda
Parcmotor Vallgorguina
Organitza: Motor Club Sant Celoni

Dimarts, 16 d’octubre
Xerrada: Medicina natural per a infants
a càrrec de Josan Ruiz, director de la
revista Cuerpomente

Draper
Vigas - Cardona
Casas
Sancho
Sancho
Chanut
Draper
Vigas - Cardona
Casas
Sancho
Chanut
Chanut
Draper
Vigas - Cardona
Casas
Sancho

De 5 a 9 del vespre
A la plaça de la Vila

Cinema a l’Ateneu amb El joc dels idiotes,
de Francis Veber

Diumenge, 14 d’octubre

Chanut

Inscripcions: de l’1 al 5 d’octubre
a la Rectoria Vella

Organitza: Coordinadora d’Entitats Solidàries
Col·labora: Escola Municipal de Música

Organitza: AEG Erol "La Salle"

Sancho

Sortida cultural a Besalú i Olot

Organitza: Trup de Nassos

10 cims per celebrar els 10 anys de l’Erol
10 cims de muntanya d'arreu del país

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dissabte, 27 d’octubre

Organitza: Sant Celoni Comerç

9 del vespre
Teatre Municipal Ateneu, Sala petita
Organitza: Coordinadora d’Entitats Solidàries

Octubre

Organitza: Associació d’immigrants
marroquins de Sant Celoni

Festa Solidària a la Plaça de la Vila
Pallassos, Ha tornat Trup

Divendres, 12 d’octubre

Farmàcies de guàrdia

A les 9 del vespre
Teatre Municipal Ateneu. Sala petita

A les 7 de la tarda
Biblioteca l’Escorxador

Diumenge, 21 d’octubre
XII Campionat de Resistència Terra 50
c.c. Trofeu Ajuntament Sant Celoni
7ª Prova 2 Hores Parcmotor Vallgorguina
De 9 del matí a 2 del migdia
Parcmotor Vallgorguina
Organitza: Motor Club Sant Celoni

Cinema a l’Ateneu amb Infiltrados,
de Martin Scorsese
A les 6 de la tarda
Teatre Municipal Ateneu, Sala petita

Dansa amb l’Esbart Dansaire de
Granollers amb l’espectacle de dansa
“Eclèctic”
A les 6 de la tarda
Teatre Municipal Ateneu, Sala gran

De 5 a 7 de la tarda, de 2/4 de 8 a
2/4 de 9 del vespre (cinefòrum)
Can Ramis
Organitza: Col·lectiu Sant Celoni amb Palestina

Diumenge, 28 d’octubre
Itinerari La Vall d’Olzinelles
A les 9 del matí
Des de l’estació de RENFE

Tarda de Dansa
A les 6 de la tarda
Teatre Municipal Ateneu, Sala gran
Organitza: Catalunya contra el Càncer

Exposicions:
“Flaixos de Palestina”
Dies: dissabte 27 d’octubre.
Horari: de 5 a 9 del vespre
Lloc: plaça de la Vila

Organitza: Mans Unides

Organitza: Col·lectiu Sant Celoni amb Palestina

Dimecres, 24 d’octubre

Exposició de fotografies
sobre el conflicte als Grans Llacs
amb passi de vídeo ”l’Àfrica sí té solució”
Dies: del dilluns 22 al divendres 26 d’octubre.
Horari: de 6 a 8 del vespre i (d’11 a 12 del
migdia per escoles)
Lloc: sala Manlleu

Divendres, 19 d’octubre
Conferència informativa sobre
el Càncer de mama
a càrrec del Doctor Pere Gascón, cap del servei
d’oncologia mèdica de l’Hospital Clínic de
Barcelona
A les 6 de la tarda
Rectoria Vella
organitza: Associació Catalunya contra el càncer

Nit de lletres a l’hotel Suís, Tertúlia
literària sobre Pedro Páramo, de Juan
Rulfo
A les 9 vespre
A l’hotel Suís

Presentació-xerrada de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial 2008.
Amb el lema: “la política s’ha mort...
Visca la Política!”
A les 8 del vespre
Biblioteca l’Escorxador

Dijous, 25 d’octubre
Xerrada sobre els projectes de Creu Roja
a l’Equador, a càrrec de Javier Guzman,
responsable de cooperació internacional
de Creu Roja a Catalunya
A les 8 del vespre
Sala Manlleu
Organitza: Associació equatoriana
de Sant Celoni i Creu Roja de Sant Celoni

Organitza: Creu Roja Sant Celoni

Exposició sobre Xè. Aniversari del GRIMM
i dels projectes de co-desenvolupament a
Gàmbia i Senegal.
Dies: del dimarts 23 d’octurbre al 3 de
novembre.
Horari: de dilluns a dissabte de 8 a 2 i dimarts
i divendres de 5 a 8 del vespre
Lloc: Mercat Municipal
Organitza: Grup d’Immigrants Baix MontsenyGRIMM

Campanya de vacunació contra la grip

Chanut
Draper
Draper
Vigas - Cardona

Aquest hivern, poca grip:

Casas

vacuna’t!

Sancho
Chanut
Draper
Vigas - Cardona
Vigas - Cardona
Casas
Sancho
Chanut

CASAS
CHANUT
DRAPER
SANCHO
CARDONA-VIGAS

93 867 57 88
93 867 18 03
93 867 03 74
93 867 01 67
93 867 06 48

Si tens 60 anys o més, estàs embarassada, pateixes una malaltia crònica, ets cuidador/a o professional
amb risc vés al CAP de Sant Celoni o al Consultori de la Batllòria i demana hora.
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