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Benvolgudes i benvolguts, 

Tot just acabem d’acomiadar l’estiu i ho 
hem fet de la millor manera possible: de 
Festa Major. I és que aquest any hem po-
gut gaudir d’una Festa Major en què s’ha 
de destacar, sens dubte, la gran participa-
ció ciutadana, tant a Sant Celoni com a la 
Batllòria. 

I és que, tots junts, hem aconseguit fer 
d’aquestes celebracions unes festes molt 
més nostres. L’aposta per la proximitat 
i pel retorn al centre de la vila de les 
principals activitats han tingut una bona 
resposta ciutadana... Només cal veure el 
multitudinari ball de Fi de Festa a Sant 
Celoni, a la plaça de la Vila, amb més de 
1.500 assistents. 

Passada la Festa Major, però, l’activitat de 
l’Ajuntament no para. En aquests mesos 
continuem treballant en una millor gestió 
dels nostres recursos, conscients que són 
limitats, i més en aquests temps. Això 
ens demana nous esforços, noves idees, 
però també proximitat i consens, per tal 
d’aconseguir implicar altres actors en 
aquesta tasca i, així, ampliar el radi d’ac-
ció, els resultats. 

Estem treballant en la redacció de la pro-
posta de pressupost per al 2012, i ho fem 
des del convenciment que necessitem 
aquesta eina de planifi cació perquè, tot i 
la baixada dels ingressos, volem continu-
ar apostant per polítiques que afavoreixin 
la dinamització del municipi, el suport als 
sectors productius i el manteniment dels 
drets i serveis bàsics, que serà la nostra 
prioritat. Som conscients que no serà fàcil 
amb menys recursos, però hi posarem 
tota la nostra força i voluntat.

Tardor gastronòmica, 
per gaudir de la cuina 
del Baix Montseny

En portada

L’Ajuntament de Sant Celoni, en col·laboració amb els restaurants i bars del mu-
nicipi, organitza durant tot el mes d’octubre la Tardor gastronòmica.  Aquesta 
iniciativa s’emmarca en la difusió de la marca Sant Celoni. Bosc, cuina i patrimo-
ni, que recull els elements que defi neixen l’atractiu turístic de la nostra vila i, dels 
quals, la gastronomia n’és un dels principals. La cuina del Baix Montseny, molt 
vinculada als productes que ens ofereix el nostre territori, com són els bolets i la 
castanya, és un referent que al llarg de l’any atreu a moltes persones que venen 
a assaborir-la i gaudir-la. Si a l’estiu els Tastets omplen la plaça de la Vila, durant 
el mes d’octubre, no us podeu deixar perdre la Tardor gastronòmica.

Activitats diverses: 
tallers, concurs, menús, 
xerrades...
La Tardor gastronòmica és una proposta àmplia on tot-
hom hi pot trobar alguna activitat a la seva mida: mer-
cat de productes del Baix Montseny, concurs de cuina, 
cuina en directe, tallers per a infants, mostra de tapes, 
degustació de platets de tardor i vins, xerrades, demos-
tracions de disseny de pastissos, curs d’iniciació al món 
dels bolets, sopar- maridatge, festa de la cervesa i un 
menú especial pels sopars d’octubre...  

Podeu consulteu el detall del programa a 
www.santceloni.cat/tardorgastronomica

Degustacions de tapes, 
vins i platets de tardor 
La tarda del divendres 15 d’octubre, la plaça de la Vila 
acollirà una mostra de tapes dels bars de Sant Celoni. 
Adquirint un tiquet de 5 euros, els assistents podran de-
gustar 3 tapes i 2 begudes, amenitzats per una actuació 
musical. El dissabte a la tarda, diversos cellers de les 
denominacions d’origen Alella i Pla de Bages oferiran 
tastos de vins acompanyats de platets de tardor elabo-
rats per restauradors de Sant Celoni, que els assistents 
podran degustar adquirint un tiquet de 6 euros, acom-
panyats de l’animació musical a càrrec de Jazz Dream.

Bars i restaurants participants:

- Tramuntana  - La pipeta  - La Volta  
- Diari de Sança  - Cabernet - El Celler 
- Restaurant del Mètric  - Els Avets  
- La Parra  - Syrah
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Concurs de cuina sobre 
el bolet i la castanya
El dissabte 8 d’octubre a la plaça de la Vila, totes les persones 
que vulguin poden participar al concurs de cuina La tardor a la 
cuina: el bolet i la castanya. Els participants han de portar el plat 
cuinat, així com la descripció de la recepta. Tots els plats s’expo-
saran al públic abans que el jurat, format per professionals de la 
gastronomia de Sant Celoni, faci públic els guanyadors del con-
curs. El mercat municipal de Sant Celoni i Sant Celoni Comerç 
ofereixen vals de compra de 60 i 30 euros per al primer i segon 
classifi cat de cada categoria: bolet i castanya.

Menús gastronòmics durant 
tot l’octubre
Onze restaurants celonins participen a la Tardor gastronòmica 2011 
oferint cada vespre del mes d’octubre un menú especial, amb un 
preu que oscil·la entre els 18 i els 22 euros, elaborats amb productes 
del nostre territori.  L’Ajuntament ha editat un desplegable amb la 
informació de cada menú i el preu. A més, si feu servir el carnet de 
participació i degusteu quatre menús durant el mes d’octubre, po-
dreu gaudir d’un sopar gratis durant el mes de novembre en qualse-
vol dels restaurants participants. Podeu consultar els menús a 
www.santceloni.cat/tardorgastronomica

Restaurants participants:
- Aroma  - Bamassa  - Cabernet
- El Cruce  - El Rebost  - Els Avets
- La Fonda  - La Masia  - La Parra
- Syrah  - Tastacel

M
t
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Menús
sopar Concurs

Programa d’activitats

Sota la denominació de Tardor Gastronòmica trobareu aquest mes d’octubre un conjunt d’activitats que giren entorn de la cuina, la implicació del 
sector de la restauració, els productes de temporada i el territori. 

La Cuina, la gastronomia, forma part del paradigma cultural de la nostra societat, i més encara en la cultura mediterrània. En aquest àmbit, Sant 
Celoni compta amb un sector de la restauració consolidat. Un sector que, amb els productes de temporada i de la nostra àrea, del Bosc, dóna valor 
afegit a l’oferta gastronòmica que podem oferir als nostres ciutadans i a la gent que ens visita. Treballem, així, perquè “Sant Celoni: Bosc, Cuina i 
Patrimoni” sigui més que un eslògan, reforçant la imatge del nostre municipi. 

Una proposta en què hi destaca la varietat: el mercat de productes del Montseny, un concurs de cuina que gira entorn el bolet i la castanya, una festa 
de la cervesa artesana, etc.  A què se sumen els menús de tardor que han elaborat 11 restaurants de la vila, el maridatge que ens proposen bars i 
restaurants i, de postres, una demostració de disseny artístic de pastissos.

En aquests temps, la promoció i la dinamització comercial són eixos bàsics de la política que podem desenvolupar des de les administracions locals, 
malgrat la nostra manca de competències i recursos associats. 

Per això entenem que aquesta mostra, com les activitats que es presenten des d’altres àrees, són un instrument efi caç per rellançar l’activitat privada, 
posar en valor l’oferta existent i una bona manera de donar a conèixer-la, que la gent sàpiga què ofereix a la nostra vila. 

Espero que en gaudiu i hi participeu!

Jaume Tardy

Regidor de 
Promoció Econòmica
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Sax Sala es consolida 
com a centre de refe-
rència en formació al 
Baix Montseny
El Servei d’Ocupació de Catalunya ha homo-
logat el Centre de Formació i Ocupació del 
Baix Montseny per poder impartir formació 
ocupacional. Les especialitats formatives que 
s’homologuen són la de treballador forestal, 
informació al client, administratiu polivalent 
per a pimes, monitors d’activitats de lleure in-
fantil i juvenil, informàtica d’usuari i auxiliar 
d’infermeria en geriatria. Durant els mesos 
d’octubre està previst començar alguns dels 
cursos per a persones en situació d’atur fi nan-
çats per la Generalitat de Catalunya.
D’altra banda, el mes de setembre s’han inici-
at en col·laboració amb l’Acadèmia Systems 
quatre cursos adreçats a persones en situació 
d’atur i a professionals del sector del comerç:

• Gestió de la intel·ligència emocional, 
de 35 hores

• Eines per a la millora de la venda minorista, 
de 45 hores

• Tècniques de venda de comerços, 
de 40 hores

• Manipulador d’aliments, de 10 hores

Si esteu interessats en participar en propers 
cursos de formació ocupacional o contínua, 
podeu adreçar-vos a personalment Sax Sala, 
enviar un correu electrònic a a: 
formacio@santceloni.cat 
o bé al telèfon 93 867 41 75.

Bona acollida al taller 
per aprendre a pro-
mocionar el propi ne-
goci per Internet
Més d’una cinquantena de botiguers van 
participar el 22 de setembre a un taller per 
aprendre a promocionar el propi negoci des 
de les xarxes socials i altres eines d’Internet. 
Durant la sessió es van donar les claus per 
promoure productes a través del cercador 
Google i les xarxes socials o per convertir una 
empresa petita en global gràcies a Internet. 
Aquest taller organitzat per l’Ajuntament es 
va portar a terme, en el marc del programa 
modernitza’t, gràcies al suport de la Diputació 
de Barcelona i de la Cambra de Comerç de 
Barcelona.

Sax Sala comença a 
impartir el programa 
Connecta’t
El Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny Sax Sala ha iniciat, en col-
laboració amb el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, el programa d’alfabetització digital 
Connecta’t adreçat a les persones en situació 
d’atur per tal que puguin adquirir les com-
petències digitals bàsiques que els permetin 
millorar el seu procés de recerca de feina.

S’impartiran dues modalitats:

Modalitat A 
Introducció a l’entorn informàtic (15 h), ori-
entat a: 
- Adquirir competències mínimes en l’àmbit 

informàtic 
- Elaborar un document de text 
-  Crear i fer servir un compte de correu 

electrònic 
-  Navegar per Internet.  

Modalitat B
“Eines per a la recerca de feina” (10 hores), 
orientada a aplicar les competències digitals 
bàsiques a la recerca de feina: 
-  Elaborar el currículum vitae i carta de pre-

sentació 
- Realitzar una cerca de feina mitjançant por-

tals d’ocupació a Internet.

Les persones interessades a participar-hi, 
que han de trobar-se en situació d’atur, s’han 
d’adreçar a l’Ofi cina de Treball de Granollers.

Una cinquantena de botiguers van participar al taller
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Educació

450 alumnes comencen el curs a 
l’Escola d’Adults a Sax Sala

Obres de millora al 
Soler de Vilardell
Per aquest curs, a l’escola Soler de Vilar-
dell s’ha instal·lat un mòdul de 120 metres 
quadrats amb dues aules, despatx i lavabos. 
Una aula es destina a P5 i l’altre aula és d’ús 
polivalent. D’altra banda, s’han  condicionat 
els accessos al mòdul desde l’edifi ci actual i 
al pati,s’ha realitzat les connexions d’aigua, 
electricitat i sanejament.

Uns 3000 alum-
nes de 3 a 16 
anys escolaritzats 
a Sant Celoni
Després de més de 2 mesos de vacances, les 
aules s’han tornat a omplir d’alumnes. De 
fet, enguany ha augmentat el nombre total 
d’escolars amb un centenar. Això vol dir que 
a Sant Celoni hi ha escolaritzats prop de 3000 
alumnes de 3 a 16 anys. 

A l’escola Josep Pallerola i Roca s’ha obert una 
aula de P-3 més per atendre l’increment d’in-
fants del padró municipal. A l’educació primà-
ria també s’incrementa el nombre d’alumnes a 
les aules amb el començament a l’escola Soler 
de Vilardell del grup de 3r d’educació primària. 
Pel que fa a l’educació secundària, s’incremen-
ta l’oferta educativa de Sant Celoni amb l’ober-
tura de l’Institut Escola de La Tordera amb 2 
grups de 1r d’ESO.

Totes les escoles del municipi han iniciat el 
curs amb normalitat i amb il·lusió d’acompa-
nyar als infants i joves del municipi en el seu 
desenvolupament acadèmic i personal.

28 joves al 16è 
Pla de transició 
al treball 
La setzena edició del Programa de Qualifi cació 
Professional Inicial modalitat Pla de transició 
al treball (PQPI-PTT) ha començat el curs amb 
28 alumnes que es preparen per a auxiliars en 
vendes, ofi cina i atenció al públic o per auxili-
ars en  muntatges d’instal·lacions elèctriques 
i d’aigua i gas. El PQPI-PTT, que s’imparteix 
a Sax Sala, està adreçat a joves entre 16 i 20 
anys en situació d’atur que no han assolit el 
títol de Graduat en ESO. El curs els proporciona  
recursos personals i professionals per accedir 
a un lloc de treball en l’ofi ci per al qual s’ha 
preparat i/o continuar la formació en cicles 
formatius de grau mitjà. I, si es vol, més enda-
vant, cursar en centres de formació d’adults 
el graduat en educació secundària. Enguany,  
s’han rebut 63 sol·licituds de joves i famílies 
de la comarca del Baix Montseny i municipis 
propers. Des del servei, els candidats han 
rebut orientació professional i vocacional per a 
poder dissenyar el seu propi itinerari. En total, 
28 joves  gaudeixen d’aquesta oportunitat de 
formació.

Aules plenes a 
l’Escola bressol 
el Blauet 
El dia 6 de setembre es va iniciar el nou curs 
escolar a l’Escola bressol municipal el 
Blauet. De les 115 places ofertades, 113 ja estan 
ocupades i a data de 21 de setembre queden 
dues places disponibles a l’aula de nadons. 
Com cada any, el mes de setembre ha co-
mençat amb el procés d’adaptació: l’escola 
bressol suposa una nova experiència per a 
l’infant i per a la família i durant aquest perío-
de és molt important establir vincles d’afec-
tivitat i confi ança amb les educadores de 
l’aula. Per això durant les primeres setmanes 
de curs es fa una programació especial amb 
una adaptació progressiva amb grups reduïts 
d’infants acompanyats pels seus familiars, 
una relació i comunicació diària amb l’edu-
cadora i una atenció més individualitzada. El 
període d’adaptació no té una durada fi xa i es 
respecten els ritmes individuals.
Aquesta proposta suposa un esforç suple-
mentari de les famílies, però des del centre 
es creu importantíssim per ajudar al fi ll/a a 
afrontar aquest procés.

El nou curs a l’Escola d’Adults a Sax Sala ar-
renca amb una matrícula de 450 persones, el 
que suposa un increment d’alumnes respecte 
a l’inici dels cursos anteriors. Aquest increment 
denota la importància que té la formació en la 
conjuntura actual que s’ha traduït en una ma-
jor demanda en la majoria dels ensenyaments.

L’oferta formativa de l’escola s’estructura en 
quatre àmbits: 

- L’àmbit dels Ensenyaments inicials es divi-
deix en cinc nivells que van des de l’aprenen-
tatge del català a nivell oral a l’assoliment del 
coneixements bàsics de les àrees instrumen-
tals (llengua, matemàtiques i ciències socials 
i naturals).

- L’àmbit d’Accés al sistema reglat agrupa els 
ensenyaments que tenen per objectiu assolir 
el coneixements per superar les proves d’ac-
cés a cicles formatius de grau mitjà i superior 
o a la universitat o l’obtenció del Graduat en 
educació secundària obligatòria. 

- L’àmbit de les Tecnologies de la informació 
i la comunicació (TIC) té per objectiu oferir 
als ciutadans la iniciació al món de la infor-
màtica a nivell d’usuari, amb cursos trimes-
trals d’Alfabetització digital.  

- L’àmbit de Llengües comprèn diferents 
cursos d’anglès bàsic amb l’objectiu de que 
l’alumnat adquireixi les habilitats que perme-
tin utilitzar la llengua d’aprenentatge com a 
eina de comprensió  i de comunicació oral 
i escrita. Com a novetat, aquest curs també 
s’ofereix la preparació dels nivells First i PET 
de la Universitat de Cambridge, amb l’objec-
tiu d’assolir els coneixements necessaris per 
superar aquestes proves, que es realitzaran al 
mateix equipament de Sax Sala. 

L’acte d’inauguració del curs es va fer el 19 de 
setembre i va comptar amb la presència de 
l’alcalde Joan Castaño i la regidora d’Educa-
ció, Júlia de la Encarnación, així com també 
de tot l’equip docent, que va explicar l’oferta 
formativa i el funcionament del curs. L’alcalde 
va aprofi tar per felicitar a tot l’alumnat pel 
seu interès per millorar la seva formació i 
els va encoratjar a fer un bon aprofi tament 
del curs, tant a nivell acadèmic com també 
participant en les diferents activitats que es 
van organitzant al llarg del curs, amb l’ob-
jectiu d’anar promovent la cohesió social 
entre totes les persones a nivell del centre i 
del municipi.
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Un Corremonts consolidat, acaba amb victòria dels Senys
Sant Celoni ha tancat 4 dies de Festa Major plens d’activitat amb un ple absolut a tots els actes programats. Es van exhaurir els tiquets de l’arrossada, del sopar popular... 
i el fi  de festa amb el ball de festa major inclòs, va aplegar a la plaça més de 1.500 persones. El Corremonts s’ha consolidat com un element vertebredor de la festa i 
enguany s’ha decantat cap als Senys que amb aquesta arriben a la seva quarta victòria mentre, per darrera encara dels Negres que en porten 6. 

La Festa Major de setembre aconsegueix 
un ple absolut a tots els actes programats

Senys i negres van demostrar les seves habilitats en el tir 
amb arc a la Capella de Sant Ponç i en el torneig medieval a 
la plaça de la Vila.

Sant Celoni s’ha vestit de Festa Major! Els Senys i Negres han decorat parets, façanes, balcons, carrers sencers ,etc... Quinze dies abans d’iniciar els actes de Festa Major pel poble ja es respirava l’ambi-
ent festiu, i tot gràcies al treball , l’enginy  i originalitat de les Colles dels Montsenys i Montnegres.

La Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni, amb motiu del 
seu 30è aniversari van ser els responsables del pregó d’enguany. 
La plaça de la Vila es va omplir de gom a gom per veure en Martí 
i la Maria del Puig com cercaven i llegien el pregó. 

Els carrers se’ns van fer petits pel Correxarrups 2011! Diven-
dres a la nit, Senys i Negres van omplir els carrers i les places 
de Sant Celoni a ritme de Xarop de Canya, per jugar-s’hi els 4 
punts del Corremonts.

Un munt de cagrossos de Senys i Negres van omplir les grades 
del pati de la Salle! Felicitats nens i nenes Senys i Negres!

Bicicletes al carrer amb dos circuits, per grans i petits La plaça plena de gom a gom per gaudir del sopar popular. 
Xai, all i oli, pa amb tomàquet i gelat per més de 1000 perso-
nes i... havaneres i rom per tancar-ho bé!

La segona nit de concerts va engegar amb els Pepper Pots, 
que van fer ballar a grans, joves i petits a l’espai concerts. 
En total van ser tres nits plenes de música i bon ambient a 
l’espai barraques.

La lectura del manifest, les ofrenes fl orals de moltes entitats 
i el Cant dels Segadors amb la coral Briançó i la cobla Costa 
Brava van centrar l’acte institucional de l’11 de setembre. 

Diumenge 11, al voltant del Pavelló Municipal d’Esports, parc 
infantil al matí i a la tarda. 

Els gegants tampoc van fallar-nos aquest any! Amb un bon 
cercavila de gegants que va anar des del Pavelló fi ns a la 
plaça de la Vila fent ballar i xalar a tots aquells que s’hi van 
acostar.

A la plaça de la Biblioteca, Jordi Tonetti va ser l’encarregat 
d’animar els més petits amb el seu espectacle “Oh quina 
calor” que va acabar amb una bona festa de l’escuma. 

Els Bastoners de la Colla Bastonera Quico Sabaté van cele-
brar el seu 6è aniversari. Ja són 6 anys promovent la cultura 
popular arreu dels Països Catalans i el món.
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La plaça de la Vila es va vestir de gala com si fós un gran 
teatre! i es va  omplir de gom a gom per assistir al concert i 
ball de l’orquestra Meravella, i posteriorment pel Fi de Festa.

Els Negres i els Senys han posat tot l’enginy per crear els fl ash moves, on d’una situació quotidiana al carrer de cop i volta sonava una 
música i tots els participants es posaven a ballar una mateixa coreografi a. 

No seria Festa Major si no hi hagués el correfoc! Els joves de 
la Batllòria van gaudir de valent amb el ritme dels timbals i 
amb els salts de la Colla de Diables de Sant Celoni.

“Amb molta paciència!” diuen les puntaires quan parlen de 
la seva feina. Els curiosos  queden embadalits de les obres 
d’art que s’exhibeixen.

Com ja porten fent aquests últims anys, la Colla de Diables 
de Sant Celoni ens van tornar  a deixar bocabadats amb un 
correfoc gran pels carrers del centre de la vila. 

El dissabte, tot el dia, i el diumenge al matí, els amants de 
l’olor de benzina i de l’espectacularitat de la conducció dels 
vehicles 4x4 van gaudir amb les habilitats dels participants. 

L’últim dia de Festa va començar amb la Cursa de les ermi-
tes, seguidament la rucada i l’estirada de corda, darreres 
proves del Corremonts.  

El diumenge al migdia els gegants  de la Batllòria van lluir 
les seves millors gales. Les colles convidades van gaudir de 
la presència de grans i petits que omplien els carrers , tot i 
ser un dia  calorós .

Aquest any  la bicicletada de la Festa Major va comptar amb la 
col·laboració de l’Observatori de la Tordera, i es va fer un recor-
regut fi ns a l’aiguamoll de les Llobateres.

Després de la Bicicletada, a tothom li va venir de gust ballar 
al ritme de la música i omplir-se d’escuma per tot el cos.

Acabats de tornar de l’últim projecte de cooperació al 
Salvador, l’entitat Trup de nassos  va fer riure a grans i petits, 
alts i baixos , els quals omplien la plaça de l’església.

Cada vegada més els veïns i veïnes de la Batllòria,  i rodalies  gau-
deixen més del  Sopar popular. Aquest any es van vendre tots els 
tiquets, més de 330 persones hi van assistir.

Enguany  el dilluns de Festa Major va ser el dia de la Rucada, això 
potser va fer que no hi hagués molta gent, però el que hi eren 
van gaudir de les habilitats dels Senys i dels Negres a dalt dels 
burros. I els més petits de casa van poder  fer una passejada amb 
els burros durant la Rucada infantil.

És el segon any que  aquesta activitat formava part de la Festa 
Major i ja compta de grans especialistes a embrutar-se de fang fi ns 
les celles. Bon ambient, rialles , moltes ganes de gresca i passar-ho 
bé són les principals aptituds per participar-hi.

Festa Major de la Batllòria. Un fi nal d’agost ben lluït!
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Un estiu amb més usuaris que mai 
a la Biblioteca l’Escorxador

Comença la 4a edició del Cicle de Cinema 
Infantil en Català a Sant Celoni
El Cinema Infantil en Català (CINC) inicia, el dissabte 15 d’octubre, la 4a edició al cinema Ocine 
de Sant Celoni amb pel·lícules infantils de gran èxit. Les sessions es projectaran a les 16.15 h i 
el preu únic de l’entrada és de 3,50 euros. Aquest cicle l’organitza la Direcció General de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya i el cinema Ocine de Sant Celoni.

15a edició del Voluntariat per la llengua. Apunta-t’hi!

Cultura

Més enllà del tòpic que diu que l’estiu és temps 
de lleure i que hom aprofi ta per recuperar 
lectures aturades o fer un cop d’ull a aquella 
novel·la que algú li havia recomanat, el nom-
bre de persones usuàries a la Biblioteca l’Escor-
xador s’ha doblat durant l’agost: de 2.697 el 
2010 a 5.463 el 2011.

Pel que fa als préstecs, en novel·la, el popular 
Albert Espinosa, amb la seva penúltima Tot el 
que podríem haver estat tu i jo si no fóssim 
tu i jo, ha empatat en popularitat amb l’ame-
ricana Meagan McKinney amb Hasta que el  
alba dome la noche. En còmic d’adults, Love 
Hina, de Ken Akamatsu, ha estat el títol més 
prestat, seguit de The Gentlement aliance, de 
la també japonesa Arina Tanemura. Evident-

ment, el top de la llista de llibres de coneixe-
ments és ocupat per guies de viatge i excursio-
nisme.

La col·lecció El diari d’en Greg (els títols: Un 
pringat total i Quina calda!), d’en Jeff Kin-
ney, triomfa en la franja infantil entre 11 i 13 
anys; mentre que, entre els nois i noies de 7 a 
10 anys, Arnold Lobel i les seves Històries de 
ratolins encapçalen la llista. Els més petits (de 
0 a 6 anys) opten majoritàriament per Bibun-
dé el pingüí d’en Michel Gay. Finalment, el 
préstec de còmic infantil també és dominat pel 
manga televisiu, amb clàssics com Naruto, de 
Masashi Kishimoto, Kekoro de Mine Yoshizaki, 
i el popular Doraemon, de Fujiko F. Fujio.

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

desconegudes o bé es pensen que el seu inter-
locutor és originari de fora de Catalunya. 

Les persones interessades a participar-hi poden 
adreçar-se durant el mes d’octubre a l’Ofi cina 
de Català de Sant Celoni i donar les seves dades 
personals: 

Rectoria Vella 
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat  
www.facebook.com/ocsantceloni 

Dedica-hi una hora a la setmana!

El Voluntariat per la llengua posa en contacte una persona que parla català de manera habitual amb una 
altra que, tot i tenir els coneixements bàsics per parlar-lo, encara no s’ha atrevit a usar el català
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El darrer cap de setmana de setembre, més 
d’un centenar de persones van participar a les 
dues visites guiades pel patrimoni celoní dins 
les Jornades Europees del Patrimoni. Dissabte 
24, malgrat el mal temps, unes 30 persones 
es van animar a fer la visita del Sant Celoni 
medieval, que començava a Sant Martí de Per-
tegàs (la parròquia primitiva del poble, situada 
al parc de la Rectoria Vella); continuava per la 
Força o muralla medieval que protegia el pri-
mer nucli urbà de la vila (format a l’entorn de 
la capella de Sant Celdoni i al peu del camí ral), 
amb les seves torres i fossats, i acabava a la ca-
pella romànica de Sant Ponç, que era l’església 
de l’hospital de leprosos de la vila. El diumenge 
a la tarda, en canvi, va fer un dia agradable i 
assolellat, que es va traduir en una major afl u-
ència de visitants: més de 70 persones, entre 
petits i grans. Després de les explicacions de 
l’esplèndida façana barroca (1762), decorada 
amb els esgrafi ats més destacats de Catalunya, 
es va visitar l’interior del temple i els visitants 

van poder accedir als passadissos que hi ha 
sobre les capelles laterals, el cor i , fi nalment, 
pujar a la torre del campanar, per fruir d’unes 
vistes esplèndides de la vila. 

La majoria dels visitants eren celonins si bé 
també hi havia gent de Girona, Sabadell, Lliçà 
de Vall, Llinars del Vallès i Cardedeu.

Torna la 
programació 
de Cinema 
a l’Ateneu
La premiada pel·lícula d’Agustí Villaronga Pa 
Negre, va ser l’encarregada d’encetar la nova 
temporada de Cinema a l’Ateneu el passat 25 
de setembre. Les sessions es fan cada tercer 
diumenge de mes a les 6 de la tarda i l’en-
trada és gratuïta. La programació per aquest 
principi de temporada és força atractiva i pro-
posa títols com Invictus de Clint Eastwood, 
Despedidas de Yojiro Takita, El Concierto de 
Radu Mihaileanu i  La clau de Sarah de Gilles 
Paquet-Brenner

Entrefestes 2011, una oferta musical variada

Més d’un centenar de persones a les 
visites guiades al patrimoni celoní

A principis d’octubre s’inicia a l’Ateneu 
el quart cicle de concerts Entrefestes 
organitzat per l’Ajuntament de Sant 
Celoni amb una oferta musical molt 
interessant i variada. Com a novetat 
aquest any els concerts començaran 
dues hores abans de l’horari habitu-
al i l’hora d’inici serà a les 20 h per 
donar més facilitats al públic més 
jove i al públic familiar. 

El concert inaugural està em-
marcat dins l’Any Rafael Ferrer, 
i anirà a càrrec del pianista 
Jordi López i Roig i del quar-
tet de violes format  per Laia 
Capdevila, Maria Amorós, 
Pere Nolasc i Joana Fugaro-

les,  i constarà de diverses obres del 
compositor celoní  i composicions d’alguns dels 
seus  mestres: Lluís Millet, Eduard Toldrà.

El segon concert és una proposta en clau de 
Jazz interpretat per D-Sax-Tres, un quartet de 
saxofonistes: Josep Maria Aparicio, Sergi Rovira, 
Toni Pola i Víctor Bauza, acompanyats del  bai-
xista Vicenç Mas i del bateria Roger Bas. La ses-
sió recorrerà estils tant diferents com el  Barroc, 
el Swing, el Tango o la música Electrònica.

El tercer és una insòlit treball de l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà que, dirigida per Car-
les Coll, proposa una vetllada musical  en clau 
d’humor.

A fi nals de novembre arribarà el quart concert 
del cicle, es tracta de l’espectacle Blaus de l’àni-
ma, on Maria del Mar Bonet i Manel Camp 
commemoren els 20 anys de la seva exitosa 
tanda de recitals al Teatre Lliure de Gràcia. Serà 
un concert on es combinaran els aires mediter-
ranis de la cantant mallorquina amb la vesant 
més jazzística del  mestre Manel Camp .

Finalment l’Entrefestes d’enguany acabarà amb 
un concert de Música de Cambra interpretat per 
membres de l’Associació Catalana d’intèrprets 
de Música Clàssica. Aquest cinquè concert per-
tany al Cicle “Anna Ricci en gira” on una sèrie 
d’instrumentistes catalans de relleu ofereixen 
concerts de cambra a diferents punts de la geo-
grafi a catalana.

ENTRADES ENTREFESTES
- Públic general: 10 euros
- Menors de 14 anys o majors de 65: 5 euros
- Joves entre 14 i 29 anys amb Carnet Jove: 5 euros 
- Menors de 2 anys: gratuït

VENDA D’ENTRADES
A partir de dilluns, 3 d’octubre, al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, 
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h,  a través de targeta de 
crèdit o efectiu.

Mitja hora abans de cada espectacle, a les taquilles 
del Teatre Municipal Ateneu.

A principis d’octu
el quart cicle de 
organitzat per l’A
Celoni amb una
interessant i va
aquest any el
dues hores a
al i l’hora d’
donar més 
jove i al pú

El concer
marcat 
i anirà 
Jordi L
tet de
Capd
Pere 

les,  i constarà
compositor celoní  i com
seus  mestres: Lluís Mille

Cinema
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La Renda Mínima d’Inserció –també anome-
nada pirmi-  té la fi nalitat de prestar el suport 
adequat a totes les persones a qui els calgui 
per a atendre les necessitats bàsiques per a 
viure en la societat, amb els recursos conve-
nients per a mantenir-se i per a afavorir-ne la 
inserció o la reinserció social i laboral. 

Aquesta mesura va ser regulada amb la llei 
10/1997 de la Renda Mínima d’Inserció com a 
dret de caràcter universal garantit pels sistema 
de serveis socials de responsabilitat pública. 
Durant aquests anys, hi ha hagut canvis legis-
latius en aquesta mesura i el darrer d’ells, el 
passat 1 d’agost, ha introduït canvis substanci-
als en els requisits d’accés a aquest recurs.

La nostra societat occidental genera processos 
de pobresa i marginació que no tenen una 
arrel únicament econòmica sinó que també 
estan condicionats per altres factors, com 
l’habitatge, la salut, l’ocupació, la formació, 
l’educació, les mancances i els confl ictes  
personals i familiars. Aquests poden provocar 
la ruptura de l’equilibri personal i familiar i fer 
que les persones afectades no puguin assolir 
les formes de vida mínimament acceptables 
en el país on viuen. 

Amb el propòsit de resoldre els problemes que 
motiven algunes de les situacions de difi cultat, 

la renda mínima d’inserció es desenvolupa 
en prestacions de suport econòmic i actua-
cions de serveis socials, salut, ensenyament, 
formació d’adults, prestacions econòmiques 
i accions de suport per a la integració social i 
laboral.

La Generalitat té competència exclusiva sobre 
matèria d’assistència social i la llei de la renda 
mínima estableix un sistema coordinat per a 
la seva gestió.

Els Serveis Socials Bàsics dels ajuntaments són 
els qui fan l’estudi i valoració de les persones 
i/o famílies amb criteri per acollir-se a la renda 
mínima d’inserció i tramiten el seu expedient 
a la Generalitat, que atorga o desestima aquest 
recurs. 

A partir de la situació de crisi econòmica que 
té lloc en la nostra societat, des de l’any 2009, 
s’ha incrementat la demanda i la gestió de la 
renda mínima d’inserció ja que han augmen-
tat les persones i/o famílies que hi tenen accés 
donada la seva situació de precarietat.

En el quadre adjunt es pot veure l’evolució del 
nombre d’expedients de la renda mínima d’in-
serció que ha tingut lloc en els darrers anys. 

Durant el proper mes d’octubre s’iniciaran tres nous  tallers 
d’entrenament de la memòria. El primer d’ells adreçat a la gent 
gran de la Batllòria s’iniciarà a mitjans d’octubre al Centre cívic 
Les Casetes i les persones interessades han d’inscriure’s allà 
mateix; el segon s’ofereix a l’Associació Neurològica Amics Baix 
Montseny de cara als seus associats.

La novetat del tercer taller programat, que es realitzarà a l’Àrea 
de Comunitat, és que s’ofereix a persones entre 60 i 70 anys 
que treballaran aspectes d’atenció, memòria, agilitat mental i 
fl uïdesa verbal. 

Cal apuntar-se a l’Àrea de comunitat 
(tel 93 864 12 12 - comunitat@santceloni.cat).

Comunitat

La Renda Mínima d’Inserció 
a Sant Celoni

Es programen 3 nous 
tallers d’entrenament 
de la memòria

Mosquit tigre: 
Recomanacions per 
evitar-ne l’expansió

Per això cal evitar les acumulacions 
d’aigua a casa:

- Buidar dos cops per setmana els 
recipients de l’exterior que puguin 
acumular aigua: gerros, galledes,
joguines, plats sota els testos, etc.

- Buidar dos cops per setmana o tapar 
amb tela mosquitera espessa els safa-
reigs i les basses petites.

- Evitar acumulacions d’aigua en zones 
de drenatge o canals de desguassos.

- Evitar els forats i les depressions del 
terra on es pugui acumular aigua i 
tapar els forats dels troncs d’arbre om-
plint-los de sorra.

- Eliminar l’aigua dels recipients on 
trobem larves de mosquits.

Com evitar les picades:

- Podem evitar l’entrada del mosquit als 
edifi cis instal·lant teles mosquiteres 
que n’impedeixin el pas per fi nestres, 
portes i altres obertures.

- És recomanable que porteu roba de 
màniga llarga i pantalons llargs (millor 
si són de color clar), així com mitjons.

Com curar les picades:

- Renteu i desinfecteu bé la zona de la picada.

- El tractament és simptomàtic; en cas que persis-
teixin les molèsties consulteu el vostre metge.

Si opteu per utilitzar un repel·lent cal:

- Fer-lo servir només a l’exterior i durant el temps ne-
cessari, complint estrictament les instruccions d’ús.

- No aplicar-lo en nens menors de 2 anys. En nens 
més grans s’evitarà sempre que es pugui, i mai 
no es posarà a les mans dels infants, ja que se les 
poden portar a la boca o als ulls.

- No és aconsellable aplicar-lo a la roba.

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

- Si presenteu algun tipus de reacció a la pell, ren-
teu-vos bé la zona amb aigua i sabó i consulteu el 
vostre metge.

La prevenció és el millor mètode per al 
control d’aquest mosquit.  El més impor-
tant i efectiu és evitar la posta d’ous i el 
creixement de les seves larves aquàti-
ques, i eliminar tots els punts d’aigua on 
pot créixer.

RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

2007 2008 2009 2010 2011*

unitats familiars 
benefi ciàries

unitats familiars 
benefi ciàries

unitats familiars 
benefi ciàries

unitats familiars 
benefi ciàries

unitats familiars 
benefi ciàries

23 32 49 87 97

* de gener a juny
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L’Ajuntament de-
mana a la Gene-
ralitat que agilit-
zi l’obertura del 
Centre de Dia
L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, ha 
demanat per carta al conseller de Benes-
tar i Família, Josep Lluís Cleries, que agilitzi 
l’obertura del Centre de dia Indaleci Losilla 
inaugurat el 19 de març passat i pendent del 
conveni amb la Generalitat pel concert de les 
places. Tal i com s’explica a la carta enviada a 
principis de setembre, l’Ajuntament ha enlles-
tit amb la màxima celeritat diferents mesures 
correctores sol·licitades l’1 de juliol des del 
Departament i que impedien l’autorització 
i registre de l’equipament, tal i com ja se’ls 
va traslladar el passat 8 d’agost. Ara, només 
resta per part de la Generalitat la signatura del 
conveni amb els gestors de l’equipament, la 
Fundació Hospital de Sant Celoni. En aquest 
sentit, l’Ajuntament de Sant Celoni reitera 
la seva total disposició de cara a accelerar el 
procés.

Diada de la Gent 
gran, un espai de 
formació, refl e-
xió i celebració
L’Ajuntament organitza el divendres 7 d’octu-
bre la tercera Diada de la Gent gran a l’Ateneu 
amb l’objectiu de crear un espai de formació, 
refl exió i celebració. En aquest sentit, el matí 
s’ha programat a la Sala Petita una jornada al 
voltant dels Drets de les persones grans, orien-
tada a professionals dels àmbits social, sanitari, 
jurídic, de seguretat i polític del Baix Montseny;  
a la tarda, també a l’Ateneu, una xerrada sobre 
el repte personal que suposa la jubilació i la ve-
llesa. La diada acabarà amb un acte més lúdic, 
ball i berenar per a tots els assistents. Més in-
formació a www.santceloni.cat/diadagentgran

Comença la 
campanya de 
vacunació contra 
la grip
Ja ha començat la campanya de vacunació 
contra la grip per a persones de 60 anys o 
més, dones embarassades (2n o 3r trimestre), 
pacients amb malalties cròniques, cuidadors/
es i personal amb risc professional.

-  Del 3 al 31 d’octubre: cal demanar cita prè-
via al CAP Sant Celoni (al costat de l’Hospi-
tal), personalment o trucant:

•  Al CAP - 93 867 41 51, o bé
•  A Sanitat Respon - 902 111 444

-  Del 2 de novembre al 30 de desembre de-
manant cita amb la infermera de referència.

-  Consultori de la Batllòria: cada dimecres, 
del 3 al 31 d’octubre, de 12 a 13 h i a partir 
del 2 de novembre en horari de visita d’in-
fermeria.

Curs bàsic per a 
persones manipula-
dores d’aliments
Dies
17, 18 i 19 d’octubre de 2011

Horari
de 20 a 22 h

Lloc
Àrea de Comunitat , plaça  Josep Alfaras, 6

Preu
22 euros

Inscripcions
del 3 al 14 d’octubre de 2011 a l’àrea de Comu-
nitat presencialment o bé per correu electrònic 
salut.comunitaria@santceloni.cat

Vols compartir 
part del teu temps 
amb un infant? 
Encaix: Servei de col·laboració entre famílies

En què consisteix Encaix? 
Hi ha moments que els pares no podem ocupar-nos dels nostres fi lls, però tenim l’ajuda de la família, dels 
amics, dels veïns... Però hi ha pares i mares que no disposen d’aquest suport. 
Necessitem persones que de manera voluntària, vulguin dedicar part del seu temps a fer-se càrrec 
d’aquests infants.

I què vol dir fer-se càrrec d’aquests infants? 
Ocupar-se’n, atendre’ls... durant uns dies a la setmana, unes hores, el cap de setmana... per acompanyar-
los a l’escola, al metge, fer excursions de cap de setmana... 

Qui hi pot col·laborar? 
Qualsevol persona que vulgui compartir el seu temps amb aquests infants i que estigui disposat 
a tenir-ne cura. 

I... què s’ha de fer per col·laborar?
Adreçar-vos al Consell Comarcal del Vallès Oriental per telèfon 93 860 07 00 
o correu electrònic psocial@vallesoriental.cat

Anima’t ! Col·labora-hi! Participa-hi! Fem xarxa!
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Sostenibilitat

Amb l’objectiu de millorar la recollida d’aquells residus pels quals no 
hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específi cs 
al carrer, l’Ajuntament de Sant Celoni va aprovar una bonifi cació de 
fi ns el 20 % de la taxa de les escombraries per la utilització de la 
Deixalleria. Els residus municipals objecte d’aquesta bonifi cació són els 
voluminosos, residus perillosos, restes d’esporga, oli vegetal, roba, vidre 
pla, cable, fl uorescents, petits volums de runa generada per particulars, 
ampolles de cava, material electrònic, electrodomèstics i altres.  I per 
demostrar l’ús de la Deixalleria  existeix el carnet d’usuari que permet  
comptabilitzar les vegades que s’hi porten residus.

Aquests darrers anys, l’ús de las Deixalleria ha augmentat per part de la 
ciutadania. Si l’any 2008, els celonins i celonines van fer 5.128 visites 
a la Deixalleria, de les quals un 31% eren persones que ja disposaven 
del carnet, l’any 2010 es van registrar 6.150 visites, 34% de les quals 
amb carnet. A més d’augmentar el nombre de visites, també ho ha 
fet el percentatge d’aportacions de residus especials. Si l’any 2008 
representaven el 55% de les visites, l’any 2010 arriba al 63%.

Seguretat ciutadana

2008 2010

Nombre de carnets 148 210

Nombre de visites 5.128 6.150

Nombre visites amb carnet 1.592 2.101

% de visites amb residus 
especials 55% 63%

Deixalleria comarcal de Sant Celoni
Polígon industrial Molí de les Planes - Rec Molí, 4  Sant Celoni - Tel. 93 744 00 85 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h;  Dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h;  Diumenge:  de 10 a 14 h 

El nou carnet de la Deixalleria afavoreix 
la recollida de residus especials 

On es pot sol·licitar 
el carnet? 
La targeta es pot sol·licitar a l’Ofi cina 
d’Atenció Ciutadana. Porta un codi de 
barres que permet actualitzar les dades 
de manera automàtica (municipi, usuari i 
tipus de residu que es diposita).

El nombre de delictes a Sant Celoni durant el darrer any ha disminuït 
en un 10,03% (de 698 a 628) i el total de faltes penals en un 10,56% 
(de 445 a 398). Així ho avalen els resultats presentats a la darrera reunió 
de la Junta Local de Seguretat que va tenir lloc a fi nals de setembre a 
l’Ajuntament amb la presència de l’alcalde Joan Castaño, el regidor de 
Seguretat Ciutadana, Jordi Arenas i els comandaments de la Policia Local 
i dels Mossos d’Esquadra. A més, les dades confi rmen un bon índex de 
resolució de fets coneguts, un 33%. 

Segons l’alcalde Joan Castaño “aquestes dades són possibles gràcies a 
la bona coordinació i efi ciència entre els diferents cossos de seguretat 
del territori, Policia Local i Mossos d’Esquadra”. 

Del setembre de 2010 a l’agost de 2011, els principals delictes comesos 
al municipi han estat contra el patrimoni (496) i a molta distància 
el maltractament en àmbit familiar (27) o relatius al trànsit. Dins el 
patrimoni destaquen el robatori amb força a l’interior d’un vehicle, furts 
o robatori amb força al domicili. Entre les faltes destaquen les d’estafa, la 
majoria d’elles comeses per Internet. 

Entre els fets d’aquest darrer any destaquen la punxada de rodes de 17 
vehicles en una nit a fi nals de març a diversos carrers propers a l’estació 
i 15 més unes dies més tard a les Borrelles, que acaben amb la detenció 
de l’autor gràcies a les imatges d’unes càmeres properes al lloc dels fets i 
la bomba de la guerra civil localitzada als terrenys de la Forestal.  

Baixa el nombre de delictes a Sant Celoni 
respecte l’any anterior 
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Entorn

L’Ajuntament 
promou l’elabo-
ració d’un inven-
tari de camins 
del municipi 
L’Ajuntament de Sant Celoni elaborarà un in-
ventari de camins. Aquest estudi es planteja 
com un treball previ a incorporar en un futur 
POUM i com un instrument bàsic per a la 
planifi cació. Cal tenir present  la rellevància 
del  sòl no urbanitzable en el terme muni-
cipal de Sant Celoni i, per tant, la d’aquesta 
xarxa de vies i camins que, segons una 
primera estimació, representaria uns 203 
quilòmetres.

A banda de defi nir els traçats i les caracte-
rístiques dels camins (funcionalitat, estat, 
amplada, tipus de ferm, irregularitats i 
limitacions per a la circulació) l’inventari 
facilitarà informació de cara a la programa-
ció d’actuacions de manteniment i millora 
de camins, de senyalització i pels plans de 
prevenció d’incendis i de protecció civil. 
El traçat dels camins, així com els seus 
topònims, té un valor funcional i patrimonial 
que cal preservar. La redacció de l’inventari 
pemetrà garantir-ne la seva funcionalitat i 
conservació.
 
Per tirar endavant l’estudi, l’Ajuntament 
comptarà amb el suport econòmic de la 
Diputació de Barcelona.

Increment del patrimoni 
municipal al barri de la Força
L’Ajuntament ha decidit adquirir diverses fi nques situades al barri de la Força, entre la torre 
recentment restaurada i la plaça dels Estudis, on hi ha restes signifi catives de l’antiga muralla de 
Sant Celoni i de la capella del mateix sant que va ser l’origen de la població. D’aquesta manera, 
s’incrementarà de forma important el patrimoni municipal al mateix temps que es garantiran les 
condicions de seguretat i salubritat d’aquestes fi nques. 

Per poder assumir aquest cost, l’Ajuntament ha aprovat el canvi de destinació d’una subvenció 
del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya destinada a les obres de 
rehabilitació de Can Ramis amb import de 140.000,00 euros. Aquesta quantitat estava molt lluny 
de la necessària per tirar endavant la rehabilització interior de Can Ramis pressupostada segons 
projecte a més de dos milions d’euros. 

Un cop les fi nques del barri de la Força siguin de titularitat municipal, es procedirà a la seva 
reparació i consolidació de forma que es mantinguin les condicions de seguretat i salubritat dels 
edifi cis o estructures existents i a la vegada es preservin les restes del patrimoni, a l’espera d’un 
projecte integral d’actuació a la zona que es farà més endavant. 

Boscos de Montnegre: projecte d’urbanització i reparcelació
En desenvolupament del Programa d’adequa-
ció de la urbanització de Boscos de Montne-
gre l’Ajuntament ha encarregat la redacció 
dels projectes d’urbanització i reparcel·lació 
del seu àmbit. Arran de les dades inicials i 
registrals recollides per l’equip que redacta el 
projecte de reparcel·lació han posat de relleu 
la necessitat de disposar d’un amidament real 
de les fi nques i per tant el programa d’ade-
quació inclourà l’aixecament topogràfi c de 
totes les parcel·les del polígon 1.

Aquests treballs de topografi a ja encarregats 
s’estan realitzant per poder complir els ter-
minis de la subvenció atorgada pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques per 
al fi nançament de l’execució del programa 
d’adequació.

Actualment s’està contractant la redacció d’un 
projecte d’urbanització complementari que con-
necti la xarxa declavegueram a l’EDAR de Sant 
Celoni, per donar una solució defi nitiva a l’eva-
cuació d’aigües residuals de la urbanització.
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Ampliació dels re-
cursos per a millorar 
la neteja viària
Des de primers de setembre l’Ajuntament i 
l’empresa concessionària de la neteja viària 
han posat en funcionament un servei com-
plementari de cara a millorar els resultats. 
El nou servei consisteix en un vehicle dotat 
amb equip d’hidropressió i una persona 
operària que atén de manera més intensiva i 
freqüent l’entorn de les zones d’aportació de 
contenidors, l’exterior dels contenidors, punts 
concrets que de forma puntual apleguen major 
brutícia (caiguda de fruits d’arbrat, femtes 
d’ocellam...), pintades en el mobiliari urbà, etc.

Durant el mes d’agost s’ha fet una neteja es-
pecífi ca de taques produïdes per xiclets al car-
rer Major, entre Sant Martí i plaça del Bestiar, 
que ha suposat una notable millora.

Equip en plena feina

Continua la renova-
ció del parc de bancs
Durant l’estiu s’ha renovat o incorporat 40 
nous bancs a diversos indrets del municipi. 
Entre els punts més signifi catius per nombre 
d’unitats, podem destacar les places properes 
al carrer de Mossèn Cinto Verdaguer i Lluís 
Companys, passeig Francesc Fullà, zona de 
dalt de la plaça Rafael Ferrer, pati de l’escola 
Montnegre, carrer de la Creu Roja i zona de 
ponent del Turó de la Mare de Déu del Puig.

Dades servei pilot de bus durant l’agost
El servei de bus urbà que com a prova pilot ha funcionat també el mes d’agost, ha registrat un 
total de 2.040 viatges. Aquestes dades s’afegeixen a les de la resta de l’any que, tal i com es pot 
veure en el quadre, suposen un creixement important de persones usuàries.

L’Ajuntament in-
ventariarà els seus 
ponts i passeres
L’Ajuntament ha sol·licitat a la Diputació de 
Barcelona suport tècnic per a l’elaboració de 
l’inventari de ponts i passeres del municipi 
que a partir d’aspectes com ara la titularitat, 
les característiques, la història... permetrà de-
fi nir un pla de manteniment preventiu acurat 
i sistemàtic de cadascun d’aquells elements 
que siguin de competència municipal.

Renovació dels 
escocells del carrer 
de Joan Minuart
Tal com s’ha fet en altres indrets de municipi 
on l’amplada de les voreres ho permet, s’han 
ampliat recentment els escocells del carrer 
de Joan Minuart que s’havien deteriorat per 
acció de les arrels dels lledoners. Obrint els 
escocells, els arbres poden rebre més apor-
tació d’aigua superfi cial i les arrels perden la 
tendència a pujar cap a nivell del paviment 
cercant humitat. D’aquesta manera, els 
arbres es poden desenvolupar amb més natu-
ralitat i es minva l’efecte negatiu de les arrels 
sobre la vorera. 

Mes
2011

Nombre Viatges % augment respecte mateix 
mes de  l’any 2010

Gener 2.695 30,9

Febrer 3.055 25,7

Març 3.486 30,1

Abril 2.997 17,5

Maig 3.760 37,1

Juny 3.666 17,8

Juliol 3.255 6,7

Animals aban-
donats a Sant 
Celoni durant els 
darrers mesos
L’Ajuntament de Sant Celoni té la 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. El millor per ells és 
trobar persones que els vulguin adoptar i 
l’ajuntament - els ciutadans i  ciutadanes 
de Sant Celoni -  no hagin d’assumir-ne les 
despeses.

Si hi teniu interès adreceu-vos a l’àrea 
d’Espai públic (Tel. 93 864 12 16, c/ Bruc, 26 
de 8 a 14 h) o a la Centre d’acollida Help 
Guau d’Argentona 
(Tel. 687 69 60 11 - 687 69 60 12 - 
www.helpguau.com).

Nom: Llampec
Gènere: mascle
Raça: bodeguer
Edat: cadell

Nom: Aixeta
Gènere: femella
Raça: mestissa
Edat: cadell

Nom: Tenna
Gènere: femella
Raça: mestissa
Edat: cadell

Nom: Spok
Gènere: mascle
Raça: mestís
Edat: cadellPasseig del Pertegàs

Carrer Joan Minuart
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Esports

Instal·lacions espor-
tives municipals, a 
ple rendiment!

Amb l’inici de la temporada, les instal·lacions 
esportives municipals ja funcionen a ple 
rendiment. Una any després de la posada en 
servei del nou Pavelló d’Esports Sot de les 
Granotes, la franja horària que empren les 
entitats esportives és a ple rendiment. Les no-
ves possibilitats d’entrenament i competició 
que aporta el nou equipament han permès 
que esports com el voleibol i el futbol sala, ex-
perimentin un bon creixement en nombre de 
practicants. Així la simbiosi treball d’entitats-
recursos públics mostra la seva millor expres-
sió. Altres instal·lacions com ara el Pavelló 
11 de setembre i el Camp de Futbol i la pista 
d’hoquei-patinatge, mantenen elevadíssims 
índex d’ús. La gent del l’Atletisme treballa de 
manera ferma per recuperar un bon nivell 
d’usuaris, d’un esport de fonda tradició, però 
en moments de recessió arreu.

El II Torneig del Baix 
Montseny aplega el 
millor futbol
El II Torneig del Baix Montseny  es va disputar 
els dies 22, 23, 24 i 28 d’agost al Camp Mu-
nicipal d’Esports de Sant Celoni per iniciativa 
dels directors tècnics dels clubs participants 
amb ganes de fer una bona pretemporada. 
Durant 4 dies es va veure bon futbol de la 
mà de 9 clubs de la comarca.  A la primera 
edició hi van participar el CE La Batllòria, el 
FC Vallgorguina i els dos equips amateurs 
del CE Sant Celoni i en aquesta segona, s’hi 
van afegir la UD Pitres, el CF Sant Esteve de 
Palatordera, CF Palautordera, ATC Hostalric, 
CF Vilamajor i la UE Breda.  La fi nal la van 
jugar el CE La Batllòria i el CE Sant Celoni: va 
acabar amb empat a 0 i 1 gol a 2 a la tanda 
de penalts a favor del CE Sant Celoni.

El Club Patí amplia 
els seus equips amb 
la categoria juvenil i 
sènior femení
Aquesta temporada el Club Patí Sant Celoni 
continua sumant jugadors i jugadores i amplia 
les seves categories. L’equip juvenil s’ha creat 
bàsicament amb els jugadors que l’any passat 
ocupaven l’infantil i que han pujat de catego-
ria. Per altra banda, s’ha format l’equip sènior 
femení amb noies de Sant Celoni, de Sant 
Pere de Vilamajor i de Breda. De moment, 
són 5 jugadores i dues porteres. 

Aquests dos grups, igual que la resta, estan 
oberts a tothom que vulgui jugar a hoquei. 
Precisament ara ja s’han reprès els entre-
naments de l’escola de base on s’hi poden 
apuntar tant nens com nenes a partir dels 
3 anys. El club els facilita el material durant 
els tres primers mesos per tal que els petits 
decideixin si volen continuar. 

Gran nivell esportiu 
al I torneig de vete-
rans d’hoquei 

El primer Torneig de veterans d’hoquei Vila 
de Sant Celoni va reunir el passat 10 de se-
tembre el FC Barcelona, el CP Fuengirola i el 
CP Sant Celoni en un triangular de gran nivell. 
Els blaugranes van fer valdre la seva condició 
de favorits i van guanyar amb autoritat els 
seus dos partits, proclamant-se campions del 
torneig.

Els resultats dels partits van ser:

• FC Barcelona 12 - CP Fuengirola 5
• CP Sant Celoni 1 - FC Barcelona 8
• CP Fengirola 5 – CP Sant Celoni 9
 

Un centenar de per-
sones han començat 
la temporada d’acti-
vitat física per a gent 
gran
Durant el mes d’octubre al voltant 100 perso-
nes han iniciat una nova temporada del servei 
d’activitat física per a gent gran que organitza 
l’Ajuntament en col·laboració amb  l’Associa-
ció de Gent gran de l’Esplai.  Aquesta activitat 
es desenvolupa de dilluns a divendres ens dos 
torns: de 9 a 10 i de 10 a 11, al Pavelló d’Es-
ports 11 de Setembre. Les persones interessa-
des es poden inscriure a la Rectoria Vella.
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HORARI d’atenció presencial al Safareig
De dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h i dimarts i dijous de 17 a 19 h

Més informació a l’Ofi cina 
Local d’Habitatge i al web 

www.santceloni.cat/habitatge
habitatge@santceloni.cat
Telèfon 93 864 12 10

Habitatge

Creació de 
l’Observatori de 
l’habitatge de 
Sant Celoni
L’Ajuntament de Sant Celoni està treballant en 
la creació d’un Observatori de l’habitatge que 
faciliti l’anàlisi dels problemes que difi culten 
l’accés a l’habitatge. A partir de la millora 
del coneixement del mercat residencial i de 
la recollida de dades estadístiques entre els 
diferents sectors afectats (promotors, notaris, 
particulars) es podran emprendre les políti-
ques d’habitatge més adequades.

Finalitzat el termini de revisió de prestacions 
permanents per al pagament del lloguer

Rebaixa de l’IVA del 8% al 4% per 
la compra d’habitatge nou

El 22 de juliol va fi nalitzar el termini de revisió 
d’expedients de prestacions permanents per al 
pagament del lloguer, l’anomenat Lloguer just. 
Enguany s’han presentat 189 declaracions de 
manteniment de requisits per continuar essent 
perceptor de la prestació. De les sol·licituds 
presentades, 171 estan en proposta de reso-
lució favorable i pendents de resolució per un 
import d’uns 441 mil euros, el que signifi ca una 
prestació mitjana de 214 euros mensuals per 
persona benefi ciària. 

La majoria de sol·licituds s’han recollit a Sant 
Celoni però,fruit de mancomunar el serveis que 
ofereix l’Ofi cina amb la resta de municipis del 
Baix Montseny, s’han recollit declaracions al 
Llinars del Vallès, Santa Maria de Palautordera i 
a Esteve de Palautordera.

Les dades obtingudes de les declaracions pre-
sentades han pogut constatar un descens en 
el preu mitjà del lloguer a Sant Celoni respecte 
l’any anterior i se situaria al voltant de 448 
euros.

El Govern estatal ha aprovat un seguit de 
mesures per fer front a la crisi, entre elles, la 
rebaixa temporal de l’IVA per les compraven-
des d’habitatge nou del 8% al 4% per compres 
realitzades a partir de 20 d’agost fi ns el 31 de 
desembre de 2011.

Es considera habitatge nou el que després de 
ser construït no ha estat venut en cap ocasió, 
i aquest està gravat per l’IVA. S’entén per obra 
nova la primera entrega, del promotor al com-
prador.

En aquest sentit, part dels habitatges que tenen 
les entitats bancàries serien habitatges usats ja 
que la primera transmissió la van realitzar al 
passar l’immoble acabat de les mans del pro-
motor a l’entitat fi nancera. Una altra cosa és 
si l’entitat fi nancera ha heretat una promoció 
en procés d’obra; per tan el banc, ja propietari, 
serà l’encarregat de fi nalitzar la construcció i 
podrà vendre les cases com a noves.

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) 
recomana consultar a Hisenda si la casa ha 
estat transmesa abans.

Sol·licituds presentades 189
Sol·licituds en proposta de resolució 171
Sol·licituds pendents de proposta de resolució 18
Valor econòmic propostes d’ajuts 441.134,03  euros
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Subvencions i ajuts

Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Tramitació

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

OAC  /
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Retirada de residus o materials 
que continguin amiant

31 d’octubre 
de 2011

Persones, comunitats de veins i empreses
Generalitat de Catalunya

www.gencat.cat

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

Prestacions d’especial urgència 
(antics Ajuts personalitzats a l’allotjament)

Temporal

Persones que acreditin que no poden satisfer 
els rebuts impagats de lloguer o les quotes 
d’amortització d’un habitatge de promoció 

privada

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

Complement de la pensió Tot l’any
Persones amb una pensió de jubilació i d’in-
validesa, per a pensionistes en modalitat no 

contributiva que visquin de lloguer
Àrea de Comunitat - Serveis Socials

Pla de renovació d’electrodomèstics, calde-
res i aparells d’aire condicionat a Catalunya

per l’any 2011

30 de desembre 
de 2011 o fi ns 
exhauriment 

del pressupost 
disponible

Persones que renovin equips destinats a 
primera residència dintre el territori de 

Catalunya

www.plarenovat.cat i
www.gencat.cat/icaen

Promoció de l’ocupació autònoma: Subven-
ció per reduir els interessos dels préstecs 

destinats a fi nançar inversions per a la 
creació i posada en marxa d’una activitat 
empresarial com a persona treballadora 

autònoma

Dos mesos des-
prés de la data 
d’alta al corres-

ponent règim de 
la Seguritat So-
cial o de la data 
d’alta a la mutu-
alitat  del col·legi 
professional que 

correspongui.

Persones desocupades que vulguin consti-
tuir-se com a treballadors/ores autònoms/
es o per compte propi i a treballadors/ores 
autònoms o per compte propi que formin 

part de comunitats de béns o societats civils

Generalitat de Catalunya
Serveis Territorials de Treball 

93 622 04 00
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La crisi humanitària a la banya Àfrica 
no ens deixa indiferents!

Dia Internacional del 
Càncer de Mama
En motiu del dia Internacional del Càncer de Mama, la Junta local de 
Sant Celoni vol recordar la necessitat de fer la prevenció de la malaltia 
fent-se les mamografi es i les revisions periòdicament. El càncer detec-
tat a temps és curable.

El dissabte dia 15 d’octubre al matí i a la tarda hi haurà una taula infor-
mativa a la plaça de la Vila.

A la tarda a les 18 hores es faran activitats on tothom podrà gaudir 
dels balls de Celodance, ballada de gegants i gegantons de les escoles,  
caps grossos dels nens i nenes del poble que vulguin venir a ballar i 
també els Bastoners. Tota una moguda!

A les 20 hores s’il·luminarà la façana de l’Ajuntament del color del llaç 
del Càncer de Mama.

Ah, i dimecres dia 19 d’octubre a l’Hospital de Sant Celoni, hi haurà, 
matí i tarda, una taula informativa i es repartiran els llacets roses. 

Us hi esperem!

Associació contra el Càncer - Junta local de Sant Celoni 

Es presenta l’associació 
AFADIS BAIX MONTSENY 
(Associació FAmíles amb 
DIScapacitats)
Dissabte 17 de setembre a la tarda va tenir lloc la presentació d’AFA-
DIS, Associació de Famílies amb Discapacitats a la plaça de la Vila de 
Sant Celoni. Hi va haver música i espectacles amb la presència de 
representants de diferents entitats públiques i privades del Baix Mont-
seny, de la Fundació Johan Cruyff, i dels voluntaris i col·laboradors 
d’AFADIS, entre altres. A partir del 24 de setembre i cada dissabte 
organitzen un nou casal per als nens/es i joves discapacitats amb acti-
vitats, jocs i entreteniment. El casal es fa a la sala polivalent de l’Escola 
Bressol Municipal El Blauet. 

Des del mes de juliol passat hi ha una greu crisi 
humanitària als països del Corn d’Àfrica que 
ja afecta més de 13,3 milions de persones a 
Etiòpia, Somàlia, Kenya i Djibouti.

Es tracta de l’emergència alimentària més greu a 
escala mundial, a causa de la pitjor sequera dels 
últims 60 anys, a la qual s’afegeix la situació 
d’inseguretat i de confl icte de la regió, la pobre-
sa endèmica i la sobreexplotació dels sòls. 

A Somàlia 4 milions les persones necessiten 
ajuda urgent. La situació d’inseguretat segueix 
latent, i el grup terrorista Al-Shabab no garan-
teix la seguretat de la població. 

A Kenya, hi ha el camp de refugiats de Dadaab. 
És el més gran del món, el lloc de destí de milers 
de refugiats somalis i de països veïns. La seque-
ra ha empitjorat. La reducció de les reserves 
nacionals d’aliments fan que també empitjori la 
situació. El grau de malnutrició ja ha arribat a 
nivells d’emergència, la població necessita ajuda 
alimentària urgent. 

A Etiòpia, l’escassetat d’aliments, aigua i serveis 
bàsics, també com la disminució de les pastu-
res està devastant les comunitats de les zones 
agrícoles. La població que necessita assistència 
és de 4,5 milions, a més dels 20.000 refugiats 
sudanesos que fugen del confl icte armat decla-
rat al país. 

I a Djibouti són ja 146.000 persones que es ve-
uen afectades per la sequera, incloses les zones 
urbanes, que també fan front a l’augment dels 
preus dels aliments i carburant. 
La prioritat ara és salvar vides, però també s’han 
de dirigir els esforços a millorar les causes en-
dèmiques d’aquestes crisis i treballar perquè no 
succeeixi en un futur.

La Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant 
Celoni no és indiferent a les realitats d’injus-
tícia al nostre món, i animem a les persones 
solidàries del municipi  a estar al costat dels qui 
pateixen.

Algunes de les entitats que en formem part 
tenim projectes concrets per ajudar en aquesta 
greu crisi humanitària. A les nostres pàgines 
web hi trobaràs tota la informació. Connecta-
t’hi ! Col·labora!!

Càritas
www.caritas.es  
La Caixa 
2100- 2208 -32 -0200254778   

Creu Roja
www.cruzroja.es  
Banco Sabadell-Atlántico 
0081-0627-35-0001114422

Mans Unides
www.mansunides.org 
Banco Popular 
0075 - 0001 - 85-0606786759

Proide 
www.proyde.org  
Banesto 
0030-1426-54-0002324271

La Coordinadora d’Entitats Solidàries ens afegim a la campanya de solidaritat. I tu?
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No a les retallades, 
defensem 
l’Hospital de 
Sant Celoni

 
ABANS La nostra comarca pateix un dèfi cit 
històric en nombre de llits hospitalaris i 
especialistes. Fa anys que la població del Baix 
Montseny reclama millores en el servei d’Urgències 
de l’Hospital de Sant Celoni, com la inclusió de 
serveis de ginecologia, pediatria i oftalmologia. Fa 
uns vuit anys vèiem la consellera de Salut signant 
convenis per a la construcció imminent d’un 
nou centre hospitalari. I no fa ni cinc mesos, en 
plena campanya electoral, tots els grups polítics 
prometien la construcció d’un nou hospital a la 
població.

I ARA Ens volen fer creure que l’Hospital de Sant 
Celoni està sobredimensionat i que dóna massa 
serveis.
 
El pla de xoc previst a l’Hospital de Sant Celoni 
obliga a retallar la despesa en 1,4 milions d’euros. 
El gerent de l’Hospital, que depèn de l’alcalde de 
Sant Celoni, va amenaçar els treballadors d’aplicar 
un ERO per eliminar 80 llocs de treball si no 
s’accepten un seguit de mesures que atempten 
clarament contra els drets dels treballadors: 
exigeix que es treballin més hores i que es 
redueixin sous. 
 
Després d’haver prescindit de substitucions i 
personal temporal (50 llocs de treball), eliminar 
80 llocs de treball més situaria l’Hospital molt per 
sota dels serveis mínims necessaris i posaria en 
risc fi ns i tot el seu futur. Aquesta amenaça és una 
clara manca de responsabilitat de la direcció de 

l’hospital, presidida per l’alcalde Joan Castaño.
 
PER AIXÒ Exigim a Joan Castaño, president del 
Patronat de l’Hospital, i a la resta de membres que 
vetllin tant pel manteniment de tots els serveis 
com pels drets dels treballadors. 
 
PER AIXÒ Donem suport a les reivindicacions i 
mobilitzacions dels veïns i els treballadors dels 
centres sanitaris del Baix Montseny en contra del 
tancament de centres i serveis.
 
PER AIXÒ Reclamem al Govern de la Generalitat 
que faci marxa enrere en la retallada pressupostària 
dirigida a la sanitat pública catalana.
 
CUP SANT CELONI
www.santceloni.cup.cat
www.facebook.com/infocup

Partits polítics

Des de que CIU és al 
Govern de la Generalitat 
està portant a terme tot un 
seguit de retallades socials. 
En educació s’han reduït 
les despeses corrents als 
centres (llum, calefacció, 
paper, etc), s’han reduït les 

aportacions econòmiques als ajuntaments per 
a les escoles de música i dansa i per a les llars 
d’infants, s’ha congelat el pla de digitalització 
a les aules, s’ha reduït el número de docents 
(amb menys professorat s’està atenent més 
alumnat), s’ha incrementat la càrrega de treball 

del professorat, s’ha retallat el fi nançament de les 
Universitats, s’ha aturat la construcció de centres 
i instituts i, per altra banda, s’ha augmentat el 
preu dels estudis universitaris. Malauradament, 
totes aquestes mesures incidiran en l’atenció 
a l’alumnat, els centres, els professionals i els 
serveis educatius i, en defi nitiva, acaben per 
incidir en la qualitat educativa.

No podem oblidar que l’educació pública 
és l’única que pot garantir la cohesió social 
i la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i 
ciutadania en general. Per això pensem que 
l’atenció al centre, a l’aula i a l’alumnat ha de 

ser prioritària en la inversió pública. Els costos en 
l’educació no els hem de veure com una despesa 
sinó com una inversió de futur.

Prou retallades!

Això sí, mentre l’ensenyament públic ha patit un 
conjunt signifi catiu de retallades, l’ensenyament 
privat ha quedat com estava.

ICV Sant Celoni.
icvsantceloni@ymail.com

Gastar-se els estalvis 
de 4 anys amb 
només 3 mesos

Durant els 4 anys de govern 
de CiU, malgrat la greu crisi 
econòmica (la partida d’ingressos 
per impostos vinculats al cicle 

econòmic -impost construcció, plusvàlues, etc.- va caure de 
2.042.539 euros el 2006 a 275.701 euros el 2009!) vam 
aconseguir estalviar 1.400.000 euros al marge del pressupost 
(el que s’anomena romanent).

Doncs bé, el PSC va presentar al Ple del dijous 29 de setembre 
una modifi cació de crèdit per afegir ni més ni menys que 
842.000 euros (140 milions de les antigues pessetes!) 
al pressupost ordinari (que a Sant Celoni és de poc més de 
17 milions). Això vol dir: gastar-se més de la meitat dels 
estalvis de 4 anys amb només 3 mesos de govern.

Les partides que consten a la proposta de modifi cació 
de crèdit són d’allò més inconcretes: 96.184 euros per 
‘Estudis i treballs tècnics’, 43.820 per ‘Edifi cis i altres 
construccions’, 8.000 per ‘Elements de transport’, 51.800 
per ‘Infraestructures’, 33.500 per ‘Altres subministraments’, 
10.000 per ‘Altres treballs’, 39.700 per ‘Mobiliari urbà’...
 
La gent de CiU no ens oposem a les modifi cacions de crèdit: 
són un instrument indispensable perquè a mitjans d’any es 
puguin corregir les desviacions pressupostàries i adaptar-les 
a la realitat. En el cas de Sant Celoni, a més, com que el 
pressupost vigent és el de 2010, hi ha algunes partides noves 
a les que cal donar sortida. Per això vam reclamar durant la 
setmana prèvia al Ple que acordéssim quines partides calia 
incloure a la modifi cació i quines podien esperar al debat del 
pressupost 2012 que ha de començar en breu.
 
Com que no vam obtenir aquesta informació, vam fer una 
contraproposta de modifi cació que incloïa, bàsicament: 

teulada la Tordera i despeses de subministrament i neteja al 
Soler de Vilardell, a l’Escola Montnegre i al pavelló del Sot 
de les Granotes, a més del pagament d’un préstec contret 
durant el 2010. Tot plegat sense arribar a 400.000 euros, 
sense polir-nos tot l’estalvi de 4 anys d’un sol cop, per 
preservar-lo pels anys difícils que venen.
 
Com han fet a la Generalitat (només l’import dels interessos 
del deute d’aquest any supera el pressupost de 5 conselleries 
juntes!), el PSC demostra no ser competent per 
gestionar les fi nances col·lectives. I això, en temps 
de crisi, és doblement perillós. Afortunadament, a Sant 
Celoni no tenen majoria i els grups de l’oposició vam exigir 
ajornar aquest punt del Ple per trobar el consens. Seguirem 
informant-ne.
 
Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni
santceloni@ciu.info

Som realistes 
Ens trobem en un moment 
molt complicat en què, a la 
crisi econòmica, s’han afegit 
les contínues informacions 
sobre retallades en serveis 

bàsics per als ciutadans i ciutadanes d’aquest país. 
En l’àmbit municipal, la baixada dels ingressos 
s’uneix al descens de les transferències d’altres 
administracions, la disminució de subvencions i, 
fi ns i tot, el retorn de part dels diners que ja ens 
havien avançat. 

Sabem el moment en què vivim. En som 
conscients. Per això pensem que no podem caure 
en discursos positivistes, fent veure que no passa 
res. És evident que hi ha moltes coses a millorar. 

També és cert que en els darrers anys s’han 
desaprofi tat oportunitats de fi nançament que 
haurien permès fer-hi front. Oportunitats que, ara 
com ara, amb la situació actual, costarà de tornar 
a agafar. 

Tot i així, hem de dir que Sant Celoni no ha 
hipotecat el seu futur. Gràcies al treball i a la 
implicació de tots, hem anat millorant la nostra 
vila estudiant-ne molt bé les necessitats, sense 
caure en el disseny de grans projectes urbanístics 
o inversions insostenibles econòmicament i 
socialment. Una situació que ha estat possible 
gràcies no sols als grups municipals, sinó també als 
ciutadans i ciutadanes.

La nostra voluntat és seguir treballant per millorar 
Sant Celoni des de la proximitat, el diàleg i el 
consens, intentant tendir ponts als diferents actors 

per aconseguir uns resultats més efectius. Per això 
ens esforcem en mantenir un discurs molt realista. 
I el cas de l’Hospital n’és un bon exemple. Davant 
la retallada de la Generalitat de prop d’1.5 milions 
d’euros, s’ha arribat un acord, liderat pel President 
de la Fundació, amb què s’ha hagut d’imposar 
una forta contenció, però s’ha respectat el dret 
a la salut de la ciutadania, la viabilitat i futur de 
l’Hospital i el manteniment dels llocs de treball. 
I això ha estat possible gràcies a l’esforç de tots 
però, especialment, dels i les treballadores.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat



Exposicions

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

AGENDA

CAN RAMIS

Francesc Moreno
Artesania, gravat en fusta massissa

Del 15 al 30 d’octubre

Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13 
i de 18 a 20. Dissabte de 18 a 20, diumen-
ges i festius de 12 a 13.30 i de 18 a 20.

RECTORIA VELLA
Anem a la fontana. 
Exposició col·lectiva sobre les faules 
de Jean de la Fontaine

Artistes participants: Claude Famechon, 
Ramon Galí, Martí Pey, Carles Puche, Glòria Au-
leda, Xavi Plana, Joana Vilela i la col·laboració 
de Marduix Titelles.

Rectoria Vella, del 10 de setembre al 23 
d’octubre
 
Inauguració: dissabte, 10 de setembre, 
a les 7 de la tarda

Horari: De dimarts a dissabte, de 5 a 8 del 
vespre. Diumenges i festius de 2/4 de 12 
a 2 i de 5 a 8 del vespre. Dilluns tancat.

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 88
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

L1 -  L. Moreno  629 87 80 70
L2 -  J. Codina  617 55 42 66
L3 -  J. Muñozo  659 49 44 11
L4 -  J. Arias  686 89 41 33
L5 -  J.C.Rossà  649 44 77 52
L6 -  G. Alvarez  670 27 90 90 
L7 -   S. Villaescusa 608 13 09 12

TAXI
SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h

Octubre Taxi 
guàrdia 

Taxi 
retén 

3-9 L4 L5

10-16 L5 L6

17-23 L6 L7

24-30 L7 L1

Novembre

31 oct - 6 nov L1 L2

7-13 L2 L3

14-20 L1 L2

21-27 L2 L3

28 nov - 4 des L3 L4

Octubre

DLL DM DC DJ DV DS DG

             1 2

3 4 5 6 7 8 9

10  11 12 13  14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26  27  28 29 30

31

Novembre

DLL DM DC DJ DV DS DG

  1  2 3 4  5 6

7 8 9 10 11 12 13

14  15 16 17  18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30     

Dissabte, 8 d’octubre

Mercat del producte del Baix Montseny i 
concurs de cuina
Consultar programa Tardor gastronòmica

 Durant tot el dia
 A la plaça de la Vila

Música clàssica catalana del s. XX
Programació Entrefestes 2011

 A les 8 h vespre
 A la Sala Petita de l’Ateneu

Diumenge, 9 d’octubre

Sortida del CESC a la Serra de Busa
 A les 7 h matí
 A la plaça Comte del Montseny

Dimecres, 12 d’octubre

Cuina en directe i taller per a nens i nenes 
Consultar programa Tardor gastronòmica 

 Matí i tarda
 Al carrer Anselm Clavé i plaça de la Vila

Divendres, 14 d’octubre

Mostra de tapes
Tardor gastronòmica 2011

 De les 6 de la tarda fi ns a mitjanit
 A la plaça de la Vila

Hora del Conte a la Batllòria
Contes sense límits amb Gina Clotet

 A 2/4 de 7 tarda
 A la Biblioteca de la Batllòria

Dissabte, 15 d’octubre

Sortida del CESC a la Sierra de Guara
 Durada: Cap de setmana

Dia internacional del càncer de mama
Taula informativa. Gegants, balls i bastoners

 Matí i tarda
 A la plaça de la Vila

Organitza: Associació contra el càncer

Tasta i cata, xerrada vins i demostració 
pastissos
Consultar programa Tardor gastronòmica 

 Durant tot el dia
 A la plaça de la Vila

Diumenge, 16 d’octubre

Sortida del CESC pel Montseny 
 A les 8 h matí
 A la plaça Comte del Montseny

Divendres, 21 d’octubre

Jazz: Estils, amb D-Sax-Tres
Programació Entrefestes 2011

 A les 8 h vespre
 A la Sala petita de l’Ateneu

Sopar - maridatge
Tardor gastronòmica 2011

 A les 9 h vespre
 Al Restaurant Els Avets

Dissabte, 22 d’octubre
Modernisme a Canet de Mar
Sortides culturals 2011
Inscripcions: a la Rectoria Vella

Festa de la cervesa artesana
Tardor gastronòmica

 D’11 del matí a 1 de la matinada
 Al pàrquing del Pavelló

Diada socis CESC
 A la Masia Can Curt (Sta. Ma. Palautordera)

Divendres, 28 d’octubre
Hora del Conte
Contes cantats amb Nap i Filip

 A les 6 h tarda
 A la Biblioteca l’Escorxador

Dissabte, 29 d’octubre

Sortida del CESC a Besiberris i 
Comalesbienes

 Durada: 4 dies 

Dissabte, 5 de novembre

Música clàssica teatralitzada: Concert 
Desconcertant
Programació Entrefestes 2011

 A les 8 h vespre
 A la Sala Petita de l’Ateneu

Diumenge, 6 de novembre
Sortida del CESC al Salt de la Foradada

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

Exposició de motos històriques
 De 9 a 1 del migdia
 A la plaça de la Vila

Organitza: Colla del Persiacas i Amics de les 
motos clàssiques

Fins el  23 d’octubre, la Rectoria Vella acull l’exposi-
ció Anem a la Fontana, una mostra col·lectiva de 7 
artistes multidisciplinars  que s’inspiren en diferents 
faules de l’escriptor francès Jean de La Fontaine per 
presentar la seva obra. La inauguració, el 10 de setem-
bre, presidida per l’alcalde Joan Castaño i la regidora 
de Cultura, Júlia de la Encarnación, va comptar amb 
la presència dels 7 artistes que participen a la mostra, 
dels quals 4 són de Sant Celoni i el Baix Montseny 
(Martí Pey, Carles Puche, Glòria Auleda i Xavi Plana), 
la francesa Claude Famechon, la portuguesa Joana 
Vilela i el català Ramon Galí. Martí Pey, organitzador 
i ànima de l’exposició, va parlar en nom dels artistes 
i tant l’alcalde com la regidora es van oferir a col-
laborar en l’organització de futures mostres col·lectives 
que uneixin art i literatura. 

Durant la presentació, Marduix Titelles va oferir un 
tast de l’espectacle de titelles que han creat a partir 
de 15 faules i contes galants i que ha representat el 
17 de setembre i l’1 d’octubre a la capella de Sant 
Martí del Pertegàs.  

L’horari de visita és feiners i dissabtes de 5 a 8 del vespre, 
diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 
del vespre a la Rectoria Vella de Sant Celoni.

Les faules de la Fontaine omplen 
la Rectoria Vella fi ns el 23 d’octubre


