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L’ajuntament planifi ca les instal·lacions 
i equipaments esportius fi ns el 2015 
L’ajuntament de Sant Celoni ha promogut la redacció del Mapa d’Instal·lacions i Equipa-
ments Esportius Municipal (MIEM) que planifi ca les necessitats del municipi en aquest 
àmbit fi ns l’any 2015. Els elements més destacats del MIEM, són: el nou Pavelló del Cen-
tre Municipal d’Esports Sot de les Granotes –ja ens construcció-; el nou Pavelló de la Bat-
llòria -vinculat a l’Escola Montnegre que es preveu tirar endavant el marc de l’ampliació 
del centre-; les noves piscines a l’aire lliure –actualment s’està defi nint la ubicació-; una 
sala esportiva polivalent per la pràctica d’esports d’interior i un circuït de bicicletes. El pla 
preveu a més, diverses intervencions d’adequació o ampliació d’equipaments existents.

El MIEM es va presentar a la Generalitat perquè el tingués en compte com al·legació al Pla 
d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), elaborat per la Generalitat.

L’esport celoní 
puja al pòdium 
La celebració el passat 19 de juny d’un nou esdeveniment social i esportiu, anomenat 
Pòdium, de reconeixement al treball i als bons resultats de la gent que fa esport de com-
petició al municipi, ha posat de manifest el gran potencial que tenen Sant Celoni i la Bat-
llòria en aquest àmbit i l’excel·lent feina que duen a terme els clubs per reforçar els valors 
associats a l’activitat físico-esportiva: salut, cooperació, tenacitat, progressió... 

Els ajuntaments hi contribueixen també, essencialment, des de dues perspectives: posant a 
disposició  instal·lacions esportives i atorgant subvencions als clubs. Per actuar en aquests 
sentits, a més del coneixement del dia a dia, és interessant emprar instruments d’anàlisi i 
de planifi cació. Darrerament l’ajuntament de Sant Celoni s’ha dotat de dos d’aquests instru-
ments: l’Enquesta d’hàbits esportius i el Mapa d’instal·lacions esportives.

Es presenta l’enquesta d’hàbits 
esportius de Sant Celoni i la Batllòria
Gairebé la meitat del celonins i celonines fan esport 
de forma regular

El 15 de juny la Diputació de Barcelona va presentar a polítics i tècnics de l’ajuntament, 
l’Enquesta sobre els hàbits esportius de Sant Celoni i la Batllòria, que, a petició del mu-
nicipi, es va dur a terme l’estiu passat a una mostra de 600 persones majors de 16 anys. 
L’enquesta servirà per planifi car l’acció municipal en matèria de promoció de l’activitat 
física i l’esport durant els propers anys: nous programes, nous equipaments, noves mo-
dalitats esportives...
 
Segons l’enquesta, un 48,7% de les persones majors de 16 anys de Sant Celoni i la Bat-
llòria fan esport. Les activitats físiques més realitzades són: caminar (com exercici físic) 
amb un 47,7%, natació recreativa amb un 29 % i la gimnàstica de manteniment amb 
un 16,8%. Per sexes, són els homes amb un 87,3% qui fan més activitat física, mentre 
les dones, amb un 83,3% s’allunyen 6 punts de la mitjana catalana. L’edat de major rea-
lització d’activitats físico-esportives se situa a la franja dels 16 als 24 anys. Pel que fa als 
equipaments esportius municipals, els enquestats en fan una valoració molt positiva.
 
La consulta segueix els mateixos paràmetres de l’enquesta que va fer la Generalitat de 
Catalunya, el 2004, sobre els hàbits esportius de la gent de Catalunya. Per això, s’ha 
pogut comparar dades i verifi car que les de Sant Celoni són molt semblants a les del 
conjunt del país.

Ben amunt al pòdium!

Obrim aquest Informatiu amb energia. I és 
que al mes de juny a Sant Celoni ha pujat ben 
amunt al pòdium, amb la força i la il·lusió de 
tots els i les esportistes que fan del nostre un 
municipi més sa, més alegre i més viscut. Per 
molts anys!
 
També commemorem amb respecte i gratitud, 
els 30 anys del restabliment de la democràcia 
als nostres ajuntaments, recordant la tasca in-
gent de molts polítics, professionals i mem-
bres de la societat civil que ho han fet possible 
i renovant el compromís decidit i honest per 
seguir encarant nous reptes que ens permetin 
continuar aquesta bonica tasca col·lectiva de la 
gestió del bé comú.
 
Un altre tema cabdal que ens destaca el but-
lletí és l’aprovació de les inversions per aquest 
2009, amb conceptes il·lusionants com la re-
habilitació i reconversió de Can Ramis i de la 
Unió Batllòrienca i el nou pavelló esportiu del 
Sot de les Granotes.
 
I moltes coses més: la mostra d’entitats, la mos-
tra gastronòmica Tastets, el concurs de grups 
musicals locals Sant Celoni Sona, per fi  l’arran-
jament de la plaça Carles Damm, el primer vi-
deojoc del municipi elaborat per joves celonins 
i celonines, la valoració del desplegament de la 
Llei de d’atenció a la Dependència, els ajuts a la 
rehabilitació d’edifi cis...
 
A l’ajuntament mirem d’exercir els mateixos 
valors que ens transmeten els i les nostres es-
portistes: la constància, l’esforç, la superació, el 
treball en equip, la il·lusió i també l’alegria ens 
permeten mantenir el rumb d’aquest poble a 
bona velocitat i a bona direcció.
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Club Patí Sant Celoni, secció patinatge artístic:  campiones 
de Barcelona, Catalunya, Espanya i Europa  en modalitat xou 
conjunts grups petits 

Miquel Negre
Regidor d’Esports

Meravellós balanç!
Fa pocs dies varem tenir l’oportunitat de viure 
un moment breu, però màgic. La celebració 
d’un nou esdeveniment, Pòdium, organitzat per 
palesar la vitalitat de l’esport celoní, va aplegar 
als jardins de la Rectoria Vella prop d’un parell 
de centenars d’esportistes i gent de les juntes i 
del cos tècnic de diversos clubs del municipi, que 
durant la temporada 2008-09, han assolit èxits 
rellevants en les seves modalitats. Aplegada, una 
munió tan àmplia de persones de totes les edats, 
il·lusionades, nervioses, cofoies, feia goig de 
veure... És cert que en l’Esport el més important 
és prendre part, però... renoi... també és bonic 
i estimulant participar i excel·lir. A mi, les cares 
d’alegria que vaig poder copsar, m’engresquen 
encara més a treballar per fer possible que cada 
any, el Pòdium sigui més ple. Felicitats a tothom 
i bon estiu!

Pòdium 2009: acte de reconeixement dels èxits esportius de la temporada
Una forta tamborinada estiuenca que va tenir lloc estones abans de l’acte, no va impedir que el passat 19 de juny Pòdium 2009 s’estrenés com a nou 
esdeveniment esportiu de Sant Celoni. Més de 170 esportistes del municipi, acompanyats dels responsables de les entitats, i molts familiars es varen 
aplegar als jardins de la Rectoria Vella, per compartir els èxits de la temporada esportiva 2008-2009. L’alcalde Francesc Deulofeu i el regidor d’Esports 
Miquel Negre van lliurar un petit obsequi als esportistes celonins. Moltes felicitats!

Club Amics Tennis Taula sènior masculí A: campions de 1era 
territorial i ascens a preferent

Club Amics Tennis Taula sènior masculí B:  ascens a 1era 
territorial

Penya Barcelonista de Sant Celoni, Cadet: campions de 2ona 
divisió i ascens a 1era divisió

Penya Barcelonista de Sant Celoni, benjamí A: campions de 
1era divisió i ascens a preferent

Club Esportiu Sant Celoni, 1er equip: campions de 2ona 
territorial i ascens a 1era territorial

Club Esportiu Sant Celoni:  Juvenil - campions de 2ona 
divisió i ascens a 1era divisió

Club Futbol Sala Sant Celoni sènior masculí: ascens a la 
categoria territorial catalana

Club Bàsquet Sant Celoni cadet femení:  campiones de lliga Club Bàsquet Sant Celoni sub -21 masculí: campions territo-
rials Barcelona sub-21 nivell A2

Kàrate Club Just modalitat individual: karateques de totes les 
categories han pujat al pòdium del Campionat de Catalunya

Club Atletisme Sant Celoni modalitat individual: atletes de 
diverses categories han aconseguit pòdium al Campionat 
de Catalunya i d’Espanya

Arc Sant Celoni: Oriol Salvadó, Sotscampió de Catalunya de 
sala categoria novell arc recorbat
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Esports

Bons resultats dels atletes 
celonins als campionats de 
Catalunya
Dissabte 14 de juny a les pistes del Prat de Llobregat dos atletes del Club 
Atletisme Sant Celoni es van proclamar campions de Catalunya en cate-
goria juvenil: Adrià Quesada en 400 metres lliures (52”14) i Mar Juarez 
en 5000 metres marxa (28’03”64).

El mateix dia, a Terrassa, l’atleta de categoria aleví, Marc Espinosa, va 
quedar 5è al campionat de Catalunya. Al Prat de Llobregat, els  atletes 
cadets també varen obtenir molts bons resultats:  Bernat Garceran, 4rt 
lloc en 300 metres lliures (39”07) i en els 100 metres lliures va ser semi-
fi nalista, a només una posició per passar a la fi nal; Albert Lopez, 6è lloc 
en els 600 metres lliures (1’34”89), millorant la seva marca personal i 
Xavier Quesada, 6è lloc en el llançament de javelina, amb una marca de 
31,01 mts, millorant, també, la seva marca personal.

El sub-21 masculí del CB Sant 
Celoni es proclama campió 
territorial de Barcelona
Amb el contundent resultat de 44 a 68 davant el Bàsquet Ateneu Montserrat, 
l’equip sub-21 del Club Bàsquet Sant Celoni va guanyar  la fi nal del Campio-
nat territorial de Barcelona Sub-21 masculí nivell A2 disputat els dies 30 i 
31 de maig al Pavelló Municipal d’Esports de Sant Celoni. Els celonins van 
aconseguir arribar a aquesta fase després de classifi car-se en primera posi-
ció de la seva lliga amb un balanç de 21 victòries i només 3 derrotes.
 

L’equip dirigit per Jordi Ródenas i Lluís Bonjoch, està format per: Joel Ar-
mengol, Albert Bonjoch, Martí Colominas, Oriol Cruells, Josep Deumal, Oriol 
Deumal, Gerard Marin, Xavier Morera, Marc Pardell, Guillem Relats, Jordi Rey 

i Marc Sánchez. 

Piscina d’estiu oberta a tothom 
al Sot de les Granotes
Durant els mesos de juliol i agost, el Centre Municipal d’Esports Sot de 
les Granotes obra la temporada de piscina d’estiu. Durant aquest perío-
de, persones abonades o no poden gaudir d’una estona de sol i un bany 
a la piscina. L’horari és de dilluns a divendres de 7 a 23 h, dissabtes de 9 
a 20 h i diumenges i festius de 9 a 14 h. 

Tiquet d’entrada senzill:
- Infantil i jubilats: 1,35 euros*
- Adults: 2,40 euros

Abonament 10 dies:
- Infantil i jubilats: 9,30 euros
- Adults: 16,50 euros

*Infantil, fi ns als 15 anys

Nova edició del festival anual 
del patinatge artístic
El diumenge 27 de juny, la secció de patinatge artístic del Club Patí Sant 
Celoni, va organitzar una nova edició del festival de temporada, amb què 
cada any obsequien les persones seguidores d’aquest esport. L’especta-
cle va fer gaudir al nombrós públic assistent.

Tres nous guardons 
pels arquers celonins
Joan Cano i Vicenç Monguillot, primer i segon classifi cat en arc compost 
veterà, i Carme Atienza, medalla d’argent en arc compost senior feme-
ní, van ampliar el primer cap de setmana de juliol el llistat de guardons 
assolits pels arquers de l’Arc Sant Celoni al Lix Campionat de Catalunya 
sobra diana a l’aire lliure. La competició es va disputar a Terrassa i va 
comptar amb la participació de 85 arquers. 

Equip d’atletes cadet del Club Atletisme Sant Celoni

Des de les patinadores més petites fi ns a les més grans van demostrar el 
seu alt nivell esportiu
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30 anys d’ajuntaments 
democràtics és motiu de 
celebració… però també 
ho és de refl exió...
D’on venim i on estem… I si bé és cert que de 
democràcia no n’hi ha mai massa, si que cal reco-
nèixer que en moments puntuals cal refl exionar i 
repensar. I no s’hi val caure en un cofoisme compla-
ent i pensar que ja ho tenim tot aconseguit.
Crec que aquesta celebració ens ha de portar a 
refl exió: mirar la història, mirar el present i en-
trellucar el futur. I això en clau santcelonina, crec 
que passa per:

a.- Sentir-nos orgullosos de la nostra història,  
estudiar-la i  recercar-la cada dia i això perquè:

1 -  Tenim la millor llegenda del llegendari català. (la 
del drac de Vilardell).  La millor llegenda i les millors 
icones, des del drac, la roca i l’espasa, (que per cert 
ens guarden a París i que algun dia l’haurem de te-
nir amb nosaltres).

2 - Els celonins podem celebrar que a l’any 1280 
varem aconseguir allò que el país va aconseguir 
el 1486 amb la Sentència de Guadalupe. A Sant 
Celoni, el 1280, quedaren debolits els mals usos,  
quan  la resta del país ho obtingué dos cents anys 
després.

3 - I a l’any 1354 fra Ramon de Vilademany ens 
va atorgar el privilegi de poder escollir democràtica-
ment els jurats i els síndics de la Vila. O sigui escollir 
qui ens havia de comandar i escollir-lo de forma de-
mocràtica.

I tenim història per sentir-nos orgullosos de perti-
nença a la Nostra Vila.

b.- També hem de refl exionar i maldar per fer 
una societat civil més potent. En farem poc de 
tenir una bona història i un  bon comandament a la 
Vila si no tenim una societat civil joiosa i orgullosa 
de pertànyer a Sant Celoni. I això només s’aconse-
gueix amb una societat civil potent i organitzada.

c.- Aprofundir amb allò que sempre hem es-
tat. Des de les assembles de Pau i Treva (segles 
XI i XII) hem estat vila d’acollida. Sempre, Sant 
Celoni ha estat Vila d’acollida. I ara encara més. I 
acollida vol dir acollir i fer sentir als acollits perta-
nyents a la pròpia societat. Perquè és amb l’orgull 
de pertinença a Sant Celoni  que podrem ser pre-
sents dins d’un món global. Si no aferrem la nostra 
història, és segur que podrem estar presents al món, 
però correm el perill de ser ”aigua en cistella”. 

I… molt més… i un cop aferrada la història,  cal re-
fl exionar el futur. Les comunitats avancen sempre… 
el que cal és saber cap on volem avançar i com. A 
mi em sembla que coneixent la nostra història, 
divulgant-la, ens farà més forts per encarar el pre-
sent i futur que, no en tinc cap dubte, és molt 
engrescador.

No és endebades que els nostres representants, dar-
rerament, han adquirit per  Sant Celoni la Casa dels 
Gualba a la Batllòria –senyors del Montnegre-. L’Es-
glésia de Vilardell, primera església celonina… S’ha 
rehabilitat el carrer de la Mosca, detall antic per un 
món, a voltes, massa modern… Comprat i rehabi-
litat la Torre de la muralla del carrer de les Valls…. 
Arranjat  i redescobert el Pont Trencat...
És així que, tenint un peu profund a la història i amb 
il·lusió, podem mirar esperançats al futur.

I en aquesta celebració dels 30 anys, crec que és 
de justícia fer recordança d’aquells que han servit 
l’ajuntament, no des de l’àmbit polític, sinó des del 
funcionament de cada dia. Un record per tots els 
que avui ja no són entre nosaltres. I per tots, deixeu-
me que ho personalitzi amb el recordat i enyorat 
Ramon Vila Roca, que va fer de al seva vida un 
servei a l’ajuntament.

Ramon Verdaguer
Advocat

Una seixantena de regidors i regi-
dores celonins commemoren els 30 
anys d’ajuntaments democràtics

Els dissabtes 20 i 27 de juny, es van progra-
mar visites guiades a l’Ajuntament  per conèi-
xer la seva història i el seu funcionament. Una 
trentena de persones van fer la visita acom-
panyades per l’alcalde i van poder recordar 
com era l’edifi ci i l’organització municipal fa 
30 anys. Segons Francesc Deulofeu la trobada 
va permetre “apropar la institució a la ciutada-
nia d’una manera àgil i dinàmica” i respondre 
dubtes de forma directa. Enric Molla, director 
de la ràdio municipal va fer de guia i va expli-
car anècdotes interessants de l’edifi ci.  

Visites guiades a l’Ajuntament 

Una seixantena de regidors i regidores que ha tingut el consistori celoní aquests darrers 30 anys 
van commemorar dissabte 20 de juny la recuperació dels ajuntaments democràtics en un acte 
organitzat per l’Ajuntament de Sant Celoni als jardins de la Rectoria Vella. L’acte va servir per re-
cordar totes aquelles persones que l’any 1979, a Sant Celoni, van assumir la responsabilitat de 
dirigir la gestió municipal tant a nivell polític com tècnic. L’alcalde Francesc Deulofeu va agraïr a 
tots els presents “la vocació de servei i compromís diari pel progrés del municipi” i va recordar 
a polítics, professionals i societat civil el seu “paper imprescindible pel devenir d’un poble que 
podem mirar amb orgull”.

L’acte va començar amb la intervenció de l’advocat Ramon Verdaguer que va parlar de la impor-
tància de Sant Celoni en la història, el compromís dels polítics amb el seu poble i la seva gent, i 
va recordar els treballadors públics evocant la fi gura de l’aleshores secretari de l’ajuntament i ja 
desaparegut, Ramon Vila. Tot seguit, van intervenir els quatre alcaldes que ha tingut Sant Celoni 
els darrers 30 anys: Montserrat Rossell va recordar la seva germana Teresa Rossell, alcaldessa del 
79 al 83;  Antoni Pujol, alcalde del 83 al 89; Joan Castaño, alcalde del 89 al 2007 i l’actual alcalde 
Francesc Deulofeu. En la seva intervenció, Francesc Deulofeu va agrair a tots els regidors i regido-
res el seu esforç per millorar Sant Celoni. 

Tots els regidors i regidores van rebre un pin amb l’escut del municipi com a record de l’acte, i es 
van fer una foto conjunta.

Foto de familia dels regidors i regidores de tots els consistoris del 1979 a l’actualitat

Montse Rossell en representació de l’alcaldessa 
Teresa Rossell i Antoni Pujol, Joan Castaño i 
Francesc Deulofeu, els alcaldes

Una seixantena de regidors i regidores i molts 
familiars van assistir a l’acte als jardins de la 
Rectoria Vella
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PLE MUNICIPAL

Sessió ordinària
18 de juny de 2009

• Designació dels membres que han de 
formar part de la Comissió de seguiment 
del Centre per a la petita infància i família 
– Escola bressol municipal (Alcalde, regidor 
de Cultura, 1 representant de la CUP i un del 
PSC, directora i 1 tècnica de Cultura, 1 de 
Comunitat, interventor, directora del Centre, 
2 representants dels pares i 1 del claustre) 

 Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP 

• Modifi cació de la composició de la Comissió 
de seguiment del Centre Municipal 
d’Expressió – Escola de Música. Albert 
Ventura Rovira substitueix a. Montserrat 
Vinyets Pagès

 Sí: 7 CiU + 8 PSC +2 CUP 

• Acceptació de la subvenció de 500.000 euros 
atorgada pel Ministeri de Cultura per a la 
rehabilitació de l’edifi ci de Can Ramis. 

 Sí: 7 CiU + 8 PSC +2 CUP 

• Acceptació d’una subvenció de 145.200 euros 
del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya per al fi nançament de l’Escola 
Municipal de Música, curs 2008-2009. 

 Sí: 7 CiU + 8 PSC +2 CUP 

• Conveni de col·laboració amb la Comissió 
Central de Subministraments de la Generalitat 
de Catalunya, per a la participació en el 
Sistema central d’adquisicions de béns i 
serveis de cara a aconseguir preus més 
avantatjosos en les factures elèctriques. 
Sí: 7 CiU + 8 PSC +2 CUP 

• Resolució de l’Alcaldia de 8 de maig de 2009 
per la qual s’aprovà la sol·licitud d’ajut al Fons 
de foment del programa de barris i àrees 
urbanes i viles, per millorar el nucli històric de 
Sant Celoni. Sí: 7 CiU + 8 PSC +2 CUP 

• Modifi cació de l’Ordenança fi scal número 24 
reguladora de la taxa per la prestació dels 
serveis i d’activitats d’ensenyament del Centre 
Municipal d’Expressió. 
Sí: 7 CiU + 8 PSC +2 CUP 

• Modifi cació puntual del Pla parcial del 
sector P-2 Les Torres, per un ajust en la 
zonifi cació dels sistemes viari, d’espais lliures 
i equipaments, promoguda per l’Ajuntament 
de Sant Celoni, en relació a les obres del 
pas inferior per a vianants i vehicles al carrer 
Roger de Flor. Sí: 7 CiU + 8 PSC +2 CUP 

• Contractació a través del Registre d’entitats 
promotores d’habitatge protegit de la 
Diputació de Barcelona de la constitució d’un 
dret de superfície sobre una fi nca municipal 

per a la promoció de 14 habitatges protegits 
en règim de lloguer en el carrer Montserrat.
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP 

• Modifi cació de crèdit del pressupost prorrogat 
per a l’exercici de 2009 per fer front als 
compromisos legalment adquirits en anys 
anteriors i proveir fons per encarar els 
projectes d’inversió de l’Ajuntament pel 2009.
Sí: 7 CiU + 8 PSC Abstenció: 2 CUP 

• Incorporació de dos nous membres al Consell 
de Poble de la Batllòria a títol individual:  
Pascuala Agulló Barón i Cristina Gálvez Torres.
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP 

• Procediment per a la resolució del contracte 
de les obres del complex esportiu municipal al 
Sot de les Granotes. Incautació de la garantia 
defi nitiva per garantir l’execució d’obres de 
reparació de defi ciències detectades. 
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP 

• Moció presentada per la Secció Local d’ERC 
de Sant Celoni i la Batllòria per declarar la 
Festa de Sant Joan com a Festa Nacional dels 
Països Catalans. Sí: 7 CiU + 8 PSC +2 CUP 

• Moció del grup municipal de la CUP per a 
la gestió directa i dignifi cació del servei de 
neteja dels edifi cis municipals. 
NO: 7 CiU + 8 PSC Sí: 2 CUP 

• Àrea de destinació: Comunitat 

• Contracte de durada determinada durant 
el curs 2009 - 2010

• Publicació de l’oferta, sol·licituds i selecció: 
Servei d’Orientació Laboral de l’Ajunta-
ment (c/ Campins, 24) 

• Terminis de sol·licitud: fi ns el 31 de juliol 
de 2009

Selecció de personal

Millora la qualitat de 
l’aigua que s’aboca a la 
Tordera
La depuradora d’aigües residuals de Sant 
Celoni ha augmentat aquests darrers mesos 
el control sobre l’aigua que prové de la zona 
industrial del Molí de les Planes i ha acon-
seguit millorar-ne la qualitat abans d’abocar-
la a la Tordera. Durant temps l’evolució de 
la concentració d’amoni a l’aigua de sortida 
de la depuradora mostrava uns nivells exces-
sius, deguts a l’existència d’alguna substàn-
cia inhibidora, que infl uïa negativament en 
l’eliminació de nitrogen dissolt. Tot i que en 
els darrers anys els episodis han estat més 
curts i aïllats, encara es donen de tant en 
tant, per la qual cosa se segueixen fent con-
trols puntuals de la xarxa. En aquest sentit, 
el mes de maig es va instal·lar una cabina 
i un mostrejador en un punt de la xarxa de 
sanejament que recull les aigües provinents 
de la zona industrial del Molí de les Planes 
que permet detectar la presència de deter-
minades substàncies i tractar-les a part. La 
millora continuada de les instal·lacions de 
la depuradora i la creixent consciència me-
diambiental entre les empreses del municipi 
ha de permetre donar continuïtat a l’actual 
bona qualitat de les aigües abocades al siste-
ma i posteriorment a la llera.

Can Ramis ja té avantprojecte de rehabilitació
L’ajuntament ja disposa de l’avantprojecte de rehabilitació de Can Ramis. Amb un pressupost 
de 4 milions d’euros s’anirà realitzant per fases d’acord amb les disponibilitats pressupostàries 
i les necessitats de reorganització dels actuals usuaris de l’edifi ci. L’edifi ci connectarà la plaça 
de la Vila amb el carrer de Sant Josep distribuint els seus espais al llarg d’un eix que uneix 
aquests dos espais i formant un pati a la zona posterior. 

Amb un superfície total construïda d’uns 2.265 m2, un cop rehabilitat, l’edifi ci mantindrà a la 
planta baixa espais per a exposicions temporals, disposarà d’una zona d’informació i recepció de 
visitants, una sala d’actes amb capacitat per a unes 120 persones assegudes, serveis útils tant per 
l’equipament com per a possibles activitats a la plaça i en el pati posterior les noves instal·lacions 
de Ràdio Sant Celoni en contacte directe amb el carrer.
A la primera planta hi haurà diversos espais per a exposicions permanents com el fons Montaner 
i més dependències de l’emissora municipal. 
A la segona planta es preveu la ubicació d’espais complementaris de les sales d’exposició perma-
nent com poden ser tallers de conservació, magatzems ... i temporalment podrien acollir ofi cines 
municipals.
Les obres de rehabilitació començaran amb l’enderroc de les edifi cacions situades al carrer de Sant 
Josep i la construcció del que seria l’edifi ci de la sala d’actes que s’utilitzarà com a magatzem de 
les diverses col·leccions mentre s’adequa la primera planta.

Contractació d’un/a professor/a d’informàtica del Centre de Formació d’Adults
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L’ajuntament inicia obres per valor de més 
d’11 milions i mig d’euros

Projecte Inversió Cost Total 
Aportació 
municipal 

 2009

   
Adquisició de terrenys al Sot de les Granotes 438.633,47 396.633,47

Condicionament pati i entorn i mobiliari  Escola Bressol 132.716,00 115.216,00

CEIP Soler de Vilardell. Actuació de millora en la seguretat dels accessos 45.000,00 45.000,00

CEIP Pallerola: Millores en la seguretat de l’edifi ci i conexió a la xarxa de clavegueram 92.250,00 92.250,00

Restauració Can Ramis (fase 1) 2.000.000,00 100.000,00

Biblioteca l’Escorxador: acondicionament sala d’actes, maquinària, renovació cortines i 
cortina d’aire a la porta d’entrada. Redacció estudi ampliació

59.800 59.800

Construcció Pavelló Municipal d’Esports Sot de les Granotes 3.390.760,59 3.390.760,59

Canvi paviment vestuaris i cortines motoritzades Pavelló Municipal Esports 52.000,00 52.000,00

Tancament perimetral per protecció pilotes i aigua calenta sanitària Camp Municipal Esports 65.500,00 65.500,00

Condicionament tanca Camp Futbol Can Sans 8.000,00 8.000,00

Circuït Dirty Jump (salts bicicleta) al Parc d’Activitats del Pertegàs 2009 Redacció estudi

Actuacions Parc Activitats Pertegàs 30.000,00 30.000,00

Inversions en mobiliari espai Rentadora 3.500,00 3.500,00

Restauració església de Sant Llorenç de Vilardell 203.220,24 103.220,24

Condicionament nou local de serveis socials 50.000,00 50.000,00

Casal d’avis 15.000,00 15.000,00

Aparcament municipal soterrat (a través d’empresa pública) 4.000.000,00 4.000.000,00

Urbanització carrer Prim 48.198,89 48.198,89

Urbanització carrer Abat Oliva 160.000,00 97.600,00

Construcció 1 magatzem municipal a Can Pàmies 530.000,00 530.000,00

Enllumenat carrer Sant Fermí 33.373,00 16.686,50

Ofi cina de turisme 30.000,00 30.000,00

Inversions per a l’espai públic 261.400,00 261.400,00

Vehicle Seguretat Ciutadana 35.000,00 35.000,00

Material informàtic a diferents equipaments 46.566,73 46.566,73

Projecte Sant Celoni 2.0 (fase 2) 30.000,00 30.000,00

 La Batllòria  

Pont de la Tordera 1.459.431,91             700.000,00   

Accessos per a vianants a l’estació 441.000,00                  441.000,00   

Millora placeta carrer Breda davant Can Bruguera 20.000,00          20.000,00   

Unió Batllorienca 1.533.761,00 300.000,00

Can Bruguera 2009 Redacció projecte d’usos

Pavelló de la Batllòria 2009 Redacció del projecte

Condicionament de les Casetes per telecentre 2.500,00 2.500,00

Condicionament aigua calenta sanitària Camp de futbol Batllòria 10.000,00 10.000,00

L’inici de la rehabilitació de Can Ramis, la construcció del nou pavelló al Sot de les Granotes i, a la Batllòria, la construcció del pont 
de la Tordera i la millora de la Unió Batllorienca, són algunes de les inversions més importants per aquest any 2009  aprovades 
pel ple municipal celebrat el 18 de juny amb 15 vots a favor de CiU i PSC i 2 abstencions de la CUP.  A continuació detallem les 
inversions més destacades previstes per aquest any: 
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Biblioteca - Ofi cina de Català

La Biblioteca proposa...  
Llibres de manualitats, jocs i cuina perquè els infants s’ho passin bé!

El Parla.cat presenta un entorn de formació 
modern i atractiu que treu el màxim profi t de 
les tecnologies de la informació i la comuni-
cació; és un espai web per a l’ensenyament i 
l’aprenentatge que posa a l’abast de tothom 
materials didàctics per aprendre la llengua ca-
talana, a més de disposar de recursos i eines 
d’ajuda que complementen l’aprenentatge de 
la llengua. El curs es pot fer seguint la moda-
litat lliure (aprenentatge autònom amb mate-
rials de lliure accés) o la modalitat amb tutoria 
(aprenentatge amb el suport d’un tutor/a que 
guia i motiva l’alumne/a).
La proposta formativa s’organitza en quatre 
nivells d’aprenentatge: bàsic, elemental, inter-
medi i sufi ciència, cadascun dels quals es divi-
deix en tres cursos. Per a cada curs es preveu 
una dedicació aproximada de 45 hores.
Parla.cat és un projecte dut a terme per la 
Secretaria de Política Lingüística del Departa-
ment de la Vicepresidència i l’Institut Ramon 
Llull, en col·laboració amb el Consorci per a la 
Normalització Lingüística.

Manualitats amb canyes. Véronique Follet
Paper maixé. Anna Llimós
Cuinem junts. 30 receptes per cuinar en família. Eulàlia Fargas
Gelats d’estiu, cremes d’hivern. Lluïsa Jover
Com es fan? Begudes i gelats. Magda Bosch
Experimentos para cada día del verano. Anita van Saan
Jocs d’enginy. Josep M. Allué
El llibre dels jocs de viatge. Geronimo Stilton
Jocs per viatjar. Vasco

Aprèn català on line amb Parla.cat
Projecte dut a terme per la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència i l’Institut 
Ramon Llull, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.

Dins el conjunt d’usuaris a qui la biblioteca 
dirigeix els seus serveis, hi ha els nens i les 
nenes. La biblioteca, conscient que els infants 
tenen unes necessitats específi ques àmplies i 
en constant canvi, disposa d’un bon fons de 
llibres destinat a aquest públic,  adaptat a les 
diferents edats i necessitats. 

La selecció que la biblioteca l’Escorxador us 
presenta a continuació ha estat pensada per-
què els nens i nenes no s’avorreixin durant 
aquests dies d’estiu i puguin passar estones 
divertides fent algunes de les activitats de què 
parlen aquests llibres. 
És una tria  de llibres de manualitats, de jocs, 
de cuina, d’experiments... amb els quals s’ho 
passaran d’allò més bé, tant si estan sols com 
en companyia d’amics o de la família.

Aneu a la biblioteca i trieu!

Terminologia

Què signifi ca culer?
El camp del FC Barcelona, al carrer Indústria, 
es va inaugurar el 14 de març de 1909 i era 
conegut com l’Escopidora. Aquest camp te-
nia una tribuna de dos pisos (no en tenia cap 
altre camp), amb una capacitat de 6.000 es-
pectadors. Fou el primer camp a l’Estat amb 
il·luminació artifi cial i el Barça hi va jugar fi ns 
al 1922. Expliquen que passar pels voltants del 
camp els dies de partit era un espectacle, ja 
que des de fora es veien els culs dels afi cionats 
que s’asseien al capdamunt del mur. D’aquest 
fet prové culer.

Pitxixi
Sinònim de màxim-a golejador-a, per fer re-
ferència a la persona que aconsegueix més 
gols en un determinat equip o campionat. Es 
vincula sovint a la competició espanyola i pro-
vé del sobrenom de Rafael Moreno Aranzadi, 
“Pichichi”, jugador de l’Athètic Club de Bilbao, 
que va ser un gran golejador. 
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Cultura

La 1a Mostra d’Entitats: un èxit col·lectiu
El teixit associatiu demostra la seva vitalitat sortint al carrer

Una cinquantena varen fer palesa la vitalitat del teixit associatiu celoní a la 1a edició de la Mostra d’Enti-
tats de Sant Celoni el passat 27 de juny, que va ocupar tot el centre de la vila. Durant tot el dia, cada enti-
tat des de la seva carpa i alguns participant de la Mostra amb altres activitats programades, van ensenyar 
a la ciutadania què fan i com ho fan. Des de les 10 del matí, hora en què es va donar el tret de sortida 
amb la  taula de Tai chi de l’Associació Dan-Tien i fi ns les 8 del vespre, quan el grup de Teatre Tramoia, 
van fer riure i gaudir al públic amb “Som i Serem”, danses d’arreu, cantautors, manifestos i refl exions, 
la presentació de la guia d’entitats i moltes altres activitats varen farcir una jornada molt agradable, on 
tothom qui ho va voler va poder conèixer una mica més el teixit associatiu celoní. El regidor de Cultura 
Jordi Cuminal considera que la mostra “ha complert tots els objectius que ens havíem marcat. La 
mostra, juntament amb la guia representen un punt d’infl exió per a la societat civil del nostre mu-
nicipi, que és més protagonista. Com tot el que es fa per primera vegada, ara farem una valoració 
amb les entitats per conèixer com ho van viure i quina és la seva opinió per a properes edicions.”

Twisted Nails guanya 
el concurs Sant Celoni 
Sona 2009
Ha costat però... ja tenim guanyador de la 4a 
edició del concurs Sant Celoni Sona! 2009!
S’ha de dir que aquest any el jurat no ho ha 
tingut gens fàcil, mai havia estat tan difícil de-
cidir quin dels 4 grups fi nalistes del concurs 
havia de ser l’ escollit. La fi nal del concurs, que 
es va celebrar el passat dissabte, 27 de juny, 
al pàrquing del pavelló municipal d’esports, va 
començar 2/4 de 12 de la nit amb Poetas del 
Asfalto, seguits pel grup Phox, Twisted Nails 
i Orquestra Sant Celoni. Finalment TWISTED 
NAILS ha estat el grup guanyador, i el que po-
drà entrar a enregistrar l’EP, a partir de setem-
bre, a Kcleta Studios, i presentar-lo per Festes 
de Sant Martí a Sant Celoni. No podem deixar 
de mencionar l’especial atenció que el jurat ha 
posat en el grup Phox, i la sol·licitud expressa 
del jurat a fer saber que esperen que l’any vi-
nent aquest grup es torni a presentar a concurs 
i pugui tornar a optar a guanyar-lo. 

La 3a edició de la Mos-
tra de Cuina del Baix 
Montseny: boníssima!
Els Tastets d’estiu que es van celebrar el pas-
sat divendres 26 de juny van aplegar a la plaça 
de la Vila prop de 700 persones. La mostra, 
que va comptar amb la participació de 14 
restaurants i pastisseries del Baix Montseny, 
va destacar per la qualitat dels plats que s’hi 
oferien. Aquest esdeveniment s’organitza con-
juntament entre l’Ajuntament de Sant Celoni i 
l’Associació d’Empresaris del Montseny amb 
l’objectiu de posar el valor la gastronomia i els 
productes de la zona. En l’edició d’enguany, 
els plats tenien com a denominador comú pro-
ductes característics del Montseny. Gràcies als 
establiments participants!

La diagnosi de la 
realitat juvenil al 
municipi a punt!
Una cinquantena de persones van participar el 
13 de juny a l’acte de presentació i debat de 
les conclusions de la diagnosi de la realitat ju-
venil que s’ha aconseguit després de 6 mesos 
de treball amb entitats, equipaments juvenils, 
tècnics, polítics i joves. Els resultats obtinguts 
posen de manifest quines són les necessitats 
del jovent celoní i apunten les polítiques adi-
ents per respondre a aquestes demandes i que 
es recolliran en el Pla local de joventut 2009-
2013. Fins a fi nals de mes, els joves tenen 
temps per presentar esmenes al document. 

El Mercat de la Ganga 
es consolida 
La vuitena edició del Mercat de la Ganga, que 
va organitzar l’Associació de comerciants del 
carrer Anselm Clavé el dissabte 4 de juliol, va 
ser un èxit de participació. Durant tot el dia, 
nombroses persones es van acostar al carrer 
Anselm Clavé per conèixer les ofertes que els 
botiguers realitzaven i poder adquirir produc-
tes a preus molt rebaixats. La jornada va fi na-
litzar amb un sopar al que van assistir els co-
merciants del carrer i que va comptar amb la 
presència dels regidors de Desenvolupament i 
d’Espai Públic.

Els components de Twisted Nails són: Albert 
Saurí (guitarra i veu), Alan Masferrer (baix), Quim 
Dacha (bateria) i Abel Travessa (guitarra)

Cada entitat disposava de la seva carpa al llarg 
del carrer Major

L’alcalde i el regidor de Cultura van presentar la 
Guia d’entitats

Durant tot el dia es van fer activitats 
complementàries 

El Quartet de Saxos del CME també es va 
afegir a la festa

L’Hotel-restaurant Cal Batlle, el Restaurant 
Els Avets i Pastisseria Lleonart: van ser els tres 
establiments celonins que hi van participar

Durant tot el dia el carrer d’Anselm Clavé va 
estar molt concorregut

Les conclusions del document s’han aconseguit 
després de 6 mesos de treball amb entitats, 
equipaments juvenils, tècnics, polítics i joves
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Patrimoni

la Batllòria cap a 1500Passegem per...

Des de l’època medieval, el territori que ara 
coneixem com la Batllòria formava part del 
terme del castell de Montnegre. El 22 d’abril 
de 1274 Ponç de Gualba va comprar el castell 
i les seves terres a l’infant Pere, primogènit de 
Jaume I el Conqueridor. D’aquesta manera els 
Gualba passaren a ser senyors del castell de 
Montnegre, que aleshores estava integrat per 
dues parròquies. La principal, situada a prop 
del castell, era Sant Martí de Montnegre, i Sant 
Cebrià de Fuirosos, que comprenia el futur nu-
cli de la Batllòria, era la sufragània. Justament 
el camí ral, que era una via molt transitada per-
què unia Barcelona i Girona seguint el traçat 

de l’antiga via Augusta romana, passava pel 
territori d’aquesta darrera parròquia, Fuirosos, 
i concretament pel futur nucli de la Batllòria. 
Com que el trajecte a cavall entre les dues ciu-
tats s’havia de fer en dos dies, es van anar es-
tablint hostals en aquesta zona, que estava a 
mig camí. N’hi havia a Sant Celoni, Hostalric, 
Maçanes, Mallorquines... Per això aquest tram 
del camí ral es va conèixer en el temps me-
dieval com la ruta dels hostals. 

El vell castell de Montnegre es va destruir du-
rant les guerres de remences del segle XV i 
estava pràcticament enrunat el 1487. A fi nals 
dels segle XV, com que ja hi havia força estabi-
litat, el senyor de Montnegre va creure millor 
edifi car un nou casal a la plana, al costat ma-
teix del camí ral, abans de reconstruir el caste-
ll, que estava lluny i era de difícil accés. Aques-
ta època, que comença cap a 1500 i inclou tot 
el segle XVI, és la que marcà el naixement de 
la Batllòria com a nucli urbà incipient, ja que 
s’hi van construir la capella de la Mare de Déu 
de l’Esperança, el casal dels Gualba i l’hostal. 
Els tres edifi cis van propiciar la formació i el 
creixement del poble a l’entorn del camí ral 
medieval. La resta de cases eren masies, algu-
nes de les quals, com can Batllori, també es 
van modernitzar aleshores. 

A fi nals del segle XV, segons el fogatge de 1497, 
la Batllòria tenia 6 cases o masies disperses que 
es mantenien en el de 1515. En aquest darrer 
fogatge hi apareix un mestre de cases anome-
nat Lluís, que devia dirigir l’empenta construc-
tiva d’aleshores, propiciada pels senyors de 
Montnegre i caracteritzada per la utilització de 

les fi nestres lobulades de tradició gòtica, mol-
tes de les quals estan decorades amb carasses. 
Al fogatge de 1553 hi consta un altre mestre de 
cases, Jaume Camps i un “Ranon Françes” que 
viu al mateix edifi ci. Aquest darrer devia tenir 
el mateix ofi ci i sembla originari del país veí. 

Els constructors són testimoni que l’activitat 
edifi cadora continua en aquesta l’època. En el 
fogatge de 1553, la “pobla de la Vallòria” ja ha-
via arribat a les 11 cases i s’hi comencen a tro-
bar els primers ofi cis artesanals propis d’una 
població. A més dels mestres de cases, sabem 
que un cap de casa era teixidor de lli (Pere Pu-
jol) i un altre, ferrer (Jaume Palau).  

El topònim de Batllòria pot tenir diversos orí-
gens i es troba escrit des d’antic de vàries for-
mes (Valloria, Vatlloria, Badlloria...). És possible 
que derivi de Vallis Aurea (Vall d’or) o de Vallis Lau-
rea (Vall de llor), però també pot tenir el fonament 
en la paraula batllia, que designa on hi havia els 
òrgans de govern del castell de Montnegre. 

Josep M. Abril

La formació de la Batllòria al voltant de la capella, el casal dels Gualba i l’hostal

L’ajuntament edita el DVD Lleures, 
amb els documentals de Xavier Alfaras
Pere Tarridas, Josep Cruells i Maria Marsol aporten el seu testimoni

L’ajuntament ha editat en format DVD els tres curtmetratges documentals de Lleures, realitzats per Xavier 
Alfaras.  Són testimonis de la història cultural de Sant Celoni a través de converses amb els seus protagonistes. En 
el primer, Viure moltes vides, Maria Marsol parla de la dedicació al teatre al llarg de la seva vida. A Aquella joguina 
Pere Tarridas evoca el que va ser Radio San Celoni emissora parroquial, que va funcionar entre 1959 i 1965. En 
el darrer, La vida es sueño, Josep Cruells i Maria Marsol rememoren l’auto sacramental que es va representar a la 
plaça de l’Església el 1955 i el seu impacte a la població.

Tots els documentals estan muntats sobre la base d’una conversa amb Adela Gener, i compten amb música de 
Joan Alfaras. La presentació de Lleures, que tingué molt bona acollida, es va fer a la sala petita de l’Ateneu el gener 
de 2009, i arran del l’èxit de la projecció s’ha editat en format DVD. Els curtmetratges tenen una durada entre 17 
i 20 minuts, i es complementen amb un apartat d’extres. El DVD es pot adquirir a les llibreries i papereries de 
Sant Celoni al preu de 10 euros.

La Batllòria cap a 1930

Alguns fi nestrals de tradició gòtica
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Educació

Nous tallers

Inauguració dels treballs de l’escola 
d’artesania de la Batllòria 
Divendres 19 de juny es va inaugurar l’exposició de treballs de l’es-
cola d’artesania de La Batllòria, que organitza l’Ajuntament. Aquest 
curs  es ve fent al Centre Cívic Les Casetes, d’octubre a juny, els dime-
cres a la tarda.. L’acte  es va 
celebrar al Centre Cívic del 
carrer Major, 15, i hi varen 
assistir una trentena de per-
sones. L’esdeveniment el va 
inaugurar la regidora de Se-
guretat Ciutadana, i veïna de 
la Batllòria, Dolors Lechuga i 
pel President del Consell del 
Poble, Manel Bueno. 

Sandra Bermúdez de l’IES 
Baix Montseny guanyadora 
del 4t Premi Camí Ral 
L’estudiant Sandra Bermúdez, de l’IES Baix Montseny, ha estat la guan-
yadora del 4t Premi Camí Ral de Treballs de Recerca de Batxillerat so-
bre el Vallès Orientat, organitzat pel Centre d’Estudis de Granollers. El 
treball “Els menjadors socials – El Xiprer”, ofereix una oportunitat per 
conèixer encara més i des de dins, la vida del Xiprer, un centre d’acollida 
pel qual passen diàriament centenars de persones en busca d’aliment, 
de recolzament personal... El jurat va escollir aquest treball per l’interès 
extraordinari tant de la temàtica abordada, com específi cament pel cas 
estudiat, la coherència de tot el treball i l’estructura clara amb la qual ha 
estat present.  Moltes felicitats Sandra!

Final de curs de les escoles 
municipals de teatre i música

L’Escola d’Adults tanca el curs 
amb més de 570 matrícules
El Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny ha 
tancat el curs amb 574 ma-
trícules entre els 20 ensenya-
ments diferents que ofereix 
l’escola. Entre els resultats 
obtinguts destaca: dels alum-
nes presentats a proves lliu-
res, 37 alumnes han superat les proves d’accés a cicles formatius de 
grau mitjà, 35 les de grau superior, 6 les d’universitat i 6 alumnes han 
obtingut el títol de GES, a més de 14 que han aprovat algun dels tres 
àmbits dels quals consta aquest títol. Un 71 % de l’alumnat ha assistit 
regularment a classe. 

Per tancar el curs, el passat 19 de juny, va tenir lloc la inauguració de 
l’exposició de les obres dels alumnes de Dibuix i pintura a Can Ramis. 
Tot seguit, el centre va organitzar un sopar amb més de 170 persones a 
la pista coberta del Camp Municipal d’Esports. Durant la vetllada es va 
projectar un audiovisual amb imatges de diferents moments del curs: 
grups d’alumnes, sortides, celebracions... i alumnes del centre van fer 
de dj’s musicals. 

Les dues darreres setmanes del curs, l’alcalde Francesc Deulofeu i la 
regidora de Comunitat, Laura Costa, van passar per totes les classes 
a lliurar personalment els diplomes i a conversar una estona amb els 
i les alumnes. D’aquesta manera l’alcalde va poder agrair als més de 
500 alumnes el seu esforç “per seguir aprenent, per seguir creixent en 
coneixements i valors” i als i les docents, la seva capacitat “de seguir 
engrescant i desvetllant inquietuds per aprendre”.

El centre va concloure el curs amb la mirada al nou equipament que 
s’està construint a Sax Sala que impulsarà encara més la formació per-
manent al municipi. 

Els petits de l’Escola de Música també van presentar la seva mostra 
de fi nal de curs amb cançons cantades i instrumentades i exercicis 
d’expressió corporal. 

Els conjunts i cors de l’escola de Música van oferir un concert de cloenda 
a la Sala Gran de l’Ateneu.

L’Escola Municipal de Teatre ha fi nalitzat el seu primer curs presentant el 
seu treball davant un públic entregat que va aplaudir els quatre muntat-
ges que van oferir els quatre grups de l’escola.

educació permanent



En portada

12

Comunitat

L’ajuntament organit-
za cursos per la pre-
venció de toxiinfecci-
ons alimentàries als 
menjadors col·lectius
Durant els mesos de maig i juny, l’ajuntament 
ha organitzat 2 cursos sobre toxiinfeccions 
alimentàries adreçats al personal de cuina 
dels menjadors col·lectius socials del muni-
cipi: centres educatius, hospital i residència 
geriàtrica.

Els objectius del curs han estat: fomentar l’ús 
de les bones pràctiques de manipulació per 
incrementar la qualitat i seguretat dels pro-
ductes; formar personal en matèria d’higiene 
alimentària per tenir coneixements i prendre 
consciència referent als riscos d’una incor-
recta manipulació dels aliments i prevenir 
toxiinfeccions alimentàries i comprendre els 
motius pels quals es produeixen.

Aquests cursos s’inclouen en el marc del pro-
grama de seguretat alimentària municipal.

Salut de les dones

 
Una dotzena de dones van participar al Ta-
ller sobre salut de les dones organitzar per 
l’ajuntament de Sant Celoni el passat 18 de 
juny a la biblioteca l’Escorxador. Es van donar 
eines per prevenir l’estrés i potenciar la salut 
integral.

Informació adreçada a famílies amb fi lls adolescents 
i a la comunitat en general

L’ajuntament ha tramitat 358 sol·licituds 
d’acolliment a la dependència

Material per a la prevenció 
d’abusos de drogues i altres 
comportaments de risc

FITXA 1

FITXA
1  2  3  4  
5  6  7  8 

L’ADOLESCENT
Què és l’adolescència?
És un període de veritable 
revolució interior per cercar 
la pròpia identitat que es 
refl ecteix en la conducta 
exterior, però que no s’ha 
de sobredimensionar ni viure 
com a necessàriament “pro-
blemàtica” o “confl ictiva”.
L’adolescència comporta la 
necessitat d’independitzar-
se dels pares per cercar nous 
models, cosa que pot impli-
car alhora la por de perdre 
la protecció dels pares.
L’adolescent necessita 
autoafi rmar-se davant dels 
adults i acostuma a rebel·lar-
se contra qualsevol autori-
tat, normativa o imposició. 
Aquesta actitud implica un 
cert malestar.

COM ELS PODEM
AJUDAR?
Educant-los per saber renun-
ciar a satisfaccions immedi-
ates i saber ajornar els seus 
desitjos, i d’aquesta manera 
formar persones que tinguin 
estratègies que els permetin 
tolerar la frustració.

Fomentant l’acceptació de si 
mateixos, i per tant, l’auto-
estima: donant-los confi an-
ça, oferint-los un ambient 
familiar no angoixant, 
respectant les seves neces-
sitats i la seva personalitat, 
validant-los quan fan bé les 
coses, ajudar-los a creure en 
sí mateixos.

Intentant una bona comu-
nicació familiar: escoltant i 
valorant les seves opinions i 
ensenyant-los a ser coherents 
amb les decisions preses.

COM NO ELS AJUDEM?
- Quan els sobreprotegim
- Quan els donem tot el que 

volen i cedim sempre de 
forma immediata als seus 
desitjos

- Quan imposem un excés 
de disciplina que impliqui 
autoritarisme, rigidesa i 
poca escolta.

L’ajuntament de Sant 
Celoni, a través del Tritó del 
Baix Montseny (Pla Integral 
sobre consums problemàtics 
de drogues i altres com-
portaments de risc) ofereix 
un servei d’assessorament 
sobre drogues que avarca 
a joves, familiars i professi-
onals. El Tritó està situat al 
carrer Santa Fe, 52 de Sant 
Celoni (Tel. 93 864 12 23, 
eltrito@santceloni.cat). 

Al maig de 2007 es va iniciar el desplega-
ment de la Llei d’atenció a la promoció de 
l’autonomia personal i protecció de les per-
sones amb dependència. Des de llavors, 
l’ajuntament ha tramitat 358 sol·licituds de 
les quals, 225 han estat resoltes. Aquestes 
ressolucions es classifi quen en graus i nivells 
segons el grau de dependència, als quals es 
dóna compliment progressiu segons indica el 
desplegament de la Llei.

152 són de grau III, el de major intensitat: 85 
de nivell 2 i 67 de nivell 1, que es reconeixen 
des del 2007 

64 són de grau II: 30 de nivell 2 que es van 
reconèixer durant el 2008 i 34 de nivell 1, 
que es reconeixen a partir del  2009.

9 són de grau I, que entraran en vigor al 2011 
(nivell 1) i 2013 (nivell 2).

Per tant, de les 225 resoltes, n’hi ha 181 de 
resoltes i que han signat el Programa Indivi-
dualitzat d’Atenció (PIA) per tal de poder ser 
benefi ciaris del servei o prestació econòmica 
que reconeix la Llei.
 
El recurs més sol·licitat ha estat la prestació 
econòmica per cuidador no professional, tot 
i que sovint es fa compatible amb el servei 
d’ajut a domicili o l’hospital de dia. 
 
Els Serveis Socials Bàsics de l’ajuntament de 
Sant Celoni compten des de fi nals de l’any 
2007 amb una treballadora social per atendre 
tots els temes relacionats amb aquesta llei. Per 
qualsevol dubte o tràmit en relació a aquesta 
llei i les seves prestacions us podeu adreçar a 
l’Àrea de Comunitat al carrer Santa Fe, 52, 1r 
o bé trucant al telèfon 93 864 12 12.

Una treballadora social atèn aquest servei en exclusiva

QUEDEM A LA FRESCA
Els dijous del mes de juliol, un grup de perso-
nes quedarem per a conversar en català amb 
persones provinents d’altres països, que volen 
practicar la nostra llengua i tot seguit anirem 
junts al “Dijous a la fresca”

T’hi apuntes?

Quedem dijous a les 9 del vespre davant 
l’Ajuntament!
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Sant Celoni ja té videojoc propi
Es presenta el SantCeloniGamescreat per joves com a mesura 
de prevenció de confl ictes
Sant Celoni Games és un videojoc creat per una trentena de joves celonins i celonines com a mesura 
de prevenció i resolució de confl ictes entre el col·lectiu juvenil, impulsat per l’ajuntament de Sant 
Celoni en col·laboració de la Diputació de Barcelona. El videojoc en 3D, que ha suposat un any i 
mig de feina, se situa a la Rectoria Vella, espai que patia precisament un mal ús per part d’alguns 
joves.  El protagonista es diu Mohamet i és l’eix vertebrador del videojoc. A través dels diàlegs que 
manté amb la resta de personatges es pretén abordar diferents temàtiques com ara les drogues, la 
integració d’immigrants, la relació entre la gent jove i la gent gran.... 

Segons la regidora de Comunitat, Laura Costa, el videojoc ha permès als joves “crear vincles amb 
l’entorn, reforçar el sentiment de pertinença i responsabilitat col·lectiva i contribuir a la seva soci-
abilització i al treball en equip i sorprenentment, com a efecte col·lateral, ha comportat també que 
algun d’ells s’apuntés a l’Escola d’Adults o a una entitat”. 

El Sant Celoni Games forma part d’un grup de projectes que l’ajuntament porta a terme en relació 
a la mediació juvenil, com són el Projecte Xarxa que es realitza conjuntament amb les entitats del 
poble i el projecte Ethos amb l’IES Baix Montseny.

A Sant Celoni encara no s’ha detectat el mosquit tigre però davant les diferents notícies que parlen de 
la seva arribada a poblacions ben properes, cal tenir ben present la següent informació

La gent gran 
també fa festa!
La gent gran de Sant Celoni i la Batllòria han 
acabat el curs amb festa. Diumenge 21 de juny 
l’Associació de Gent Gran L’Esplai va 
fer un dinar a la pista coberta del 
Camp Municipal d’Esports i a la 
Batllòria van celebrar la 58 edició 
d’Homenatge a la gent gran orga-
nitzada pel Patronat Local de la 
Gent Gran. 

A més, el 27 de juny, l’Ateneu 
va acollir la festa de fi  de curs 
com a mostra de cadascuna de les activi-
tats realitzades durant l’any. La Sala Gran es 
va omplir de socis i sòcies de l’Esplai i també 
de fi lls i néts dels actuants. Els professors i 
l’alcalde van repartir els certifi cats als alum-
nes de català, anglès i informàtica i els pre-
mis de petanca. 

Característiques 

És un mosquit negre però decorat amb ratlles 
transversals de color blanc brillant.  La seva 
mida oscil·la entre els 2 i els 10 mm.

Què fa?

És actiu sobretot de dia i principalment a l’exterior 
de les cases, i s’amaga en àrees ombrívoles nidifi -
cant en masses d’aigua artifi cials petites, estanca-
des i tancades com bidons, gerros, plats de testos, 
cubells, etc., per això cal que eliminem al màxim 
tota possibilitat d’aigua estancada que hi pugui 
haver en recipients d’aquestes característiques.
Té un radi de vol i d’acció relativament curt 
(uns 400 metres del lloc de cria com a màxim).
A Catalunya no transmet malalties.
La picada del mosquit tigre produeix molèsties a 
causa del gran nombre de picades que fa, tot i 
que no suposa un risc per la salut.

Què cal fer en cas de picades? 

• Renteu-vos i desinfecteu bé la zona. El trac-
tament és simptomàtic (picor, infl or, etc.) En 
cas de persistència de les molèsties, consul-
teu el vostre metge.

• Per evitar les picades del mosquit es reco-
mana roba de màniga llarga i pantalons 
llargs (preferentment de color clar), així 
com mitjons.

• Si utilitzeu repel·lents, cal tenir en compte 
que són productes químics:

- Tan sols utilitzar-los a l’exterior, complint 
estrictament les condicions d’ús sobre-
tot pel que fa al nombre d’aplicacions 
diàries indicades.

- No aplicar a nens menors de 2 anys, en 
nens més grans s’evitarà en la mesura 
que sigui possible, evitant sempre l’apli-
cació a les mans, ja que es poden fi car a 
la boca o als ulls.

- No és recomanable aplicar a la roba.

- Quan no sigui necessari el repel·lent, cal 
netejar la pell amb aigua i sabó.

- Si presenteu qualsevol tipus de reacció a 
la pell, renteu bé la zona i consulteu al 
vostre metge.

MOSQUIT TIGRE: Informació, consells i recomanacions

Descarrega’t el joc a: www.santceloni.cat/santcelonigames Dansa, música i teatre van omplir la festa de fi  de 

curs de la Gent Gran de Sant Celoni
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Seguretat ciutadana

Tecnologies de la informació

Campanya de control de 
motocicletes i ciclomotors
Els mesos de maig i juny la Policia local ha 
fet una campanya de control a ciclomotors i 
motocicletes que circulaven en vies urbanes, 
especialment als principals punts de pas de 
Sant Celoni i la Batllòria. Durant els més de 
90 controls s’ha pogut comprovar l’ús adequat 
del casc de protecció, les emissions de soroll 
i la vigència de la inspecció tècnica. La major 
part d’infraccions són per causa de no haver 
presentat la corresponent inspecció. Precisa-
ment, una vintena de ciclomotors van passar 
la revisió a l’estació d’ITV mòbil que va visitar 
Sant Celoni el passat 9 de juny. 

Millora de la seguretat a 
la carretera de Campins
La carretera de Campins millorarà la seva 
seguretat. En base a la proposta de l’Ofi cina 
Tècnica de Mobilitat de la Diputació de Bar-
celona s’instal·larà algunes mitjanes físiques 
separant els dos carrils de la marxa per obli-
gar als vehicles a seguir la trajectòria marca-
da per la xicana i es reduirà l’amplada de la 
banda d’aparcament per millorar la visibilitat 
a l’incorporar-se al a carretera des del carrer 
Diputació, entre altres mesures.  
Per presentar aquestes millores i consensuar-
ne l’aplicació, l’ajuntament es va reunir amb 
els veïns i veïnes a principis de juny.

Davant l’elevat risc 
d’incendi forestal: 
extremeu la prudència
Davant el risc de patir un incendi forestal to-
tes les precaucions són poques, però el millor 
efectiu és la prevenció. Des de l’Ajuntament i 
les diferents administracions públiques estem 
treballant junts, amb tots els esforços possi-
bles i recursos per evitar una situació de risc 
d’incendi. Els ciutadans cal que segueixin  les 
indicacions que des de les diferents adminis-
tracions i organismes es recomanen i sobre-
tot, extremin la prudència.  Dins els treballs 
de prevenció es passat 15 de juny es va fer un 
simulacre de gestió del Pla d’Actuació Munici-
pal per Incendis Forestals amb la participació 
de representants de l’ajuntament, de la Dipu-
tació de Barcelona i de l’Associació de Defensa 
Forestal.

Consells de seguretat per 
al domicili en època de 
vacances
Durant el període de vacances és molt impor-
tant extremar les mesures de seguretat a les 
cases. Us recordem uns consells bàsics: 

Uns mínims de desconfi ança: Tanqueu amb 
clau tots els accessos i connecteu l’alarma. 
Deixeu objectes de valor i diners quantiosos 
a caixes de seguretat d’entitats bancàries. Evi-
teu difondre que us absenteu de casa. Si teniu 
activat el contestador automàtic no deixeu un 
missatge que n’indiqui l’absència. 

Simuleu que hi ha algú: No tanqueu totalment 
les persianes, si disposeu de reixa. Instal·leu 
un temporitzador automàtic de llums, ràdio 
o TV. Deixeu roba estesa. És aconsellable que 
tingueu algú que us reculli el correu de la bús-
tia per evitar que s’acumuli i indiqueu-li una 
manera de ser localitzats. 

Objectes de valor: Elaboreu un inventari 
d’objectes amb números de sèrie, marques 
(ex. número DNI) i models. Esdevé molt útil 
disposar de fotografi es dels objectes més va-
luosos.  

Més informació a www.santceloni.cat

Augmenta el nombre de persones 
que gaudeixen d’Internet a preus assequibles 
La xarxa sense fi ls municipal s’implanta amb èxit
 
Des de la presentació a fi nals d’abril del servei d’Internet que funciona sobre la xarxa sense fi ls municipal, el nombre de persones que volen gaudir 
d’Internet a preus assequibles no ha parat de créixer. La major part dels usuaris i usuàries són de Sant Celoni i la Batllòria però també n’hi ha d’altres 
pobles del Baix Montseny amb visió directe amb les antenes emissores del senyal: Santa Maria de Palautordera, Mosqueroles i Gualba de Baix. Les ca-
racterístiques generals del servei d’Internet que s’ofereix són: navegació a una velocitat d’1 Mbps o 2 Mbps, no es necessita línia telefònica, Ip pública 
fi xa gratuïta, alta gratuïta, sense període de permanència mínim.
 
Els preus d’aquest servei d’Internet són els següents:

ADSL 1 MGb     7 euros al mes (IVA no inclòs)

ADSL 2 MGb     12 euros al mes (IVA no inclòs)

Aparell receptor + instal·lació  175 euros (IVA no inclòs)

Per donar-se d’alta: 
www.celras.net 

o al telèfon 902 88 35 60
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Espai públic

Un poble més
agradable
La vorera estreta i sense panots del carrer Pa-
lautordera, entre Doctor Barri i Vallès, ha can-
viat completament la fi sonomia. Ara permet 
el pas còmode, ample i  accessible gràcies als 
nous baixadors dels extrems. Durant el mes 
de juny també s’ha iniciat el tractament de 
les cantonades del carrer de Diputació, entre 
Ramon y Cajal i Verge de Puig, on es preveu, 
a més, la generació de noves travesseres per 
a vianants i la rehabilitació completa de la 
vorera de ponent, entre Avinguda de la Pau i 
Ramon y Cajal.

Es cobreix l’entorn 
arqueològic de Sant 
Martí de Pertegàs
L’entorn de l’església de Sant Martí de Perte-
gàs, a la Rectoria Vella, s’ha cobert amb sorra 
i torna a estar transitable. Fa temps es varen 
completar els treballs d’estudi de l’entorn ar-
queològic de l’església de Sant Martí de Perte-
gàs, al parc de la Rectoria Vella. Amb totes les 
restes ben documentades, i després de valorar 
diverses opcions de tractament de l’espai, s’ha 
optat per l’actuació més senzilla, consistent en 
la col·locació de làmina geotèxtil de protecció 
amb sorra al damunt. D’aquesta manera torna 
a estar  transitable el pas al voltant de l’edifi ci i, 
alhora, no es condicionen futures actuacions.

Endreça de la plaça 
de Carles Damm
Fa unes setmanes ha començat l’arranjament 
de la plaça de Carles Damm, un veritable mi-
rador encarat al Montnegre. La intervenció 
consisteix en la recuperació de l’emblemàtica 
barana de ferro que hi ha a la plaça i a l’edi-
fi ci -conegut popularment com els pisos de la 
senyora Enriqueta- i en la restauració dels pi-
lars d’obra vista que antigament sostenien les 
portes del parc, tret d’un que estava molt de-
teriorat. Els bancs i fanals també es renovaran 
totalment i s’instal·larà una font. Davant l’es-
tat de deteriorament de l’arbrat, s’han tallat els 
arbres vells i s’han plantat acers que ben aviat 
començaran a fer ombra.  
De moment no es podrà actuar a la part de 
la plaça que fa cantonada amb els carrers Co-
merç i Canàries a causa de les obres d’elimi-
nació del pas a nivell. Una vegada executat 
aquest projecte es completarà l’adequació de 
la plaça. D’altra banda, l’ajuntament té previst 
contactar amb la propietat dels pisos de senyo-
ra Enriqueta, per buscar fórmules de rehabili-
tació de la interessant façana de l’edifi ci.

Adopció de gossos 
i gats: un gest cívic i 
solidari
L’Ajuntament de Sant Celoni té l’obligació per 
llei de recollir els gats i gossos que es troben 
abandonats. Aquesta acció suposa que aquests 
animals restin en un centre que faci funcions 
d’acollida. No obstant, el millor per ells és tro-
bar persones que els vulguin adoptar. Si hi te-
niu interès adreceu-vos a l’Ajuntament: Àrea 
d’Espai públic (Telèfon 93 864 12 16. Carrer 
Bruc,26, de 8 a 15 h)

Millora de l’enllume-
nat a l’institut i a can 
Sans
L’enllumenat públic a l’accés a l’IES Baix Mont-
seny i a la zona esportiva de Can Sans ha mi-
llorat notablement. El reforçament d’una es-
comesa elèctrica situada a la zona ha permès 
millorar la dotació d’enllumenat públic del 
camí de vianants, paral·lel a la carretera de 
Campins.

El bus urbà ha estre-
nat itinerari, horaris 
i pals de parada
Des del 29 de juny, el bus urbà circula per un 
nou itinerari, amb noves parades, que li permet 
tenir una freqüència de pas de 30 minuts. Uns 
nous pals verds identifi quen millor les parades 
i permeten una millor lectura dels horaris.

Recordeu: els solars sense edifi car han d’estar nets!
L’ordenança municipal marca que “Els solars sense edifi car han d’estar obligatòriament tancats, nets i amb la vegetació correctament 
cuidada.” Si no es manté l’espai en les condicions esmentades, l’Ajuntament pot realitzar les actuacions, exigir a les persones propietàries 
la despesa, i aplicar les sancions que s’escaiguin amb l’objectiu d’evitar molèsties o riscos col·lectius.

Es recuperarà l’emblemàtica barana de ferro i els 
pilars que antigament sostenien les portes del parc

El lateral s’ha cobert amb sorra i torna a estar 
transitable sense condicionar futures actuacions

Carrer Palautordera entre Doctor Barri i Vallès

Les 21 parades disposen d’aquest element 
informatiu amb el plànol i els horaris del bus
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CulturaSostenibilitat

Netejar amb productes fets a casa 
i respectuosos amb l’entorn

Receptes per fer teus propis neteja-
dors, a base de substàncies naturals 
biodegradables, amb resultats sor-
prenents

Econetejador
- 800 ml vinagre de vi blanc
- 180 ml alcohol (96%)
- 15 ml oli essencial de pi (150 gotes)
- 5 ml oli essencial de menta 

(molt bon bactericida) (50 gotes)

Aplicació: 1 tap/cub-galleda aigua

Un altre econetejador
- 1 cullerada de sabó líquid vegetal
- 1 cullerada de suc de llimona
- 1/4 de litre d’aigua tèbia
- Barrejar tots els ingredients i aplicar 

amb esponja o drap

Per a la vaixella
- Tres cullerades de sabó blanc ratllat
- Mitja tassa de vinagre
- Un litre d’aigua
 
Mobles
Si t’agrada enllustrar els mobles, pots fabricar 
un netejador natural barrejant el suc d’una 
llimona amb el doble de quantitat d’oli.

A www.santceloni.cat  pots trobar més idees

Els nostres hàbits de neteja han canviat en 
pocs anys i, actualment, s’utilitzen grans quan-
titats de productes agressius que contaminen 
més que netegen. L’ús indiscriminat d’arti-
cles de neteja químics a la nostra llar provoca 
uns efectes excessivament nocius, tant per al 
medi ambient com per a la nostra salut. Però 
aquests productes es poden substituir per al-
tres elaborats de forma natural que podem fer 
nosaltres mateixos, o bé per altres que estan 
comercialitzant algunes empreses tot seguint 
les línies de producció i de qualitat necessàries 
per no perjudicar el nostre entorn.

De manera general, són sufi cients cinc pro-
ductes per fer totes les tasques de neteja gene-
ral de la casa: vinagre, sabó natural, llimona, 
alcohol i glicerina.

1. El vinagre conté àcid acètic, el que redueix i 
talla el greix. A més, és un bon ambientador.

2. El sabó natural és una barreja de sals d’àcids 
grassos de cadenes llargues. Neteja qualse-
vol superfície, actua augmentant l’efi càcia 

de l’aigua per rentar, es degrada fàcilment i 
no és tòxic. Per fer sabó només necessites 
oli usat, aigua i sosa càustica (hidròxid de 
sodi). És fàcil que alguna persona gran t’ex-
pliqui com a elaborar-lo.

3. La llimona conté olis essencials i biofl avo-
noides. És antioxidant, treu les taques i té 
una olor refrescant.

4. L’alcohol és un bon netejador, asseca su-
perfícies ràpidament, és desinfectant i treu 
taques de greix o goma d’enganxar de ma-
nera efi caç. 

5. La glicerina és un líquid incolor, sense olor, 
viscós i no tòxic, amb un sabor molt dolç i 
té, literalment, milers d’usos, entre ells el 
de netejador (treu taques d’orina, cafè...), 
qualsevol cosa que es vessi a la nevera serà 
més fàcil de treure si les lleixes han estat 
prèviament fregades amb un drap mullat 
en glicerina i, a més, conserva objectes de 
goma i pell.

Les energies renovables són totes aquelles que, com que provenen del sol de forma directa o indirecta, són inesgotables a escala humana.

Aquestes fonts d’energia es consideren també fonts netes, ja que són molt més respectuoses amb el medi ambient que les energies convencionals o 
brutes. L’aprofi tament humà de l’energia sempre comporta un cert impacte en el medi, però, comparat amb els importants efectes negatius que cau-
sen a l’entorn les energies convencionals, l’impacte de les renovables és ínfi m.

Així, les energies renovables no produeixen les emissions de gasos con-
taminants que provoquen els combustibles fòssils (el petroli, el gas i el 
carbó), i tampoc generen residus de difícil tractament i que suposen una 
amenaça per a totes les generacions futures, com els provocats per l’ener-
gia nuclear.

Una altra característica de les energies renovables és que són autòctones, 
és a dir,  es consumeixen generalment al lloc on es generen. Mentre que els 
combustibles fòssils existeixen en un nombre limitat de països, les energi-
es renovables disminueixen la dependència de subministraments externs 
i contribueixen a l’equilibri interterritorial i a la creació de llocs de treball 
en zones ara deprimides. En aquest sentit, es calcula que les energies re-
novables creen cinc vegades més llocs de treball que les convencionals que 
generen molt poca ocupació en relació al seu volum de negoci.

Què són les energies renovables?

Les energies renovables

Energies renovables 1
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Habitatge

Ajuts a la rehabilitació d’edifi cis

Quins passos s’han de seguir?
1. Haver sol·licitat un Informe Intern d’Idone-

ïtat (iii) en el cas d’habitatges o un Test de 
l’Edifi ci (TEDI) en el cas d’edifi cis. És im-
prescindible disposar del resultat de l’iii o 
del TEDI abans d’iniciar les obres. 

2. Encarregar un projecte de rehabilitació (ar-
quitecte, aparellador o arquitecte tècnic).

3. Demanar pressupost.

4. Sol·licitar els ajuts dins del termini de con-
vocatòria establert, i dins del període de 
validesa de l’informe intern d’idoneïtat (iii) 
o TEDI.

5. Obtenir la llicència d’obres de l’Ajuntament.

6. Si s’han demanat ajuts per a la realització de 
les obres, s’ha de comunicar l’inici i la fi na-
lització d’aquestes per escrit, amb la con-
formitat de la propietat, del tècnic director 
de l’obra i de l’empresa constructora. 

7. L’atorgament de les subvencions es farà 
efectiu un cop acreditat l’acabament de les 
obres. 

Termini
Fins el 23 de setembre de 2009

Quines actuacions són subvencionables?
En el cas d’obres en edifi cis d’ús residencial
1) Programa de rehabilitació d’edifi cis amb patologies, defi ciències i risc 

a) Patologies estructurals: estabilitat, solidesa i seguretat 

b) Defi ciències constructives que afecten l’habitabilitat     

c) Reparació dels elements puntuals que representen un risc 

2) Programa d’accessibilitat 

a) Instal·lacions d’ascensors amb creació d’itineraris practicables 

b) Instal·lacions d’ascensors 

c) Supressió de barreres arquitectòniques       

3) Programa d’instal·lacions comunitàries 

Adequació d’instal·lacions existents: aigua, electricitat, gas canalitzat i sanejament 

4) Programa de sostenibilitat, efi ciència i rehabilitació energètica 

a) Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic 

- Intervenció en la part massissa dels tancaments exteriors a rehabilitar, 
  més les obertures, formades pel conjunt de la perfi leria més els vidres     

 - Intervenció en la part massissa dels tancaments exteriors a rehabilitar    

- Intervenció en les obertures formades pel conjunt de la perfi leria més els vidres   

b) Instal·lació d’energies alternatives per obtenir aigua calenta sanitària i energia elèctrica  

En el cas d’obres en habitatges individuals
1) Programa d’habitabilitat 

Obtenció de les condicions mínimes d’habitabilitat      

2) Programa d’adequació d’instal·lacions d’aigua, gas, electricitat i sanejament 

Millora d’instal·lacions per adequar-les a la normativa vigent     

3) Programa d’adaptació de l’habitatge per a persones amb problemes de mobilitat 

Adaptació interior de l’habitatge 

4) Programa de sostenibilitat, efi ciència i rehabilitació energètica 

a) Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic 

- Intervenció en la part massissa dels tancaments exteriors a  rehabilitar, 
més les obertures, formades pel conjunt de la perfi leria més els vidres 

- Intervenció en la part massissa dels tancaments exteriors a rehabilitar 

- Intervenció en les obertures formades pel conjunt de la perfi leria més els vidres   

Altres
- Promotors amb edat inferior a 35 anys

- Habitatge rehabilitat per destinar-lo a lloguer protegit

- Habitatges que formin part d’un bé cultural d’interès nacional o que formin part d’un conjunt d’especial 
interès per a l’Ajuntament.

Els ajuts són compatibles i acumulables.

Què són?
- Els Ajuts a la Rehabilitació consisteixen en 

subvencions a fons perdut, d’un percentatge 
del cost de les obres, i préstecs preferencials.

Qui els pot demanar?
Habitatges amb antiguitat 
anterior al 1981:
- Propietaris que rehabilitin l’habitatge per a 

ús propi. 
- Els propietaris d’un habitatge llogat o el lloga-

ter amb el consentiment del propietari. 
- Propietaris (persona física o jurídica) que re-

habilitin habitatges per destinar-los a lloguer 
o a venda, amb preu protegit. 

Edifi cis amb antiguitat anterior al 1981 
(en el cas d’instal·lació d’ascensors 
l’antiguitat ha de ser anterior a 1997):
- Promotors d’obres de rehabilitació d’edifi cis 

d’ús residencial (comunitat de veïns, admi-
nistradors de fi nques, propietaris...)

- Llogaters d’habitatges d’edifi cis en manifest 
mal estat de conservació i amb una situació 
evident d’assetjament immobiliari.

50% 7.000  €
25% 2.000  €
25% 800  €

60% 6.000  €
45% 5.500  €
25% 200  €

40% 2.600  €

60% 7.700  €
40% 4.000  €
40% 3.000  €
40% 4.000  €

40% 8.400  €

25% 700  €

40% 7.200  €

60% 7.700  €
40% 4.000  €
40% 3.000  €

%pressupost
protegible

màxim per
habitatge o
local

Subvecions per part de l’Ajuntament de Sant Celoni

Tipus d’ajut
- Subvenció per un import igual a la suma de les quantitats relatives a la taxa per la prestació de 

serveis urbanístics i a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, + 10 % del pressupost 
de l’obra (la suma de les dues quantitats no podrà ser superior a 2.000 euros).

Actuacions que es poden acollir a subvenció
- Actuacions per promoure, estimular i fomentar el manteniment i millora del paisatge urbà del municipi: 

• Restauració i rehabilitació de façanes d’edifi cis privats  
 • Energies renovables

HORARI d’atenció presencial (juliol i agost): de 10 a 13 h
Tancat del 10 al 21 d’agost 

Més informació a l’Ofi cina Local d’Habitatge al web 
www.santceloni.cat/habitatge



18

Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Tramitació

Sol·licitud del títol de família nombrosa Indefi nit
Totes les famílies amb 3 infants o més, i famílies 
amb 2 infants quan un d’ells tingui reconegut 

un grau de disminució

OAC
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Sol·licitud i Revisió de grau de disminució Indefi nit Totes les persones en necessitat de reconèixer 
el seu grau de disminució

Àrea de Comunitat
OAC

Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 
Ciutadania

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

prestacions vinculades
Indefi nit

Persones amb problemes de dependència 
vinculats a la mobilitat

Àrea de Comunitat
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

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

OAC
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Descodifi cadors TDT Indefi nit

Persones que resideixin en un municipi afectat 
per l’apagada de Fase I, com Sant Celoni, 
no disposar de sintonitzador TDT a casa, i 

pertànyer a un dels col·lectius de risc d’exclusió 
(veure www.infoayudastdt.red.es) 

Àrea de Comunitat

Renda bàsica emancipació Tot l’any Joves d’entre 22 i 30 anys per pagar el lloguer Ofi cina Local d’Habitatge

Ajuts personalitzats a l’allotjament Temporal
Persones que acreditin que no poden satisfer 

els rebuts impagats o les quotes d’amortització 
d’un habitatge de promoció privada

Àrea de Comunitat - Serveis Socials
Ofi cina Local d’Habitatge

Ajuts de suport a l’autonomia 
a la pròpia llar 30 setembre

Persones amb grau de disminució superior al 
33% derivat de malaltia mental que vulguin 
viure soles, i que necessitin suport personal 

per al desenvolupament de la vida autònoma 
i persones sordcegues necessitin suport diari 

a la llar.

Àrea de Comunitat- Serveis Socials 
– Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania.

TEDI/iii
Temporal

Comunitats de veïns i propietaris individuals 
que volen fer obres de rehabilitació

Ofi cina Local d’Habitatge

Ajuts a la rehabilitació d’edifi cis i habitatges         23 setembre
Comunitat de veïns i propietaris individuals els 

quals hagin sol·licitat TEDI o iii, en anualitats 
anteriors al 2009

Ofi cina Local d’Habitatge
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Subvencions

La Renda fa augmentar la 
sol·licitud dels certifi cats IdCat
Durant els mesos de maig i juny, coincidint amb la campanya de la 
declaració de la Renda, s’han lliurat 161 certifi cats digitals (clauers Id-
Cat d’identifi cació electrònica de les persones), que permeten, entre 
d’altres, presentar la declaració per via electrònica, sense haver de 
desplaçar-se. Des del començament d’aquest servei, ja s’han lliurat 
557 certifi cats digitals. 
 
Per obtenir un certifi cat IdCat, només cal presentar el DNI a l’Ofi cina 
d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni o de la Batlloria  i en el mateix 
moment se us entregarà el clauer amb la signatura gravada a l’interior 
de la memòria. També podeu sol·licitar-ho prèviament des de casa a 
través del web idcat.net i després passar per l’OAC a recollir-lo. 

L’Ajuntament aconsegueix 
prorrogar l’apagada analògica 
fi ns a garantir la cobertura de 
TDT a tot el municipi 
La data de l’apagada del senyal analògic de televisió al municipi previst pel 
30 de juny  s’ha endarrerit uns dies. Aquesta pròrroga dóna resposta a la 
sol·licitud de l’ajuntament de Sant Celoni de fer l’apagada sempre i quan 
el senyal digital arribi també als carrers de la zona del Turó que actualment 
no reben la TDT perquè, per la seva situació, no poden captar el senyal del 
repetidor de Santa Helena, al Montseny. 

Per cobrir aquesta zona, la Generalitat, responsable de l’encesa digital, va 
confi rmar divendres passat  a l’Ajuntament que el centre emissor situat a 
Canadà Park també emetrà en TDT. La seva adaptació tindrà lloc durant el 
mes de juliol. Mentrestant, a Sant Celoni, se seguirà veient TV3 i canal 33 en 
analògic fi ns el dia 8 de juliol i la resta de canals fi ns a fi nals de mes.
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Partits polítics

Els problemes i els pegats

Si no hi ha cap novetat, al juliol seguirem sense un fi nançament autonòmic digne, 
i potser tampoc tindrem una sentència que avali l’estatut. Els polítics mediàtics 
oferiran una imatge més frívola als mitjans de comunicació i tothom coincidirà que 
la crisi estarà castigant més seriosament la població amb menys recursos. Al costat 
d’això, les reivindicacions d’un grau més alt de sobirania política s’ajornaran fi ns 
després dels rigors caniculars. I semblarà que les aspiracions nacionals del poble 
català es limiten a la commemoració de la resistència a un setge de fa gairebé 
tres-cents anys. Quan, de fet, ho repetim, sense un estat propi, és molt més difícil 
arribar a fi  de mes, formar-se competititvament, trobar una feina i un habitatge 
dignes, eradicar la pobresa...
En l’àmbit local, si no canvien les coses, seguirem amb el mateix equip de govern 
reduït a la inoperància per la seva incapacitat de negociació amb les altres forces 
polítiques. Així que discutirem si es podria haver acabat d’asfaltar la carretera Vella 
amb l’actual pressupost. O si el tomb que ha donat CIU afavorint la participació 
ciutadana d’ençà de la consulta sobre l’ARE ha aconseguit fer-nos oblidar les 
seves propostes ancorades en l’impuls al sector de la construcció, i en els impostos 
que se’n derivarien. A més, provarem de distribuir els papers de bons i de dolents 
entre les fi gures més destacades de cada formació activa a la vila segons les nostres 
simpaties. Però arribats en aquest punt, és molt probable que ja ens hàgim adonat 
que el veritable progrés només pot venir de l’exercici del dret de decidir i que, si 
ens posen obstacles a exercir-lo amb una ILP presentada al parlament, encara 
ens queda el recurs d’impulsar el procés a través de consultes d’àmbit local que 
obliguin els representants democràtics a manifestar-se a favor o en contra d’anar 
posant pegats a un marc constitucional que no serveix per resoldre els problemes 
de les classes populars catalanes. Que tingueu un bon estiu!

Secció local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria
santceloni@esquerra.org

UN ESTIU “EnCiUpit”

Comença l’estiu i això no sembla animar gaire a l’actual govern de CiU. Tot el contrari, 
sembla que van camí del desànim més absolut. 

Arriba la revetlla de Sant Joan i ens conviden a quedar-nos a casa o si volem sortir 
i gaudir amb els nostres veïns o amics, millor anar als pobles del voltant on els seus 
ajuntaments sí organitzen revetlla. 

No es veuen amb forces ni ganes per organitzar un casal d’estiu municipal, com 
sempre s’havia fet en els darrers anys, i   passen tota la responsabilitat a les escoles 
del municipi. Tampoc han tingut en compte que no hi haurà cap casal d’estiu al mes 
d’agost.

Organitzen una fi ra d’entitats i provoquen malestar en moltes entitats pel lloc on les 
ubiquen (Pça del Bestiar).

No tenen la capacitat de lideratge ni les idees per incentivar i motivar el comerç local a 
sortir al carrer i ajudar-los a fer front a la crisi. Aquest any no es fa la fi ra de “botigues 
al carrer”

En èpoques de difi cultats i de crisi,  qui té la màxima responsabilitat de govern s’ha de 
posar al capdavant i amb els recursos disponibles obtenir el màxim de benefi ci social 
per a tota la ciutadania .

Al PSC, com a la resta de ciutadans de Sant Celoni, ens costa d’entendre que altres 
municipis més petits organitzin revetlles, activitats al carrer o casals d’estiu i que el 
municipi més gran del Baix Montseny, no ho pugui fer.

Clar que això només és possible si se sap cap a on es vol anar, i si es té un equip de 
govern amb  ganes de implicar-se i  treballar per la comunitat. Sembla ser que tindrem 
un estiu ensopit o fent un joc de paraules un “estiu enCiUpit”

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

Confi ar en la gent, la força del poble. 
Plantar amb la confi ança de recollir.

Des de Convergència i Unió fa anys que defensem públicament una política compartida 
entre l’Ajuntament i la societat civil. Fa temps que vam plantar la llavor, hem anat 
regant-la i cuidant-la i ara en comencem a veure fruits. Mèrit compartit, però sobretot 
mèrit dels que destinen una part del seu temps, esforços i il·lusions a treballar per fer 
un poble millor i de més oportunitats, la gent de les entitats.

Junts fem poble, no ens hem cansat de dir-ho i la implicació de les entitats en la 
Primera mostra d’entitats de Sant Celoni, la capacitat de compartir l’organització del 
casal d’estiu amb les AMPA de les escoles i la capacitat d’entendre’ns amb les entitats 
per reduir els pressupostos destinats a festes en un moment en que tothom s’ha 
d’estrènyer el cinturó en, son un clar exemple. 

Durant aquest procés sempre hi ha hagut gent amb pressa. “Ho veieu, ens diuen que 
han plantat una llavor però no hi ha fruits”, bé algunes coses triguen un temps, ho 
saben bé els pagesos. És possible que ara veiem com es fa realitat aquella dita que diu 
“el que no les pot abastar diu que son verdes”...

L’any 2009, l’Ajuntament inicia obres importants per al nostre poble per valor d’11 
milions i mig d’euros. Més llavors plantades. No fl oriran demà, ja ho sabem. Hem 
treballat dur i, tal com ens reconeix la gent, es comença a veure la feina feta. Això ens 
anima a seguir plantant llavors comptant amb la gent, per junts, continuar fent poble, 
amb la mateixa empenta i il·lusió del primer dia.

Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni
santceloni@ciu.info

La CUP denuncia la manca d’autocrítica en la 
celebració dels 30 anys d’ajuntaments ‘democràtics’

La candidatura no participa en els actes perquè no comparteix la lectura autocomplaent que se’n 
fa i perquè ningú més a part de l’alcalde pot prendre la paraula
Des de la CUP considerem que hauríem d’aprofi tar la data per refl exionar i una vegada per 
totes trencar amb els esquemes hereus del feixisme. Hi ha tres aspectes bàsics que per nosaltres 
invaliden el caràcter democràtic de la transició municipal:

1. Els Reglaments Orgànics Municipals (ROM) que acoten la democràcia i la subjecten al dictat 
de la Constitució espanyola. A Sant Celoni, la proposta de la CUP de canviar el ROM ha quedat 
aturada en una comissió, i a hores d’ara encara no en coneixem la raó.

2. No es va tenir en compte el principi de la subsidarietat i, conseqüentment, els municipis 
s’han trobat cada cop més asfi xiats econòmicament tot i el progressiu increment d’atribucions i 
responsabilitats. Aquesta situació, agreujada per l’actual context de crisi econòmica, qüestiona 
la democràcia social, indestriable de la democràcia política. De quina cohesió i de quins serveis 
socials parlem si els nostres ajuntaments no tenen ni cinc de calaix?

3. No disposem d’una divisió territorial administrativa sobirana que respecti la nació catalana 
i les necessitats de la seva població. Conseqüentment, patim una manca de transparència 
i racionalització dels recursos públics. Incomprensiblement, 30 anys després, els municipis 
continuen lligats a les estructures provincials que van servir als franquistes per enterrar l’exemplar 
divisió territorial de Catalunya del 1936. Quina mena de democràcia tenim que encara conservem 
les diputacions provincials? Tot plegat, remet al fet que fa 30 anys no hi va haver cap ruptura amb 
el franquisme. El model de democràcia ideat llavors es va presentar com un punt de partida. 30 
anys després, en comptes d’avançar en democràcia política i social, en drets i llibertat, sembla 
que anem cap enrere.

CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat
santceloni@cup.cat



Exposicions

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

AGENDA

RECTORIA VELLA

Del 20 de juny al 26 de juliol 
Àlex Alonso
Natures: Montseny i 
Montnegre. Fotografi a

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

Edició, redacció i disseny: Ajuntament de Sant Celoni
Impressió: Litografi a Rosés
Dipòsit legal: B-5131-05
Per a més informació pots conectar-te a www.santceloni.cat

CASAS - 93 867 57 58
CHANUT - 93 867 18 03
DRAPER - 93 867 03 74
MAS - 93 848 40 76
SANCHO - 93 867 01 67
VIGAS-CARDONA - 93 867 06 48

Juliol
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CAN RAMIS

De l’11 al 26 de juliol
Casas Portella. Olis
Anna Rafart. Pintures

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

Agost
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      1 2
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31

Diumenge, 12 de juliol

 Orgeix - Mérens les Vals
GR 107: “Camí dels Bons Homes”

 A les 6 del matí 
 A la plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC

Dimecres, 15 de juliol

Final del torneig de Futbol Sala
 A les 9 del vespre 
 A les pistes poliesportives municipals

Dijous, 16 de juliol

Dijous a la fresca 
Concert de Las Migas

 A les 10 del vespre 
 Al parc de la Rectoria Vella

Durada: 80 minuts

Divendres, 17 de juliol

Nit de lletres, conduïda per Jesús Pacheco 
Tertúlia literària: Temps líquids: viure en una 
època d’incertesa de Zygmunt Bauman

 A les 9 del vespre 
 A l’hotel Suís

Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Diumenge, 19 de juliol

Sortida d’Alta Muntanya 
Ruta circular pel Puigmal

 A les 6 del matí 
 A la plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC

Aplec de la sardana
Ballada de sardanes amb la Cobla Lluïsos

 A les 12 del migdia 
 Al parc de la Rectoria Vella

XLV Aplec de la Sardana, amb les cobles
Lluïsos, Mediterrània i Contemporània

 A les 4 de la tarda
 Al parc de la Rectoria Vella

Dijous, 23 de juliol

Dijous a la fresca 
Teatre: La meva Ismènia, amb Rebrot Teatre

 A les 10 del vespre 
 A la plaça de la biblioteca

Durada: 60 minuts

Dissabte, 25 de juliol

Sortida d’alta muntanya 
Carlit - Peric - Gorges de Carançà

 A les 7 del matí 
 A la plaça Comte del Montseny

Durada: Cap de setmana
Organitza: CESC

Dijous, 30 de juliol

Dijous a la fresca 
Titelles: Jaume i els seus Feits

 A les 10 del vespre 
 A la plaça de la biblioteca

Durada: 60 minuts

Divendres, 31 de juliol

Petita hora del conte: contes per menuts 
L’Hora dels nadons, amb Olga Cercós

 A les 6 de la tarda 
 A la biblioteca l’Escorxador

Dijous, 6 d’agost

Dijous a la fresca
Cinema: WALL-E, d’Andrew Stanton
A les 10 del vespre
A la plaça d’en Nicola

Durada: 98 minuts

Dissabte, 8 d’agost

Concert i ball, amb el Quartet d’Altra Banda
 A les 6 de la tarda
 A la plaÁa de la Vila

Preu: gratuït

Expedició al Tocllaraju (Andes)
 A les 12 de la nit
 A la plaça Comte del Montseny

Durada: Fins el 27 d’agost
Organitza: CESC   

6 agost

WALL•E

Cinema a la fresca

Dijous, 6 d’agost

A la plaça d’en Nicola

Durada: 98’

A les 10 de la nit

13 agost

A la plaça de la 
Biblioteca

A les 10 de la nit

Entre 
pinces

Circ

Dijous, 13 d’agost

Durada: 60’

Aquest 
llum per 
qui crema?

20 agost

Música + projeccions

Dijous, 20 d’agost

Als jardins de la 
Rectoria Vella

Durada: 90’

A les 10 de la nit

27 agost

Dansa

Dijous, 27 d’agost

Als jardins de la 
Rectoria Vella

Durada: 60’

A les 10 de la nit

KEXEVKEZEV

DIJOUS A LA FRESCA - agost

4 juliol
Anselm Clavé centre

18 de juliol
Molí Paperer

20 juliol
Consolat de Mar

31 juliol
Ferrocarril

fi nals de juliol
Can Coll

1 i 2 d’agost
Boscos del Montnegre

23 de setembre
c. Major de Dalt

Festes
de barri


