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Francesc Deulofeu 
nou alcalde de Sant Celoni
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nou ajuntament

Francesc Deulofeu inves  t alcalde de Sant 
Celoni pels propers quatre anys

Governarà amb minoria amb el suport d’ERC, que també formarà part del govern municipal

SANT CELONI.- A Sant Celoni 
no hi ha hagut cap sorpresa i 
Francesc Deulofeu, el candidat 
de CiU, és el nou alcalde del 
municipi pels propers quatre 
anys. Deulofeu, candidat més 
votat a les eleccions del 24-M 
governarà amb minoria amb 
els 7 regidors del seu grup i la 
regidora Magalí Miracle d’ERC 
que també entrarà al govern 
municipal.

Per això, no ha estat estrany 
que el nou alcalde, ja ho va 
ser la legislatura 2007-2011, 
hagi manifestat el seu conven-
ciment que “entre tots farem 
molt bona feina i treballarem 
per un Sant Celoni millor”, en 
relació al diàleg constant que 
haurà de mantenir amb tots 
els grups de l’oposició per 
poder  rar endavant els pro-
jectes del municipi. En el seu 
primer discurs com a alcalde 
també ha deixat entreveure 
algunes idees de futur, ja co-
negudes durant la campanya 
electoral com fer una mirada 
cap el bosc per generar  noves 
oportunitats, la defensa de la 
comarca del Baix Montseny i 
l’aplicació de polí  ques socials 
per estar al costat de les per-
sones que més ho necessiten.

L’EMOCIÓ DE 
JOAN CASTAÑO
L’alcalde sor  nt, el socialis-

ta Joan Castaño, que ha estat 
al davant de l’ajuntament de 
Sant Celoni des de l’any 1989, 
amb l’excepció de la legislatu-
ra 2007-2011, ha explicat que 
el PSC sempre defenserà els 
interessos generals dels veïns 
i veïnes de Sant Celoni. De fet, 

la mirada posada en el 2019 
per poder liderar una alterna-
 va d’esquerres a Sant Celoni i 

a l’hora s’ha felicitat per treba-
llar per la nova República des 
de Sant Celoni i La Batllòria. 
“Des d’un primer moment la 
voluntat d’ERC va ser intentar 
aconseguir un govern inde-
penden  sta fort, que a l’hora 
 ngués una marcada sensibi-

litat social i una especial cura 
amb el medi ambient”. 
Finalment, Carmen Montes 
(ICV-EUiA Sant Celoni La Ba-
tllòria Pot) va reclamar una 
societat més justa i amb més 
ajudes socials.

en el ple del 13 de juny van 
facilitar la inves  dura de Fran-
cesc Deulofeu votant en blanc, 
després que les negociaciopns 
man  ngudes amb la CUP-PC i 
ICV no arribessin a cap acord-
per confi gurar una alterna  va 
d’esquerres.

Joan Castaño va aprofi tar 
el ple per anunciar que en els 
propers mesos, una vegada 
acabada la transició, deixarà 
defi ni  vament l’Ajuntament 
per donar pas a noves cares 
i noves idees que ajudin a 
fer la regeneració necessària 
per tornar a ser una alterna-
 va de govern. Castaño va 

tenir agraïments per tothom 
i, especialment, per la seva 
família, moment que es va 
emocionar mentre rebia els 
aplaudiments de tothom 
qui era a la sala de plens de 
l’Ajuntament celoní.

L’ACORD IMPOSSIBLE
Per la seva banda, Mariona 

Pascual (CUP-PC) va reiterar-
que ho van intentar tot per 
transformar la polí  ca local i 
que no van trobar voluntat per 
poder-ho aconseguir. Per això, 
van decidir votar-se a si ma-
teixos i mantenir-se a l’oposició 
des d’on anuncien que faran 
una oposició construc  va da-
vant la impossibilitat d’acordar 
un govern estable amb la resta 
de grups polí  cs municipals.

GOVERN INDEPENDENTISTA 
Pel que fa a ERC Magalí Mi-

racle va manifestar que tenen

Moment de la inves  dura de Francesc Deulofeu com alcalde de Sant Celoni
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Nou homes i vuit dones al nou Ajuntament de Sant Celoni

SANT CELONI.- El nou ajun-
tament de Sant Celoni estarà 
format per nou homes i vuit 
dones. 

EQUIP DE GOVERN
Francesc Delofeu (CiU)
Alcaldia, Entorn, 
Secretaria, 
Atenció ciutadana-OAC
Tecnologies de la Informació
Magalí Miracle (ERC)
1a Tinenta d’alcalde
Comunitat 
Laura Costa (CiU)
2a Tinenta d’alcalde
Comunicació
Promoció econòmica
Raül Garcia (CiU)
3r Tinent d’alcalde
Educació
Cultura 
M Helena Lagarda (CiU)
4a Tinenta d’alcalde
Presidenta Consell 
de Poble de la Batllòria

Fila del davant d’esquerra a dreta: Jaume Turon (CUP-PC), Enric Saurí (CUP-PC), Carmen Montes (ICV), Montserrat Màrquez (PSC), 
Míriam Teruel (PSC), Joan Castaño (PSC), Francesc Deulofeu (CiU), Laura Costa (CiU), Magalí Miracle (ERC) i M Helena Lagarda (CiU). 
Fila del darrera d’esquerra a dreta: Purifi cación Mar  n (CUP-PC), Mariona Pascual (CUP-PC), Eduard Vallhonesta (PSC), Àlex Vivan-
cos (CiU), Josep Maria Garcia (CiU), Òscar Moles (CiU) i Raül Garcia (CiU).

OPOSICIÓ
PSC: 
Joan Castaño
Montserrat Márquez
Eduard Vallhonesta
Míriam Teruel

Òscar Moles (CiU) 
Espai Públic i Esports
Josep Maria Garcia (CiU)
Economia, Recursos Humans
Àlex Vivancos (CiU) 
Seguretat Ciutadana

CUP-PC: 
Mariona Pascual
Jaume Turon 
Enric Saurí
Purifi cación Mar  n

ICV:
Carmen Montes.
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I després de les municipals el compte enrere del 27S
SANT CELONI.- Poc després 

d’haver acabat el ple de cons-
 tució del nou ajuntament de 

Sant Celoni al balcó de l’edifi ci  
de l’Ajuntament es va penjar 
una pancarta que assenyala els 
dies que falten per a les elec-
cions catalanes del 27S, que 
per molts són considerades 
plebiscitàries.

En la imatge que acompan-
ya la no  cia es veuen l’alcalde, 
Francesc Deulofeu, i les regi-
dores Mariona Pascual (CUP-
PC) i Magalí Miracle (ERC),  
que a principis del mes de 
maig van signar el compromís 
d’Ajuntaments per la indepen-
dència promogut de l’ANC, 
Òmnium Cultural i l’AMI.

En la signatura del compro-
mís bàsicament s’acorden qua-
tre punts:

Primer: donar suport, a 
l’adhesió o con  nuïtat de 
l’Ajuntament a l’Associació de 
Municipis per la Independèn-
cia (AMI).

Segon: donar suport a les 
campanyes que s’impulsin des

posta que l’alcalde o alcalde-
ssa, com a màxima autoritat 
i representant legí  m de tots 
els veïns/es del municipi, par-
 cipi a l’Assemblea de Càrrecs 

Electes que es cons  tuirà en el 
cas que les ins  tucions espan-
yoles intervinguessin o supri-
missin les ins  tucions catala-
nes d’autogovern.

del municipi, per contribuir a 
fer que les eleccions al Parla-
ment del 27 de setembre  n-
guin un clar sen  t plebiscitari.

Tercer: assumir que, en el 
cas que les eleccions plebis-
ci- plebiscitàries del 27 de 
setembre proporcionin una 
majoria independen  sta al 
Parlament, donar suport a que

l’ajuntament, amb el seu al-
calde o alcaldessa al capda-
vant, es posi a disposició del 
govern del país per tot el que 
conside- ri oportú en la ges-
 ó de la cons  tució de l’Estat 

català, superant, si cal, totes 
les traves que hi puguin posar 
els poders de l’Estat espanyol.

Quart: donar suport a la pro-
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BAIX MONTSENY.-  Creu 
Roja Ssant Celoni i Baix 
Montseny acaba de fer pública 
la seva memòria anual corres-
ponent a l’any 2014. En dades 
generals, l’any passat 7.029 
persones dels dotze munici-
pis on hi té cobertura es van 
benefi ciar d’alguns dels ser-
veis del seu conjunt d’àmbits 
d’intervenció, a través dels set 
punts de la comarca on Creu 
Roja hi té presència.

Del total, 4.335 persones 
van ser ateses en projectes 
de lluita contra la pobresa i 
l’exclusió social, amb 11 punts 
de suport a les famílies, 1.987 
en aliments per a la solidari-
tat, 671 persones formen part 
de l’Aliança Humanitària per a 
l’alimentació infan  l, 13 dones 
en situació de difi cultats so-
cials i 88 persones estan em-
marcades en la cobertura de 
necessitats bàsiques mitjan-

çant prestacions econòmi-
ques.

En la lluita contra la pobresa 
i l’exclusió social també és im-
portant les 1.550 persones 
que reben productes bàsics de 
la Plataforma Humanitària de 
la Creu Roja a Catalunya. Altres 
11 persones van rebre suport

de les prestacions “Crida ara 
més que mai”, 28 són infants i 
joves en difi cultat social i 585 
es van benefi ciar per la cam 
panya de joguines de la Creu 
Roja de la Joventut.

Pel que fa a gent gran i atenció 
a la dependència 22 són ateses 
a través del programa Vbellesa

Ac  va, 77 són serveis de te 
leassistència humanitària i 23
van rebre entregues de pro-
ductes de suport. 

Com diu Josep Quitet, pre-
sident de l’Assemblea Local 
“Quan ja passen 150 anys dels 
nostres orígens, encara tenim 
molts reptes per endavant. Si 
el nostre fundador Henry Du-
nant va crear societats de so-
cors per atendre els ferits de 
guerra durant la batalla de Sol-
ferino, avui els nostres reptes 
s’han mul  plicat i, a casa nos-
tra, tenen molt a veure amb el 
context de crisi econòmica”.

Actualment al Baix 
Montseny hi ha 265 volunta-
ris de Creu Roja, 1.872 socies 
i socis i 6 tècnics. L’any passat 
es van fer 36 cursos de forma-
ció amb 542 alumnes i es van 
signar 12 acords i convenis 
amb l’administració pública o 
d’altres en  tats.

7.029 persones del Baix Montseny es benefi cien dels àmbits 
d’intervenció de Creu Roja l’any 2014
Del total, 4.335 persones van ser ateses en projectes de lluita contra la pobresa i l’exclusió social

Renovats els convenis de col·laboració amb Càritas, Creu Roja, 
Associació Neurològica i Catalunya contra el Càncer
Duen a terme tasques relacionades amb serveis socials, salut i aliments

a les persones amb malal  es 
neurològiques i llurs famílies: 
tallers, xerrades de professio-
nals i grups d’ajuda mútua a 
les famílies; transport de les 
persones associades a les ac  -
vitats que organitza.

El conveni amb la Junta lo-
cal de Catalunya Contra el 
Càncer recull una aportació 
de 1.000 euros per des  nar a 
l’organització de campanyes 
de recollida de fons des  nats 
a l’adquisició d’aparells per a 
l’Hospital de Sant Celoni i per a 
la inves  gació, i l’organització 
de xerrades informa  ves sobre 
el càncer i la salut.

Per tal d’assegurar del co-
rrecte desenvolupament dels 
acords, cada conveni preveu 
sistemes de seguiment pe-
riòdic, amb representants de 
cada en  tat i de l’Ajuntament.

SANT CELONI.- Creu Roja 
Sant Celoni i Baix Montseny, 
Càritas Sant Celoni, 
l’Associació Neurològica Amics 
Baix Montseny i la Junta local 
de Catalunya contra el Càn-
cer han renovat els convenis 
anuals de col·laboració amb 
l’Ajuntament, per un valor glo-
bal de 67 mil euros. La fi nalitat 
és donar suport a la rellevant 
tasca comunitària que des-
envolupen aquestes en  tats 
en els seus respec  us àmbits 
d’actuació

Durant l’acte de signatura 
l’alcalde en funcions, Joan 
Castaño, va recordar i “agrair  
profundament el treball sovint 
silenciós” que fan les en  tats i 
ha fet palès el “suport incondi-
cional del municipi a les en  -
tats socials que treballen per 
les persones”.

Pel que fa Creu Roja es con-
creta una aportació municipal 
de 43.463 euros per realitzar 
accions en els àmbits de pro-
tecció civil, voluntariat i forma-
ció en salut; intervenció social 
en el servei d’aliments i inter-
venció en serveis de salut (ser-
veis preven  us amb vehicles i 
personal adient, en actes i ac-
 vitats d’interès públic de  -

pus cultural, espor  u, etc).
Càritas rep 15.500 euros, per 
des  nar al Servei d’Aliments, 
organització d’un recapte i 
compra de material i aliments 
per a nadons.

El conveni amb l’Associació 
Neurològica Amics Baix 
Montseny per un import de 
7.000 euros contempla la rea 
lització d’ac  vitats de suport
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SANT CELONI.- El camió que 
va bolcar el dilluns 15 de juny 
a l’AP-7, a Sant Celoni, va ves-
sar 7.200 litres de gasoil en un 
camí forestal, tot i que fi nal-
ment no va afectar la riera de 
Fuirosos perquè no hi baixa 
aigua, segons que va informar 
Protecció Civil, que va desac  -
var el pla Transcat després que 
aquest el dimarts 16 de juny a 
la ma  nada hagués acabat el 
transvasament del combus  -
ble i les grues haguessin aixe-
cat el vehicle.

Durant la nit es van fer les 
tasques de reparació de les 
barreres de seguretat perquè 
el carril con  nuava afectat. I al 
ma  , la circulació estava total-
ment normalitzada en aquest 
punt i l’autopista va desac  var 
el seu Pla d’Autoprotecció. Els 
bombers de la Generalitat van

ac  var vuit dotacions i el furgó 
de risc químic.

Quedava pendent de re  rar 
les terres contaminades pels 
7.200 litres de gasoil vessats 
que van afectar un camí fores-
tal. Encara  no es disposa de 
valoració de la possible afecta-

ció o no del freà  c de la zona 
però de moment el pou més 
proper (Can Pons) no mostra 
senyal d’afectació. Dimarts al 
ma  , l’alcalde Francesc Deu-
lofeu, acompanyat de tècnics 
municipals es van desplaçat a 
la zona afectada.

Bolca un camió a l’AP7 i els 7.200 litres de gasoil 
vessats afecten un camí forestal de Sant Celoni
Encara no es disposa de la valoració de la possible afectació o no del freà  c

De  ngut un lladre 
a Sant Celoni 
gràcies a la
intervenció
ciutadana

SANT CELONI.- Aquest di-
marts 16 de juny, a les 10 del 
ma   ha  ngut lloc a Sant Celo-
ni un robatori amb violència a 
una senyora de 73 anys veïna 
del municipi que passejava al 
costat de dues amigues al ca-
rrer Balmes. La senyora ha es-
tat abordada per un jove de 19 
anys veí de Granollers que li ha 
arrabassat una cadena d’or del 
coll mitjançant una estrebada. 
En sen  r els crits de l’afectada, 
un ciutadà ha sor  t darrera el 
jove i l’ha aconseguit immobi-
litzar recuperant la cadena sos-
treta i retenint-lo amb l’ajuda 
de dos treballadors d’un taller 
proper fi ns a l’arribada de la 
Policia local que han procedit a 
la seva detenció. Un cop fetes 
diligències a la seu de la Policia 
Local s’ha traslladat a la comis-
saria de Mossos d’Esquadra 
per a la seva posterior presen-
tació davant del jutge.

El ciutadà per la seva ban-
da, ha hagut de ser traslladat 
a l’Hospital de Sant Celoni ja 
que en el forcejament amb el 
presumpte autor dels fets s’ha 
colpejat un canell.

Espectacular robatori a la benzinera de Vallgorguina
VALLGORGUINA.- Espectacular robatori a la benzinera 

de Vallgorguina. Els lladres van entrar per la part del da-
rrera de la instal·lació fent un forat circular a la pared on 
és situat el frigorífi c provocant importants desperfectes, 
tot i que sortosament no va afectar al funcionament dels 
sor  dors del carburant. Els treballadors de la benzinera, es 
van adonar del robatori al ma   del dilluns 8 de juny quan 
van anar a obrir. Els lladres sabien molt bé el que es feien ja 
que van desconnectar l’alarma i es van emportar el video 
on s’enregistraven les imatges. “Han rebentat la caixa forta 
que tenim empotrada a terra, han fet malbé alguns falsos 
sostres i provocat desperfectes en algunes màquines com 
la del tabac. En qualsevol cas no van trobar diners, només alguns euros del tabac i només es van endur 
menjar, ampolles d’alcohol i preserva  us”, han explicat els responsables de la benzinera.
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SANT CELONI.- A comença-
ments d’aquest mes de juny 
a Sant Celoni ha començat 
la reordenació de les àrees 
d’aportació de deixalles a tot 
el municipi, cosa que també 
ha suposat una ampliació del 
nombre d’àrees completes és 
a dir, que disposin de conteni-
dors per a totes les fraccions 
de vidre, paper-cartró, enva-
sos lleugers, matèria orgànica i 
resta. Amb aquesta reordena-
ció tothom té, a una distància 
lineal de cent metres de casa 
seva, un punt de recollida que 
s’¡ha consensuat amb les as-
sociacións de veïns i represen-
tants del polígon industrial.

L’objec  u fi nal és aconse-
guir ser més efi cients i respec-
tuosos amb el medi ambient 
i aconseguir incrementar el 
reciclatge entre la població i 
que entre altres millores hi ha  
l’ampliació de la recollida de 

Escombraries fora de lloc

deixalles (fracció resta) tam-
bé els dijous; la millora de la 
freqüència de la recollida a 
les urbanitzacions que es farà 
tres dies a la setmana durant 
tot l’any; la millora de la nete-
ja exterior dels contenidors i 
del perímetre de les diferents 
àrees d’aportació; la presència 
d’un agent cívic que treballarà 
per a millorar la conscienciació 
envers la recollida selec  va i 
la incorporació de sistemes de 
geolocalització i aplicacions in-
formà  ques per detectar i re-
soldre incidències.

Com com es pot veure en 
la foto, deixar una bossa en 
un lloc equivocat suposa una 
incidència que s’informa amb 
una e  queta de l’Ajuntament 
enganxada a la bossa indicant 
que “està fora de lloc i s’ha de 
deixar en el contenidor ade-
quat”, altra cosa és si el cau-
sant de la incidència ho fa.

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- L’any 2014, l’Ajuntament 
va reduir la seva despesa energè  ca en 20.000 euros respecte a 
l’any anterior (-5%). La reducció ha estat possible gràcies a un es-
forç d’estalvi que ha  ngut repercussió tant a l’enllumenat públic 
com als edifi cis municipals. 

La reducció de la despesa energè  ca ha estat possible malgrat 
els constants augments del cost de l’energia i gràcies a un esforç 
col·lec  u: les escoles  par  cipants al projecte Euronet 50/50, 
els usuaris dels equipaments i les actuacions i inversions que 
ha portat a terme l’Ajuntament. La subs  tució de làmpades de 
l’enllumenat públic per altres de més efi cients i la reducció de la 
potencia contractada de molts quadres han estat part del camí 
per assolir els estalvis esmentats. 

Aquest escenari situa Palau en l’horitzó dels objec  us de llui-
ta contra el canvi climà  c, amb la voluntat de treballar durant 
aquest any amb la col·laboració de tothom per consolidar i am-
pliar els estalvis ob  nguts.

Palau ha estalviat 20.000 euros en 
energia l’any 2014

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- La Setmana de 
l’Energia es celebra amb 
l’objec  u de conscienciar la 
ciutadania de millorar la ges  ó 
energè  ca i afavorir el canvi 
d’hàbits en el consum ener-
gè  c. L’Àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Santa Ma-
ria de Palautordera proposa 
per al dissabte 4 de juliol a les 
11 del ma   a la Plaça de la Vila 
dos tallers:

Per una banda, el taller in-
fan  l “Construcció de ginys 
elèctrics”, en el qual es podrà 
jugar amb piles, fi ls elèctrics, 

La setmana de l’energia de Santa 
Maria de Palautordera inclou coure 
amb cuina solar

plaques solars, vol  metres, i 
motors per acabar construint 
sistemes simples amb cinè  -
ques complexes, com un lla-
pis tremolador que fascina als 
grans i pe  ts. El taller s’adreça 
a grups de nens i nenes d’entre 
6 a 12 anys.

Per altra banda, s’ha progra-
mat un taller amb el nom “Cui-
nem amb una cuina solar”, en 
el qual es podrà coure menjar 
amb una cuina poc convencio-
nal.

Per par  cipar en aquests ta-
llers cal inscriure’s a:
agenda21@smpalautordera.cat

FOGARS DE MONTCLÚS.- 
Endesa ha acabat recentment les 
tasques de renovació tecnològi-
ca a un centre de transformació 
ubicat a Fogars de Montclús, per 
millorar el servei elèctric a uns 
3.179 clients. Aquestes obres, que 
han comptat amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament, han suposat una 
inversió de 38.000 euros aportats 
íntegrament per la Companyia, i 
han consis  t a dotar la instal·lació 
de les úl  mes tecnologies del 
sector per reforçar la qualitat i 
con  nuïtat del subministrament 
elèctric a la zona.

Endesa reforma un centre de 
transformació a la Costa del Montseny
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Una exposició tanca el curs d’Educació Viària de Palau

ma  us amb l’objec  u que els 
espais es  guin dissenyats per 
facilitar el treball i les metodo-
logies educa  ves del centre”.

El Director de Serveis Te-
rritorials del Departament 
d’Ensenyament  va posar 
en valor els bons resultats 
de la col·laboració entre 
l’administració de la Generalitat 
i l’administració local: “els pro-
jectes que sorgeixen d’aquestes 
col·laboracions són molt més 
par  cipa  us i responen de ma-
nera més adequada a les ne-
cessitats del territori”. 

En aquest sen  t, el projec-
te ha estat possible gràcies a 
l’aportació d’1,5 milions d’euros 
per part de l’Ajuntament. 

L’aportació d’aquests diners 
permetrà garan  r també la 
construcció del nou edifi ci de 
l’escola Soler de Vilardell que 
s’ubicarà a tocar a l’edifi ci de 
l’ins  tut. El projecte cons-
truc  u d’aquest edifi ci es va 
presentar a la comunitat edu-
ca  va del centre i als represen-
tants polí  cs i tècnics el passat 
mes de gener i en aquest mo-
ments s’està apunt de licitar i 
adjudicar  la contractació de 
les obres d’execució.  

SANT CELONI.- Ja es disposa 
del projecte bàsic de l’edifi ci 
de Formació Professional de 
l’Ins  tut Baix Montseny. El De-
partament d’Ensenyament va 
presentar la setmana passada 
el projecte en una reunió a la 
Rectoria Vella amb l’alcalde 
Francesc Deulofeu, la comu-
nitat educa  va del centre i 
representants polí  cs i tècnics 
de l’Ajuntament. El  Director de 
Serveis Territorials del Depar-
tament, Josep Vicent Garcia 
Caurín i l’equip d’arquitectes 
redactors del projecte cons-
truc  u van presentar els plà-
nols de l’edifi ci i la disposició 
dels diferents espais educa-
 us. 

L’edifi ci està ubicat a 
l’extrem nord-oest del solar 
com a con  nuïtat de l’edifi ci 
actual. El projecte preveu dife-
renciar accessos independents 
pels cicles forma  us i per l’ESO 
i el batxillerat. L’edifi ci consta 
d’una aula polivalent per a do-
cència, un pe  t despatx i dife-
rents tallers de manteniment 
electromecànic, sistemes 
pneumà  cs, mòduls de solda-
dura i d’un mòdul de lavabos.

Els tècnics d’Ensenyament

El Departament d’Ensenyament presenta el projecte bàsic de l’edifi ci de 
Formació Professional de l’Ins  tut Baix Montseny

van explicar que es preveu un 
termini de 6 mesos per licitar 
i adjudicar la construcció de 
l’obra. Per tant, estan treba-
llant amb l’objec  u de poder 
començar l’obra a principis de 
2016. Es preveu una duració 
de l’obra d’entre 16 i 18 mesos. 
Per tant, l’edifi ci entraria en 
funcionament el curs 2017 – 
2018.

L’alcalde Francesc Deulo-
feu va agrair al Departament 
d’Ensenyament la voluntat, 
malgrat les difi cultats, de  -
rar endavant nous projectes i 
nous equipaments educa  us.

Francesc Deulofeu també, va

remarcar que aquest “ha es tat 
un projecte de poble i l’ha fet 
possible el treball i entusiasme 
de tota la comunitat educa  -
va de l’Ins  tut Baix Montseny 
per dur a terme una Formació 
Professional de qualitat i la 
col·laboració entre els diferents 
grups polí  cs de l’Ajuntament i 
l’administració de la Generalitat 
de Catalunya”. 

La directora de l’Ins  tut Baix 
Montseny, Teresa Borotau, va 
manifestar a l’equip redactor 
la seva sa  sfacció “per la sen-
sibilitat que han  ngut a l’hora 
de compar  r les propostes 
amb els mestres de cicles for- 

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- Un to-
tal de 678 alumnes de P-3, P-4, P-5, 2n i 5è de 
primària i de 3r d’ESO de l’ins  tut Reguissol 
i de les escoles Fontmar  na, Pont Trencat, 
Matagalls i l’Ins  tut-Escola La Tordera -aques-
ta darrera conjuntament amb la policia local 
de Sant Celoni-, han acabat el curs d’educació 
viària que cada d’any s’imparteix per part de 
la Unitat d’Educació Viària de la Policia Local 
de Santa Maria de Palautordera.

Fins el 27 de juny, es pot visitar a la Torre 
Sant Josep -Comissaria Policia Local-, de di-
lluns a divendres de 9 a 13h i de 16 a 19h, una 
exposició amb els treballs i sessions realitza-
des durant les jornades d’educació viària del 
curs 2014-2015.

Des de la prefectura de la policia local es des-
taca la tasca realitzada pels tres monitors de la 
Unitat d’Educació Viària, tant per l’enorme es-
forç i dedicació emprada com pels bons resultats 
i els benefi cis que comporta per als alumnes.



opinió, cultura i esports 10
www.laviladigital.com

Publicitat: 687 901 643 
Redacció: 93 867 41 36
 info@laviladigital.com 
www.laviladigital.com

Ja fa dies que rebíem la bona no  cia que l’equip de govern de 
Sant Celoni havia signat un conveni amb Telefònica per desplegar 
la xarxa de fi bra òp  ca a la vila. No hi cap dubte que és una bona 
no  cia.

El que probablament no coneixen els celonins és que en el cas 
que el conveni signat concedeixi a les companyies instal.ladores 
el dret  d’adossar a les façanes par  culars l’esmentada xarxa,  fi ls 
i caixes òp  ques (torpedos) quan no sigui possible estendre la 
xarxa per la via pública, la propietat afectada, sigui  horitzontal o 
ver  cal, es pot negar a concedir el  corresponent permís  sense 
por a cap mena de pressió quan la companyia instal·ladora li ho 
demani, demanda que té obligació de fer .

Arribats a aquestes situacions, penso que hi ha camins oberts 
al pacte signat per trobar solucions.

Els  considerables  benefi cis que aquest servei universal  repor-
tarà a les companyies instal·ladores no rever  rà  als ciutadans 
que hauran col·laborat amb el corresponent permís a la instala-
ció de la xarxa i, en canvi, hauran d’afrontar serioses difi cultats 
quan per mo  us diversos necessi  n desplaçar fi ls i caixes de la 
seva propietat. Segurament que molts de nosaltres hem  ngut 
experiències nega  ves amb companyies instal·ladores de qual-
sevol servei.

Val  la pena conèixer quins són els nostres drets  i exigir-ne el 
compliment.

ESTEVE RODOREDA

La fi bra òp  ca a Sant Celoni

SANT CELONI.- El passat 13 de juny la Colla de Bastoners del 
Casal Quico Sabaté de Sant Celoni va celebrar la Festa Arrelcat i el 
10è aniversari de l’en  tat, mo  u pel qual es van organitzar diver-
ses ac  vitats durant tota la tarda i la nit del dissabte. La festa va 
començar a les sis de la tarda amb una cercavila a la qual hi van 
par  cipar diverses en  tats de cultura popular com els geganters, 
els  mbalers i els bastoners. la sor  da va ser de la plaça de la 
Creu i recorregué diversos carrers de Sant Celoni fi ns la plaça de 
la biblioteca. Al vespre es va fer un popular previ al concert amb 
els grups Belda i Ebri Knight a par  r de 2/4 de 12 fi ns les 4 de la 
ma  nada.

10 anys de Ball de Bastons a Sant Celoni

El Club Tennis Montnegre destaca en un 
torneig internacional disputat a Porto

SANT CELONI.- La primera setmana de juny va tenir lloc a Por-
to (Portugal) el torneig de tennis Port Wine-Interna  onal Tennis 
Senior Tour-ITF, amb tennistes de categories masculina i femeni-
na del Club Tennis Montnegre com Ramon Anfruns, Joan Arenas, 
Maria Danés i Roser Renau amb una destacada actuació.

En aquest sen  t, Ramon Anfruns va ser campió de la categoria 
+ 70, Roser Renau subcampiona de la categoria + 45/70, Joan Are-
nas semifi nalista de +60 i Maria Danés semifi nalista de +45/70.

 SANT CELONI.- La planta de Sant Celoni de Carburos Metálicos, 
del grup Air Products, ha commemorat el seu 25è aniversari 
amb un acte que va comptar amb la par  cipació del conseller 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, 
els alcaldes en funcions de Sant Celoni, Joan Castaño, i Gualba, 
Marc Uriach, i el director general de Carburos Metálicos, Frances-
co Maione, a més de nombrosos representants de les empreses 
veïnes i direc  us de la companyia gasista. L’acte va servir també 
per presentar les noves mesures de seguretat de la planta, en les 
que Carburos Metálicos ha inver  t més de 2 milions d’euros. 

25 anys de Carburos Metálicos a Sant Celoni
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