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Compromís
amb l’habitatge

Registre municipal de sol·licituds d’habitatge protegit
El Ple de l’Ajuntament del dia 22 de novembre de 2007 ha aprovat inicialment
el reglament per a la creació del registre de sol·licituds d’habitatge protegit
de Sant Celoni. D’aquesta manera s’aconseguirà disposar d’una llista única
de les demandes d´habitatge social que reculli les necessitats reals de la
població tant pel que fa al règim que se sol·licita (compra-venda o lloguer)
com a  població que van adreçades i en quin nombre (gent gran, persones
amb minusvalia, joves) i garantir així que, en properes promocions, l’oferta
s’ajusti a la demanda. Aquesta eina també permetrà dotar de més objectivitat
i transparència el procés d´adjudicació dels habitatges socials. Totes les
persones que vulguin accedir a un habitatge d'aquestes característiques
hauran, per tant, d´apuntar-se en aquest registre. Aquest sistema també
permetrà incidir en la dinamització del mercat de lloguer del municipi.

Enguany s’ha obert al públic l’Oficina Local d’Habitatge i es considera un
àmbit adequat per a centralitzar les demandes, els requeriments i les
necessitats d’habitatge de Sant Celoni. Aquest registre de sol·licitants
d’habitatge amb protecció oficial propi de l’Ajuntament de Sant Celoni, si
s’escau s’afegirà al que creï i mantingui el Departament competent en matèria
d’habitatge de la Generalitat de Catalunya.

L’aplicació  d’aquest reglament resta pendent de la informació pública i, si
s’escau, la seva aprovació definitiva. Properament s’informarà quan entra
en funcionament  i les dades i la documentació que es requerirà per a
la inscripció en el registre de sol·licituds d’habitatge protegit.

L’accés a l’habitatge és un dels principals problemes del nostre país provocat
per l’increment constant dels preus del mercat immobiliari. El problema no se
soluciona d’avui per demà però des de l’àmbit local, conjuntament amb la resta
d’administracions públiques, s’ha de buscar bones solucions, variades i
innovadores, adaptades a les característiques i necessitats de cada municipi.
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Sant Celoni s’està dotant de nous
instruments per a l’impuls d’una política integral d’habitatge.

Una de les novetats més importants és la creació d’un registre de sol·licitants
d’habitatge que permetrà conèixer amb detall les necessitats dels ciutadans i
ciutadanes en matèria d’habitatge, i mantenir amb ells un contacte personalitzat
que permeti trobar solucions que s’ajustin a les característiques requerides pels
sol·licitants. Aquest registre serà gestionat per l’Oficina Local d’habitatge, que
a partir d’aquest mes incorpora el servei de la Borsa jove d’habitatge.

El Nadal ens porta a casa

Ja han arribat les festes més màgiques de l’any.
Els carrers i les places s’han omplert de llum i,
mentrestant, la feina que no s’atura ens fa passar el
fred sense problemes.

Aquest mes hem viscut intensament des de diverses
vessants un dels reptes més importants d’aquesta
dècada: l’habitatge. I és que el passat mes de
novembre es va sortejar la primera promoció
d’habitatge protegit de lloguer a Sant Celoni. En
total són 36 habitatges que ja tenen propietaris i
propietàries. Malgrat la bona i intensa feina, un error
legal en la interpretació de les bases va obligar a
repetir una part del sorteig i, una vegada més, des
d’aquí en volem demanar disculpes de part de totes
les parts implicades: l’ajuntament, la notaria de Sant
Celoni i l’empresa promotora Proviure. I no obstant
això, no podem deixar d’estar molt orgullosos de la
línia que s’ha encetat i que té com a objectiu facilitar
l’accés a l’habitatge a tots els col·lectius.

En aquestes pàgines que segueixen hi trobaràs una
sèrie de mesures encaminades a crear una política
global d’habitatge que ens permeti en els propers
anys disposar d’un nombre important d’habitatges
socials, tant de lloguer com de venta. I per això, el
Ple de l’ajuntament va aprovar el reglament per un
registre únic d’habitatge social que, juntament amb
la borsa d’habitatge, ens desvetllarà amb exactitud
les necessitats de Sant Celoni. Així mateix, també
estem treballant per crear en els propers mesos una
empresa pública que ens permeti fer cada any una
promoció d’habitatges i dinamitzar la rehabilitació
d’habitatges vells.

I, en la vessant més lúdica, aquest Nadal gaudirem
d’engrescadores novetats: pista de gel, Caga tió,
Matí Boig solidari per la Marató de TV3, Cap d’Any
i una bona pila de bones propostes. Tan de bo tots
i totes puguem passar unes festes ben confortants,
amb salut, companyia i molta alegria. Ens trobem
a la pista de gel!
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TENIM LA CLAU

BORSA
LOCAL
D’HABITATGE

Busques habitatge
de lloguer?
A l’Oficina Local d’Habitatge t’ajudem a buscar un
habitatge de lloguer mitjançant la relació directe amb
l’arrendador, oferint-te d’aquesta manera, avantatges
econòmics, jurídics i tècnics.

L’Oficina Local d’Habitatge  t’ofereix llogar el teu
habitatge amb les màximes garanties perquè mantenim
contacte directe amb l’arrendatari procurant el
cobrament i el bon ús de l’habitatge.

Tens un pis i el vols
llogar amb les
màximes garanties?

Sortejats els 36 habitatges de lloguer
Dilluns 26 de novembre va tenir lloc a la Sala petita de l’Ateneu
el sorteig dels 36 habitatges de lloguer que s’han construït al
carrer de Maria Aurèlia Capmany, número 4, de Sant Celoni. En
concret a  la Fundació Acció Baix Montseny se li ha adjudicat un
dels habitatges per fomentar l’emancipació dels treballadors amb
discapacitats psíquiques. També s’han atorgat 2 habitatges més a
persones amb minusvalia, 15 a gent jove, 7 a gent gran i 11 a
població en general.Un error en la interpretació de les bases va fer
que el sorteig dels pisos per la població en general s’hagués de
repetir dijous 29 de novembre. Finalment, el sorteig es va realitzar
i es van atorgar els 11 pisos a la població en general.

La llista de les persones adjudicatàries es pot consultar al web
de l’Ajuntament (www.santceloni.cat)

Des de l’Oficina Local d’Habitatge
- Et facilitem informació i  et donem assessorament

jurídic sobre habitatge
- Gestions administratives i de contractació gratuïtes
- Tramitem ajuts per pagar el lloguer
- Facilitem l’accés a l’habitatge reduint els costos

econòmics d’accés a un pis de lloguer.
- Borsa Jove d’Habitatge
- Borsa Local d’habitatge de lloguer

Des de l’Oficina Local d’Habitatge
- Oferim garanties als propietaris basades en les

assegurances gratuïtes i la mediació residencial
- Oferim ajusts a proietaris d’habitatges desocupats

per obres de reforma i posada al dia de l’habitatge
- Dins del programa de mobilització del parc buit

d’habitatge el propietari pot cedir el dret d’ús  de
l’habitatge per un temps que el gestionarà
íntegrament l’administració.

- T’informem i t’assessorem jurídicament sobre
habitatge

- Tramitem, executem i fem un seguiment del teu
contracte de lloguer

- T’informem dels ajuts per a la rehabilitació del teu
habitatge
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En portada

Serveis de l’Oficina Local d’Habitatge

Borsa d’Habitatge de Lloguer
en el mercat privat
És un servei públic que vol fomentar l’oferta
d’habitatges de lloguer oferint garanties a
propietaris basades en la tasca de mediació
residencial i assegurances multirisc i de
caució gratuïtes.

També vol facilitar l’accés a l’habitatge al
conjunt de la ciutadania del municipi de
Sant Celoni reduint els costos econòmics
d’accés a un pis de lloguer en el mercat
privat.

Ajuts al lloguer
S’ofereixen ajuts per a pagar el lloguer a
les unitats de convivència que visquin en
pisos de lloguer i disposin d’uns ingressos
màxims de 2,5 vegades l’IPREM.

Xarxa 6000
S’ofereix ajuts a propietaris d’habitatges
desocupats per a obres de reforma i posada
al dia e l’habitatge, amb la condició que
els posin en lloguer mitjançant el servei de
la Borsa d’Habitatge i així incrementar el
parc de lloguer

Habitatges desocupats
S’ofereix un programa per a la mobilització
del parc buit d’habitatges de Sant Celoni
mitjançant el qual es propietaris poden
cedir el dret d’ús i gaudi de l’habitatge per
un termini no inferior a 6 anys a
l’administració que és qui gestiona
íntegrament l’habitatge.

Informació d’altres serveis
L’Oficina Local d’Habitatge també dóna
informació en relació als següents ajuts:

1) Ajuts personalitzats, que tramiten  Serveis
Socials

2) Ajuts a la rehabilitació*

3) Ajuts a la compra*

4) Ajuts a la promoció d’habitatges
protegits*

*Es deriven al Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.

5) Ajuts municipals

S’informen dels ajuts municipals relacionats
amb l’habitatge, la seva reforma  i la
instal·lació d’energies renovables.

Borsa de lloguer local
Un dels objectius de la Borsa de lloguer
local és que el propietari que aporti diferents
habitatges al parc de lloguer disposi de les
degudes garanties com a titular de
l’habitatge.  Haurà de ser després  l’Oficina
Local d’Habitatge qui haurà de procurar
arranjar-lo i rehabilitar-lo o posar-lo al dia
per a posteriorment llogar-lo amb les
garanties i assegurances que garanteixin
un manteniment i una garantia en el
pagament.

Amb aquesta voluntat de fomentar
l’increment d’unitats en el parc de lloguer
local es troba en fase de redacció un
reglament d’habitatges desocupats.

S’incorpora el servei de la Borsa
Jove d’Habitatge
Aquest mes l’Ajuntament de Sant Celoni
aprovarà el conveni amb la Secretaria
General de Joventut. Això permetrà la
posada en funcionament, a partir del mes
de gener, de la Borsa Jove d’Habitatge, que
fins ara només podien optar als ajuts de la
Xarxa de Medicació per al lloguer social,
incrementant per tant les possibilitats
d’ajuts, crèdits i assegurances.

Empresa pública
L’Ajuntament de Sant Celoni està treballant
en la creació d’una empresa pública com
a eina de la gestió de la política pública
d’habitatge.

Entre els objectius d’aquesta empresa hi
haurà:

1) La construcció i promoció d’habitatges
de promoció social i en règim de
protecció oficial.

2) Adquisició de terrenys i la seva
urbanització.

3) Fomentar la política de rehabilitació.

4) Les operacions annexes, necessàries i
conseqüents per a la prestació dels
serveis abans esmentats.

Properament s’iniciaran els tràmits per, de
cara l’any vinent, dotar Sant Celoni d’una
empresa d’habitatge municipal.

L’Oficina Local d’Habitatge, situada al Safareig, es troba incorporada dins de la Xarxa de Mediació
per al Lloguer Social i gestiona els serveis que s’apunten a continuació.

L’accés a l’habitatge a uns preus assequibles ha passat de ser una de les principals preocupacions

dels ciutadans a convertir-se, per fi, en una prioritat política. Al llarg d’aquests últims mesos hem

començat a dotar-nos de les eines necessàries per definir una estratègia local d’habitatge que

s’adapti a la nostra realitat. El nou Registre municipal de sol·licituds d’habitatge protegit ha de

permetre gestionar la realització de nou habitatge social i en breu, també a través de l’empresa

pública d’habitatge. S’estan incrementant i potenciant els serveis que ofereix l’Oficina Local

d’Habitatge per integrar-hi la pluralitat de serveis associats a l’habitatge. És l’hora de sumar esforços

i treballar conjuntament.

Carles Mas
Regidor d’Habitatge



Recordeu...

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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Recollida selectiva

Seguretat ciutadana/Espai públic

Tu els pots ajudar:
adopta’ls!
Cada dia a Sant Celoni s’abandona un animal domèstic. Aquests animals
són derivats al CAD (Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia
del Vallès Oriental) o recollits per una empresa contractada per fer aquest
servei. Tant en un cas com en un altre es prioritza l’adopció.

Si voleu adoptar un animal abandonat, contacteu amb:

CAD
Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental
P. I. Coll de la Manya (Font del Ràdium)
c. Severo Ochoa, 103-105
Tel. 93 840 27 77

TOT GOS 2000
c. Riera de Clarà, 7
08310 Argentona
93 756 11 14

Les següents imatges corresponen a alguns dels
animals recollits durant el mes de novembre passat

De tu depèn que tinguin una nova llar!

Creació de noves
zones de càrrega i
descàrrega i zones
reservades per a
motocicletes
Durant els darrers mesos s’han habilitat
dues noves zones de càrrega i descàrrega
de mercaderies, una al carrer d’Esteve
Mogas, entre la plaça de l’Estació i el
carrer de Sant Martí, i l’altra al carrer de
Campins, entre els carrers de Fogars i
de Germà Emilià. D’altra banda, a
l’avinguda de la Pau, a l’alçada del carrer
d’Esteve Brunell, s’ha creat una nova
zona d’estacionament reservada a les
motocicletes i ciclomotors i, ben aviat, se
n’habilitarà una altra a la carretera Vella,
entre els carrers Callao i de Sant Joan.

Prova de sirenes
d’accident químic a
Sant Celoni i la
Batllòria
Dimarts 20 de novembre va tenir lloc
una prova de sirenes d'avís d'accident
químic a Sant Celoni i la Batllòria. Les
sirenes es van activar minuts després
de dos quarts d'11 del matí i 10 minuts
més tard es va activitar el so de final
d'alarma. Diferents observadors repartits
pel municipi van recollir el resultat de la
prova i juntament amb la Direcció
General de Protecció Civil de la
Generalitat van valorar l´efectivitat del
sistema i es preveu que proposin millores.
De fet, com a resultat de la prova de
sirenes que es va fer el passat 18 d´abril
a la Batllòria, la Direcció General
d´Emergències de la Generalitat va
augmentar la potència de l´equip de so
fins a 1.800 w, fet que es va notar a la
prova del passat 20 de novembre.

Senyalització a les
urbanitzacions del
Montnegre
Les urbanitzacions de Boscos del
Montnegre, Cal Batlle i Cal Coll disposen,
des de fa un mes, de senyals informatius
d’orientació a diferents carrers. En total
s’han instal·lat 25 rètols que indiquen
la sortida més ràpida cap a la carretera
C35 amb l’objectiu de facilitar l’evacuació
dels veïns i l’orientació dels serveis
d’emergència.

Paper i cartró
Paper i cartró per reciclar (caixes, diaris, folis, etc.).
Mai paper brut, plastificat o de fax.

On
Als contenidors de color blau o a la deixalleria. També a la vorera, al costat
de la porta dels habitatges o al costat dels contenidors, dijous abans de
les 15.00 hores. Sempre ben plegat.

Quan
Dijous de 15 a 21 hores (porta a porta). Dos cops per setmana (contenidors).
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Activitat de Govern

Ple municipal
Sessió ordinària del dia 22 de novembre 2007 Sí No Abstenció

1. Acta de la sessió anterior del Ple municipal.

2. Incorporació d’un nou membre en el Consell de Poble de la Batllòria, en
representació d’una entitat ciutadana. (AMPA CEIP Montnegre)

3. Acord de modificació dels estatuts de l’Agrupació de municipis amb transport
urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU).

4. Reglament per a la creació del registre de sol·licituds d’habitatge amb protecció
oficial del municipi de Sant Celoni.

5. Projecte d’urbanització de la Unitat d’actuació en sòl urbà (UASU) número 19
“Puig de Bellver” i dels carrers Joaquim Costa, Germana Reyes, Consell de
Cent i avinguda Verge del Puig.

6. Moció de suport a Acció Cultural del País Valencià en la seva defensa de la
continuïtat de les emissions de TV3 al País Valencià.

7. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per acordar, si s’escau, la
realització i publicació d’un informe semestral de les despeses de tots els
regidors i grups municipals pel que fa a dietes, telèfons mòbils, locomoció i
tasques de representació.

8. Moció que presenta el grup municipal de CIU per a l’adhesió de l’ajuntament
de sant celoni a la manifestació del dia 1 de desembre convocada per la
plataforma pel dret a decidir.

9. Moció que presenta el grup municipal del PSC per a la modificació, si s’escau,
del reglament orgànic municipal (ROM).

10. Informació de la correspondència rebuda des del darrer Ple ordinari.

11. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la regidora de
Seguretat Ciutadana en els mesos de setembre i octubre de 2007.

12. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per
l'Alcaldia en els mesos de setembre i octubre de 2007.

7 CIU + 7 PSC + 2 CUP

7 CIU + 7 PSC+ 2 CUP

7 CIU + 7 PSC+ 2 CUP

7 CIU+ 7 PSC + 2 CUP

7 CIU+ 7 PSC + 2 CUP

7 CIU+ 7 PSC + 2 CUP

 7 CIU + 7 PSC + 2 CUP

7 CIU + 2 CUP

7 CIU + 7 PSC + 2 CUP

7 PSC

Selecció de personal

2. Oferta pública d’ocupació de 2007

a. Tècnic mig d’educació (concurs oposició)

b. Tècnic mig de promoció cultural (concurs oposició)

c. Administratiu/va (concurs oposició)

d. Treballador/a social (concurs oposició)

e. Peó jardiner (concurs oposició)

f. Oficial jardiner (concurs oposició)

g. Oficial paleta (concurs oposició)

h. Peó d’esports (concurs oposició)

i. Auxiliars administratius/ves (4) (concurs oposició)

Les bases es publicaran als diaris oficials corresponents i a la pàgina
web de l’Ajuntament  (www.santceloni.cat)

Ajuntament de Sant Celoni

1. Contractació d’un/a tutor del Pla de transició
al treball com a treballador laboral temporal
- Àrea: Cultura

- Termini de presentació d’instàncies: 11  de desembre a les
14 hores.

- Recollida de bases: OAC i pàgina web de l’Ajuntament
(www.santceloni.cat)
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A) PADRÓ
• Altes
• Canvi de dades / domicili
• Volants / certificats

B) SOL·LICITUDS
• Informe habitatge per reagrupament
familiar
• Subvenció / fraccionament IBI
• Bonificació taxa escombraries
• Responsabilitat patrimonial
• Parada al mercat setmanal
• Ocupació via pública

- Tancament de carrer
- Talls de carrer
- Reserva d’aparcament
- Càrrega i descàrrega

• Tramitació ajuts serveis socials
• Tramitació vacances per a la gent gran
• Qualsevol instància o sol·licitud que

no impliqui liquidació de taxes

C) INSCRIPCIONS
• Cens d’animals de companyia

- Alta / baixa / canvi de dades
• Cens gossos potencialment perillosos

D) ALTRES
• Queixes i suggeriments
• Lliurament targeta bus urbà per a la gent
gran

E) INFORMACIÓ
• Lliurament de tot tipus d’informació que

tingui
a l’abast l’Ajuntament

La inaugurem el proper dissabte 15 de desembre a les 6 de la tarda

Ja tenim Oficina d’Atenció
Ciutadana a la Batllòria!

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana s’hi poden
realitzar els següents tràmits

Horari d’atenció:
a partir del 10 de desembre
de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h

C/ Miquel Mateu 6 (Les Casetes)
Tel: 93 847 01 59

Tretze alcaldes del Baix Montseny van signar
el passat 28 de novembre a Sant Celoni un
conveni per millorar el transport públic a la
zona. Davant el creixement que han tingut
aquests municipis, que sumen prop de 60 mil
habitants, els ajuntaments proposen l'elaboració
d'un estudi que tingui en compte tant el
transport escolar com el de viatgers. Pel que
fa al transport escolar es proposa a la Generalitat
ampliar la normativa que garanteix la gratuïtat
a als alumnes que no disposen de centre escolar
al seu municipi i fer-ho extensiu també a aquells
alumnes que resideixen a més de 3,5 km d'on
es troba l´escola, pensant sobretot amb les
urbanitzacions.

Pel que fa al transport de viatgers, el conveni
proposa crear un sistema “margarida” amb el
nucli a Sant Celoni d´on sortin els autobusos.
D´aquesta manera, es preveu reduir el nombre

d´autobusos necessaris, reduir la contaminació,
disminuir les cues d´entrada a Sant Celoni i
reduir costos.

Els ajuntaments signants són Breda, Campins,
Fogars de Montclús, Gualba, Llinars del Vallès,
Montseny, Riells i Viabrea, Sant Antoni de
Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve  i Santa
Maria de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor
i  Vallgorguina. L´estudi, que tindrà un cost
aproximat de 8.000 euros, ha de determinar
el model més adequat per donar resposta a
les necessitats de la ciutadania, sigui mitjançant
bus, taxi, transport singularitzat o tota altra
opció econòmica, funcional i ambientalment
eficient i sostenible.

Conveni per millorar el transport
públic al Baix Montseny
Els ajuntaments proposen la realització d’un estudi per optimitzar el transport urbà i escolar

Constitució
del Consell de
Poble de la
Batllòria
Dijous 13 de desembre de 2007 a les 9 h del
vespre tindrà lloc la sessió constitutiva del nou
Consell de Poble de la Batllòria. L’acte es farà
al Centre Cívic i està obert a tots els ciutadans
i ciutadanes de la Batllòria.

La renovació dels membres del Consell de
Poble es fa amb motiu del canvi de govern
municipal, tal com determina el seu Reglament
regulador.
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Entorn

Safareig de la Batllòria
Les obres de rehabilitació del Safareig de la Batllòria ja han acabat.
D’aquesta manera es recupera un element patrimonial batllorienc
que continua sent, se s’escau, plenament funcional. A més del Safareig,
s'ha condicionat lntorn immediat i el mur de separació amb el torrent.

Torre de la Força
Les obres d'arranjament de la Torre de la Força ja han començat a
l'espai ocupat per les finques 22 i 24 del carrer de les Valls. En  aquest
espai existeix un tram de l'antiga muralla de Sant Celoni amb una de
les seves torres. Els treballs inicials consisteixen en l'enderroc dels
elements afegits i l'estudi arqueològic de la zona. Posteriorment es
condicionarà el paviment, l'enllumenat i es tractarà la muralla i la torre
per permetre la seva visita.

Plaça de la Batllòria
Les obres de la plaça situada entre els carrers de Tordera, de Lluís
Companys i de les Escoles de la Batllòria, estan gairebé enllestides.
Amb aquesta actuació es condiciona un espai que fins ara era un
descampat utilitzat per aparcar de forma incontrolada. S'han plantat
arbres, col·locat mobiliari urbà i s’han format places d'aparcament
al costat dels vials.

Xemeneia petita de Can Pàmies
Aquesta és la imatge actual de la xemeneia petita de Can Pàmies, amb
la bastida instal·lada i les primeres obres de neteja realitzades. La
rehabilitació ha de garantir l’estabilitat i la conservació d’aquest referent
de l’origen industrial tèxtil de la vila.

Urbanització del carrer de
Breda de la Batllòria
El mes de gener és la data per a iniciar l’obertura i urbanització del
carrer de  Breda de la Batllòria. D’aquesta manera es replanteja una
obra que ha de donar un nou sentit a l’eix del nucli urbà de la Batllòria,
amb la prolongació del carrer de Breda, fins ara inexistent i l’adequació
de la zona verda que comunicarà amb el carrer Major.

L’Ajuntament requereix a ADIF
millores pendents pel pas del
TAV
A punt d’acabar les obres de construcció de la plataforma del TAV,
l’Ajuntament amb la col·laboració de diferents veïns ha analitzat l’estat
dels camins i els accessos a les finques.  Arrel d’aquest treball s’ha
requerit a l’ADIF per què porti a terme les reparacions i  les millores
pendents. Malgrat que Sant Celoni es va adjudicar en dos trams i a
dues empreses constructores diferents, s’ha procurat fer un llistat que
reculli des de Can Giralt fins al nucli de la Batllòria, indicant què es
reclama a cada lloc.
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Entorn
Aprovació inicial del projecte
del Turó de Bellver
Després d’un treball amb diferents comissions de veïns s’ha acordat
l’aprovació inicial del projecte d’urbanització dels carrers del Turó de
la Mare de Déu del Puig, que incorpora la unitat d’actuació UASU-19
Puig de Bellver, i els carrers Germana Reyes, Avinguda Verge del Puig,
Consell de Cent i Joaquim Costa.

La voluntat és que el projecte garanteixi la dotació dels serveis urbanístics
bàsics a totes i cadascuna de les parcel·les existents.

CARRERS:  Av. Verge del Puig, Germana Reyes, Consell de Cent, Isaac
Peral, Joan Rigual, Joaquim Costa.

També es contempla la urbanització de les zones verdes, preveient un
accés per a vianants  fins a l’ermita de la Mare de Déu, així con altres
accessos per arribar a l’espai lliure del Turó que comunicarà amb la
carena de Can Giralt fins a Can Sans.

Reducció línea edificació
Durant el mes de novembre s’ha procedit a la darrera actuació per
tal que el Ministeri de Foment autoritzi l’adequació de la línia d’edificació
dels carrers que són contigus amb la línea de ferrocarril que va de
Barcelona a França. Una legislació recent estipulava una distància
mínima de vint metres des del ferrocarril fins a la nova construcció
havent de sol·licitar cas per cas aquesta reducció. Mitjançant aquest
treball, l’Ajuntament està tramitant la reducció general de la línea en
el seu sòl urbà, de forma que a Sant Celoni es faci coincidir la línea
d’edificació amb la línea coneguda del planejament general.

Millora del nou accés de Llevant
Amb la voluntat de dotar Sant Celoni d’una bona entrada des del
Cementiri i del Parc de Bombers, la Direcció General de Carreteres ha
comunicat que ja té en licitació l’assistència tècnica per a la redacció
del projecte constructiu de millora d’aquest nus. Es treballa amb la
previsió d’un nou accés de Llevant a diferent nivell: un que permeti
les comunicacions locals i un altre les supra locals.

Sant Celoni ja treballa amb un
Sistema d’Informació
Geogràfica

El Sistema d’Informació
Territorial Municipal
(SITMUN) és una eina de
gest ió que integra
cartografia i bases de
dades amb tecnologia
servidor de mapes via
web. Aquesta eina permet
l a  v i s u a l i t z a c i ó
e s t r u c t u r a d a  d e
cartografies temàtiques,

com el cadastre, el planejament urbanístic, les infrastructures, les
xarxes de serveis, les ortofotos, etc., gestionades de forma centralitzada
a la Diputació de Barcelona, però posant informació a l’abast dels
usuaris municipals i del ciutadà.

Entrant al SITMUN, mitjançant la web de la Diputació de Barcelona,
(www.diba.cat), clicant sobre SITMUN Servidor de Mapes i amb
l’opció -Accés Públic- es pot visualitzar a nivell municipal, la base
topogràfica urbana 1:1000, guia de carrers, ortofoto del terme
municipal, xarxa viària bàsica 1:50.000, i el parcel·lari d’urbana i
de rústica, (sense accés directe a l’Oficina Virtual del Cadastre).
Properament també s’hi podrà incloure la visualització del
planejament municipal, un cop actualitzat al topogràfic 1:1000 de
base i adequat als paràmetres exigits per un SIG.

L’usuari també pot entrar en el SITMUN directament des del web
de l’Ajuntament de Sant Celoni (www.santceloni.cat) el que li
permetrà tenir accés a la visualització estructurada en capes de la
base topogràfica urbana 1:1000, de la guia de carrers, l’ortofoto del
terme municipal, la xarxa viària bàsica 1:50.000, i el parcel·lari
d’urbana i de rústica. mes tard s’inclourà la visualització del
planejament municipal.



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:

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 1a planta

Com estalviar energia, com triar el regal més ecològic i solidari, quin
arbre nadalenc escollir i com cuidar-lo... Diverses organitzacions
recopilen consells per celebrar unes festes més respectuoses.

Ecologistes en Acció et proposa moltes idees per viure un Nadal
respectuós, algunes són:

- Estalviar energia reduint la compra de productes superflus i innecessaris,
ja que per a la seva fabricació cal energia. Utilitza bombetes de baix
consum i electrodomèstics eficients i, per descomptat útils (per obrir
una llauna o aplicar-te una crema no fa falta un aparell elèctric.

- Reflexionar abans de comprar un regal. L’acumulació d’objectes
només condueix a no valorar el que es té i a l’esgotament

de recursos naturals. Pots regalar una joguina que ja
tinguis a casa. No regalis joguines que utilitzin piles
o que siguin bèl·liques o sexistes: fomenten aspectes
negatius (agressivitat, discriminació, ...).

- No comprar productes amb envasos i embolcalls
excessius o superflus. Els envasos: pocs i reutilitzables.

- Abans de comprar-lo, pensa què serà de l’arbre de Nadal
després de les festes. Normalment van del viver o la botiga
a l’abocador. Si encara així el compres i és natural, procura
que després de les festes es planti en alguna zona
enjardinada.

La Confederació Espanyola de Mestresses, Consumidors i Usuaris
(CEACCU) destaca en les seves recomancacions la reducció de residus,
amb idees com les que segueixen:

- Reduir la quantitat d’escombraries diàries que es produeix a casa.

- Fer la compra en carro o bossa de roba. Evita les bosses de plàstic i
si has de recórrer a elles, almenys reutilitza-les com a bosses
d’escombraries.

La Diputació de Barcelona ens dóna 36 consells per desitjar un bon
Nadal també al medi ambient a la seva guia Nadal + sostenible.
Aquesta, que es pot consultar al web municipal, recull entre altres un
seguit de recomanacions adreçades a la ciutadania
per reduir el gran volum de residus que es genera
durant les festes de Nadal:

- Eviteu les vaixelles de plàstic d'un sol ús.

- Recicleu l'arbre de Nadal.

- Eviteu els embolcalls innecessaris.

- Recicleu el paper i el cartró dels
embolcalls dels regals.

- Feu servir felicitacions
electròniques.

- Recicleu el vidre de les
ampolles.

- Feu guarniments amb
materials reciclats.

- Tingueu en compte els
materials de les joguines.

- Fomenteu les joguines
fortuïtes i autoconstruïdes.

NO T’HO PERDIS
... recorda, fins al 31 de desembre al CosmoCaixa de Barcelona
pots visitar l’exposició temporal Visca la diferència. El tresor
més valuós del últims mil milions d’anys.

... participa en les activitats programades per aquest mes de
desembre per l’Aula de l’Aigua. Més informació al web:
http://www.auladelaigua.org/1programacio_aula.php

... visita la fira Eco-sí, la fira de cultura ecològica de Girona,
al Palau de Fires de Girona del 14 al 16 de desembre.

... coneix el Montseny a l’hivern. Participa en l’itinerari guiat
que es realitzarà el proper 23 de desembre pels boscos del
Montseny per a observar com s’adapta la natura al fred. Més
informació i inscripcions ADEMC, tel. 938 482 008 / 661 959
737 p.montseny.esteve@diba.es

PROPOSTES PER UN NADAL MÉS ECOLÒGIC I SOLIDARI

Bona pràctica del mes
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Sostenibilitat

Tots els consells a
www.santceloni.cat

Suggeriments



Agromercat a la plaça de la vila
El cap de setmana del 24 i 25 de novembre, Sant Celoni va acollir
la segona edició de l’Agromercat, productes d’aquestes terres,
organitzada per l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Vallès
Oriental. Els assistents a la fira van poder degustar i comprar
productes alimentaris de qualitat (formatges, bolets, vins i caves,
embotits...) elaborats per una quinzena d’artesans i productors
de les comarques de l’Anoia, el Bages, el Garraf i el Vallès Oriental. La
Colla Bastonera Quico Sabaté, la Jazzband de l’Escola Municipal de
Música i l’Esplai Erol, entre d’altres, es van encarregar de dinamitzar
la plaça de la Vila durant tot el cap de setmana.

El mercat municipal de Sant
Celoni col·labora amb el Grup
d’Immigrants Baix Montseny
El passat 3 de novembre, coincidint amb els actes de celebració de la
castanyada que es van organitzar al mercat municipal, l’Associació de
Paradistes del Mercat Municipal de Sant Celoni van fer una donació de
400 euros al GRIMM. Aquest acte culmina el procés de col·laboració
iniciat entre aquestes dues entitats amb motiu de la Setmana per la Pau,
en què el mercat municipal va acollir l’exposició sobre els projectes de
codesenvolupament a Gàmbia i Senegal que es va organitzar amb motiu
del Xè aniversari de l’associació GRIMM.

El dissabte 17 de novembre es van lliurar els premis a les guanyadores
de la campanya Del mercat a la taula, organitzada pel mercat municipal
de Sant Celoni en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

Les receptes guanyadores van ser les Pomes farcides presentada per
Maria Dolors Blanché, que recupera un plat típic que s’elabora a Sant
Celoni per la Festa major de Sant Martí, i el Milfulles de rossinyols i
botifarra negra, de Montse Rovira.

Les dues guanyadores van rebre un guardó commemoratiu de mans
del Regidor de Desenvolupament, Marià Perapoch, i del president del
Mercat municipal, Francesc Reixach.

Les receptes guanyadores es publicaran al llibre de cuina Del mercat a
la taula, que es regalarà a tota la clientela del mercat municipal a partir
del mes d’abril.

Lliurament dels premis de la campanya Del mercat a la taula

L'Hospital de Sant Celoni i el de Granollers signen dos convenis
per millorar els serveis
L´Hospital de Sant Celoni i el de Granollers van signar el passat 15 de novembre una ampliació del conveni de col·laboració que mantenen
en especialitats mèdiques i quirúrgiques i un conveni marc referent a l'atenció d'infermeria. L´acord principal és crear un marc de col·laboració
en les especialitats de digestologia, pneumologia, neurologia, reumatologia i cirurgia vascular. Així es pretén coordinar  i optimitzar de forma
conjunta els recursos sanitaris de què disposen en aquestes especilitats i millorar i completar l´atenció a l´àrea d´influència dels dos hospitals.
Pel que fa al conveni marc de col·laboració en l´àmbit de l´atenció d´infermeria, les dues institucions han acordat l´establiment dels principis
que han d’informar en un futur, l´adopció d´estratègies relatives a la coordinació funcional de determinades àrees d´infermeria. La signatura
va comptar amb la presència de Francesc Deulofeu, alcalde de Sant Celoni i president de l'Hospital de Sant Celoni, Xavier Mate,
director gerent de l'Hospital de Sant Celoni, Aurora Dueñas, directora dels sectors sanitaris del Vallès Oriental i Maresme i José
Luís Simón, director mèdic de la fundació Hospital-Asil de Granollers.
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Comunitat

Educació i Promoció
de la salut a les
Escoles
Durant aquest trimestre s’estan portant a terme
activitats i tallers d’educació per la salut als
centres educatius de primària i secundària de
Sant Celoni i La Batllòria.

Aquestes activitats, organitzades per l’Ajuntament
amb el suport de la Diputació de Barcelona,
tenen com objectiu potenciar la promoció de
la salut i educar estils de vida saludables en la
comunitat escolar, com ara alimentació i nutrició,
afectivitat, sexualitat, primers auxilis, tabac i
alcohol, seguretat vial, etc.

Els tallers i activitats que s’estan realitzant van
a càrrec de professionals com ara psicòlegs,
infermeres…, que formen part d’associacions
d’experts en aquests temes de salut.

Aquestes activitats s’inclouen en el Programa
de Salut Escolar que integra activitats com
l’administració de vacunes i salut bucodental,
que desenvolupa personal sanitari en els centres
docents.

Informàtica a l’abast de tothom
L’escola d’adults com a centre formatiu integrador vol potenciar i apropar
les noves tecnologies a tota la població i, especialment, a les persones
adultes. Com tots sabeu, la tecnologia és present a tots els àmbits de la
nostra vida quotidiana (televisions, càmeres fotogràfiques, de vídeo, telèfons
mòbils, ordinadors, etc...). Ningú pot quedar exclòs d’aquest nou món
tecnològic, que en molts sentits, ja és present.

L’oferta educativa que l’escola d’adults programa, en relació a l’ensenyament de les TIC, vol
incidir directament en aquells sectors en perill d’exclusió. Amb aquest objectiu es programen
cursos d’Alfabetització Digital, destinats a totes aquelles persones que no han tingut cap contacte
amb les eines informàtiques.  Com a segon nivell, el centre proposa un curs d´Introducció a la
Informàtica que té com a objectiu principal dotar l’alumne d’aquells coneixements necessaris
per interactuar amb l’ordinador:
copiar Cds, descarregar-se les
fotografies de les vacances,
organitzar les seves dades i iniciar-
se en el món d’Internet. Per
finalitzar el nostre itinerari formatiu,
també s’imparteixen cursos
d’Ofimàtica destinats a aquelles
persones que tenen assolit el domini
de l’ordinador com a eina, però
que tenen interès o necessitat
laboral d’aprendre i consolidar els
conceptes bàsics i aprofundir  en
el programari de gestió.

Servei de creació d’empreses
Si ets una persona emprenedora i tens una idea
de negoci, vols avaluar la seva viabilitat i posar-
la en marxa, el Servei de Creació d’Empreses
de l’Ajuntament de Sant Celoni t’ofereix la
informació, orientació, assessorament de tràmits
i fórmules de finançament.

El Servei de Creació d’Empreses t’assessorarà
en el procés de desenvolupament de la idea i
del pla d’empresa, t’informarà sobre ajuts i
subvencions, només cal concertar una entrevista,
trucant al telèfon: 93 864 12 00

Els sectors que ofereixen més potencial de
creixement de l'ocupació són:

Els serveis a les famílies
Repartiment a domicili, feines domèstiques,
atenció a  la infància, malalts i serveis socials.

Serveis a les empreses o particulars
relacionats amb les noves tecnologies
Serveis comercials, de traducció, comptabilitat
i altres serveis professionals. Serveis d'informació
pública, oci multimèdia, comerç electrònic…

Serveis a col·lectius específics
Oci i salut per a la tercera edat, formació i
inserció laboral per a joves, aturats,
discapacitats…

Serveis de millora
de la qualitat de vida 
Serveis de salut. Rehabilitació i millora de
l'habitatge, revalorització dels espais públics
urbans (edificis, parcs i jardins), millora dels
transports col·lectius, transport especialitzat
(minusvàlids) i transport ecològic. Comerços
de proximitat.

Serveis mediambientals 
Reciclatge, gestió de residus, gestió de l'energia
i de l'aigua, foment d'energies renovables,
serveis de control de la contaminació, protecció
del patrimoni natural, recuperació del paisatge,
agricultura ecològica i producció sostenible…

Serveis de cultura i oci
Turisme (rural, de salut, d'aventura, cultural,
gastronòmic…) recuperació i promoció del
patrimoni artístic i cultural, auge del sector
audiovisual amb promocions musicals, de teatre,
producció de continguts per a cinema, televisió
i vídeo, foment de la creació artística i cultural.
Promoció d'activitats esportives.

10 raons per fer el pla
d'empresa:

- Posar per escrit la teva idea empresarial o projecte.

Verificar si  disposes de tota la informació necessària

per realitzar el projecte o si manca alguna dada

important.

- Ordenar sistemàticament les idees per tal d’obtenir

una visió de conjunt.

- Ampliar i millorar el projecte.

- Comprovar si les hipòtesis considerades són vàlides.

- Aprendre a gestionar el teu projecte i aconseguir una

implicació més a fons del promotor/a o promotors/es.

- Analitzar la viabilitat del projecte per tal de reduir el

marge de risc que suposa la inversió inicial.

- Decidir si s’emprèn el projecte o no, tenint en compte

totes les variables.

- Presentar un dossier sòlid descriptiu del projecte per

sol·licitar ajuts públics o suport financer.

- Tenir una guia de tots els elements del projecte per

poder prendre les decisions correctes un cop es posi

en marxa.
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Sant Celoni commemora el Dia Internacional
contra la Violència de Gènere
Prop de 70 professionals del Baix Montseny participen en una jornada de treball

Des de l’Ajuntament de Sant Celoni s’han
organitzat un seguit d’activitats amb l’objectiu de
commemorar el 25 de novembre, Dia
Internacional contra la Violència de Gènere.  El
23 de novembre al matí a la Rectoria Vella es va
portar a terme la I Jornada de Professionals del
Baix Montseny entorn a la Violència de Gènere

amb presència de prop de 70 persones d’àmbits
diferents com educació, sanitat, seguretat, serveis
socials i serveis d’atenció a la dona. Entre les
conclusions que es va arribar, es consensuà que:

- En la intervenció en casos de violència de
gènere cal un abordatge integral de tots els
àmbits d’actuació i la corresponsabilitat de tots
els agents socials: sanitat, serveis socials,
seguretat, justícia, educació, responsables
polítics...

- Cal reforçar els protocols actuals de prevenció
i atenció a les dones que pateixen violència.
Cal incorporar l’àmbit educatiu als protocols.

- Hi ha un nou escenari legal amb la nova Llei
de Serveis Socials i el projecte de llei dels drets
de les dones per a l’eradicació de la violència
masclista que dóna molta importància a la
prevenció i destaquen les mesures de
sensibilització, prevenció i detecció precoç
com a principis fonamentals per a l’eradicació
de la problemàtica.

- La importància de la reparació del dany amb
tractament terapèutic no només en les dones
sinó també en els seus fills i filles per prevenir
la transgeneracionalitat de la violència de
gènere.

A la tarda, a l’Ateneu es va fer un cinefòrum
sobre la pel·lícula Sólo Mía, dirigida per Javier
Balaguer, amb Sergi López i Paz Vega. Aquesta
activitat es dirigia a la població en general amb
l’objectiu de sensibilitzar sobre la problemàtica
de la violència de gènere. Diumenge 25 de
novembre a la Sala Gran de l’Ateneu, l’Associació
de Dones Progressistes del Baix Montseny van
organitzar un concert de balades de blues i jazz.
L’entrada de 6 euros i tots els beneficis del concert
es destinaran a una casa d’acollida per a dones
que pateixen violència de gènere i als seus fills i
filles del Vallès Oriental.

A més, del 26 al 30 de novembre es van programar
tallers de prevenció de les relacions abusives
adreçats als alumnes de 2n d’ESO de l’IES Baix
Montseny; del 23 de novembre al 15 de desembre
es va comptar amb una exposició bibliogràfica i

d’altres recursos informatius entorn a la
violència de gènere i les dones a la Biblioteca
l’Escorxador i, del 5 al 16 de desembre, amb una
exposició cedida per l’Institut Català de les
Dones: “Punts de reflexió, les violències contra
les dones”.

Comunitat

Que no saps què és?
El Matí Boig és la moguda més increïble que ha existit mai a Sant Celoni.
Es tracta d’una gimcana que dura tot el matí i que van inventar unes ments
privilegiades de la Salle durant els anys 70.

Que què en treus?
- Passar-t’ho molt i molt bé.
- Col·laborar amb la Marató de TV3.

Que què necessites?
1. Convèncer un altre ésser humà que tingui cotxe.
2. Fer la inscripció abans de 14 de desembre

a l’OAC o a www.santceloni.cat
3. Estar apunt per tornar-te boig o boja.
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La Televisió Digital Terrestre (TDT)
a Sant Celoni

Alguns dels canals de TDT que es reben a Sant Celoni i la Batllòria

Des del repetidor situat a Santa Elena:
TV3, K33, 3/24, TVC 300, La Primera, La 2, Teledeporte, 24 horas, Clan TV, TVE 50 años, Net TV, Teledeporte, Veo TV1, Veo TV2, CNN+,
Cuatro, La Sexta 1, La Sexta 2, 40 Latino TV, Antena 3,  Neox, Nova.

Des del repetidor situat a Canadà Park*:
Tele 5, Telecinco Sport, Telecinco Estrellas

* Aquest fet dificulta la recepció d’aquest canal, tret que no es disposi de doble antena. Des de l’Ajuntament s’ha sol·licitat a Telecinco el trasllat del seu senyal a Santa Elena.

Des del mes de novembre es reben més de 20 canals digitals en obert

Què és la TDT?
És un nou sistema de televisió, un gran canvi
tecnològic.

La Televisió Digital Terrestre (TDT) substituirà
la televisió analògica convencional.
La implantació serà progressiva:”l’encesa digital”
es farà gradualment.

El 3 d’abril de 2010 tindrà lloc “l’apagada
analògica” i a partir de llavors només existirà
la TDT.

Estem obligats a fer aquest pas perquè no hi
haurà cap altra opció.

És una televisió gratuïta per a tothom.

Què implica la TDT?
- Una televisió millorada.

- Més canals de televisió gratuïts.

- Més qualitat d’imatge i so.

- Accés a la Societat de la Informació (Internet,
serveis d’informació, d’entreteniment...)

- Serveis Interactius: deixarem de ser espectadors
passius per passar a ser consumidors i usuaris
actius de nous serveis i continguts interactius
(telecompra, jocs, teletext avançat, participació
en programes, sorteigs, concursos, etc).

- Més i millors formats: imatge panoràmica, so
digital, subtítols, diversos idiomes…

- Necessitat de preparar-nos i adequar-nos als
canvis que comporta.

Què hem de fer amb la
instal·lació de l’antena?

Hem d’adequar-la a la TDT:

- Hem de comprovar si tenim cobertura de TDT
o no en tenim (veieu els mapes de cobertura
en tdtforum.net ) o podem consultar una
empresa instal·ladora de telecomunicacions
autoritzada.

- Hem de revisar si la instal·lació de l’antena
està en condicions.

- Les instal·lacions d’antenes col·lectives
anteriors a l’any 1999, quasi segur que no
estan preparades per rebre la TDT, llevat que
s’hagin adequat amb posterioritat a aquesta
data.

- Hem d’avisar una empresa instal·ladora de
telecomunicacions autoritzada perquè verifiqui
si l’antena i la instal·lació que arriben fins a
la nostra llar estan adequades a aquest sistema.

- L'empresa instal·ladora de telecomunicacions
autoritzada verifica que la instal·lació sigui
correcta per a la recepció, o bé ens indica que
hem de fer unes operacions d’adaptació de
l’antena (col·locar uns adaptadors de senyals
o mòduls); o potser hem de canviar tota la
instal·lació col·lectiva de televisió (cablejat)
o cal actuar en els equips de capçalera.

- Hem de saber que les empreses capacitades
per actuar sobre les nostres antenes
requereixen haver estat autoritzades a fer-ho.
Podem consultar les empreses autoritzades
en el Registre d'Instal·ladors de
Telecomunicacions de Catalunya de la STSI i
al Registre d'Empreses Instal·ladores de
Telecomunicacions de la SETSI.

Preguntes més freqüents...

A mi ja m’està bé la televisió analògica
que ara rebo; podré continuar mirant-
la, oi?

No, el 3 d’abril de 2010 tindrà lloc “l’apagada
analògica” i a partir de llavors només existirà
la TDT.

He de comprar un televisor nou per mirar
la TDT?

Per mirar la TDT tenim dues opcions: o bé
adquirir un descodificador, també anomenat
receptor extern o “Set-Top-Box” (STB) ,o bé
adquirir un televisor digital integrat. Fixem-
nos que hi ha dos tipus de descodificadors i
dos tipus de televisors.

Hem de fer unes obres de rehabilitació a
la finca de casa; crec que ningú no ha
tocat aquest tema de la TDT. Què us
sembla si proposo de parlar-ne a la
propera reunió de veïns?

Sí, és clar, és una bona idea, de fet haurem
de revisar la nostra instal·lació de l’antena
per assegurar-nos que podrem rebre la TDT.

El desplegament de la TDT a Sant Celoni i la Batllòria s’està avançant. Des d’aquest mes de novembre, ja
es poden sintonitzar més de 20 canals en obert. Aquest fet permetrà contrarestar la tradicional mala
recepció de la televisió al municipi. Des de l’Ajuntament s’ha fet pressió sobre els operadors per aconseguir
aquest avançament tecnològic.
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Esports

IX Trofeu Vila de Sant
Celoni d’arc
Amb la participació de 56 arquers, representant
divuit equips, el passat 18 de novembre va tenir
lloc la novena edició del Trofeu Vila de Sant
Celoni organitzada per l’Arc Sant Celoni. Aquesta
competició de sala per equips és la única
d’aquestes característiques que se celebra a
l’Estat espanyol. L’equip Conxorxa 1  va ser el
guanyador amb 18 punts; Conxorxa 2, segon
amb 16 punts; ex aequo per l’equip format per
Carme Atienza, Elena García i Manuela Martinez,
tres components de l’equip femení recent
guanyador del Campionat d’Espanya de Clubs
i Arc Sant Celoni, format per Jordi Blas, Jorge
Víctor Pérez, i Joan Cano va aconseguir la sisena
posició amb 9 punts.

Inauguració local
Club Bil lar Sant
Celoni
Durant les festes de Sant Martí, l’11 de
novembre, es va inaugurar el nou local del Club
Billar Sant Celoni ubicat a la Montcanut. El
mateix matí es van disputar partits entre el C.
B. Sant Celoni i el C. B. Canet a més d’una
exhibició de billar del campió del món Xavi
Fonallosa.

En marxa els jocs
esportius escolars
Les primeres jornades dels jocs esportius
escolars d’enguany han combinat esports
d’equip com el futbol sala, el volei, l’handbol
i el bàsquet amb els esports individuals com
l’atletisme. Amb aquestes jornades,
emmarcades en el Pla Educatiu d’Entorn, es
pretén que els infants tastin diversos esports
i es relacionin amb alumnes de diferents
centres educatius del municipi.

XII Campionat de
resistència terra,
trofeu Ajuntament
de Sant Celoni
El Motoclub Sant Celoni va organitzar dissabte
20 d’octubre el XII campionat de resistència
terra de 50 centímetres cúbics, trofeu
Ajuntament de Sant Celoni. Hi van  competiran
motos prototipus sense canvi de marxa i de 50
centímetres cúbics com a màxim. Cada equip
participant portava dos pilots, que havien de
conduir obligatòriament. D’altra banda, una
setmana abans, al parcmotor de Vallgorguina
es va disputar el campionat de Catalunya de
motocross en categoria alevins, cadets i veterans.
Els membres de l’equip celoní van quedar molt
ben classificats: Luís Moreno va ser el campió
en cadet, i Nil Arquerons en alevins. El Motoclub
Sant Celoni, a part de competir en els
campionats oficials, ha organitzat un campionat
social de motocross de 3 proves. Al juny es va
fer la primera i les altres dues es faran al
novembre i desembre. Actualment el club
compta amb 800 socis amb 400 pilots federats.

El Montnegre en BTT
546 ciclistes van participar el 18 de novembre
a la cursa al Montnegre en BTT amb sortida i
arribada al Centre Municipal d’Esports Sot de
les Granotes.

XXX Marxa pel
Montseny
Un any més la Marxa pel Montseny va
aconseguir aplegar un nombrós públic. 1.429
participants van caminar pel Montseny seguint
un dels dos recorreguts proposats, o la Marxa
o la Marxeta.

Campionat de marxa
El proper 23 de desembre a la Pista Municipal
d’Atletisme tindrà lloc el XI Campionat Local
Masculí i el VI Campionat Local Femení de
Marxa. La competició, organitzada pel Club
Atletisme Sant Celoni, començarà a les 10
del matí.



Sant Martí de Pertegàs,
la primitiva parròquia
de la vila
La capella de Sant Martí de Pertegàs, situada
al parc de la Rectoria Vella, va ser la primera
església parroquial del terme, fins que es va
construir la actual al carrer Major entre els
segles XVII i XVIII. Els primers documents que
fan referència a l'església són de 1031 i 1044,
i l'any 1106 el bisbe Berenguer de Barcelona
la va tornar a consagrar. Aleshores el nucli
urbà encara no estava format, i el terme no
s'anomenava Sant Celoni sinó Pertegàs, nom
de l'afluent de la Tordera que passa a prop de
la capella. Els celonins habitaven en masies
disperses i es trobaven els diumenges a
l'església, on celebraven el culte i també resolien
els problemes comuns.

L'edifici originari era una església romànica
senzilla d'una nau amb coberta de volta de
canó apuntat, que és la part que s'ha conservat.
L'absis romànic primitiu s'enderrocà cap a
1500 per construir una nova sagristia darrere

l'altar. Justament les darreres intervencions
arqueològiques han posat al descobert la base
semicircular de l'absis i el perímetre de la
sagristia que el va substituir.

Durant l'època medieval el poble de Sant
Celoni va anar creixent, aprofitant la seva bona
situació al peu del camí ral, a mig camí entre
Barcelona i Girona. Amb l'increment de
població l'esglesiola romànica va quedar petita
i durant la segona meitat dels segle XIV, en
època gòtica, es van dur a terme importants
reformes i ampliacions per augmentar la seva
capacitat. Aleshores es van construir dues naus
laterals, obertes a la central amb sengles grans
arcades, que ara estan tapiades. També es van
bastir capelles laterals i el finestral gòtic de la
façana principal. Actualment són visibles la
base de la nau esquerra i una capella gràcies
a les excavacions arqueològiques que s'hi han
practicat. La nau de la dreta, que no s'ha
excavat, devia ser similar i s'hi obrien diverses
capelles més.

Durant la segona meitat del segle XV i a
començament del següent es van produïr
noves actuacions, però en el segle XVIII va
començar la decadència de Sant Martí de
Pertegàs, després de traslladar la parròquia a
la nova església el 1703. El nou temple barroc
es va construir al mig de la vila per facilitar
l'accés dels fidels. L'església de Sant Martí de
Pertegàs havia quedat altra cop petita i cada
vegada estava més allunyada de la vila, que
creixia al llarg del carrer Major. En aquesta
època es va anar abandonant fins que les naus
i capelles laterals s'enrunaren. A finals del
segle XVIII s'anomenava capella de Sant
Erasme perquè s'hi venerava aquest sant.

Es conserven fragments de dos importants
retaules gòtics procedents de capelles d’aquesta
església. El de Sant Vicenç, de la segona meitat
del segle XIV, s'atribueix a Ramon Destorrents
i es conserva al Museu Diocesà de Barcelona
(Pia Almoina). Les taules superiors del retaule
de Santa Anna, encarregat a Jaume Huguet
cap a l'any 1470, són al Museu Nacional d'Art
de Catalunya (Montjuïc).
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Passegem pel... Sant Celoni medieval

Malmeten els esgrafiats de la façana de l’església
Uns brètols van malmetre a finals de novembre una part dels esgrafiats de la façana barroca de l’església de Sant Martí de Sant Celoni.
Els esgrafiats, que daten del 1762, són considerats una de les peces del barroc més importants de Catalunya. L’Ajuntament conjutament amb
la parròquia valoraran com atendre la reparació dels desperfectes.
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Santa Cecília a
l’Escola de Música
L’Escola de Música va celebrar el 22 de
novembre la diada de Santa Cecília, patrona
de la Música amb una programació especial.
Els més petits van gaudir d’una sessió de
cinema musical de la factoria Disney.
Seguidament i per a totes les edats, el conjunt
de vent  Wind Orchestral de Munkedal (Suècia),
format per nois i noies de 13 a 16 anys, van
oferir un excel·lent concert a base de marxes
i música d’Abba, Beatles, etc

Nova temporada de Sessions’n’sona
El grup guanyador del concurs Sant Celoni Sona 2007, British Bacon, va presentar dissabte 24
de novembre a la Sala Petita de l’Ateneu el seu treball enregistrat. A més de l’actuació de British
Bacon es va poder sentir la música de La célula durmiente, guanyadors del Sant Celoni Sona
2006.  Amb aquest concert s’ha marcat el tret de sortida de la nova temporada de Sessions’n’sona,
els concerts de música jove dels grups locals.

Propera data: dissabte 8 de desembre amb l’actuació de Las aves,  Edmundo Marino i un tercer
grup convidat.

Nadal musical
Cada any quan s’acosten les festes de Nadal,
l’Escola Municipal de Música es mobilitza per
organitzar les diferents activitats adients a
l’època. Dimecres 19 a les 8 del vespre, els
alumnes d’instrument faran una audició
especial de 8 a 9, dedicada al Nadal. El matí
de Sant Esteve, com ja és tradicional, tots els
alumnes de sensorial, inicial i cançó oferiran
el concert de Nadales. I finalment, durant la
darrera setmana de l’any, l’Escola de Música
portarà la música de Nadal al Geriàtric, a
l’Hospital i al Centre neurològic Sant Armenter.

El passat 24 d’octubre es va reunir el
plenari del Consell Escolar Municipal i,
entre d’altres, es van tractar els temes
següents:

1. Les dades del cens escolar 07 – 08
posen de manifest, com en els darrers
anys, el creixement continu del nombre
d’habitants del municipi que es manifesta
en l’increment del nombre de nens i nenes
matriculats als centres d’ensenyament
del municipi. Es tracta de l’augment més
significatiu d’alumnat dels últims anys
(110 alumnes més que el curs passat).
L’augment és significatiu a tots els nivells
educatius. Cal fer un esment especial a
l’augment dels alumnes que es matriculen
a batxillerat i cicles formatius a l’IES Baix
Montseny.

2. La guia educativa del municipi per al
curs 08 –  09 arribarà a totes les cases
unes setmanes abans de l’inici de les
preinscripcions del curs.

3. Les activitats educatives que promou
l’Ajuntament per cadascú dels cicles
educatius. Enguany portarà 3 activitats
per cicle: una, de teatre; una, de música
i, una, de dansa. Com cada any es promou
des de la biblioteca l’Escorxador activitats
de promoció de la lectura i des del Centre
Municipal d’Expressió s’ofereixen
audicions guiades per a tots els cursos.

4. La valoració del primer any de
funcionament de l’Oficina Municipal
d’Escolarització: - Durant el període de
presentació de sol·licituds les famílies

han optat per informar-se als centres i
l’OME ha informat a un petit nombre de
famílies, sobre un 12 % del total de
famílies de P-3 que han fet preinscripció
als centres educatius de Sant Celoni; -
226 famílies han optat per fer consultes
a l’OME fora del període ordinari.

5. Propostes per millorar la preinscripció
i matriculació del curs 08 – 09. En relació
al treball que ha fet l’OME i la subcomissió
d’escolaritazació es presenten un seguit
de millores en la informació a les famílies
i els procediments d’escolarització.

6. Presentació de la memòria del Pla
Educatiu d’Entorn del curs 06 – 07 i es
destaca que els bons resultats aconseguits
han estat gràcies a les ganes de treballar
i a la bona predisposició dels centres
educatius, de les AMPA i de l’administració
educativa en general (EAP, CRP, inspecció
educativa, serveis socials...). Es presenta
el projecte d’actuacions del curs 07 – 08.

7. S’informa del començament de les
obres de l’Escola Bressol Municipal i de
la previsió de poder- la posar en
funcionament durant el primer trimestre
del curs 08 – 09.

8. El representant del Col·legi La Salle
explica que aquest curs s’ha posat en
funcionament una Unitat de Suport a
l’Educació Especial. Es tracta d’una aula
amb dues professionals per atendre 6
infants amb dèficits cognitius, potenciant
l’escolarització d’aquests infants dins els
centre ordinaris.

El curs passat, l’AMPA de l’escola va construir aquest
gegantó, en Soler de Vilardell

El nou CEIP ja té nom
El Consell Escolar del nou CEIP va aprovar el
passat dimarts 23 d’octubre el nom definitiu
de l’escola que serà CEIP Soler de Vilardell, un
nom molt lligat al territori. El nom del nou CEIP
fa èmfasi en la cultura local com a element
d’identitat de tots els que vivim a Sant Celoni,
com a element de coneixement del nostre
entorn natural i com a element de coneixement
dels valors de convivència que ens han de regir.

Consell Escolar Municipal

Tornen Els Pastorets
a l’Ateneu
Aquest Nadal tornen Els Pastorets a l’Ateneu, després d’un
any d’absència.

El grup teatral Rebrot amb col·laboració de diferents entitats
celonines tornaran a oferir aquesta tradicional peça teatral.
Si voleu passar una tarda de teatre divertida i amb família,
per Sant Esteve o per Cap d'Any, Els Pastorets a l’Ateneu a
les 6 de la tarda.

VENDA D' ENTRADES ANTICIPADES:
Dilluns 17 i dimarts 18 de desembre de 7 a 8 del vespre
(taquilles de l'Ateneu) ctra. Vella, 25
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Biblioteca - Oficina de català

La Biblioteca l’Escorxador estarà tancada
del 24 de desembre fins l’1 de gener,
ambdós inclosos.

Més enllà de les responsabilitats de l’activitat industrial en l’estalvi d’energia, periòdicament
els organismes competents ens recorden algunes mesures que fomenten la utilització
racional de l’energia també a la llar.

Per començar, ens recomanen l’ús d’energies renovables com ara l’energia solar, ja
sigui tèrmica o fotovoltaica. Amb la instal·lació en els edificis de captadors solars
aprofitarem els raigs de sol per obtenir aigua calenta, calefacció o fins i tot electricitat.
Es tracta d’energies netes que no generen residus i tenen un impacte ambiental baix.

Pel que fa a solucions encara més a l’abast, hauríem de procurar un bon aïllament tèrmic en
els tancaments, per a reduir les pèrdues de calor. I substituir les làmpades d’incandescència
per làmpades fluorescents compactes, també anomenades làmpades de baix consum, que
gasten aproximadament cinc vegades menys i duren deu vegades més.

Encara que sé que vosaltres potser tindreu un punt
de vista divergent del meu, crec que aquest any m’he
portat decididament millor que no els anteriors.

I no hem d’oblidar que qualsevol pràctica que fomenti
el reciclatge ens ajudarà, en definitiva, a l’estalvi. Per
exemple, podem establir un sistema que filtri les aigües
grises de manera que es puguin reutilitzar en altres
usos domèstics que no necessiten aigua potable, com
ara regar les plantes, rentar el cotxe o omplir el dipòsit

del vàter. O també, acumular els residus vegetals i orgànics en un compostador i evitar
així que s’hagin de processar en una planta de tractament.

Mostra documental
amb motiu del dia
contra la violència
de gènere
Fins al 15 de desembre podeu consultar
l’exposició bibliogràfica i d’altres recursos
informatius que s’ha preparat amb motiu del
Dia contra la violència de gènere. D’aquesta
manera, la Biblioteca ha contribuït als diversos
actes que s’han estat celebrant a Sant Celoni.
L’exposició consta d’una selecció de 20 llibres
i 8 audiovisuals que posen de manifest l’ampli
ressò que aquest tema té en la nostra societat.
La documentació estàpensada per a la consulta
de joves i adults i, encara que estigui exposada,
està disponible per al préstec públic.

Novetats de
lectures infantils
recomanades per a
les vacances d’hivern
- Correlluna, d’Elia Barceló. Novel·la per a
joves sobre una història d’amor que va quedar
tallada per la desgràcia i per una maledicció
a la Castella de fa 1000 anys... Premi Edebé
de Literatura Juvenil.

- Els perfectes, de Rodrigo Muñoz Avia. Llibre
per a infants a partir de 10 anys que tracta
sobre una família sense defectes: us ho
imagineu? Premi Edebé de literatura infantil.

- Fúria, de Patxi Zubizarreta. Lectura per als
infants d’entre 6 i 10 anys. Destaquen amb
força les il·lustracions d’Elena Odriozola.

- La presonera del desert, de Christian Jolibois.
Princeses en perill? La intrèpida Aglaè i el seu
majordom Napoleó estan disposats a recórrer
el món i a enfrontar-se a tots els perills.

- L’oncle Xesc i el jersei verd, de Ricardo
Alcántara i Sebastià Serra. Lectura per als
més petits. Col·lecció recomanable sobretot
pels comentaris educatius de la darrera part
(en aquest cas sobre la tossuderia).

- Bernat, l’amoïnat, d’Anthony Browne.
Especialment destacable per les il·lustracions.
Lectura per als més petits de la casa.

Més de 250 persones
han fet ús de la sala
d’estudis!
A la biblioteca disposeu d’una sala amb
capacitat per a 16 persones. L’objectiu d’aquest
espai és facilitar un espai per a l’estudi a aquelles
persones que per la raó que sigui no poden
disposar d’altres espais.

Per utilitzar la sala heu de passar prèviament
pel taulell de l’entrada, des d’on es controla
l’aforament de l’espai, i deixar-hi el vostre
carnet d’usuari. L’horari de funcionament de
la sala és de 2/4 de 4 a 2/4 de 9 les tardes de
dilluns a divendres, i els matins de dimecres
i dissabtes, de 10 a 1h.

L’expressió
la quinta forca
Al principi del segle XIX, a Barcelona hi
havia quatre forques on penjaven els
delinqüents condemnats a pena capital.
En aquells temps se’n
va fer una cinquena al
turó de la Trinitat, que
a l’època era un indret
molt llunyà, i d’aquí
ve la dita d’estar un
lloc a la quinta forca.

Horari
especial
de Nadal

Estalviem energia

L’apunt de Català

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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- Durant aquests dies de festa a la
plaça de la Vila hi haurà
instal·lada una pista de gel

sintètic. S’inaugura el proper
14 de desembre, a les 7 del

vespre i compta amb la
col·laboració de la
Unió de Botiguers i
Comerciants de Sant
Celoni i del Club Patí

Sant Celoni/Secció
Patinatge Artístic.

- El Caga Tió el dilluns 24 de desembre, a les
6 de la tarda, a la Plaça de la Vila amb un
regal per a tothom És un espectacle infantil
a càrrec de la companyia Els Mortimers i
després el CAGA TIÓ.

- La tradicional cantada de nadales dels alumnes
de l’escola municipal de música, el dia de
Sant Esteve, a les 12 del migdia, a l’Ateneu.

- La festa del cap d’any arriba novament a
Sant Celoni. El canvi d’any es farà a la plaça
de l’església amb les 12 campades a càrrec
de Vatua l’Olla i seguidament un cercavila
amb Fanky l’Olla per arribar fins al pavelló.
La festa continuarà amb l’Orquestra Cimarron
i el DJ Sul.

- El parc de nadal, els dies 3, 4 i 5 de gener
oferirà activitats de lleure per a tota la família:
aventura, tallers, espectacles, ludoteca,etc. A
més durant aquests tres dies hi haurà un
programa d’activitats diverses organitzades
per entitats i empreses del municipi. L’escola

de ceràmica Jorca oferirà un taller de ceràmica,
la colla de diables farà un
petit correfoc, l’empresa
Donda Bikes muntarà un
circuit de salts i trials de
bicicletes, l’entitat del tir amb
arc ensenyarà a tirar amb l’arc,
geganters, sardanistes,
l’Escola
Municipal
de
Música....
ampliaran el
programa
d’activitats.

Barraques d’entitats
per a les festes de Cap
d’Any i Carnestoltes
Des de l’Ajuntament de Sant Celoni i amb l’acord
de la comissió de barraques es vol planificar el
servei de barres per les festes de Cap d’Any i
Carnestoltes. Per aquest motiu es convoca a
totes les entitats que estiguin interessades a
una reunió el proper dijous dia 20 desembre
a les 19.30h a La Rentadora (espai de lleure
i cultura), edifici El Safareig (c. Campins, 24)

Tal com es preveu en la normativa vigent es
farà un sorteig amb totes les entitats interessades
d’on sortiran dues entitats per fer les barres de
la festa de Cap d’Any, aquestes entitats estaran
excloses del sorteig per escollir les dues entitats
que s’encarregaran de les barres de Carnestoltes.

Per a qualsevol informació o aclariment us
podeu adreçar a La Rentadora (espai de lleure
i cultura) de 17 a 20 hores, a/e:
larentadora@santceloni.cat Tel. 93 864 12 28.

Festes de Nadal,
Cap d’Any i Reis

danistes,

El programa d’activitats de Nadal, Cap d’Any i Reis s’inicia el 14 de desembre i s’allarga fins al 13 de gener.
Hi ha un recull important de propostes pensant amb tothom, i molt especialment amb els nens i nenes.
Enguany hi ha algunes novetats destacades:

TINATGE
PAT

A T I N AT
PISTA

I N A T G E

STA

GEN A
T G

CAP D’ANY

Pista de gel

PATINATGE
PAT

P A T I N AT
PISTA

T I N A TGE

PISTA

Pista de gel
Del 15 de desembre de 2007
al 4 de gener de 2008

EN A

Pista de patinatge (gel sintètic) de 240 m2

Horari:

Matí de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 del migdia
Tarda de 2/4 de 5 a 2/4 de 9 del vespre
Excepte els matins dels dies 25 de desembre de 2007
i 1 de gener de 2008 que estarà tancada

Preu: 4 euros (inclou lloguer de patins)
Cal portar guants

Plaça de la Vila

Festes
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Festes

Grup de teatre Tramoia de Sant Celoni
Per segon any consecutiu el grup de teatre Tramoia de Sant Celoni ha estat dels més destacats en la Vª edició del concurs de teatre de
comèdia CIUTAT DE CULLERA (País Valencià) que ha finalitzat aquest diumenge dia 25 de Novembre. Amb la presència en la cerimonia
de  Mª Luisa Merlo i Gabino Diego, entre d'altres personalitats implicades en el teatre en llengua catalana al País Valencià, la nit prometia

emocions fortes en un certamen que enguany presentava un gran
cartell.

COSES PROHIBIDES, ha estat l'obra que el grup de teatre Tramoia
de Sant Celoni ha presentat en aquest prestigiós concurs en pro de
la llengua catalana; i amb el qual el grup celoní ha obtingut una
menció especial per l'ús de la llengua. Aquesta va ser la primera
alegria de la nit que es completaria amb quatre premis més que
situarien a Tramoia frec a frec amb els guanyadors del certamen, el
grup "el Molinet" (País Valencià) amb la seva versió de "El malalt
imaginari".
actriu principal, Ivette Sánchez (Tramoia) va ser finalista en el
mateix premi; Jordi Serrat (Tramoia) va ser goardonat amb el premi
al millor director del concurs, i el grup de teatre Tramoia va obtenir
també el 1er premi a la millor ambientació escènica, a més d'ésser
premiat com a 2ª millor obra de l'edició d'enguany del concurs de
teatre de comèdia CIUTAT DE CULLERA.

Festes de Sant Martí en imatges

Atraccions de grans dimensions a l’espai de Fires

Gimcana de carruatges de cavallDemostració d’oficis a la Fira Artesana de Sant Martí Sandra March omple l’Ateneu amb el seu concert

Exhibició canina a la Plaça de la Vila

Hotel Cochambre va fer ballar a un nombrós públic
a la Sala Gran de l’Ateneu

XXIII Concurs d’Allioli Vila de Sant Celoni

Gran participació a la 8a Mostra d’Arts al Carrer

Entitats
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Associació de donants del Vallès Oriental
El banc de sang, que es va instal·lar el darrer cap de setmana de
novembre a Can Ramis, va recollir 150 bosses, 6 més que l'any
anterior. De les 163 persones que van participar-hi, 13 no van
poder ser donants perquè, o bé estaven encostipats, prenien algun
medicament o havien viatjat a països exòtics. El resum de l´any és
molt positiu: entre les 4 campanyes del 2007, hi ha hagut 715
donants i s´han recollit 65 bosses més que durant el 2006. De
cara l´any vinent, el banc de sang tornarà a Sant Celoni a finals
de març, al juny, a l´agost i al novembre.

Creu Roja Sant Celoni i Baix Montseny
El passat dissabte 24 de novembre  l’Oficina Comarcal de  Sant
Celoni i Baix Montseny varen inaugurar el nou vehicle de transport
adaptat de vuit places, dues de les quals són per cadires de rodes.
Aquest vehicle ha estat patrocinat, en la totalitat, per empreses del
Baix Montseny. Dita inauguració hi varen assistir, el comitè, amb el
seu President al cap davant, autoritats locals, alcalde i regidors i també
un gran nombre de voluntaris i veïns de La Vila. Després de la
inauguració, es passà a la sala d’exposició de La Caixa de Manlleu a
Sant Celoni per fer la presentació del projecte SIMAP.

Secció de Patinatge Artístic
del Club Patí Sant Celoni
En nom de la Secció de Patinatge Artístic del Club Patí Sant Celoni,
volem donar-vos les gràcies per la vostra gran col·laboració durant
els esdeveniments que han portat a terme la consecució del
Campionat del Món.

La rebuda oferta a tota l’expedició del patinatge artístic ha estat
meravellosa i ens omple d’orgull.

Trup de Nassos ....10  anys després
Trup de Nassos és una associació de La Batllòria (Sant Celoni) que
forma part de Pallassoss Sense Fronteres. Aquest passat agost ha
participat en el Xè Festival de l'Amistat de Gorazde (Bòsnia).

Aquest festival s'organitza des del primer any de la fi de la guerra.
Els organitzadors volien fer arribar la normalitat a Gorazde mitjançant
la cultura i la tradició de tots els països que van estar al seu costat
durant la guerra.

Els components de Trup de Nassos han estat en diferents ocasions
per la zona dels balcans. Començant per 1994 que van estar a Mostar
i la darrera aquest agost per Gorazde. Cada cop que hi han tornat,
han anat veient canvis. La reparació de les infraestructures (carreteras,
ponts...), la reconstrucció de les cases (de qui havia tornat) i en el
ritme de vida de la gent (les criatures a escola i els grans a la feina).

Qualsevol persona que hagués anat al Xè Festival de Gorazde, pensaria
que ja no queda cap rastre visible de la guerra. Els 24 països participants
en el Festival, la despesa de llums i sò per als diferents concerts i
l'ambient en general que es respirava a Gorazde, així ho podien fer
sentir.

Aprofitant el viatge per a participar al Festival, Trup va estar fent
espectacles per diferents poblacions de la zona.

Si llegim fins aquí i ens preguntéssin si encara queden camps de
refugiats, la resposta lògica seria que NO !!. Doncs si, encara queden
camps de refugiats. Gent que tot just tenen un sostre on viure i gairebé
res més, Gent que no pertanyen a cap lloc, que no poden tornar a
casa seva. Gent que no tenen a ningú que vetlli pels seus drets ni els
demani que acomplexin amb els seus deures, ningú que es preocupi
per a cobrir les seves necessitats bàsiques. Gent que no viuen, que
mal-sobreviuen després de 10 anys d'haver-se acabat la guerra.

Tot això no vol dir que el Festival no estigués bé. El poble de Gorazde
i la seva gent han fet un gran esforç per a organitzar cada any una
mica millor el seu Festival de l'Amistat. Sensillament que les coses
evolucionen a diferents ritmes, uns d'acceptables i d'altre totalment
inacceptables

Trup de Nassos seguirà anant als balcans i on faci falta. La llàstima és
que faci TANTA falta.

Tona Clapés

Entitats

Espai d'opinió ciutadana
- Les cartes trameses a aquesta secció han de ser breus, no poden excedir de 15 ratlles mecanografiades.
- És imprescindible que a l'original hi figurin el domicili, el telèfon i el número de DNI o passaport de l'autor.
- No es publicaran cartes signades amb pseudònim ni amb inicials.
- Els textos s'han d'adreçar a l'Ajuntament, plaça de la Vila, 1, 08470 Sant Celoni o a comunicacio@santceloni.org.
- A cada edició se'n publicaran dues.
- El contingut ha de partir del ple respecte a persones i organitzacions.
- L'informatiu es reserva el dret de no publicar les que no compleixin aquests requeriments.
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Subvencions

Àrea de
Comunitat

Qualsevol oficina
de Acció Social i
Ciutadania

Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Informació Tramitació

Sol·licitud de la
prestació econòmica
per infant a càrrec i
de la prestació
econòmica per
part,adopció o
acolliment múltiple
per a l’any 2007

Fins el 31
de desembre
de 2007

Totes les famílies amb
infants beneficiaris:
- nens/es nats l’any 2007
- nen/es menors de 3 anys
- nens/es menors de 6 anys

si formen part de família
nombrosa o
monoparental

Àrea Comunitat

OAC

www.gencat.cat

Àrea Comunitat

OAC

Qualsevol oficina de
Acció Social i
Ciutadania

Sol·licitud del
Títol de família
nombrosa

Indefinit Totes les famílies amb 3
infants o més, i famílies
amb 2 infants quan un
d’ells tingui reconegut un
grau de disminució

Àrea de Comunitat

OAC

www.gencat.cat

Àrea Comunitat

OAC

Qualsevol oficina de
Acció Social i
Ciutadania

Sol·licitud i Revisió de
grau de disminució

Indefinit Totes les persones en
necessitat de reconèixer el
seu grau de disminució

Àrea de Comunitat

OAC

www.gencat.cat

Àrea de Comunitat

OAC

Qualsevol oficina
de Acció Social i
Ciutadania

Àrea de Comunitat

Qualsevol oficina de
Acció Social i
Ciutadania

Programa “Noces d’Or” Indefinit Matrimonis que
celebren els 50è
aniversari de casament

Àrea de Comunitat

www.gencat.cat

Àrea Comunitat

OAC

Qualsevol oficina
de Acció Social i
Ciutadania

imserso

Programa
Termalisme
Social

Fins el 16
de maig

Pensionistes majors
de 60 anys

Àrea Comunitat

OAC

ww.seg-social.es/imserso

Àrea de
Comunitat

Qualsevol oficina
de Acció Social i
Ciutadania

Sol·licitud de
reconeixement de la
situació de dependència
i del dret als serveis i
prestacions vinculades

Indefinit Persones amb
problemes de
dependència
vinculats a la
mobilitat

Àrea de Comunitat

www.gencat.cat

Sol·licitud de
prestació econòmica
per al manteniment
de les despeses de la
llar dels cònjuges o
familiars supervivents

Indefinit - Ser pensionista prestació
de les prestacions de mort
i supervivència o favor de
familiars del sistema de la
Seguretat Social

- Disposar d’uns ingressos,
per tots els conceptes,
iguals o inferior a 7.948,10
euros (2007)

- No ser usuari/a d’una
prestació de serveis
d’acolliment residencial,
sanitari o anàloga.

Àrea de Comunitat

www.gencat.cat



T’agradaria conrear un hort a
Sant Celoni i la Batllòria?

23* 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.

Voldríem saber...
El present Equip de Govern municipal de Convergència
i Unió i la formació que li dóna suport amb dos regidors
(CUP), mitjançant l'Acord d'investidura i governabilitat,
s'han proposat convertir-se en exemple d'una actuació
meditada al servei de la vila. En tot cas, aquest deu ser
el seu propòsit. Estiguin segurs que la gent d'Esquerra
Republicana de Catalunya a Sant Celoni vol contribuir a
garantir la seva bona gestió. Per això, ens demanem si
algunes de les darreres decisions que han pres han estat
prou encertades. N'oferim un exemple, tret dels darrers
augments de taxes aprovats en Ple municipal.

Ens van fer entendre que els increments responien a dos
criteris bàsics. En primer lloc, que l'import de la taxa
s'aproximés cada cop més al cost real del servei prestat
(el cas de la recollida d'escombraries). I en segon lloc,
que la taxa actués com un mecanisme dissuasori o punitiu
en aquelles activitats que poguessin resultar molestes o
perjudicials per al veïnat. L'increment en l'impost de
circulació de motocicletes deu respondre a aquest segon
criteri. Ara bé, no acabem de veure clar que els
inconvenients ocasionats per la proliferació de motocicletes
no es puguin regular millor fent controls periòdics de
contaminació acústica als vehicles molestos i penalitzant
els infractors. Més encara quan els vehicles que, segons
els experts, més contaminen l'aire que respirem i l'espai
acústic (quads i quatre per quatres) no pateixen cap
augment percentual de taxes. Així que... quina és la lògica
per la qual es guia la coalició entre exrevolucionaris i
centristes? Pretenen fer diana tirant trets a les fosques?

Els agrairíem que aclarissin a la població de Sant Celoni
quines són les seves prioritats en aquestes qüestions.
Perquè, en aquest moment, la seva actuació provoca més
preguntes que les que seguramenty pretenia respondre.

Ens acomiadem informant l'electorat celoní del procés
de debat intern que durà, ben aviat, a la reorganització
de la nostra secció local.

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

Rigor, transparència i bon humor!
Des del grup municipal de CIU tenim clar que estem
governant -que no és altra cosa que treballar perquè el
nostre poble i la seva gent progressi- perquè Sant Celoni
volia un canvi, tant de govern com d’estil. I tenim clar
que amb aquest compromís i responsabilitat, la nostra
feina ha de ser rigorosa, transparent i sense
sensacionalismes. Per tant, el que no farem serà anunciar
inicis d’obres i projectes quan encara no estan a punt,
que és el que ens hem trobat. Així mateix, també serem
seriosos i curosos amb la informació de l’estat de
l’economia del consistori: no es pot parlar de 8 milions
d’euros a la caixa i obviar que l’Ajuntament té un deute
de 10 milions i que, a més d’aquest deute, la majoria del
8 milions estan compromesos i la resta té un calaix ple
de factures per fer-hi front.

En aquests primers 6 mesos els regidors i regidores
s’han posat al dia ràpidament i hi ha hagut bones
actuacions i novetats en molts àmbits: cultura,
sensibilització social i solidaritat, identitat nacional,
educació i formació permanent, habitatge protegit,
seguretat, millora en l’ordre i celeritat de les obres i de
la cura de l’espai públic, optimització de recursos, etc.
Hem iniciat les obres de la nova llar d’infants, del nou
tanatori, la urbanització del carrer Jacint Verdaguer, l’inici
de les obres preparatòries per la construcció del segon
túnel d’entrada pel carrer del doctor Trueta i l’aprovació
històrica i tan desitjada del projecte d’urbanització del
Turó, entre d’altres. Això no són promeses, són fets,
iniciats per l’actual equip de govern de CiU i assumint-
ne la responsabilitat.

El grup municipal de CiU treballa intensament, sense
massa soroll ni estridències, amb la certesa que la feina
ben feta dóna fruits. I qualsevol cop de mà hi serà
molt benvingut.

Grup municipal de CiU
www.ciu.info/santceloni

L’objectiu: volem conèixer
les idees de la gent
ICV està en ple procés de preparació del seu programa
per a les eleccions generals de 2008. Com sabeu un dels
nostres compromisos més ferms és amb la participació
de la ciutadania. Per això, com hem fet en altres ocasions,
obrim l’elaboració d’aquest programa a l‘opinió de totes
aquelles persones que vulguin dir la seva.
Amb aquest objectiu hem endegat un procés participatiu
que s’ha iniciat amb la recollida de propostes per part
dels diferents àmbits d’ICV. Ara ens agradaria saber
l‘opinió de tothom qui vulgui, com més gent millor,
perquè estem convençuts que serà la manera d’enriquir
i millorar, encara més, el nostre programa. Per això et
convidem a què ens facis arribar la teva opinió sobre
aquest conjunt de propostes i que, fins i tot, en plantegis
de noves. De la valoració i les aportacions que recollim,
i en funció de les valoracions que hagin expressat els
participants, n’extraurem les principals prioritats d’ICV
per a les properes eleccions generals. Aquestes prioritats
seran finalment discutides i aprovades en una convenció
programàtica el proper gener i esdevindran el nostre
compromís amb la ciutadania per a la propera legislatura.

ICV ha posat en funcionament a la disposició dels
ciutadans i ciutadanes una web, www.idees2008.cat,
un correu electrònic, info@idees2008.cat i un telèfon
gratuït, 900 101 775, perquè pugueu dir la vostra en
aquest procés.

La participació no és un instrument de màrqueting. Tenim
la ferma convicció que les persones han de ser les
protagonistes de la política. No es tracta només
d’apropar la política als ciutadans i a les ciutadanes, sinó
que aquests en siguin els i les protagonistes. No cal ser
un expert o una experta, tant se val la formació que es
tingui. Volem saber la teva la opinió com a ciutadà o
ciutadana.

ICV Sant Celoni
icv@santceloni.gmail.com

Una pujada injustificable
de les escombraries
L’actual govern de CIU, amb el suport de la CUP, vol
augmentar gairebé un 8% la taxa de recollida
d’escombraries, Aquesta pujada, molt per sobre de l’IPC,
 no es justifica de cap de les maneres. Els ciutadans no han
de suportar una pressió fiscal indiscriminada i l’Ajuntament
té l‘obligació de buscar fórmules imaginatives que permetin
l‘obtenció dels recursos econòmics necessaris per fer front
a les despeses que es generen.

És per aquest motiu que des del Grup Municipal Socialista
hem fet propostes molt concretes, que no penalitzin el
ciutadà,  propostes de bonificacions i exempcions, adreçades
principalment als sectors més desprotegits econòmicament:

- En l’IBI per als habitatges de protecció oficial,  per a les
famílies nombroses i per als majors de 65 anys amb pocs
recursos econòmics proposem bonificacions del 90% de
l’impost. Som conscients de la necessitat d’incentivar el
lloguer de pisos desocupats i proposem la bonificació de
l’IBI per a aquells pisos que entrin a formar part de la
borsa d’habitatge de lloguer.

- En l’impost d’escombraries, també per a aquests sectors,
proposem igualment una bonificació del 90%.

-Volem potenciar el principi de desenvolupament i
sostenibilitat, tot incrementant les reduccions, bonificacions
i exempcions en casos d’implantació i ús d’energies
renovables en els immobles destinats a habitatges.

-Volen incentivar  la creació de llocs de treball estables i és
per això que proposem bonificacions en l’Impost d’Activitats
Econòmiques per a aquelles empreses que fomentin la
contractació fixa.

Demanem a l’actual govern municipal i als seus socis
sensibilitat i capacitat de reflexió, que no porti endavant
aquesta pujada d’impostos i que tingui en compte les
nostres propostes per tal de millorar la qualitat de vida dels
ciutadans.

Grup Municipal del PSC

Si estàs interessat/da en organitzar

i participar d’aquest projecte envia

un correu electrònic a

hortmunicipal@hotmail.com

o truca’ns al 678 89 17 92

/ 646 26 91 35, o també ens pots

escriure al local de la CUP (carrer

de Sant Josep núm. 76, 08470 de

Sant Celoni).

Comissió de Cultura,
Educació i Esports de la
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Desembre
Farmàcies de guàrdia

29
30

Sancho

Chanut

Casas

Exposicions

Vigas - Cardona

Draper

Dissabte, 1 de desembre

Donació de sang
 Matí de 10 a 2 i tarda de 5 a 9
 A Can Ramis

Organitza: Associació de Donants de Sang del Vallès
Oriental amb col·laboració de Creu Roja

Taller de decoracions de nadal
 A 2/4 d’11 del matí
 A la Biblioteca l’Escorxador

Dia internacional contra la Sida
 A les 5 de la tarda   A la Plaça de la Vila

Organitza: Joventuts Socialistes

Concert 7è aniversari Casal Quico Sabaté
Amb els grups: Habeas Corpus, Revolta 21,
Moksha, Insershow, Le Pim Pam Pum

 A les 9 del vespre
 A la pista coberta Camp Municipal d’Esports

Organitza: Casal Independentista Quico Sabaté

Diumenge, 2 de desembre

Sender GR-92
Hortsavinyà- Vallgorguina-Sant Celoni

 A 2/4 de 8 del matí
 A la Plaça Comte del Montseny

Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

Cinema a l’Ateneu
 A les 6 de la tarda
 A la Sala Petita de l’Ateneu

Dimecres, 5 de desembre

Inauguració de l’exposició Punts de
Reflexió: les violències contra les dones

 A 2/4 de 7 de la tarda   A Can Ramis

Dissabte, 8 de desembre

Sessions ‘n’ sona
Las Aves i Edmundo Marino

 A les 11 de la nit
 A la Sala Petita de l’Ateneu

Dijous, 13 de desembre

Exposició: Pessebre i projecció de fotos
(oberta 13, 14, 15 i 16 de desembre i del
21 desembre a l’1 de gener)

 De 5 a 8 de la tarda
 A la Capella de l’Hospital Vell

Organitza: Associació de veïns del Barri de Vilanova

Taller de “Chi-Kung”

 A les 8 del vespre
 A la Biblioteca l’Escorxador

Organitza: Associació de dones progressistes
del Baix Montseny

Divendres, 14 de desembre

Festa Major d’Hivern de la Batllòria
Hora del conte

 A les 6 de la tarda
 A la Biblioteca de la Batllòria

Encesa solidària d’espelmes
 A 2/4 de 7 de la tarda
 A la Plaça de l’Església

Organitza: AEG Erol- La Salle – Proide

Inauguració de la pista de gel
 A les 7 del vespre
 A la Plaça de la Vila

Dissabte, 15 de desembre

Festa Major d’Hivern de la Batllòria

Contes i danses del món

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

Inauguració de l’exposició
La nevada de 1962, 45 anys després
Fotografies de Josep M. Cortina

 A les 7 del vespre
 A la Rectoria Vella

Diumenge, 16 de desembre

Festa Major d’Hivern de la Batllòria

Tradicional pujada del pessebre a les
agudes

 A 2/4 de 9 del matí
 A la Plaça Comte del Montseny

Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

Matí boig per la Marató
 A les 9 del matí   A la plaça de la Vila

Dilluns, 17 de desembre

Festa Major d’Hivern de la Batllòria

Dimarts, 18 de desembre

Entrega dels Premis Sant Celoni de les
Lletres 2007

 A les 7 de la tarda
 A la Sala de Plens de l’Ajuntament

Dimecres, 19 de desembre

Audició de Nadales

 A les 8 del vespre
 A la Sala Gran de l’Ateneu

Divendres, 21 de desembre

Nit de lletres
Tertúlia literària sobre Tòquio Blues d’Haruki
Murakami

 A les 9 del vespre  A l’Hotel Suís
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Concert de nadal
 A les 9 del vespre
 A la Sala Gran de l’Ateneu

Ombres de nadal
A càrrec de la Coral Briançó

 A 2/4 de 10 de la nit
 A la Sala Gran de l’Ateneu

Dissabte, 22 de desembre

Inauguració de l’exposició Miquel Deulofeu.
Pintures

 A 2/4 de 8 del vespre   A Can Ramis

Dilluns, 24 de desembre

Espectacle infantil i Caga tió
A càrrec de la companyia de Mortimers

 A les 6 de la tarda
 A la Plaça de la Vila

Dimecres, 26 de desembre

Nadales cantades

 A les 12 del migdia
 A la Sala Gran de l’Ateneu

Els Pastorets
A càrrec de Teatre Rebrot

 A les 6 de la tarda
 A la sala Gran de l’Ateneu

Els Pastorets
Versió de Folch i Torras

 A 2/4 de 7 de la tarda
 Al Teatre – Casal Pere Casals de Sant Esteve

de Palautordera
Organitza: l’Horitzó-Teatre

Divendres, 28 de desembre

Cantada de Nadales
A càrrec de grups de l’escola Municipal de
Música

 A les 11 del matí
 Al Centre Sociosanitari Verge del puig i

després a l’Hospital

Cantada de Nadales
A càrrec de grups de l’escola Municipal de
Música

 A les 6 de la tarda
 A l’Associació Neurològica Sant Ermenter

Dilluns, 31 de desembre

L’home dels nassos

 Durant tot el dia  Pels carrers del poble

Festa de Cap d’Any
Inici de les 12 campanades

 A la plaça de l’Església

Ball de nit
Amb l’Orquestra Cimarrón i i DJ Sul

 A 2/4 d’1 de la nit fins la matinada
 Al Pavelló Municipal d’Esports

Festa Major d’Hivern
de la Batllòria

Divendres, 14 de desembre

2n Campionat cartes Màgic
 A les 5 de la tarda  Centre Cívic les Casetes

Hora del conte: Un Nadal ple d'aventures,
amb Joan de Boer
Per a nens i nenes a partir de 4 anys

 A les 6 de la tarda  A la Biblioteca

Inauguració de l’exposició i entrega de
Premis del 1r concurs fotogràfic de la
Batllòria

 A 2/4 de 8 del vespre
 Al Centre Cívic del Carrer Major

Inauguració de l’exposició de minerals,
de la col·lecció de Josep Pinós Vila,
cedida al poble de la Batllòria

 A les 8 del vespre  Al Centre Cívic les Casetes

Xerrada i visita comentada
a l'Exposició de Minerals, a càrrec de Joan
Rosell, membre del grup Mineralògic Català

 A les 8 del vespre  Al Centre Cívic les Casetes

Quina, organitzada per la Colla de Geganters
de la Batllòria

 A les 9 del vespre  A la carpa

Dissabte, 15 de desembre

Partit de lliga de futbol 7 de la categoria
2a divisió BENJAMÍ

C.E. LA BATLLÒRIA “A” – C.E. CARDEDEU
 A les 11 del matí   Al Camp de Futbol

Farcell de jocs tradicionals
 A les 12 del migdia   A la carpa

Cercavila i xocolatada
 A les 4 de la tarda, Xemeneia de Can Pàmies
 A la plaça de l’Església

Organitza la cercavila: La Companyia
Organitza la xocolatada: C. Esportiu la Batllòria

Partitde lliga de futbol del campionat de
3a territorial entre els equips:
INACSA C.E. LA BATLLÒRIA – AMETLLA
VALLÈS, C.F.

 A 2/4 de 5 de la tarda
 Al Camp de Futbol

Organitza: Inacsa C.E. la Batllòria

Jocs infantils

 A 2/4 de 6 de la tarda
 A la plaça de l’Església

Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé

Escudellada popular
 A les 7 del vespre
 A la plaça de l’Església

Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé

Ball de nit amb l’orquestra
La Banda del Drac

 A les 11 de la nit   A la Carpa

Diumenge, 16 de desembre

Pista d’Scalèxtric

 A les 10 del matí   A la Carpa
Organitza: Escuderia la Batllòria

Ballada dels gegants de la Batllòria
 A les 12 del migdia
 A la plaça de l’Església

Sardanes
A càrrec de la Cobla Costa Brava

 A 2/4 d’1 del migdia
 A la plaça de l’Església

Parc infantil
amb 2 inflables,1 caseta de boles per als més
petits i un tobogan i 1 toro mecànic

 A les 4 de la tarda   Al pati de les escoles

Concert i ball de Festa Major
A càrrec de l’orquestra Costa Brava

 A les 6 de la tarda
 A la Carpa

Dilluns, 17 de desembre

Karaoke i ball amb DJ
A càrrec de Fanson Music i Antoni Cors

 A les 7 del vespre   A la Carpa

La nevada de 1962,
45 anys després
Fotografies de Josep M. Cortina

Del 15 de desembre de 2007
al 27 de gener de 2008
Horari:
dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre,
dilluns tancat; diumenges i festius de 2/4
de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre.
Dilluns, Nadal i Cap d’Any tancat

Vigas - Cardona

Vigas - Cardona

Vigas - Cardona

Vigas - Cardona

Vigas - Cardona
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Casas

Casas

Casas

Casas

Casas

Sancho

Sancho

Sancho

Sancho

Sancho

Chanut

Chanut

Chanut

Chanut

Chanut

Draper

Draper

Draper

Vigas - Cardona

Draper

Draper

Rectoria Vella

Can Ramis

Miquel Deulofeu. Pintures
Del 22 de desembre de 2007
al 6 de gener de 2008
Inauguració:
dissabte dia 22 a 2/4 de 8 del vespre

Amb l’actuació de l’Orquestra Sant Celoni

Horari:
de dijous a dissabte de 6 a 8 del vespre
diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 del
migdia i de 6 a 8 del vespre
Nadal i Cap d'Any, tancat.


