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Un estudi determina que els
clients dels mercats municipals
gasten 55,16 euros per visita
REDACCIÓ

Sant Celoni

Els clients dels mercats municipals, com el de Sant Celoni, gasten una mitjana de
55,16 euros cada vegada que
hi van a comprar. Així ho estableixen les conclusions
d'un estudi d'impacte econòmic i social realitzat per la
Diputació de Barcelona a
tots els mercats de la demarcació. L'estudi es va presentar en unes jornades el passat
mes d'octubre que portaven
per lema 'Mercats municipals, present i futur', organitzat per l'Oﬁcina de Mercats i
Fires Locals de la Diputació.
Entre els diferents estudis
presentats a la jornada destaca un document de treball
en relació a l'impacte econòmic i social dels mercats municipals. En aquest treball
s'analitza entre aspectes el

valor del tiquet mig dels
usuaris de mercats i la presència d'un supermercat dins
d'un mercat municipal. Segons l'estudi, el tiquet mig de
compra dels usuaris varia bàsicament en funció de la seva
renda per càpita, l'edat, l'acompanyament a l'hora d'efectuar les compres i el dia
de compra.
En aquest sentit, en horari
de matí de dilluns a divendres el tiquet mig de compra
és de 49,67 euros i, en canvi,
els divendres a la tarda, el nivell de despesa dels usuaris
és força superior, situant la
xifra del tiquet mig de compra en 72,30 euros. Finalment, les compres en
dissabte suposen una despesa de 63,78 euros per
client, lleugerament inferior
al del divendres a la tarda
però substancialment superior a la mitjana setmanal.

Punt 7 Ràdio entrevistarà als
grups polítics de Sant Celoni
amb representació municipal
REDACCIÓ
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L'emissora municipal Punt 7
Ràdio emetrà una entrevista
a cada un dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament. Cada entrevista
tindrà una durada màxima de
30 minuts i estarà plantejada
amb preguntes tancades que
respondran totes les formacions per igual. El qüestionari va orientat a conèixer
com veuen Sant Celoni, quines són les prioritats que té
cada grup i quin paper jugaran en aquest mandat.
Les 'Entrevistes als polítics
celonins' s'emetran els dimarts 8, 15, 22 i 29 de novembre a les 9 del vespre i

començaran amb el grup
amb menys representació, és
a dir, Iniciativa per Catalunya-Verds, amb Carmen
Montes, la seva representant
a l'Ajuntament.
La CUP serà la segona entrevistada (15 de novembre),
els seguirà Convergència i
Unió (22 de novembre) i tancarà aquest bloc d'entrevistes
el grup del Partit dels Socialistes de Catalunya (29 de
novembre).
Aquest espai es reemetrà els
diumenges de la mateixa setmana a les 2 del migdia. A
més també es podrà escoltar
a través d'Internet a l'apartat
de programes especials de
ràdio a la carta www.santceloni.cat/radio.

L'Hospital celoní no surt premiat al TOP
20 però se'l reconeix amb una nominació
El centre queda en sisè lloc entre els Hospitals Generals Petits
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El 2008 i el 2009 l'Hospital de Sant Celoni va ser premiat pel TOP-20 de l'empresa IASIST (AdBM)
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L'Hospital de Sant Celoni no
ha estat premiat, aquest
2011, al Programa Hospitals
TOP 20-2011 que organitza
anualment l'empresa de serveis professionals IASIST.
Tanmateix, ha estat nominat
en la categoria de Gestió
Hospitalària Global. Dels
163 hospitals participants
d'enguany, l'Hospital de Sant
Celoni s'ha situat entre els 67
ﬁnalistes i del seu grup, Hos-

pitals Generals Petits, en el
que han participat 24 hospitals, només 8 han estat nominats. D'aquests només 4 han
optat al premi.
En aquest sentit, l'Hospital
de Sant Celoni ha quedat, ﬁnalment, a la posició número
6 d'aquesta dotzena edició
del Programa TOP 20, que
va fer públics els centres premiats amb un acte a Madrid
el proppassat 25 d'octubre.
Al llarg de les convocatòries
celebrades, l'Hospital de
Sant Celoni ha estat nominat

en quadre edicions i ha rebut
premi dos anys consecutius,
el 2008 i el 2009. El 2009, a
més, va rebre un premi especial per la millor evolució
dels indicadors.
Aquest any, dels 41 hospitals guardonats 18 han estat
centres sanitaris catalans.
Aquests han rebut un total de
28 premis en les diferents
àrees: Gestió Hospitalària,
Àrea de la Dona, Àrea del
Cor, Àrea del Sistema Nerviós, Cirurgia Digestiva i
Àrea de Traumatologia.

El Consell de Poble de la Batllòria es
reestructura en quatre Comissions

Sant Celoni

Un singular espectacle de
música clàssica teatralitzada
és el que presentarà aquest
proper dissabte, 5 de novembre, l'Orquestra de Cambra
de l'Empordà a les 8 del vespre a la sala petita de l'Ateneu de Sant Celoni en el
marc de la programació de
l'Entrefestes. Dirigida per
Carles Coll, l'orquestra oferirà un nou i insòlit treball en
clau d'humor que porta per
títol 'Concert Desconcertant'.
Es tracta d'una vetllada mu-

sical en la línia de qualitat
d'interpretació d'uns músics
ja consagrats tant en el repertori clàssic com al contemporani.
Uns músics de l'Orquestra
de Cambra de l'Empordà,
però, que aquesta vegada
donen un pas més amb la voluntat de fer somriure al públic assistent amb accions
dinàmiques, plenes de comicitat, però sense perdre mai
l'alt nivell musical obtingut
després de 21 anys d'actuacions per tota Catalunya i altres escenaris d'arreu del
món.

Aquest dissabte, 5 de novembre, a un quart de 5 de la
tarda, Ocine de Sant Celoni
projecta la pel·lícula d'animació 'Els barrufets' en el
marc del cicle de Cinema Infantil en Català (CINC).
Aquesta és la quarta edició
del cicle que acull el municipi, organitzada per la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat
de Catalunya i el cinema
Ocine de Sant Celoni. Les
sessions es projectaran totes
els dissabtes a un quart de 5
de la tarda i el preu de les entrades és de 3,50 euros.
Malgrat aquesta projecció es
fa en català, aquesta multisala celonina no compta a la
cartellera habitual amb cap
pel·lícula en català.Així, un
dels ﬁlms amb més expectació estrenat recentment, 'Tintín i el secret de l'unicorn'
només ha arribat en castellà
a Sant Celoni malgrat s'han
distribuït més cintes en català d'aquesta ﬁlmació entre
els cinemes del que ﬁns ara
era habitual. Al marge de les
pel·lícules programades en
el marc del cicle de Cinema
Infantil en Català, Ocine de
Sant Celoni no té en cartellera cap altre ﬁlm en català.

La comissaria de
Mossos organitza
una jornada de
portes obertes
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L'Orquestra de Cambra de
l'Empordà presenta a Sant Celoni
el seu 'Concert Desconcertant'
REDACCIÓ

Ocine projecta
'Els barrufets' pel
cicle CINC però
no 'Tintín' en català

Dolors Lechuga, presidenta del Consell de Poble de la Batllòria (AdBM)
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El Consell de Poble de la
Batllòria arriba aquesta setmana a la seva segona sessió
plenària després d'haver-se
constituït novament el segon
dijous d'octubre sota la presidència de Dolors Lechuga.
A la primera sessió es va
simpliﬁcar l'organigrama del
Consell, que actualment està
format per quatre comissions
i una vicepresidència.
Aquesta, per votació, ha passat a estar ocupada per Jesús

Liñán, rellevant al ﬁns ara
vicepresident Jordi Gómez
que havia disposat del càrrec
durant dues legislatures.
D'altra banda, les comissions s'han agrupat en quatre
àrees: la de cultura, festes,
educació i patrimoni cultural
i natural; la d'esports, joventut, infància i gent gran; la
d'espai públic i entorn; i, ﬁnalment, la de seguretat ciutadana. En total, al marge de
la presidenta, un total de 15
persones conformen el Consell de Poble, a més de la
seva presidenta, a l'espera

que la colla gegantera nomeni el seu representant i
s'aprovi al Ple de Sant Celoni.
Les sessions plenàries
també han canviat de data i,
en aquest nou mandat, se celebraran els primers dijous
de mes al vespre per evitar la
coincidència amb els partits
de futbol. La d'ahir, celebrada amb aquesta edició ja
tancada, tenia previst debatre
aspectes com la preparació
de la Festa Major d'hivern i
la Fira de Nadal, o l'estat de
tramitació de la construcció
del nou pavelló a l'escola.

Aquest dissabte, 5 de novembre, la comissaria dels
Mossos d'Esquadra de Sant
Celoni oferirà una jornada de
portes obertes. La convocatòria es fa coincidint amb el
desè aniversari de la comissaria. Els veïns del municipi
i de les poblacions properes
podran visitar les instal·lacions des de les 9 del matí
ﬁns a les cinc de la tarda. En
aquest sentit, a tots els ciutadans que s'adrecin a les dependències policials se'ls
farà una visita guiada per la
comissaria i se'ls explicarà el
seu funcionament.
La comissaria de Mossos
d'Esquadra de Sant Celoni
va entrar en funcionament a
ﬁnals de 2011, com a comissaria de districte de l'Àrea
Bàsica Policial (ABP) de
Granollers. La comissaria
dóna servei no només a Sant
Celoni sinó a bona part del
Baix Montseny sud i atén les
demandes d'alguns municipis del Baix Montseny nord.
L'actual cap de la comissaria
celonina és el sots-inspector
Francesc Marsol.

