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Benvolguts, benvolgudes,

Escric aquestes línies en un moment de plena preocupació i encara sorprès per la guerra ge-
nerada per la invasió de la Federació Russa a Ucraïna. És incomprensible que, després de tot el 
que teòricament hauríem d’haver après de les lliçons històriques, la guerra sigui tan present 
i propera en els nostres dies. Tota la solidaritat  amb el poble ucraïnès, especialment amb la 
setantena de veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria d’origen ucraïnès, i un gran agraïment 
per les iniciatives solidàries que han sortit del nostre municipi. Mai més cap guerra enlloc.

En aquest Informatiu us presentem les primeres imatges del projecte del nou Casal de l’Esplai 
de la Gent Gran que s’està redactant, amb ja el compromís pressupostari aprovat per l’obra. El 
nou Casal ha de permetre recollir tota la vida i activitat de la nostra gent gran. Al mateix temps 
l’actual casal s’utilitzarà com un espai per la nostra gent jove i el teixit associatiu. 

Seguim compromesos en un espai públic més accessible, net i bonic. Com podeu veure s’estan 
executant les obres de millora de la plaça de la Vila. També hem treballat un pla del ferm urbà 
que ens ha permès detectar les patologies de la via pública del municipi i hem organitzat les 
colles municipals per anar resolent aquestes mancances, així com tenim varis projectes de 
millora de voreres i asfalts de diversos carrers que s’aniran executant al llarg de tot el mandat. 
I finalment ja gaudim de la nova zona d’esbarjos per gossos: l’espai gos. Tot això continuant 
la lluita contra l’incivisme amb la col·laboració imprescindible de la ciutadania compromesa.

Conscients de la responsabilitat amb l’agenda climàtica continuem fent passos per tenir un 
municipi més sostenible. Hem instal·lat plaques fotovoltaiques d’autoconsum al pavelló 11 
de Setembre i a la planta potabilitzadora. Hem renovat la majoria de lluminàries dels polígons 
amb tecnologia LED. Hem realitzat tasques de millora i manteniment de camins pel pla de 
prevenció d’incendis, així com s’ha senyalitzat l’itinerari de Maribaus i s’han realitzat activitats 
de divulgació i coneixement pels dies mundials de l’Aigua i dels Boscos, entre moltes altres 
accions.

I un context covid més favorable ha tornat a deixar-nos gaudir de la vida associativa i cultural 
del municipi. Les agendes tornen a estar plenes d’activitats de les nostres entitats. Hem pogut 
tornar a gaudir de la nostra festa de Gitanes, més viva que mai, i de la rua de carnaval. I enca-
rem una primavera cultural plena de propostes molt llamineres com el “Festivalisme” que ens 
proposa la Troupe aquest Sant Jordi, o la celebració dels 50 anys del naixement del CEASC i el 
mercat de l’encerada, de la mà dels Titsu50, recordant uns moments que van marcar, i molt, 
l’associacionisme de la nostra vila. Viviu-les!

    MÉS INFORMACIÓ MUNICIPAL A 

Oficina d’Atenció Ciutadana
Campins, 24 (El Safareig)

93 864 12 00
oac@santceloni.cat

www.santceloni.cat

www.facebook.com/ajsantceloni

@ajsantceloni

@ajuntamentsantceloni

@ajsantceloni

YouTube Ajuntament de Sant Celoni

Punt  7 Ràdio

Edició, redacció i disseny: Ajuntament de Sant Celoni 
Impressió: Impremta Pagès 

Dipòsit legal: B-5131-05
Per a més informació www.santceloni.cat

www.santceloni.cat/seuelectronica
(Els podeu fer amb d’IdCAT o l’idCAT mòbil)

OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
Sant Celoni La Batllòria
De dilluns a divendres  
de 8.30 a 14.30 h 
i dilluns de 16.30 a 19 h

Matins: dimarts de 9 a 13.30 h i dijous de 9 a 12.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 19 h

TRÀMITS DIGITALS

Cadascun dels petits gestos quotidians és necessari per fer front comú a la sequera. 
 Cuidar cada gota d’aigua també és a les teves mans.

Catalunya viu 
una situació de 
sequera amb 

pluges per sota 
de la mitjana.

Un habitatge 
consumeix 

uns 130 litres 
d’aigua per 

persona i dia.

L’aigua és 
vida. Som un 
70% d’aigua.

Fer servir 
el vàter com 

a paperera suposa
una despesa 

absurda 
d’aigua.

 La utilització 
correcta del 

rentaplats pot 
reduir el consum 

d’aigua.

L’AIGUA ÉS UN RECURS ESCÀS. 
QUE NO SE’NS ESCAPI.
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L’Ajuntament ja disposa dels primers esborranys de l’avantprojecte 
del nou Casal de la Gent Gran que s’ubicarà a la Cambra agrària. 
Es tracta d’un equipament de més de 1.000 m2 que donarà respos-
ta a les actuals necessitats de la gent gran però també a la manca 
d’espais culturals polivalents. Hi haurà tres sales  d’entre 50 i 100 m2 

cadascuna per a realitzar-hi activitats diverses i condicionades per 
fer-hi tallers i manualitats, activitat esportiva i classes formatives 
d’àmbit divers i informàtica; un espai recreatiu/ bar amb funció 
d’espai de lectura, TV, jocs de taula, altres espais com despatx per 
a l’entitat, magatzems... A més es disposarà d’una sala d’actes per a 
200 persones amb un accés diferenciat de la resta de l’equipament 
per tal que, si és el cas,  pugui funcionar de manera autònoma.
   
S’espera disposar del projecte executiu aquesta primavera i poder 
contractar l’obra abans de finals d’any.

Per poder tirar endavant la construcció del nou casal es necessi-
ta alliberar l’espai de magatzem de la Cambra agrària. Per això, 
durant les properes setmanes es començarà l’obra de construcció 
d’una nau destinada a magatzem d’entitats i  a la zona de Can Pà-
mies. Aquest nou equipament comptarà amb espai taller i 16 pe-
tits magatzems d’uns 20 m2 per a les entitats del municipi que ho 
sol·licitin.

El nou Casal de la Gent Gran,  
més a prop!

Creació d’un espai 
per a joves i entitats 
a l’actual edifici  
del casal
L’actual espai que ocupa el Casal de la Gent 
Gran, entre el carrer Major i el carrer Balmes es 
destinarà a un equipament per a joves i entitats.

L’alcalde Raül Garcia va presentar el projecte a la darrera  
Assemblea General de l’Esplai celebrada el mes de gener.

Referent en equipaments i serveis

Carrer Ponent

Pati interior

Visió des del carrer Dr. Fleming
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Les obres de reurbanització de la plaça de la Vila avancen a bon ritme. L’ac-
tuació permetrà resoldre la problemàtica del paviment deteriorat i millorar 
un espai tan vital i emblemàtic com és la plaça de la Vila. El projecte manté 
la zona central lliure per conservar la polivalència de l’espai. Es crea un petit 
punt enjardinat per fer més amable la zona d’estada, s’amplien els bancs i 
cadires i es millora la il·luminació. 

Les obres tenen un cost de 575.754,91 € i estan finançades per la Diputació 
de Barcelona. Tenen una durada prevista de 5 mesos.

Les obres d’adequació del nou 
Consultori mèdic a l’edifici 
de les Casetes de la Batllòria 
ja s’han acabat. Ara s’està a 
l’espera del mobiliari per part 
del Departament de Salut amb 
la previsió de reobrir el servei 
ben aviat.

Les obres de construcció d’un 
magatzem per la Brigada i entitats 
culturals al costat de l’actual nau 
municipal al carrer de Can Dra-
per, a la zona de Can Pàmies, co-
mençaran el mes d’abril. D’aquesta 
manera es podrà alliberar el 
magatzem de la Cambra Agrària 
on està previst construir el nou 
Casal de la gent gran.

Aquest nou equipament és una 
nau prefabricada de formigó amb 
planta baix i altell.

Nou paviment per millorar  
la seguretat de la plaça de la Vila 

Construcció d’un magatzem municipal per a entitats

El nou Consultori mèdic de la Batllòria a punt per obrir

A la planta baixa:
-  Zona de magatzem de cultura i  

espai públic
- 7 espais de magatzem tancats per  

entitats d’uns 25 m2
- 1 espai taller per a entitats amb quadre 

elèctric i punt d’aigua
- Serveis higiènics

A la planta altell:
- Serveis higiènics
- 12 sales per a entitats d’uns 20 m2

L’ús i el procés d’assignació dels magatzems 
per a les entitats es regularà per un regla-
ment que es treballarà conjuntament amb 
les entitats.

Referent en equipaments i serveis
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Pla de millora de les voreres

Manteniment dels  
camins forestals per a  
la prevenció d’incendis

L’Ajuntament ha posat l’accent en la millora de les voreres a molts punts del municipi amb el suport de la Brigada d’obres que prioritza 
aquestes actuacions. Properament es disposarà del Pla de millora del ferm urbà que es portarà a aprovació del proper Ple municipal i que 
permetrà respondre de forma planificada a aquesta necessitat.

Reposició puntual de paviment al carrer de Lluís Companys

Ampliació d’escocell i reposició de paviment al carrer de Campins

Reposició del paviment al carrer de la Diputació Reposició puntual de paviment al carrer de Joan Minuart

Reposició puntual de paviment al carrer de Barcelona

Reposició de perímetre de l’embornal al carrer de València

ABANS

ABANS

ABANS

ABANS

ABANS

ABANS

DESPRÉS

DESPRÉS

DESPRÉS

DESPRÉS

DESPRÉS

DESPRÉS

Dins el Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals, 
s’ha tirat endavant un programa d’actuacions de mante-
niment de diversos camins i pistes forestals del terme 
municipal amb l’objectiu de fer-los transitables i segurs. 
Una comissió formada per representants de l’ADF, 
l’Ajuntament i tècnics de la Diputació de Barcelona és 
qui determina les necessitats més urgents. 

Les actuacions s’han dut a terme a finals del 2021 i el cost dels treballs l’ha 
finançat en un 85% la Diputació de Barcelona.

AL BOSCEXTREMEU LESPRECAUCIONS

S’han instal·lat plaques fotovoltaiques  
al Pavelló 11 de Setembre i a l’Estació  
de Tractament d’Aigua Potable de  
Sant Celoni

Apostem per la sostenibilitat 
i  l’eficiència energètica

Iniciada la renovació de l’enllumenat  
públic dels polígons industrials amb  
tecnologia LED amb l’objectiu de  
reduir el consum energètic i  
les emissions de CO₂
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Senyalització als passos  
soterrats inundables

Avança la campanya de senyalització

A punt d’acabar les  
obres de renovació de la  
xarxa d’aigua al carrer  
Santa Rosa 
Les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable que està fent la com-
panyia concessionària del servei municipal d’aigua, Agbar, al carrer Santa 
Rosa, entre els carrers Dr Trueta i Pau Casals, estan a la fase final. Aquesta 
renovació permetrà millorar la pressió en el subministrament i minimitzar 
incidències i reparacions a 470 persones abonades. Coincidint amb aques-
tes obres, s’han ampliat les dues voreres del carrer Santa Rosa per tal 
de millorar l’accessibilitat i la mobilitat del veïnat.

Actuació al torrent  
de Telleda per evitar  
inundacions
Amb l’objectiu d’augmentar la capacitat hidràulica del torrent de Telleda i 
protegir les zones urbanes davant possibles avingudes, s’han dut a terme 
treballs de retirada de sediments que redueixen la capacitat de desguàs 
del torrent i s’ha ampliat la llera entre la C-35 i la indústria Givaudan. El 
torrent de Telleda recull les aigües d’un parell de sots de la falda del Mont-
seny, entre la Serra de can Cellers i la serra Llarga. Tot i semblar una petita 
conca, quan hi ha hagut aiguats, com els de 2019 i 2020, la part baixa del 
torrent ha sobreeixit i inundat les indústries veïnes. Amb aquesta actuació 
s’aconsegueix un augment de la capacitat hidràulica i una millora 
ambiental que afavoreix la implantació de vegetació autòctona. 
L’Agència Catalana de l’Aigua finança el 75% del cost de l’actuació. 

Millora de la seguretat viària 
a Can Sans en resposta a una 
petició veïnal   

L’Ajuntament de Sant Celoni està 
realitzant una campanya de repintura 
de la senyalització horitzontal de di-
versos carrers del municipi. De mo-
ment, ja s’han repintat alguns punts 
del barri del Turó de la Mare de Déu: 
els carrers Pintor Bernat Martorell, 
Josep Mª Sert, Joan Rigual, Eduard 
Domenec i Josep Maria de Sagarra. 
També alguns punts de la Batllòria, el 
carrer Montserrat i algun tram de la 
carretera Vella.

El tram de la carretera de 
Campins proper a can Sans ha 
guanyat en seguretat. El veïnat 
va plantejar a l’Ajuntament un 
seguit de mesures que es van 
treballar conjuntament amb la 
Diputació de Barcelona, que 
és l’administració gestora del 
vial. S’han allargat i millorat les 
biones de la corba de Can Sans 
i s’ha ampliat la senyalització 
vertical en sentit Santa Fe amb 
un senyal de perill per la proxi-
mitat d’una intersecció.

Dins les tasques preventives de 
vigilància i control d’inundacions, 
s’han instal·lat uns nous rètols als 
passos soterrats de Sant Celoni que 
indiquen que el pas és inundable. 
Els senyals són dobles, i en cas de 
necessitat, serveixen per indicar la 
prohibició de no passar. 

Referent en equipaments i serveis
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Alcaldes i alcaldesses de la 
comarca tracten amb el con-
seller d’Interior sobre temes 
de seguretat als municipis

La Policia local de Sant 
Celoni va aconseguir 
retornar els diners a 
una dona que acabava 
de ser víctima d’un 
robatori a peu del 
caixer automàtic del 
BBVA al passatge Sant 
Ramon el passat 22 de 
febrer. Una patrulla de 
la Policia Local que es 
trobava de servei a la 
zona centre alertada 
per diversos ciutadans va aconseguir detenir l’autor abans que aconseguís 
fugir amb el seu vehicle. Un cop detingut, es va procedir a identificar-lo i 
es van recuperar els diners sostrets que es van retornar a la víctima.

D’altra banda, aquella mateixa setmana Policia local i Mossos d’Esquadra 
van detenir tres joves al carrer Ponent de Sant Celoni per presumptes 
robatoris a l’interior de diversos vehicles aparcats a la zona de l’estació de 
Renfe durant la matinada. 

Coordinació policial  
contra la tinença i venda 
d’estupefaents al municipi

La lluita contra  
l’incivisme no s’atura!

Abocament de voluminosos:  
7 sancions i 3 avisos a particulars  
per caixes fora dels contenidors buits

Gossos no perillosos:  
4 denúncies per manca  
de documentació,  
2 per mossegades  i  
2 per no recollir defecació 

Gossos perillosos:  
3 denúncies per anar deslligats i  
sense morrió (1 a La Batllòria)

Patinets elèctrics:  
9 denúncies per infraccions al  
Reglament General de Circulació 

Vandalisme contra el mobiliari urbà:  
18 actes contra fanals, travessers de 
bancs de fusta i tanques de fusta del 
carril bici, papereres i senyals arrencats

Servei concertat 
de voluminosos

Tel. 607 185 287 Tel. 93 864 12 17

Truca a la Policia local 
en cas de detectar una 

actitud incívica

L’Ajuntament de  
Sant Celoni apel·la un cop més  

al civisme de la ciutadania  
per fer bé les coses

Fem-ho bé!

Una cinquantena de 
representants dels mu-
nicipis Vallès Oriental, 
entre els quals l’alcalde 
de Sant Celoni, Raül 
Garcia, es van reunir a 
principis de març amb 
el conseller d’Interior, 
Joan Ignasi Elena, i 
representants del cos 
de Mossos d’Esquadra, 
per tractar diferents 
assumptes relacionats 
amb la seguretat als 
municipis. Els representants municipals van traslladar al conseller dife-
rents temes que preocupen en l’àmbit de la seguretat, com la celebració de 
botellots als polígons, les ocupacions delinqüencials –que es diferencien 
de les de caire social- i també per l’increment dels ciberatacs. En va sortir 
el compromís d’aprofundir en la coordinació entre Mossos d’Esquadra i 
policies locals.

Bona actuació policial 

Agents dels Mossos 
d’Esquadra i de la Poli-
cia local de Sant Celoni 
han participat aquests 
darrers mesos en dife-
rents operacions con-
juntes contra la tinença 
i venda d’estupefaents 
a l’espai públic - a la 
zona de l’estació de 
tren i a l’aparcament 
de la Forestal- a més 
d’alguns locals. S’han 

tramitat denúncies per tinença de substàncies estupefaents i altres de-
núncies per diverses infraccions administratives dels locals. Per aquests 
operatius s’ha comptat amb la unitat canina de la Policia local de Santa 
Maria de Palautordera.

Actuacions 
gener i febrer
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Referent en equipaments i serveis

El PTT de Sant Celoni guanya 
el premi estatal Ètica i Ciència

El PTT, Pla de Transició al Treball de Sant Celoni, ha guanyat el primer 
premi Ètica i ciència que atorga la Fundació Grígols per fomentar la 
sensibilitat i la reflexió de l’alumnat en les implicacions científiques i 
tecnològiques de la societat. El premi s’ha atorgat al Projecte comunitari 
sobre la Resistència Antimicrobiana, un aprenentatge servei que el PTT 
ha compartit amb l’Institut de Salut Global de Barcelona. El premi con-
sisteix en una aportació econòmica de 5 mil euros per invertir en aquest 
projecte sobre la contaminació per antibiòtics. 

Podeu veure el treball realitzat per l’alumnat del PTT a  
www.santceloni.cat/ptt

Felicitats alumnat i equip docent! 

Kit Digital, programa estatal d’ajudes  
a fons perdut per a la implantació de  
solucions en digitalització finançat per la  
Unió Europea a través dels fons  
Next Generation EU. Destinat a persones autònomes,  microempreses 
i PIMES de fins a 49 treballadors.  

L’Ajuntament de Sant Celoni en col·laboració amb la  
Cambra de Comerç us ajudaran resoldre les vostres consultes i  
orientar-vos en la presentació de les sol·licituds. 

Contacteu amb: 
Sax Sala - Centre de Formació,  
Ocupació i Empresa del Baix Montseny
93 867 41 75  
empresa@santceloni.cat

Vine al Sax Sala  
a formar-te!
Cursos de diferents àmbits professionals,  
formació per a empreses, eines i recursos  
personals per afrontar processos de recerca de feina

CURS DATA DURADA

TikTok per a negocis 13/04/2022 8 hores

Crea una botiga online 
pel teu negoci 14/04/2022 13 hores

Manipulació aliments 05/05/2022 6 hores

Recerca de feina amb el mòbil 17/05/2022 6 hores

Risoteràpia per reduir l’estrès 19/05/2022 2 hores

Dinamització d’activitats de 
lleure educatiu infantil i juvenil Maig 2022 310 hores

La màgia de l’efecte vitamina. 
Entrenar la il·lusió i l’espurna 
vital

08/06/2022 4 hores

Connecta amb el teu Ikigai a 
través del joc conscient  05/07/2022 15 hores

Oferta de Formació ocupacional  
amb matrícula oberta

MATRÍCULA 
OBERTA

Centre de Formació Ocupació
i Empresa del Baix Montseny

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
divendres de 9 a 14 h

Convocatòria oberta d’ajuts per  
la transformació digital de PIMES 
i persones autònomes

OFERTES
 FEINADE

El Servei Municipal d’Ocupació
proposa cada setmana 
noves ofertes de feina
que podeu consultar a

www.santceloni.cat/feina

orientaciolaboral@santceloni.cat
93 867 41 75

Portes obertes al PTT: dilluns 4 d’abril a les 16 h al Sax Sala

CLUB FEINA

Dimecres tarda
EXCLUSIU PER A JOVES

Vine al Sax Sala

Periodicitat quinzenal

Demana cita prèvia a  
orientaciolaboral@santceloni.cat

i al 93 867 41 75
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Suport al jovent,  
famílies i docents per  
orientar la formació  
després de l’ESO

El Servei de mediació  
municipal també  
a les escoles

Nova senyalització 
per l’itinerari del 
Maribaus

Torna el programa de passejades i  
visites guiades. T’hi apuntes?
Aquest mes de març s’ha reprès el programa de Passejades i Visites Guiades que organitza l’Ajunta-
ment de Sant Celoni per donar a conèixer i posar en valor el nostre patrimoni natural i cultural a 
un públic divers. La primera passejada del programa d’enguany s’ha fet el diumenge 13 de març i la 
proposta era el Joc dels ecosistemes de la riera de Fuirosos. Totes les passejades són amb inscripció 
prèvia i es programen el segon diumenge de mes. Durant l’activitat es promou una neteja proactiva 
de l’entorn i per això es faciliten pinces i bosses a les persones assistents. 

L’Ajuntament de Sant Celoni disposa d’un servei 
de mediació ciutadana gratuït que treballa per 
afavorir la convivència oferint vies no adversarials 
de prevenció, gestió i resolució de conflictes de 
caràcter veïnal (sorolls, olors, neteja, pagaments, 
convivència), de tipus familiar (exceptuant separa-
cions, divorcis i herències) o escolar.
 
Amb la voluntat d’apropar la mediació com un 
bon recurs de resolució conflictes a l’escola, fa unes 
setmanes es va fer un taller amb alumnes de 6è 
de l’Escola Montnegre. A partir de casos pràctics, 
l’alumnat es va posar en el paper de mediadors o 
bé de persones que tenen un problema conduits 
per professionals de la mediació.

Per utilitzar aquest nou servei cal demanar cita 
prèvia al telèfon 93 864 12 12 (de dilluns a diven-
dres de 9 a 14 h) o enviar un correu electrònic a 
mediacio@santceloni.cat.

L’Ajuntament de Sant Celoni a través del Servei 
municipal d’orientació per a joves RUMB organit-
za durant aquest mes de març i abril un seguit de 
xerrades i tallers destinats a joves, famílies i docents 
per reforçar l’orientació de l’alumnat en les transici-
ons educatives i mirar de reduir la taxa d’abandona-
ment escolar.

Una cinquantena de pares i mares van participar a 
la xerrada virtual per ajudar a les famílies a deci-
dir l’itinerari dels seus fills i filles després de l’ESO 
el 9 de març i prop de 200 persones, entre joves i 
orientadors de centres educatius, van participar el 
14 de març al Teatre Ateneu a la xerrada orientativa 
Si vols pots! L’entorn condiciona (molt) però no 
determina, conduïda per Román Castro, Doctor en 
Sociologia i Ciències Polítiques. 

Aquestes activitats s’estan duent a terme en col·labo-
ració entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 

Ja està disponible la nova senyalització de 
l’itinerari del Maribaus. El recorregut compta a 
partir d’ara amb una senyalització en xarxa que 
permet ampliar la visió del territori, passant 
d’un punt de vista local a un de més general 
gràcies a la informació que es proporciona, on 
es poden identificar itineraris llargs i eixos de 
comunicació que permeten la interconnectivi-
tat d’espais i territoris. El recorregut es pot fer a 
peu i té una variant per fer amb bicicleta.

10 abril
diumenge diumenge

diumenge

diumenge
12 juny

10 juliol

8 maig

Podeu consultar  
el programa  
i fer la inscripció a  
www.santceloni.cat/ 
passejadesguiades

Un passeig entre  
rastres i senyals

Visita a l’arbreda  
del Pertegàs

Passejada de 
Benestar i silenci

Visita a la vinya de 
Can Rovira de Fogars

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>

Estudies?

Treballes?

Saps què vols fer?

Saps cap a on tirar?

>>Servei municipal
d’Orientació
per a joves

RUMB

rumb@santceloni.cat 
93 867 41 75

Sax Sala

Et podem ajudar!

>Atenció 
personalitzada 
i confidencial
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Consulteu tota la informació dels centres educatius i els criteris de puntuació a la  
Guia Educativa 2022-2023 de Sant Celoni i la Batllòria que cada any edita l’Ajuntament. 

Trobareu tota la informació sobre el procés d’escolarització de l’alumnat d’educació infantil,  
educació primària i educació secundària obligatòria als centres del municipi.

Consulteu la guia a www.santceloni.cat/educacio

Sant Celoni la teva escola

Xerrades per a famílies

El DIA A DIA 
EN LA CRIANÇA

L’ESCOLA DE I
PER A TOTHOM

CERVELL I
PANTALLES

ANORÈXIA I
INFLUÈNCIA
DEL COVID

 7
abril

Dijous

Respostes als interrogants 
que es plantegen en els 
hàbits a la primera 
infància.

CARLOS GONZÀLEZ, 
pediatra i escriptor sobre 
lactància i alimentació 
infantil

19 h 
Sala Bernat Martorell 

19 h 
Sala Bernat Martorell

19 h 
En línia (cal inscripció prèvia)

19 h 
En línia (cal inscripció prèvia)

 21
abril

Dijous  28
abril

Dijous
 5

maig

Dijous

Avantatges de l’escola 
inclusiva i eines al professo-
rat a través de l’experiència 
d’un infant amb diversitat 
funcional.

JESÚS SOLEDEVILA, 
pedagog, professor i 
investigador

Com l’ús i l’abús de les 
pantalles afecten el 
desenvolupament 
intel·lectual (educació i 
neurociència).

MARTA PORTERO, 
neurocientífica, 
psicobiòloga i professora

Els trastorns de conducta 
alimentaria s’han vist 
agreujats per la pandèmia, 
com detectar-los a temps i 
ajudar als nostres fills/es.

RAQUEL LINARES,
directora i psicòloga de la
Fundació ITA salut mental

Organitzen: AFA Escola Soler de Vilardell, AFA Escola Cor de Maria, AFA Escola Bressol El Blauet, AFA Institut Escola Pallerola, AFA Escola l’Avet Roig, 
AFA Escola Montnegre, AFA Institut Escola La Tordera, AFA IES Baix Montseny,  AFA Col·legi La Salle i Biblioteca l’Escorxador 
Amb el suport de: Ajuntament de Sant Celoni

Com ens 
agrada 
llegir!

Vine a conèixer 
els llibres de la
mà dels seus 
autors i autores

La llegenda de Sant Jordi i 
altres contes populars amb 
Joan de Boer
 

Sant Celoni 1860-1963: 
El món com era amb 
l’autor Pere Tarridas 

Sota les voltes 
amb Xavier Alfaras, 
presentat per Josep Maria 
Abril amb el grup Zing
Lloc
Sala Lluís Giró, 
Teatre Ateneu
Hora
19 h

Divendres 
1 d’abril 

Divendres 
8 d’abril

Lloc 
Sala Bernat 
Martorell, 
Can Ramis
Hora 
19 h

* A benefici de
l’Associació 
contra el càncer

Després del silenci: 
crònica des de Sant 
Celoni dels anys de la 
transició amb l’autor 
Enric Molla
Presentat per Sara 
Gonzàlez i conduït per 
Antonio Bueno

Dissabte 
23 d’abril 

Divendres 
22 d’abril

Dotze dies: relat 
d’un viatge a través 
de les muntanyes 
Bakhtiari, al sud-oest de 
Pèrsia amb el traductor 
Pau Gener i l’editor 
Enric Soler
Lloc 
Biblioteca 
l’Escorxador
Hora 
18.30 h

Lloc 
Plaça de la 
Biblioteca
Hora
17.30 h

Vins autòctons i 
Guia Romero dels 
grans vins a petits preus 
2022 amb Lluís Romero 
Garrido. Al final de l’acte hi 
haurà tast de vins

Lloc
Sala Bernat 
Martorell, 
Can Ramis
Hora
20 h
* Cal inscripció prèvia

Lloc
Sala Lluís Giró, 
Teatre Ateneu
Hora
12 h 

Referent en equipaments i serveis
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Les persones majors de 65 anys que visquin en un 
habitatge amb un contracte de lloguer formalitzat 
poden presentar les sol·licituds per obtenir ajudes 
al pagament del lloguer. El tràmit es pot fer  
presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge  
(edifici Puigdollers) o bé telemàticament  
www.santceloni.cat/habitatge

El termini finalitza el 29 d’abril

Ja es pot sol·licitar subvenció  
per al pagament del lloguer  
per a majors de 65 anys

La consellera de Drets 
Socials de la Generali-
tat de Catalunya,  
Violant Cervera, va 
ser a Sant Celoni el 
17 de febrer on es va 
reunir amb l’equip de 
govern  i amb repre-
sentants de diverses 
entitats socials del 
municipi.
Durant la reunió van 
compartir problemàtiques actuals i inquietuds del municipi així com algunes 
línies de treball del Departament de Drets Socials. Es va parlar de la necessitat 
de donar resposta a la creixent demanda d’atenció a persones grans i depen-
dents a partir de més places concertades de centre de dia, places residencials 
i altres tipus de serveis. Així mateix la consellera Cervera va comunicar l’in-
crement de recursos del Departament per l’atenció domiciliària i les properes 
convocatòries de fons europeus per a la rehabilitació d’habitatges i eficiència 
energètica.

L’alcalde de Sant 
Celoni, Raül Garcia, ha 
traslladat al conseller 
de Salut, Josep Maria 
Argimon, La petició 
de les mares del Baix 
Montseny, amb el su-
port de tot el ple muni-
cipal, de la reobertura 
del servei de pediatria 
a l’Hospital. Durant 
una trobada el passat 
4 de febrer, també van 
compartir breument el calendari per a la construcció del nou CAP de Sant 
Celoni, així com la necessitat d’accelerar els tràmits per la reobertura del 
consultori de la Batllòria en el nou espai.

La ciutadania de Sant Celoni i la Batllòria 
s’ha mobilitzat per donar resposta humani-
tària al poble ucraïnès davant el conflicte bè-
l·lic que està patint. El passat 1 de febrer, es 
va fer una concentració de rebuig a la invasió 
d’Ucraïna a la plaça de l’Església. Prèvia-
ment, a la Casa de la Vila, l’alcalde i algunes 
regidores es van reunir amb els veïns i veïnes 
ucraïnesos de Sant Celoni per conèixer la 
seva situació i traslladar-los tot el suport. 

Amb la voluntat de fer arribar ajuda al poble 
ucraïnès, l’Ajuntament de Sant Celoni ha 
coordinat amb la col·laboració de diverses 
persones del municipi, de les Associacions 

de Veïns i Veïnes i empreses una recollida de 
material que s’ha traslladat en dos camions 
tràiler per mitjà de l’equip Blue Force de 
l’Associació de policies CCA COPLAND i 
del Consolat d’Ucraïna a Barcelona.

La Generalitat de Catalunya centralitza tota  
la informació sobre el conflicte i la crisi  
humanitària a Ucraïna al web:
http://ucraina.gencat.cat
http://ukraine.gencat.cat

Les sol·licituds d’informació sobre l’acollida de  
persones refugiades s’estan canalitzant a través del 012 
i el correu comiteacollida.igualtat@gencat.cat.

Per acolliment de menors d’edat d’Ucraïna sense  
tutors legals cal posar-se en contacte al telèfon 116111 
o mitjançant un correu a dgaia.dso@gencat.cat 

Es destaca que la manera més efectiva de canalitzar 
l’ajuda és fent aportacions econòmiques a les entitats 
que ja treballen sobre el terreny. Podeu consultar la 
llista de les diferents ONG’s implicades a  
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-fem/ 
accio-humanitaria/ucraina/

Reivindiquem el servei de  
pediatria a l’Hospital

Trobada amb la consellera de 
Drets Socials a Sant Celoni 

Suport al poble ucraïnès
AJUDA A UCRAÏNA

Què podem fer?

acolliment refugiats
acolliment menors

escolarització infants
ajuda humanitària

Moltes gràcies per la col·laboració de tothom, ciutadania, empreses,  
Associacions de veïns i veïnes i persones voluntàries! 
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L’Ajuntament de Sant Celoni ha fet 
160 noves inscripcions al cens 
municipal d’animals de companyia 
durant el 2021. Actualment, hi ha 
més de 2.300 mascotes censades, 
una bona pràctica que cada any creix 
en persones responsables amb els 
seus animals. Però cal recordar que 
quan un animal es mor, cal donar-lo 
de baixa del cens.

121 gossos i 39 gats censats  
a Sant Celoni durant l’any 
2021. Molt bé!

Nova àrea d’esbarjo per a gossos
Amb la voluntat d’afavorir el benestar animal, l’Ajuntament de Sant Celoni ha 
adequat d’una àrea d’esbarjo per a gossos a l’espai entre les pistes de tennis, el 
carrer Ramis i el carrer d’11 de Setembre. Es tracta d’un espai delimitat per 
tanques de fusta on els gossos poden córrer i jugar. Disposen d’un abeurador, 
papereres per a dipositar els excrements i uns bancs. Al costat de les portes 
d’accés, hi ha uns rètols amb la normativa d’ús per assegurar la bona  
convivència i bon manteniment de la instal·lació.

Si voleu tenir una  
mascota, l’adopció és 

la millor opció!

Podeu anar a veure els gats i gossos que esperen  
una família que els adopti al centre caní i felí  

Can Clarens de Vallgorguina, tel. 93 707 44 12

Més informació a www.santceloni.cat/adopciomascotes

Vols adoptar
gat oun 

?gosun 

Referent en equipaments i serveis
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S A N T  C E L O N I

Gaudeix de
l’espectacle!

TEATRE

CREACIÓ LOCAL

ESPECTACLES

DANSA

MÚSICA
CLOWN

Més informació a www.santceloni.cat/teatreateneu

FAMILIARS

TEMPORADA
març - juny

2022

Sant Celoni ha vibrat un any més amb la Filferrada i el Ball de Gitanes el darrer cap de 
setmana de febrer. Més de 500 persones entre balladors i balladores, músics, 
diablots i personatges  van participar en el retorn a la normalitat de la Festa de 
Gitanes que enguany es va traslladar a l’aparcament del Pavelló Municipal d’Esports 
11 de setembre per les obres de la plaça de la Vila. 

La Rua de Carnaval va tornar a omplir de color i alegria els carrers amb 7 comparses i 
més de 500 participants que van desfilar des del barri de les Borrelles fins a l'aparca-
ment del Pavelló. Com és tradicional, la Rua va culminar amb l'exhibició de les compar-
ses i el lliurament dels premis del XXV Concurs de Comparses: A més del premi a la 
participació que van tenir totes les comparses, els premis van repartir-se així: 
- Comparsa més animada: Disco anys 70
- Comparsa més elaborada: Els astronautes
- Comparsa més original: Pizza Maribaus
- Comparsa més votada: Els Trolls
- Millor carrossa: Villanos Disney

La Festa de Carnaval 2022 va 
culminar amb la Vetlla del 
Carnestoltes, la lectura del 
Pregó i l'Enterrament de la 
Sardina a la Torre de la Força, 
seguits d'un Correfoc a càrrec de 
la Colla de Diables de Sant Celoni
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Espai obert

Vas anar de colònies  
a Sant Celoni els 
anys 60-80?  
Te’n recordes  
del Mercat de  
l’Encerada?

En nom de tots els que formem part del col·lectiu Els 08470 vo-
lem mostrar el nostre agraïment a: l’Ajuntament de Sant Celoni, 
comerços, escoles, grups diversos, indústries, particulars, entitats 
esportives, culturals... i a totes les persones de les diferents àrees 
de l’administració municipal, que han estat implicades en ajudar-nos 
a poder portar un cop més amb èxit les diferents activitats, gràcies 
a tots ells ha estat possible. Novament, s’ha demostrat que Sant 
Celoni és un poble SOLIDARI. 

MOLTES GRÀCIES a tothom.  
Entre tots ho hem fet possible.

Us emplacem a la propera edició!

Sant Celoni s’ha tornat a mostrar com un gran poble soli-
dari, tot i l’ajornament o supressió d’alguns actes per  la 
Covid-19. S’ha assolit la quantitat de 26.025 € per l’edició 
2021 de la Marató de TV3, per la salut mental.

RESUM 2021 – ACTIVITAT TOTAL RECAPTAT
ASSOCIACIÓ VEÏNS ILLES BELLES 121,00
ASSOCIACIÓ VEÏNS MARE DÉU DEL PUIG - Gangues 707,53
ASSOCIACIÓ VEÏNS SANT PONÇ 22,50
BIBLIOTECA - venda de llibres, pel·lícules i CD's 707,23
CLUB BÀSQUET SANT CELONI 385,08
CLUB TENIS MONTNEGRE - AMERICANES SOLIDÀRIES 456,00
COLLA MONTNEGRES 1.225,48
DIVERSLOT 107,33
DONATIUS DIVERSOS 5.947,44
ESCOLA COR DE MARIA 518,97
ESCOLA LA SALLE - Pessebre vivent 1.536,00
ESPLAI SANT CELONI – "NOSTÀLGIA DE MARATÓ" 3.339,00
ESPURNES DEL MONTSENY - Apadrina carretilles 183,20
FILMO DEL BAIX MONTSENY 44,30
GALLS «ASTÈRIX i OBÈLIX» 1.200,62
LA QUINA DE LA MARATÓ 2.286,20
LOLA VAN - JUKEBOX 250,69
LOTERIA 735,00
MARXA i TRAÏL per la Vall d'Olzinelles 2.472,18
NEC (coixins i manualitats solidaries) 566,00
OMM_TRAINING 351,00
PARK MOTOR VALLGORGUINA - ENTRENAMENTS MOTOCRÒS 926,72
PASSEJADA DE GOSSOS 258,00
REIKI – Herboristeria Lídia 175,50
TÓMBOLA 1.329,92
XOCOLATA I MELINDROS 67,50
MANUALITATS 105,00

TOTAL 26.025,39

RESUM 2021 -  ACTIVITAT TOTAL RECAPTAT

Titsu 50, un grup d’exmonitors, 
està preparant una celebració 
que tindrà lloc el mes de maig 
amb un seguit d’actes que recor-
daran aquells anys. A la pàgina 
web “titsu50.com” trobareu deta-
llada tota la informació.
 
També s’ha iniciat una campa-
nya de micromecenatge per si 
els voleu ajudar. A la mateixa 
pàgina web “www.titsu50.com” 
trobareu un enllaç on podreu 
fer la vostra donació i veure els 
obsequis que aconseguireu si hi 
col·laboreu.  
 
Animeu-vos!

A la Coral Briançó busquem  
noves veus. Vine a provar-ho!

Assagem cada dimecres  
a les 20.30 h a la Sala Bernat  
Martorell de Can Ramis

No cal tenir coneixements  
musicals, ni experiència en cant,  
només ganes de passar-ho bé.

Podeu contactar amb nosaltres  
al telèfon 606 01 28 50 o  
627 54 50 97 o bé al correu  
coralbrianco@gmail.com

T’esperem!

Coral Briançó impulsant la música coral 
a Sant Celoni des de 1983

Saps que la teva 
veu és el tresor 
més valuós?  
I que la pots  
descobrir  
cantant? 

Titsu 50

Els 08470

Coral Briançó
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Grups municipals

Sant Celoni, 
amb Ucraïna

Era difícil de creure 
que una invasió arma-
da com la que estem 
veient aquest dies es 
produís a l’Europa del 

2022. Les accions liderades per Vladímir 
Putin en les darreres setmanes són pròpi-
es de règims totalitaris i poden tenir unes 
conseqüències del tot imprevisibles a hores 
d’ara. 

Mentre els pobles i les ciutats d’Ucraïna són 
salvatgement atacats, la seva ciutadania pa-
teix. L’acarnissament de l’exèrcit rus amb 
la població civil i els constants bombarde-

jos sobre equipaments vulnerables com ara 
hospitals i escoles estan provocant una sor-
tida del país de desenes de milers de refu-
giats.

Algunes d’aquestes famílies ja estan arribant 
a Catalunya, normalment perquè hi han es-
tat abans o perquè hi tenen amistats o fami-
liars que els acullen a casa seva. I des de la 
Generalitat ja s’han activat tots els recursos 
necessaris per coordinar una arribada que 
pot ser molt més gran en les properes set-
manes i donar tota l’atenció necessària a les 
persones –sobretot dones i infants– que fu-
gen de la barbàrie.

Arreu de Catalunya s’estan veient nombro-
ses mostres de solidaritat i Sant Celoni i la 

Batllòria no han estat una excepció. La gent 
ha sortit al carrer per mostrar el més abso-
lut rebuig a l’atac a Ucraïna i s’han organit-
zat accions de recollida de roba, aliments, 
medicaments i altres productes de primera 
necessitat amb la implicació directa de di-
verses entitats del nostre municipi que de 
seguida han ofert la seva col·laboració. Vo-
lem aprofitar aquest article per donar-los les 
gràcies en nom del nostre grup. 

No a la guerra!

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  
de Catalunya
santceloni@esquerra.cat

Escola pública, 
jovent i model 
cultural

Carnestoltes és temps de sàtira i de polèmica i 
aquest any (com ha de ser!) en vàrem tenir, tant 
a la rua de carnestoltes, com amb les actuacions 
dels diablots i del vell i la vella que, sobretot a la 
filferrada, van denunciar un bon grapat d’assigna-
tures pendents al poble. Més enllà de batusses a 
les xarxes i d’aplaudiments a plaça, aquestes po-
lèmiques ens haurien de fer reflexionar sobre què 
està passant al poble o ―més aviat― què no 
està passant al poble. 

Si teniu algun jove a casa –o millor! si sou joves– 
potser us sorprèn que sempre “surtin de festa” fora 
del poble: a Mataró, Barcelona o, fins i tot, a Pa-
lautordera! Potser us estranya que a la vila només 

quedin per “nar a fer un volt” o “prendre algo”, això 
si és que no prefereixen quedar-se a casa jugant 
amb els amics a l’ordinador.
 
Però si, en canvi, ara que són les dates esteu bus-
cant l’escola on enviareu els vostres fills, podreu 
comprovar de seguida l’anòmala situació del 
nostre poble pel que fa a relació entre centres 
públics i privats-concertats: tant pel que fa a la 
proporció, com a la distribució (afores públics; cen-
tre privats-concertats).
 
Si participeu del Ball de Gitanes –o hi teniu cone-
guts, cosa comuna amb tantíssimes parelles!– pro-
bablement cada any sentiu el debat: «què passa si 
dues noies volen ballar juntes?». O, per què cada 
vegada menys entitats participen en la Festa 
Major de setembre? Què n’és de la de Sant Mar-
tí? Qui fa el programa cultural, qui hi participa?
 

És necessari reflexionar i refer un model cul-
tural perquè tothom s’hi senti convidat, i cal 
fer-ho amb la participació dels actors que necessà-
riament en formen part.
 
I és necessari també treballar amb la comunitat 
educativa per deixar enrere tots els estigmes 
que en aquest poble encara arrosseguem al 
voltant de l’escola pública. 

Ah! I apunteu-vos a la manifestació que l’es-
cola Pallerola farà el dissabte 2 d’abril per re-
clamar la construcció de l’edifici de l’ESO. 11 h.  
Recorregut: Pallerola-pl. Església.

CUP Sant Celoni i La Batllòria
@cupsantceloni

Governar per 
tothom! 
Aquests dies s’aprovarà el 
pressupost municipal de l’any 
2022. Un pressupost treballat i 
pensat per a tots els celonins, 

celonines, batlloriencs i batllorienques, per millorar la 
qualitat de vida, generar més oportunitats per tothom 
i fer de Sant Celoni i La Batllòria un espai per gau-
dir-lo i passejar-hi amb seguretat i tranquil·litat.

De les accions que començarem a veure aquestes 
properes setmanes són la implementació i inici dels 
treballs del pla de ferms urbans, que revisa i prioritza 
les tasques de renovació de ferms i voreres, la reno-
vació del Parc 1 d’octubre de La Batllòria i la millora 
de la senyalització de diversos carrers del municipi. 

I seguim treballant en projectes estratègics del 
mandat. Tenim un equip redactor treballant amb el 
projecte de la piscina municipal descoberta. En breu 
s’iniciarà la construcció nau d’entitats a Can Pàmies. 
S’està treballant en el projecte del nou Casal de la 
gent gran que us avancem en aquest Informatiu. I 
seguim treballant amb el Govern de la Generalitat 
pels projectes necessaris pel municipi: amb el Depar-
tament de Drets Socials hem fet arribar la necessitat 
d’ampliar els serveis d’atenció a la dependència i a la 
gent gran; amb Salut estem impulsant el projecte del 
nou CAP a la zona de la Forestal, com la reclamació 
per les urgències pediàtriques; amb el Departament 
d’Educació estem treballant per la implementació de 
més cicles formatius i la necessitat urgent del nou 
edifici de secundària de l’IE Pallerola. Amb Polítiques 
Digitals i Territori anem fent seguiment i coordinació 
dels projectes que s’aniran executant a la C-35, 
entre d’altres.

Continuem treballant per la seguretat. Haureu anat 
veient diferents dispositius i accions engegades els 
últims mesos de la nostra Policia Local i de Mossos 
d’Esquadra. Continuem millorant la coordinació per 
fer de la nostra vila un lloc més segur. Gràcies a la 
bona feina de la nostra policia i també a la col·labora-
ció ciutadana!
 
No podem acabar sense fer palès el nostre rebuig a 
la invasió a Ucraïna i la nostra crida a acabar amb la 
guerra, amb totes les guerres. Alhora tenim l’orgull 
de ser un poble solidari. Des de Junts volem agrair 
al poble de Sant Celoni i La Batllòria amb l’allau de 
solidaritat amb donacions i aportacions rebudes en 
tres dies. Moltes gràcies a tothom!

Grup Municipal de Junts per Catalunya
santceloni.juntsxcat@gmail.com

 

El Govern municipal, de JXCAT i ERC, ingressa 3.000.000 € i no és capaç d’inver5r-los                    
per millorar el municipi 

Què es podria haver fet amb aquests diners que s’han ingressat via impostos, taxes, transferències i sancions? 

TENIM UN MAL GOVERN QUE APUJA TAXES I QUE, AL MATEIX TEMPS, NO ÉS CAPAÇ D’INVERTIR EL QUE 
RECAPTA A MILLORAR EL DIA A DIA DELS CELONINS, CELONINES, BATLLORIENCS I BATLLORIENQUES!

NETEJA VIÀRIA 
Millorar el servei de 
neteja. Encara hi ha 
barris on la màquina 

passa 5 dies menys que al 
centre del poble!

SEGURETAT 
Reforçar la planPlla de la 

Policia Local és una 
necessitat imperant si es 
vol disposar d’un servei 

de qualitat i de 
proximitat.

ESPAI PÚBLIC 
Arreglar voreres i ferms. 
Reparar fanals i millorar 

l’aspecte de parcs, places 
i pistes esporPves.

NO APUJAR TAXES 
La taxa de recollida 
d’escombraries s’ha 

apujat un 60% en tres 
anys. Mentrestant, els 
contenidors segueixen 

vells, bruts i plens.



FARMÀCIES DE GUÀRDIA

ABRIL

MAIG

CASAS - 93 867 57 88
CASAMADA - 93 867 18 03
DURAN - 93 867 60 40
DRAPER - 93 867 03 74
MAS - 93 848 40 76
GONZÁLEZ - 93 633 94 02
VIGAS-CARDONA - 93 867 06 48

Exposicions

RECTORIA VELLA L’entrevista

“Fa anys, quan algú 
no podia fins i tot es 
venia a disculpar!  
Al final tota la gràcia 
del Banc de Sang és 
dels donants.”

Horari:  
Dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del 
vespre. Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 
2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre

 Miguel Palacio 629 87 80 70
 Joaquim Codina  617 55 42 66
 José Muñozo  659 49 44 11
 Raimundo Álvarez  629 69 48 67
 Joan Carles Rossà  649 44 77 52
 Gustau Álvarez 670 27 90 90
 Ferran García 608 13 09 12

+ INFORMACIÓ 
i CALENDARI DE GUÀRDIES

www.santceloni.cat/taxis

SERVEI DE TAXI

Maria Dolors 
Blanché i Josep 
Puigdefàbregas 
han deixat de 
liderar l’Associa-
ció de Donants 

de sang després de 25 anys de 
dedicació i bona tasca. La seva 
vida ha anat lligada sempre a 
un compromís social a través de 
diverses entitats del municipi, 
els donants de sang, l’Associació 
contra el Càncer, Creu Roja.... De 
fet, avui continuen sent volun-
taris de Creu Roja i ajuden a les 
captes sempre que convé. 

Moltes gràcies per tants anys 
de bona feina i moltes gràcies 
a totes les persones donants 
de sang!

Quan vau començar a fer 
de coordinadors del Banc 
de Sang a Sant Celoni? 
Josep Puigdefàbregas: De co-
ordinadors deu fer uns 25 anys 
i la Maria Dolors 16. Jo vaig 
començar a ser donant als 
anys 80. i a Sant Celoni no venia 
solament el Banc de sang, venia 
Creu Roja, la Vall d’Hebron, des 
de la Generalitat... a vegades 
tenies bus dues setmanes segui-
des i per això es va unificar en 
el Banc de sang per posar més 
ordre. Amb els anys ens vam 
anar implicant cada vegada més 
perquè et senties bé col·laborant 
i notaves que podies aportar mi-
llores en l’organització. Hi vam 
entrar per ajudar a en Joan Gar-
cia Carvallo, que era qui anava 
al davant. Vam passar de la plaça 
de l’Església a instal·lar-nos a 
dalt a Can Ramis amb les estufes 
de butà... i més tard vam baixar 
a la planta baixa.

Maria Dolors Blanché: Jo m’hi 
vaig afegir uns anys més tard, 
quan en Joan Garcia Carvallo es 
va retirar i em va demanar si en 
volia formar part i d’aquí ja vam 
entrar a la junta del Vallès Ori-
ental on jo era la vicepresidenta i 
en Josep el tresorer.

Per què decidiu aquesta  
entitat i no qualsevol 
altre? 
J: Perquè quan jo estava treba-
llant a Santa Maria de Palautor-
dera i va haver-hi una senyora 
que li van fer un trasplantament 
de cor i va necessitar molta 
sang. Vam organitzar un cotxe 
per anar al Banc de sang i arran 

d’això vaig veure que sí que era 
important donar sang no només 
per salvar vides també per sen-
tir-te bé amb tu mateix. Normal-
ment el que va a donar sang una 
vegada i veu les necessitats que 
hi ha continua donant. 

És cert que hi havia feina, pre-
parar la sala, passar els cartells... 
però també ens inventàvem co-
ses per engrescar la gent a venir 
com per exemple una vegada 
que vam agafar uns plàstics i 
vam posar 50 cèntims i els vam 
deixar a diferents llocs amb un 
text que deia “has estat de sort, 
t’han tocat 50 cèntims, però es-
taràs més de sort si vas a do-
nar sang” i sempre hi havia algú 
que venia.

D: et fa sentir molt bé i si 
veus que la gent respon i vas 
veient com augmenta la xifra 
de donants et va animant a tu 
mateix, i tot i invertir-hi moltes 
hores a Can Ramis, ja era com 
a casa. Hem fet molts amics, 
hem conegut 
a molta gent 
i hem tingut 
l’oportunitat 
d’anar a actes 
importants. 
No ho fas per 
res, però tam-
bé tens una 
recompensa 
que et fa 
sentir animat 
i t’enriqueix molt.

La resposta de Sant 
Celoni durant tots aquests 
anys l’heu vist canviar o 
millorar?
J: La gent de Sant Celoni són 
molt bona gent perquè tots els 
que poden hi participen. Fa 
anys, quan algú no podia fins i 
tot es venia a disculpar! Al final 
tota la gràcia del Banc de Sang 
és dels donants.

D: Les donacions al munici-
pi han crescut molt. El 2006 
vam recollir unes 570 bosses 
en tot l’any i el 2020 en vàrem 
recollir 1189, s’ha pràcticament 
doblat. Cada any hem anat en 
augment, tret del 2013 quan hi 
va haver una baixada general. 

Els recaptes de sang 
han passat de 4 a l’any 
a fer-se l’últim divendres 
de cada mes. Està funcio-
nant bé? 
D: Això va ser degut a la pan-

dèmia, que molts pobles no es 
podia fer perquè no tenen locals 
grans. El mes de març passat el 
Banc de sang va venir amb un 
autocar a la plaça de la Vila i 
l’alcalde els va veure i va oferir 
deixar-nos la sala de Can Ramis 
cada mes. I el Banc de sang 
ho va aprofitar. Jo crec que els 
resultats anuals són els mateixos, 
però com que la sang caduca, 
també va bé que vagi entrant 
cada mes de mica en mica.

J: Es va escollir Sant Celoni 
perquè saben que és un poble 
referent, que funciona des de 
sempre. Que quan han es-
tat baixos de recaptes el primer 
que han fet és venir aquí a Sant 
Celoni.

El Corremonts de Festa 
Major fa anys que comen-
ça amb la prova puntua-
ble de Dona sang per la 
festa i amb gran èxit de 
donants. Com se us va 
ocórrer  

d’integrar-ho? 
Gràcies al delegat 
de Mollet que 
va veure que a 
Granollers hi havia 
els blaus i blancs i 
feien moltes proves 
i com que era el 
president del Vallès 
va proposar-ho i 
ho vam començar 
a fer. Ho vam sug-

gerir a l’ajuntament i ha funcio-
nat molt i molt bé. La veritat és 
que des de l’Ajuntament sempre 
han sigut facilitats, s’ha ajudat 
sempre el Banc de sang.

Alguna anècdota destaca-
da durant aquests 25 anys 
de captes de sang? 
D:  Hi havia un pare que venia a 
donar sang sempre acompanyat 
de la seva filla que aleshores 
tenia uns 6 o 7 anys. La nena ja 
de petita li omplia el qüestiona-
ri i desitjava tenir 18 anys per 
donar sang. I així va ser, quan en 
va fer 18, va venir a donar sang 
de seguida!

J: Una anècdota curiosa va ser 
que una vegada un alcalde, que 
no diré quin, se’ns va marejar i el 
vam haver de posar a l’hospital. 
Tot va acabar bé. 

Algun moment important? 
D: Recordem amb especial 
il·lusió el monument als donants 
a Sant Celoni que es va instal·lar 

l’any 2007 al carrer del Comte 
Borrell, entre els carrers Creu 
Roja i Bruc. És obra de Glòria 
Auleda i la va finançar l’Ajunta-
ment. 

A l’acte de reconeixement 
que se us va fer aquí a la 
casa de la Vila, hi van par-
ticipar representants de la 
Creu Roja, Catalunya 
contra el Càncer, l’Asso-
ciació Neurològica Baix 
Montseny... us heu sentit 
acompanyats? 
D: Sí, amb les entitats socials 
sempre hem estat en contacte, 
l’Associació Neurològica ens 
prepara el reconeixement al 
voluntariat ens conviden a anar 
a triar el voluntari que més tard 
es fa la votació. Nosaltres no 
en presentàvem mai cap per una 
senzilla raó, que els presentarí-
em tots perquè tots s’ho merei-
xen. Jo també he estat a l’associa-
ció del càncer on vaig començar 
l’any 74.

Què us ha donat  
el voluntariat ? 
D: Molta satisfacció, hem cone-
gut a molta gent, hem fet molts 
amics i ens ha enriquit personal-
ment.

J: Veus que hi ha gent que ho 
necessita, que tu pots fer un 
servei... aquesta implicació  fa 
les persones diferents.

D: I ara, a més a més,  des del 
Banc de sang s’informa als do-
nants on ha anat a parar la seva 
donació i això et fa sentir útil.

Trobar relleu ha estat difícil 
Quan preguntàvem a altres per-
sones si bé estaven disposades a 
ajudar puntualment, no podien 
assumir el compromís d’anar 
al davant per diferents raons. 
Però abans que pleguéssim ja hi 
havia dues persones implicades, 
en Carles que va dir que sí de 
seguida i la Francina. Ara en son 
7 i es reparteixen les hores fent 
un equip que està molt més bé.

Dolors Blanché i Josep Puigdefàbregas
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Exdelegats de l’Associació de Donants de sang a Sant Celoni 

Quin és el millor racó  
de Sant Celoni per perdre’s?
DJ: La Rectoria Vella

On portaríeu algú de fora?
D: Primer a veure la façana de 
l’Església després a la Rectoria 
Vella, a l’ermita de Sant Ponç, a 
l‘Ajuntament i a Can Ramis.

Si fóssiu alcalde del poble  
què faríeu?
J: A mi em preocupa molt la 
seguretat, és un dels temes que 
intentaria solucionar. 

Com us imagineu  
Sant Celoni 2030?
J: una continuació, però tal 
com estan les coses no gaire bé.
D: Ha deixat de ser un poble 
familiar
J: Abans tots sortíem a prendre 
la fresca
D: És difícil d’arreglar aquesta 
inseguretat que hi ha

Un desig per Sant Celoni
J: Ens agradaria que fos un poble 
més ecologista
D: Més verd

El millor record lligat al poble
D: L’anada a l’aplec de Sant 
Llorenç. Erem jovenets, hi  
pujàvem i fèiem ball.
J: Quan anàvem a banyar-nos  
als gorgs de la Tordera 

Del 2 d’abril al 22 de maig

Vicens Mascarell 
Escultures

Visites-col·loqui guiades de l’exposició 
amb Vicens Mascarell    
- Diumenge 10 d’abril a les 6 de la tarda
- Diumenge 15 de maig a les 6 de la tarda                                    

Concert de guitarra  
a càrrec de Matias Inzunza
Professor de l’Escola Municipal  
de Música i Teatre    
- Dissabte 21 de maig a les 6 de la tarda

Entrada gratuïta

Amb obres de Bach, Chopin,  
Villa-Lobos, Paco de Lucía,  
Matamoros i Moreno Torroba


