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Preparats pel fred

Administració i comunitat educativa. Tots a una
per una societat més competent i cohesionada

L’estiu i les festes majors que deixem enrere
han estat la injecció d’energia perfecte per
encarar els reptes que encetem aquest nou curs.
Un curs que de ben segur estarà protagonitzat
pels efectes que tingui sobre el nostre municipi
el complicat context econòmic actual, però
que, també de ben segur, estarà protagonitzat
per molts altres esdeveniments positius i
engrescadors que gaudirem col·lectivament.
Una bona mostra d’ells els trobaràs a les
pàgines que segueixen.

Des de la llar d’infants fins a batxillerat i cicles formatius, el mes de setembre han començat el
curs 2.944 infants i joves a Sant Celoni i la Batllòria. L’any escolar s’ha iniciat amb dos aspectes
a remarcar: per una banda, l’alt nivell de competència i innovació de tots els centres educatius del municipi i, de l’altra, el treball en xarxa, intens i optimitzat, de tots els agents
implicats a través del Pla Educatiu d’Entorn. A continuació us expliquem les principals novetats d’aquest curs a partir d’aquests dos conceptes.

En portada d’aquest Informatiu, les escoles
de Sant Celoni i la Batllòria, que segueixen
imparables guiant la formació dels nostres
fills i filles, que sabem complement perfecte
de l’educació que insubstituïblement reben a
casa. No és cap casualitat que l’educació sigui
l’àmbit al qual hem dedicat més portades i
més espai d’aquesta publicació: sense cap
mena de dubte, aquest és l’element d’inversió
més eficient pel progrés de la nostra societat.
I, al nostre municipi, podem garantir que la
tasca de l’administració i de tota la comunitat
educativa és d’una seriositat i competència
elevadíssimes.

cativa. L’Escola Soler de Vilardell centra el seu projecte en dos pilars bàsics: el treball del

És octubre, dia a dia es fa fosc més aviat
i, mentre esperem el canvi d’hora que ens
donarà més llum, treballem amb el que tenim
a l’abast per amortir els efectes d’aquesta
crisi que passa per damunt nostre, amb
mesures d’estalvi i de recerca de noves vies
de finançament, de generació de llocs de
treball i d’ajuda als més febles. Així doncs,
preparats pel fred, donem la benvinguda a
una nova tardor i als i les mestres de l’escola.
Gràcies a tots i totes per fer-ho possible de nou
i molts èxits!

Escoles competents: els projectes d’innovació
Tots els centres educatius de Sant Celoni continuen treballant amb projectes d’innovació educos i la música pel desenvolupament integral dels més petits; l’Escola Montnegre s’afegeix al
projecte de filosofia 3/18 que fa possible aprendre a raonar millor i a transferir aquesta habilitat
a altres matèries; el Col·legi la Salle centra el projecte en intensificar la relació família/escola
amb l’objectiu de treballar objectius comuns; l’Escola la Tordera continua amb el projecte
d’escola verda per conscienciar i incidir en la millora de l’entorn més proper; l’Escola l’Avet
Roig engega un projecte per reforçar les àrees de llengua i matemàtiques lligat a l’autoavaluació
de l’informe europeu Pisa.

Les noves tecnologies integrades a l’educació
Escola Josep Pallerola i Roca
El projecte se centra en integrar les tecnologies de la informació i la comunicació en el treball
diari dins l’aula per tal de millorar l’èxit acadèmic de l’alumnat. Per aconseguir-ho, des d’aquest
curs totes les aules disposen de dos ordinadors amb connexió a Internet i un canó
projector; a més, d’aula d’ordinadors, 12 ordinadors portàtils permeten fer desdoblaments i
treballar en grups reduits. Les noves tecnonogies també permeten treballar per projectes. Alguns
exemples són: l’aula de música informatitzada que permet la composició i edició de partitures, l’aula de ciències informatitzada per veure i enregistrar el desenvolupament que va
fent una larva; una estació meteorològica informatitzada amb digitalització de les dades de
cara a elaborar gràfics de temperatura i preparen un laboratori d’anglès pel curs vinent que els
permetrà mantenir videoconferències amb escoles anglòfones…
També es posen en marxa les aules virtuals perquè els alumnes i la família puguin accedir des
de casa, a exercicis i recomanacions per reforçar les matèries.

Els k-em@’s: una estratègia per millorar la conducta a l’aula
SUMARI
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“Els k-em@’s” és un projecte nascut després de moltes converses entre mestres i pares, en
plantejar-se què es pot fer a les aules davant la manca d’atenció i concentració i els problemes
de comportament dels alumnes amb què es troben sovint. Aquestes conductes interfereixen en
l’aprenentatge a l’aula, tant de l’alumne que les provoca com de la resta del grup. L’objectiu és
canviar aquesta dinàmica i fer quelcom diferent del que s’ha fet fins ara ja que no ha estat del
tot efectiu. El projecte “Els k-em@’s” es basa en reforçar aquelles conductes positives que es
volen aconseguir, i que molts alumnes ja tenen, malgrat sovint no es valoren.

L’anglès com a llengua vehicular
IES Baix Montseny
Latin in English? It’s all Greek to me és un projecte que pretén introduir l’anglès com a llengua
vehicular a l’IES Baix Montseny en el marc de la convocatòria del pla experimental de llengües
estrangeres. La idea és impartir els continguts no lingüístics de les matèries de cultura clàssica (a 4t d’ESO) i llatí (a 1r i 2n de Batxillerat) en anglès. Això suposa una total immersió de
l’alumne en aquesta llengua i el dota d’un alt nivell de pràctica oral. L’objectiu és crear l’hàbit
entre als alumnes d’utilitzar l’anglès com a llengua vehicular en aquest cas, mentre estudien
cultura clàssica o llatí.

Treball en xarxa: El Pla Educatiu d’Entorn
Enguany encetem el 3r any de Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni (PEE). El PEE està promogut pel Departament
d’Educació, les escoles del municipi i l’Ajuntament. Per aquest curs té un pressupost de 126.641euros amb dos
objectius bàsics: aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat en totes les seves dimensions: personal, social, acadèmica i laboral i promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i el foment de l’ús de la llengua catalana. El PEE té una estructura de treball en equip entre
tots els agents educatius del municipi i ha permès compartir objectius comuns entre Departament Educació, les diferents escoles i les AMPA del
municipi, entitats de lleure, culturals i esportives i l’Ajuntament. A continuació trobareu un llistat d’activitats i recursos que s’enmarquen en el Pla
Educatiu d’Entorn de Sant Celoni.

Guia M’hi apunto
d’activitats extraescolars

Mediateques a La Tordera i
el Pallerola fora d’horari escolar

Aquest és el 2n curs que l’Ajuntament edita

Enguany és el 2n curs que les mediateques del

la guia M’hi apunto d’activitats extraescolars

CEIP La Tordera i del CEIP Josep Pallerola i Roca

que es fruit de un treball en xarxa amb les

obren fora d’horari escolar amb els objectius

AMPA de tots els centres del municipi.

de: • Promoure la mediateca de l’escola com

En l’oferta d’activitats per a nens i ne-

a punt de trobada i d’intercanvi entre pares i

nes de 3 a 18 anys per aquest curs hi ha

mares i fills/es fora d’horari escolar. • Permetre

propostes de dansa, manualitats, circ o

que els infants puguin reforçar els aprenentat-

ràdio, pensades per a les diferents eta-

ges fets a la classe a través de les activitats de

pes i nivells, que s’afegeixen a l’oferta

Projecte de Ràdio a
l’IES Baix Montseny

les aules virtuals.

esportiva o a la de les tecnologies de
la informació i la comunicació, que

A primers d’octubre l’IES Baix Montseny en-

contribueixen molt positivament a

gegarà la seva pròpia emissora de ràdio que

ampliar l’oferta educativa del nos-

emetrà des d’una petita aula amb una emisso-

tre municipi.

ra cedida pel Centre de Recursos Pedagògics
de Sant Celoni. Cada setmana gravaran progra-

Guia d’activitats complementàries per fer dins l’horari escolar

mes amb notícies de la comarca, de l’institut,

L’Ajuntament ha aplegat en una única guia to-

programes s’emetran via Internet des de la pà-

tes les activitats que ofereix als centres educa-

gina del centre i es retransmetran per la mega-

tius al llarg del curs. Es tracta de les activitats

fonia interna de l’institut durant la setmana.

música i algun programa d’entreteniment. Els

que complementen els coneixements que re-

Inauguració conjunta
del curs escolar

ben des de l’escola. La guia proposa activitats

El 10 de setembre es va fer la xerrada inau-

diferents estructurades en aquests eixos:

gural del curs escolar a càrrec de Jordi Collet,

• Promoció de les arts escèniques • Conèixer

professor de sociologia a la Universitat de Vic,

el patrimoni cultural i natural • Moure’s per

que va reflexionar sobre la necessitat del tre-

la vila • Sostenibilitat i cura de l’entorn

ball en xarxa en temes educatius entre escola,

• Salut i el consum responsable • Llengua

pares i mares, agents socials i administracions

• Convivència.

per tal d’aconseguir un major èxit escolar dels

El Consell Escolar Municipal va determinar

alumnes. A la sala petita de l’Ateneu s’hi van

que l’eix transversal de moltes d’aquestes

aplegar un centenar de persones entre mes-

activitats fos el CIVISME.

tres de totes les escoles del municipi, personal

que l’alumnat realitza dins l’horari escolar i

del Departament d’Educació de la Generalitat
i de l’Ajuntament.

Jordi Cuminal i Roquet
Regidor de Cultura

Bones escoles,
un tret d’identitat celonina
En aquestes pàgines veureu
projectes singulars de les
escoles del nostre municipi. Són
projectes concrets que dónen
identitat a cadascun del centres.
Des de l’Ajuntament treballem
conjuntament amb les escoles
per garantir que al poble hi
hagi consciència de ser una sola
comunitat educativa, de qualitat i
implicada en el dia a dia del nostre
municipi. Treballem perquè aquestes
bones escoles, siguin un tret
d’identitat celonina. Gràcies a tots
i totes que ho feu possible. I ànims,
que no és fàcil!
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Millores a les escoles públiques
Durant els mesos d’estiu, habitualment l’Ajuntament aprofita per
fer obres de millora als centres d’ensenyament públic
A l’Escola Pallerola s’ha millorat el drenatge

A l’Escola Soler de Vilardell s’ha adequat

general, s’ha pavimentat la zona al voltant de

la primera planta de l’edifici Puigdollers per

la pista esportiva i s’han reformat els lavabos

poder-hi acollir tres aules. Això ha suposat

de l’edifici de direcció i de P3. A més, s’ha re-

substituir les instal·lacions, col·locar nou

habilitat completament la façana de l’aulari

paviment i substituir els vidres de totes les fi-

principal i s’han pintat diferents edificis.

nestres i portes. A més s’ha creat una zona de

El Blauet,

Escola bressol municipal

serveis amb un lavabo adaptat i un de general
A l’Escola Montnegre de la Batllòria, aquest

pels alumnes i s’ha incrementat l’alçada de la

curs, l’Ajuntament ha posat en marxa dues

barana de l’escala per fer-la no escalable.

millores molt demanades per la comunitat
educativa:
- Neteja complementària: cada dilluns abans
no arriben els alumnes, de 7.30 a 9 h del
matí, es netegen els patis de l’escola.

L’escola bressol municipal, el Blauet,
entrarà en funcionament el mes de gener.
De moment, s’han preinscrit 107 nens i
nenes que s’hauran de matricular del
20 al 31 d’octubre a la Rectoria
Vella (de dilluns a divendres de 10 a 12
i de dilluns a dijous de 16 a 20 h).
Encara queden places lliures
en horaris de tardes.

- A les hores d’entrada i sortida es talla el
trànsit al carrer Montnegre per millorar la
seguretat viària.

Aquesta és una de les tres aules que s’ha habilitat a la
primera planta de l’edifici Puigdollers

L’edifici també acollirà el Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció
Precoç (CDIAP) i el Servei d’Assistència
Multiprofessional (SAM).

EDUCACIÓ PERMANENT

350 alumnes
comencen el curs a
l’Escola d’Adults
Tres-centes cinquanta persones han iniciat el
nou curs al Centre de Formació d’Adults Baix
Montseny amb la matrícula a algun dels ensenyaments que ofereix el centre: aprenentatge
de la llengua i ensenyaments inicials, graduat
en educació secundària, preparació de proves
d’accés, anglès, informàtica i dibuix i pintura. La inauguració del 21è curs es va fer el
26 de setembre a l’Ateneu i va consistir en la
presentació del funcionament del Centre i del
curs acadèmic per part de l’equip docent i una
xerrada a càrrec d’Ana Ayuste, professora de
la Universitat de Barcelona. Aquest curs les novetats han estat un segon grup d’Accés a Cicles

31 joves participen
en el 13è Pla de
transició al treball
de Sant Celoni

Troba el
teu curs!

13è programa de formació del Pla de transició

Aquests cursos i
tallers encara disposen
de places:

al treball, adreçat a joves entre 16 i 20 anys

LA RENTADORA

en situació d’atur que no han assolit el títol de

Tel. 93 864 12 28

Graduat en ESO. Els joves es preparen per a

- Curs bàsic de disseny de
pàgines web (Frontpage)

El dia 1 d’octubre, 31 joves han començat el

auxiliars en comerç i atenció al públic o per auxiliars en muntatge d’instal·lacions elèctriques

- Introducció a la grafologia

d’aigua i gas. El PQPI-PTT els proporciona re-

- Iniciació a la cata de vins

cursos personals i professionals per accedir a
un lloc de treball en l’ofici per al qual s’han

- Muntanya: Maniobres amb
corda

preparat i/o continuar la formació en cicles for-

- Iniciació al còmic

matius de grau mig.
CENTRE CÍVIC LES CASETES

Formatius de Grau Mitjà i el nou curs per a jo-

Tel. 93 847 01 59

ves nouvinguts de 16 a 21 anys.

- Manualitats
- Batuka
- Sevillanes
- Iniciació al Patchwork
- Ioga

El 26 de setembre es va inaugurar el curs amb una
xerrada sobre la importància de l’aprenentatge
al llarg de la vida en una societat en canviant.
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El 3 de setembre es va fer la reunió general de
presentació del curs amb una gran afluència de
joves i famílies a la biblioteca l’Escorxador.

- Massatge infantil per a mares,
pares i els seus nadons

Cultura
L’Escola de Música
arrenca el curs
amb 15 conjunts
instrumentals
L’Escola de Música ha ampliat la seva oferta de
conjunts instrumentals i cors que han passat
de dotze grups el curs passat als quinze que
funcionen aquest curs.
Concretament s’han iniciat dos “combos” formats per una base de teclat o guitarra, baix i
percussió on s’hi podran afegir diferents ins-

L’Escola de Teatre
comença amb 30
alumnes
Aquest setembre s’han iniciat les classes de la
nova Escola Municipal de Teatre. De moment
aquest primer any s’han posat en marxa quatre
grups: dos grups de nois i noies de 6 a 14 anys,
un grup de joves de 14 a 17 anys i un grup
de més de 18 anys. En total, han començat el
curs una trentena d’alumnes. Tots ells reben
les classes en un dels escenaris de l’Ateneu.

Es busquen músics
pel Ball de Gitanes
Amb l’objectiu que a festa del Ball de Gitanes
la protagonitzin integrament persones de Sant
Celoni i la seva comarca, el Centre Municipal
d’Expressió promou la creació d’una orquestra
formada per músics professionals o amateurs
de la vila. D’aquesta manera s’aconseguiria
una vella aspiració de la Colla del Ferro.
Per poder-hi participar cal saber tocar un instrument, millor si és un instrument de vent.
Els assajos seran des de l’octubre fins el dia de

trumentistes melòdics, i un conjunt per a joves

Tothom que hi estigui interessat pot passar

i adults amb pretensions de treballar un reper-

per Centre Municipal d’Expressió de dilluns

tori variat, des de música del Renaixement fins

a dijous de 5 a 8 de la tarda.

Carnestoltes.
Tothom qui vulgui formar part de la nova
orquestra ha d’inscriure’s al Centre Muni-

a danses folklòriques d’arreu del món, sense

cipal d’Expressió de dilluns a dijous de 5 a

deixar-se l’estudi i interpretació d’obres de di-

8 de la tarda.

ferents èpoques i autors.

Hi ha conjunts formats per infants i d’altres per
joves i adults.

Tres alumnes de teatre del grup de 3 a 6 anys.

Músics al Ball de Gitanes d’aquest any.

Sessions’n’sona,
inscripcions i canvis
a les bases

Presentació del
documental Verema
de veremes

Un nombrós públic
redescobreix Sant
Celoni

Des del 29 de setembre i fins el 10 d’octu-

Més de 160 persones van participar en les visi-

bre, de dilluns a dijous, de 5 a 8 del vespre

tes guiades que es van fer pel Sant Celoni me-

es faran les inscripcions als Sessions’n’so-

dieval i per l’església barroca els dies 27 i 28

na 2008-2009. Tots els grups que s’inscri-

de setembre amb motiu de les Jornades Euro-

guin, i compleixin els requisits que s’ex-

pees del Patrimoni. La majoria eren gent de la

pliquen a les bases, tindran l’oportunitat

vila, però també hi havia visitants de Mataró,

de tocar un màxim de 60 minuts a la

Barcelona i dels pobles del voltant. Entre els

Sala Petita de l’Ateneu, i donar-se a

que van pujar al campanar, n’hi havia de totes

conèixer.
Entre les novetats importants a les
bases cal remarcar que es treballarà un calendari d’actuació amb els participants, que es
publicarà el dia 27 d’octubre i, un cop publicat,
no es podrà modificar

El passat 18 de setembre es va presentar a
l’Ateneu el documental Verema de veremes, un

a coll del pare fins a una senyora de 86.

film sobre la darrera verema de can Pau Foguera
d’Olzinelles, que es va fer la tardor del 2005. No
es tracta d’una mirada nostàlgica, sinó plena de
noves impressions i, alhora, que documenta tots

Es tracta d’aconseguir que els Sessions’n’sona

els passos que es feien en la manera antiga de

esdevinguin una programació de música esta-

veremar i fer vi a la muntanya de Montnegre.

ble dins el calendari cultural de Sant Celoni.

les edats, des d’un infant d’un any que anava

L’autor del documental és Iago Otero, autor

Tens un grup de música? T’agradaria to-

també del llibre La vall d’Olzinelles (2007), i

car a l’Ateneu? Ves al Centre Municipal

per fer-lo va comptar amb la col·laboració de

d’Expressió i t’informarem.

Perejaume i d’Iñaki Lacuesta. La Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni han

Els esgrafiats de la façana de l’església van
merèixer una llarga explicació.

col·laborat en la seva producció.
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En
portada
Patrimoni
Passegem pel...

Sant Celoni medieval

La Força, el nucli
emmurallat medieval
La bona situació geogràfica i de comunicacions
de la capella de Sant Celdoni, situada al peu del
camí ral, i l’empenta de l’orde dels Hospitalers,
propietaris de la vila des de 1151, van propiciar
el creixement de cases al seu entorn, la
fortificació de la vila i la creació del mercat
per abastar la contrada, documentat per
primera vegada el 1157 i localitzat davant
del portal Major o de Barcelona (actual plaça
del Bestiar). El fet d’estar a mig camí entre
Barcelona i Girona, en una època en què
el trajecte s’havia de fer en dues jornades a
cavall, també afavorí l’establiment d’hostals i
l’aparició d’oficis artesanals. En aquesta època
es començà a formar el teixit urbà del poble,
amb carrers i places, i unes cases ben senzilles,

Girona, on hi havia una capella per venerar
aquests sants. El mur està construït amb pedra,
lligada amb un morter de calç molt resistent,
i té un gruix d’un metre aproximadament.
Tenia torres circulars als angles i alguna més
en els panys llargs. Actualment la muralla es
conserva en bona part amagada per cases
que la utilitzen com a paret posterior o
tanca (carrers de Sant Roc i les Valls) i, fins i tot
com a façana, com can Mai tanquis i el grup
de cases de la placeta interior de la plaça del
Bestiar (can Ganxa, can Cluca, can Catxol...).
Els elements més visibles de la Força són la
torre de ca l’Aymar (des de la plaça del Josep
Alfaras), i la del carrer de les Valls, adquirida per
l’Ajuntament i que actualment està en procés
de rehabilitació, a més del brancal de pedra
treballada del portal, situat a la cantonera de
can Mai Tanquis.

fetes de fusta i pedra, que no s’han conservat.
La primera notícia de la muralla, que
El nucli primitiu es protegí amb una
muralla, la Força, que ara dóna nom al
barri. Amb la fortificació els habitants de la
vila incipient de Sant Celoni quedaven a recer
dels possibles atacs dels senyors dels contorns
i dels malfactors. Originàriament el recinte, de
forma trapezoidal, mesurava 135 d’allargada
per 92 d’amplada a la plaça del Bestiar i 37 a
la de Josep Alfaras. Estava envoltat d’un fossat
o vall, com demostra el topònim del carrer de
les Valls. La Força s’estén entre la plaça del
Bestiar i la de Josep Alfaras, té el carrer Major
com a eix vertebrador, i està delimitada pels
carrers de Sant Roc i de les Valls.

fa referència a la porta de la vila de Sant
Celoni, és de l’any 1154. De totes maneres,
la construcció actual correspon als segles XIII
i XIV. Un document de 1301 parla de la Força,
i els anys 1371 i 1374 es fan préstecs per
construir muralles i tancats. Entre 1462 i 1472,
durant la revolta dels remences i la guerra civil,
es reforça la muralla i s’omple d’aigua la vall.
La decadència de la Força començà el 1681,
quan es van vendre les valls per fer-hi horts
amb l’objectiu de pagar part de les despeses
de construcció de la nova església parroquial.
Posteriorment, quan la muralla va deixar de
tenir utilitat, en aquest indret s’hi van construir
cases i la Força quedà amagada. El portal dels

La Força tenia dos portals, el Major o de
Barcelona, que donava a la plaça del Bestiar
i del qual es veuen clarament les restes a la
cantonada de can Mai Tanquis amb el carrer
Major, i el dels Sants Metges, en direcció a
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Els treballs d’adequació i restauració de part
de la muralla i torre de la Força al carrer de
les Valls entren a l’última fase. Fa pocs dies es
va enderrocar el tros de paret de les antigues
edificacions que amagava l’espai a la vista des
del carrer. També s’han fet els últims treballs de
prospecció arqueològica davant la torre que
han permès estudiar la configuració del Sant
Celoni antic.

Sants Metges s’enderrocà el 1865. La Força

Placeta interior de la plaça del Bestiar el 1919.
Llenç de muralla de la casa actual de can Ganxa.

està catalogada i protegida com a Bé Cultural
d’Interès Nacional.

A baix, traçat de la Força i reconstrucció
hipotètica.

Biblioteca - Oficina de Català
La biblioteca també
omple a l’estiu
ja no marxa tothom i que la

La secció de Cuina,
nutrició i alimentació
millora l’organització

biblioteca esdevé una opció de

Una de les seccions que ha millorat notablement arran de la nova or-

lleure, cultura i formació per

ganització és la cuina. Amb la classificació abans utilitzada, documents

als habitants de Sant Celoni i

de temàtiques similars quedaven dispersos i, per exemple, per trobar

un punt d’informació sobre el

llibres sobre cuina vegetariana havies de mirar-te’ls tots. Ara els docu-

municipi per a les persones que

ments de cuina estan agrupats en els següents apartats:

Queda palès que per l’agost

estiuegen pels voltants durant
l’estiu.
A tall d’exemple cal destacar la programació de L’hora del conte durant
l’agost que aquest any s’ha consolidat amb dues sessions, amb molt
bona acollida entre el públic familiar.

HISTÒRIA I TÈCNIQUES
CULINÀRIES

MENÚS
Reculls de receptes

CUINA I SALUT
Nutrició, dietètica i receptes

ENTRANTS I PRIMERS
PLATS
Amanides, tapes, sopes...

CUINA VEGETARIANA
Receptes vegetarianes
CONDIMENTS
Oli, salses, espècies...

La biblioteca va obrir 18 dies aquest mes d’agost durant els quals:
- va rebre 4.422 visites
- 114 persones, entre infants i pares van gaudir de les hores del conte
- 47 persones es van fer per primera vegada el carnet
- van sortir en préstec 4.053 documents

CUINA D’AUTOR
Ruscalleda, Santamaria
CUINES DEL MÓN
Catalana, mediterrània, francesa, africana, asiàtica...

RECEPTES PER INGREDIENTS
Receptes específiques de
carn, pasta, llegums...
POSTRES
Fruita, dolços, gelats,
pastissos...
BEGUDES
Cafè, tè, licors, sucs i un
apartat dedicat al món del vi

- es van produir 501 connexions a Internet

Novena edició del programa
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA a Sant Celoni
Què és el Voluntariat per la llengua?
El Voluntariat per la llengua posa en contacte una persona que parla

Tant si vols deixar-te anar a parlar en català com si vols ajudar

català de manera habitual amb una altra que, tot i tenir els coneixements

a algú a fer-ho, adreça’t a l’Oficina de Català de Sant Celoni i dóna les

bàsics per parlar-lo, encara no s’ha atrevit a usar el català.

teves dades personals: nom, cognoms, edat, adreça completa, telèfon i
adreça electrònica. Nosaltres ens posarem en contacte amb tu.

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)

Contribuir a incorporar les persones estrangeres a la llengua catalana

per tal de trobar-se on vulguin i parlar tenint en compte que no hi ha

exigeix facilitar-los-en l’ús. Dedica-hi una hora a la setmana!

cap tipus de condicionament pel que fa als temes de conversa. La participació al Voluntariat per la llengua facilita que les persones, que
tenen coneixements de llengua catalana i encara no la parlen, guanyin
prou fluïdesa 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 interlocutor és originari de
fora de Catalunya.
A Sant Celoni, la primera edició d’aquest programa va començar el novembre de 2004 i des d’aleshores se n’han organitzat vuit, en les quals
s’han constituït 292 parelles lingüístiques. Les persones que hi han par-

Informació i inscripcions
Del 20 al 31 d’octubre
Oficina de Català de Sant Celoni
Rectoria Vella
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat
de dilluns a divendres de 10 a 13 h
dilluns i dimecres de 16 a 17.30 h

ticipat fan una valoració molt positiva de l’experiència perquè, a més a
més de potenciar l’ús del català, els permet conèixer altres persones.
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En portada
Cultura
Imatges de Festa
Festa Major de Sant Celoni -

8

del 5 al 8 de setembre

Un pregoner de nivell, Sa Majestat Don Juan Carlos
de Borbon, Rey de España, caracteritzat per Toni
Albà, va omplir la plaça de la Vila de gom a gom.

La primera activitat de la Festa Major, el clínic
d’skateboarding es va celebrar a la pista coberta
del Camp Municipal d’Esports durant tot el dia. La
tarda es va fer curta amb els més de 70 participants al campionat.

Èxit de participació al Correxarrups. Les dues colles
es van entregar prova a prova, al llarg del recorregut
pels carrers del poble, acompanyats pels Xarop de
Canya i animats per en Pep Callau.

Fotos de 1946 a 1976 encara omplen les sales de la
Rectoria Vella, el tema: La Festa d’Homenatge a la
Vellesa que se celebrava a Sant Celoni cada any.

El partit de futbol organitzat per la Colla de
Geganters de Sant Celoni va fer córrer a policies,
l’Alcalde, regidors i geganters amunt i avall del
Camp Municipal d’Esports dissabte al matí.

Dissabte al matí, a la plaça de la Vila, la Comissió
de Correxutxes va tornar a organitzar el mercat de
l’intercanvi del joc i la joguina. Nens i nenes fins a 12
anys van fer canvi joguines d’11 a 1 del migdia.

Els petits també van poder defensar els seus colors
a la Festa Major. Senys i Negres van omplir els
carrers de Sant Celoni.

El gegant de Saint Sylvestre Cappel, de més de 4
metres i mig, ens va acompanyar juntament amb 11
colles més d’altres pobles i les 7 escoles del municipi.

El carrer Major, des de la plaça de l’Església a la
plaça de la Vila, ben ple de puntaires vingudes
d’arreu.

Energia pura amb la gent del grup de percussió
Brincadeira. Des de l’espai barraques fins a la
plaça de la Vila van fer ballar i seguir el seu ritme
a tothom, grans i petits.

La Colla de Diables de Sant Celoni acompanyats
per les colles de Sant Hilari de Sacalm i Sant Pere de
Ribes van celebrar, com cada any, el seu correfoc per
tots els carrers del centre.

Cada nit hi va haver concerts. Dissabte, amb
Antònia Font. Entre concert i concert la gent podia
prendre alguna cosa a les 11 barraques que van
muntar les entitats celonines al llarg del carrer
Esteve Cardelús.

El concert de Festa Major i seguidament el ball
amb l’Orquestra Amoga van omplir la Sala Gran
del Teatre Ateneu.

La Creu va ser el nou escenari per al parc infantil.
Inflables al llarg del tram de carrer Major que va des
de la Creu fins la Salle, durant tot el diumenge, van
ser un bon espai per a tots els nens i nenes.

Abans de la rucada, els petits també van poder pujar
als rucs, força més calmats que al cap d’una estona.

Com cada any, una de les proves més esperades del
Corremonts: la Rucada. Els Caps de Colla, un cop
més, van demostrar com en són d’hàbils enfilats dalt
dels rucs.

La Colla de Geganters de Sant Celoni es va atrevir
amb les 1200 persones que van sopar pa amb tomàquet, xai a la brasa, allioli, postres, vi i aigua, omplint
tota la plaça de la Vila.

Diumenge, Obrint Pas va encetar la nit de música a
l’escenari gran de l’espai concerts. Moltíssima gent
va cantar, ballar i saltar amb la seva música.

TV3 no es va voler perdre la Festa Major de Sant
Celoni i va venir amb el programa “Vacances pagades” a veure com les colles escalfaven motors per un
dels reptes proposats aquest any: una cursa de sacs
industrials.

L’estirada de corda a l’avinguda de la Pau va ser
l’ultima prova del Corremonts d’enguany que es va
decantar cap a la colla dels Negres.

Dilluns, unes 800 persones van menjar arròs al parc de
la Rectoria Vella, servit per la Colla Gegantera de Sant
Celoni.

Festa de la Batllòria -

del 21 al 24 d’agost

La Festa Major va començar amb un festival
astronòmic: observació del sol, tallers infantils
i sessions audiovisuals projectades dins d’una
carpa esfèrica. A la nit tothom qui ho va voler va
poder observar el cel a través del telescopi.

Unes 260 persones van participar al sopar popular de Bicicletada popular pels carrers del poble amb la
divendres 22 dins de l’envelat per esquivar la pluja que participació d’unes 150 persones, entre grans i petits
va fer suspendre el correfoc.
que van fer dos recorreguts, un infantil i un juvenil.

L’escuderia de la Batllòria va organitzar la cinquena
cursa rally slot amb molt èxit de participació: més
d’una cinquantena de nois i noies van passar pel les
antigues escoles per posar a prova la seva destresa
amb els comandaments.

Èxit de convocatòria al concert i ball de nit amb
Diumenge es va poder fer finalment el correfoc amb
l’orquestra Volcán, que va tenir lloc diumenge al vespre. la colla de diables “u97kou“ de Breda. D’aquesta
manera es van tancar els actes de la Festa Major
d’estiu 2008.

Festa Major d’Olzinelles -

Per Festa Major es va presentar l’acondicionament
de l’entorn de la font del Rector. El regidor de
Cultura Jordi Cuminal i el rector de Sant Esteve van
dirigir unes paraules als assistents.

2 i 3 d’agost

A la tarda, a l’esplanada de la parròquia de Sant
Esteve, una companyia de titelles va oferir un
espectacle per a petits i grans.

Al vespre, hi va haver ball, un sopar popular,
l’animació del Trobador de Rovellons i una
passejada amb carro pels infants.
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Comunitat
En
portada
Campanya preventiva sobre usos problemàtics
d’alcohol a la Festa Major
FESTA

RESSACA

Cuida’t

La campanya preventiva respecte els usos problemàtics d’alcohol a la Festa Major ha tingut molt
bona acollida i van ser moltes les persones que es van interessar per la informació i els consells
que es donaven des de l’estand instal·lat a la zona de barraques. La campanya s’estructurava en
tres accions:
- Còctels saludables: mica en mica la gent es va anar acostant a provar begudes sense alcohol.
S’intentarà de cara a l’any que ve, que més barraques s’afegeixin a la proposta.
- Missatge preventiu: el lema de la campanya inscrit en tots els gots de la Festa Major i que
molta gent es va endur cap a casa.
- Dispensació d’etilòmetres i tríptics informatius sobre diferents drogues: es van donar
al voltant de 800 etilòmetres sobretot a joves d’entre 18 i 25 anys que van poder comprovar si
estaven capacitats per a la conducció.

Es reprenen les
xerrades sobre salut

Molta gent es va interessar pels consells i les
informacions que es donaven des de l’estand a
la zona de barraques.

nitzada per l’Ajuntament de Sant Celoni i la

19 d’octubre:
Dia internacional del càncer
de mama

Diputació de Barcelona. Què en sabem del

Amb motiu del Dia internacional del Càncer de

nostre cos? va anar a càrrec de la Coordinado-

Mama, el dia 19 d’octubre, i amb el lema MOLT

ra d’Usuaris de la Sanitat. L’objectiu era expli-

X VIURE, l’entitat Catalunya Contra el Càncer

car de manera molt planera el funcionament

organitza una xerrada amb l’objectiu de cons-

bàsic del nostre cos.

cienciar la ciutadania sobre la malaltia.

Una vintena de persones van assistir a la primera xerrada de salut de la temporada orga-

La xerrada tindrà lloc a la sala d’actes de la biblioteca l’Escorxador, el dimarts 21 d’octubre a les
7 de la tarda i anirà a càrrec del Dr. Albert Biete
Solà, Cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Clínic de Barcelona i President del
Comitè Tècnic de l’AECC de Barcelona.
El diumenge 19 d’octubre, a la Plaça de la Vila, de 12 h a 13.30 h hi haurà animació i parades
d’informació amb persones voluntàries de Catalunya Contra el Càncer, amb llibres, fulletons i informació general de la malaltia del càncer.
Una vintena de persones van conèixer el funcionament bàsic del cos explicat de forma planera
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Seguretat ciutadana
Cultura
L’Ajuntament s’adhereix a la
campanya de seguretat dels nens als cotxes
L’Ajuntament de Sant Celoni s’ha

Fins a 10 kg

adherit a la campanya de seguretat

9 mesos aproximadament, Grup 0

dels infants als cotxes que promou

Fins a 13 kg
18 mesos aproximadament, Grup 0+

CABÀS

PORTABEBÈ

De 15 a 20 kg
de 3 a 6 anys aproximadament, Grup 2
CADIRA ELEVADOR

a tot Catalunya el Servei Català de
Trànsit. Agents de la Policia local repartiran informació a les escoles sobre l’obligació de portar assegurats
els nens als cotxes i les diferents
De 9 a 18 Kg

opcions que hi ha. Posteriorment
PORTABEBÈ

a la campanya de conscienciació

De 22 a 36 Kg

de 9 mesos a 4 anys aproximadament,
Grup 1

de 6 a 12 anys aproximadament,
Grup 3

CADIRA

CADIRA ELEVADOR/ COIXÍ ELEVADOR

s’iniciaran controls per comprovar
el seguiment de la normativa i les
sancions corresponents.

La Policia informa als propietaris
d’animals de companyia sobre els seus deures
Durant l’estiu la Policia local ha portat a terme una campanya informativa a tots els propietaris i propietàries de gossos sobre el compliment de deures legals, identificació dels animals... que marca l’ordenança
dels animals de companyia. Els agents han informat més de 50 persones que passejaven els seus animals
per diferents carrers de Sant Celoni i la Batllòria.

Desenvolupament
La 7a Fira del Vehicle d’Ocasió
canvia d’ubicació

Sorteig de la campanya
Torna a l’escola

Sant Celoni Comerç organitza el cap de

Com

setmana del 11 i 12 d’octubre la setena

Sant Celoni Comerç ha

edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió. En-

organitzat la campanya

guany, aquest esdeveniment comercial i

Torna a l’escola. El dis-

festiu canvia la seva ubicació i es realitzarà

sabte 27 va tenir lloc

al vial paral·lel de la carretera comarcal

el sorteig dels més de

C-35, entre el carrer Mallorca i el carrer

50 regals, entre els

Eivissa, que es transformarà aquests dos

quals, càmeres de fo-

dies en un espai de vianants on els visi-

tos, equips de música,

tants podran trobar tota mena de vehicles

targetes regals de fins a 300 euros... L’acte, que va comptar amb la

(turismes, vehicles industrials, 4x4...) de

presència de l’alcalde Francesc Deulofeu i del regidor de Desenvolu-

les millors marques i amb totes les garan-

pament Marià Perapoch, va finalitzar amb una xocolatada amb xur-

ties. La fira, que s’inaugurarà el dissabte a les 11 del matí, estarà oberta

ros per a tots els assistents. Els números premiats es poden consultar

dissabte i diumenge des de les 10.30 fins a les 20 hores. El diumenge a

a www.santcelonicom.com i a qualsevol dels establiments adherits a

les 7 de la tarda es realitzarà un sorteig de 300 euros en gasolina.

Sant Celoni Comerç.

cada

setembre,
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Entorn
En portada
L’Ajuntament
col·labora en el
control d’olors
de l’abocador
de Palau
Des del mes d’agost el departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb els ajuntaments de
Santa Maria de Palautordera i de Sant Celoni
va iniciar un procés de control per mesurar les
males olors que emet l’abocador “Les Valls” de
Palau. Aquest control dura 3 mesos i es fa a
4 zones: el Virgili, Font Martina, Bosc de Can
Sans i Font de Cal Guardià. El control el fan
treballadors voluntaris i agents de la Policia
local d’ambdós ajuntaments que registren de
percepció o no d’olor en diferents moments

Comença la
urbanització del
Turó del Puig de
Bellver

Final d’obres
a la carretera
vella de la
Batllòria

El mes de setembre han començat les obres

La carretera Vella de la Batllòria estrena nova

d’urbanització del Turó del Puig de Bellver que

imatge un cop s’han acabat les obres de via-

afecta als carrers Joan Rigual, Isaac Peral, Con-

nalització d’aquesta via entre la comarcal

sell de Cent, Joaquim Costa, Germana Reyes i

C35 i el nucli urbà. L’actuació ha consistit en

Avinguda Verge del Puig. Les obres, que han co-

la construcció d’una vorera per a vianants

mençat pel carrer Joaquim Costa, consisteixen

amb una amplada mínima d’uns 150 cm

bàsicament en l’arranjament i condicionament

amb una barana o tanca de fusta de sepa-

dels vials, zones verdes i en la provisió de tots

ració amb el carril de circulació. Al llarg del

els serveis de sanejament, pluvials, xarxa de

recorregut sota els plàtans de la carretera

distribució elèctrica, telefonia, xarxa d’aigua

s’han disposat espais de descans amb més

potable

amplada amb bancs i papereres.

i enllumenat públic. La urbanitza-

ció del Turó s’ha adjudicat per un import de
1.827.239,37 euros i té una durada prevista de
10 mesos.

del dia durant el període d’estudi de 3 mesos.
Tots els fulls de camp s’envien diàriament al
Departament de Medi Ambient i Habitatge.

La Font de Cal Guardià és un dels punts des d’on
es fa el control d’olors.

Les obres han començat perl carrer
Joaquim Costa.

La carretera compta amb una ample
vorera per a vianants.

Jornada sobre la interven- Medalla a la restauració
ció en els espais fluvials
del Pont Trencat
El dia 16 de setembre

Els alcaldes de Sant

passat va tenir lloc la

Celoni i de Santa Maria

Jornada Intervenció en

de Palautordera van

els espais fluvials a la

recollir dijous 18 de se-

Sala d’Actes de la Rec-

tembre una nova me-

toria Vella, organitzada

dalla per la restauració

per l’Associació Catala-

del Pont Trencat. De

na d’Amics de l’Aigua

fet, es tracta de l’acte
de recepció de la distin-

i l’Ajuntament de Sant
Durant la trobada es va parlar dels processos
de restauració necessaris pel bon funcionament ecològic i territorial dels rius.

Celoni.
Els assistents van tenir
l’oportunitat de compar-

tir amb els ponents, Lorenzo Correa (Associació Catalana d’Amics de l’Aigua) i Marta Miralles (Ajuntament de Sant Celoni) el tipus d’intervencions
humanes que han sofert els espais fluvials, així com els processos de
restauració fluvial necessaris per al bon funcionament ecològic i territorial dels rius.

Els alcaldes de Sant Celoni i Palau van rebre
el distintiu a Madrid.

ció internacional en la
categoria de Patrimoni

arquitectònic que li va atorgar l’any passat Europa Nostra, una federació
d’entitats d’àmbit europeu que defensen el patrimoni. L’acte va tenir lloc
a Madrid a El Pardo en presència de la Reina d’Espanya en qualitat de
presidenta d’honor de la delegació espanyola d’aquesta entitat.
D’ençà de la seva restauració, el Pont Trencat ha rebut diversos reconeixements, entre els quals, el Premi Construmat, el Foodbrigde de
Venècia i una menció al Premi Internacional Puente de Alcántara.
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Espai públic
Actuacions de
millora de
l’accessibilitat a
l’avinguda de la Pau
Des de mitjans de setembre s’han reprès les
obres de millora de l’accessibilitat a l’avinguda
de la Pau en el tram comprès entre el carrer de
Vallès i el de Donoso Cortés, que havien quedat
incompletes. Amb la represa s’ha plantejat
aspectes no contemplats anteriorment, com
el canvi de panot de la vorera més antiga i
l’enquitranat nou del tram. D’aquesta manera
es facilita la mobilitat a peu i es millora la

Pont Trencat:
posada al dia de
pintura i entorn verd
Aquest

mes

de

setembre

s’ha

fet

el

manteniment del paviment de fusta del
Pont Trencat i de la vegetació de l’entorn,
amb la finalitat de garantir l’atractiu de la
pròpia edificació i del seu entorn. A més, a
suggeriment de l’Ajuntament, la propietat de
l’edifici veí que acull una activitat de neteja de
vehicles ha arranjat la façana i ha contribuït
a millorar notablement l’aspecte global de
l’espai.

qualitat d’acabats de l’espai públic.

El perill de caiguda obliga a tallar el
roure centenari de
Can Cortada
Després de diversos anys de seguiment i
manteniment del roure martinenc situat a
la finca de Can Cortada, i davant del perill
de caiguda que suposava el seu deteriorat
estat, l’Ajuntament i el propietari van decidir
talar-lo. Diversos estudis havien conclòs que
no hi havia

possibilitats de restauració ni

perspectives de futur a causa del fort atac de
l’escarabat barrinador Cerambix cerdo, que
afectava l’estabilitat de la fusta. L’operació la
varen dur a terme els operaris de la colla de
jardineria de l’àrea d’Espai Públic.

La intervenció garanteix l’atractiu del pont i el
seu entorn.
S’han reprès les obres a l’Avinguda de la Pau i
s’hi han incoroporat noves millores.

El carrer de Doctor
Trueta més segur i
còmode pels
vianants

Treballs de manteniment als cementiris de Sant Celoni i
la Batllòria

El roure estava afectat fortament per l’atac
d’un escarabat.

La seguretat dels vianants al carrer de Doctor

de nínxols dels cementiris del municipi. Els

Trueta millorarà ben aviat amb la massiva

treballs se centraran els zones més antigues

col·locació de pilones de protecció. D’aquesta

i consistiran en el sanejament, arrebossat i

Actuacions per
evitar la
prol·liferació
d’estornells als
arbres de carrer

manera s’acabarà amb la invasió de les

pintat dels muntants deteriorats dels nínxols.

L’arribada massiva d’estornells que s’instal·len

Durant el mes d’octubre es duran a terme
les obres de millora de les façanes de les illes

voreres del carrer per part de vehicles que a

als arbres de la via pública generara diverses

més de ser perillosa, provoca el deteriorament

problemàtiques: femtes, sorolls... Des de fa uns

prematur de l’espai públic.

anys l’ajuntament instal·la uns emissors de
sons de depredadors i crits d’alarma d’aquesta
especíe, que tenen l’efecte de foragitar-la.
Uns escassos 5 minuts al dia just abans de la
posta del sol, durant un parell de setmanes,
esdevenen prou eficaços per resoldre la
situació. Aquesta intervenció es du a terme
a la plaça de Mercè Rodoreda, a la plaça de
l’Estació i al Passeig dels Esports.
Es milloraran les façanes dels nínxols

Les pilones de protecció garanteixen la
seguretat dels vianants.
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En portada
Sostenibilitat
Cultura
BONA PRÀCTICA DEL MES

Comença l’escola fent una tria
responsable del material escolar
Ha començat el curs i poc a poc hem d’anar

Què podeu fer?

comprant material: des del bolígraf i els
llapis fins a la grapadora o les tisores. Heu

- Abans de comprar un producte cal preguntar-

- Escolliu productes que permeten reduir re-

pensat que alguns d’aquests elements (coles,

se si realment és necessari. Hi ha elements

sidus: productes recarregables, reutilitzables,

correctors, retoladors, etc.) poden contenir

que es poden compartir com les tisores o al-

de llarga durada i fàcilment reparables. I recor-

substàncies problemàtiques per a la salut i el

tres d’ús puntual.

deu demanar la recàrrega alhora que compreu
elements recarregables.

medi ambient? Una tria responsable és una
opció:

- Elimineu el consum de productes amb substàncies problemàtiques per a la salut o el

- Utilitzeu productes fets de materials reci-

REDUCTORA: utilitzar productes de base

medi ambient. Prioritzeu els productes amb

clats i intenteu comprar-los amb etiqueta

aquosa, recarregables i fàcilment reciclables

base aquosa enlloc d’aquells formats per dis-

ecològica (Distintiu de Garantia de Qualitat

permet reduir els consums de material, ener-

solvents orgànics i productes de plàstic poli-

Ambiental, Àngel Blau, Etiqueta Ecològica Eu-

gia i residus nocius per al medi.

propilè (PP) enlloc de PVC, sobretot aquells

ropea,..)

que tenen carcassa com el pegament, el coSOSTENIBLE: la majoria de productes i ma-

rrector, etc.

terial escolar estan fets amb base de dissol-

- No us refieu de les indicacions genèriques,
com “Amigo del medio ambiente” o “Producte

vents químics, fustes tropicals o plàstics de

- Hi ha alternatives per a la majoria de co-

PVC, per aquests i altres motius utilitzar les

ses: les carpetes, subcarpetes i separadors de

alternatives fomenta la sostenibilitat.

cartró reciclat i certificat amb l’etiqueta de

- Feu servir només el material necessari i no

l’Àngel Blau; la cinta adhesiva i les fundes de

el disperseu ja que s’acaba perdent i això su-

SALUDABLE: eliminar el consum de produc-

plàstic que siguin de PP i no de PVC; les gomes

posa una despesa innecessària.

tes que contenen materials tòxics, els sorolls

d’esborrar de cautxú natural i lliures de PVC;

innecessaris i les mancances ergonòmiques

notes adhesives (post-it) formades en un 90%

afavorirà a crear un ambient més saludable

Sabíeu que ...

de paper reciclat; el corrector de base aquosa i

i eficient.

... més de la meitat dels marcadors de text que

amb l’envàs lliure de PVC (recordeu que també

hi ha al mercat són recarregables però la majo-

n’existeix de color gris per al paper reciclat).

ria de venedors no sap que existeixen aquestes

ESTALVIADORA: l’ús responsable d’aquest

ecològic”, sense llegir la lletra petita.

recàrregues?

material augmentarà la seva vida alhora que
provocarà un estalvi econòmic.

Ets part del paisatge. Participa:
Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona
un dels cinc catàlegs que està elaborant ac-

La consulta romandrà oberta fins al proper 31

tualment.

d’octubre de 2008. Com a obsequi, les persones que completin la consulta podran descarre-

La consulta a través del web és una de les ei-

gar- se un estalvi de pantalla per a l’ordinador

nes previstes per l’Observatori del Paisatge de

amb imatges dels paisatges de la Regió Metro-

Catalunya per implicar la societat en la gestió i

politana de Barcelona.

planificació del paisatge.
Pots accedir a la consulta del Catàleg de paiDurant la redacció dels altres catàlegs de paisatge iniciats fins ara (Camp de Tarragona,
Des del mes de juny, l’Observatori del Paisatge
de Catalunya té obert el web “ETS PART DEL
PAISATGE. PARTICIPA” (www.catpaisatge.net) de
consulta ciutadana sobre el Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona,
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Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran, Terres de
l’Ebre i Comarques gironines) ja es va utilitzar
la mateixa eina, a través de la qual s’han recollit més de 2.500 opinions.

satge de la Regió Metropolitana de Barcelona:
www.catpaisatge.net/cat/catalegs/B/enquesta1.php
Més informació sobre els catàlegs de paisatge
de Catalunya: www.catpaisatge.net

Habitatge
Avalloguer: Garanties davant
l’impagament del lloguer
Què és?

L’Oficina local d’Habitatge ha
tramitat més de 130 ajuts de
Renda Bàsica d’Emancipació

És un règim de cobertures per als arrendadors d’habitatges que hagin
formalitzat el contracte a partir del 29 d’agost de 2008.

Des de gener de 2008, l’Oficina Local d’Habitatge ha realitzat 132 tramitacions per l’ajut de RBE per a joves celonins i del Baix Montseny

En què consisteixen?

que consisteix en 210 euros mensuals per ajudar a pagar el lloguer.

Consisteixen en la percepció d’una quantitat equivalent a un màxim de

Tots els tràmits que es poden fer des de l’OLH s’han portat a terme

5 mesos de lloguer en cas d’instar un procés judicial per a l’obtenció de

fins al final.

sentència de desnonament per impagament de la renda (lloguer) per

Un 8% de les sol·licituds estan pendents de ser resoltes per part de

part de l’arrendatari.

la Generalitat i per tant, a l’espera de rebre la carta de resolució mi-

Requisits que s’han de complir

tjançant correu certificat. La majoria dels casos estan a l’espera del
pagament per part del Ministeri de la Vivienda de Madrid.

- Que la renda (lloguer) mensual no superi una quantitat establerta depenent de la zona geogràfica definida en el Pla de l’Habitatge. A Sant Celoni
1.000 euros mensuals.
- No haver exigit una fiança superior a dues mensualitats ni cap altra
garantia addicional per la signatura del contracte amb la mateixa finalitat
que l’Avalloguer,
- Haver dipositat a l’Institut Català del Sòl dins del terminis fixats:
• El contracte íntegre del lloguer
• El document de compromís entre arrendador i arrendatari
relatiu al Avalloguer
• La fiança

Més informació
A l’Oficina Local d’Habitatge, www.santceloni.cat, www.gencat.cat

Programa de cessió
d’habitatges
Què és?
Des de l’Oficina Local d’Habitatge els propietaris cedeixen, mitjançant
el document “mandat de cessió”, l’ús i l’administració dels seus habitatges desocupats a ADIGSA per llogar-los posteriorment a tercers.

Quina durada té la cessió?
Té un termini no inferior a 6 anys.

Quins beneficis té pel propietari?

Set.

Número de sol·licituds per mesos

- Rebre una renda fixa i segura cada mes durant 5 anys.
- Si l’habitatge necessita reformes, podran ser encarregades a ADIGSA.
Del cost de les reformes fins a 6.000 euros seran a fons perdut, la resta
fins a cobrir l’import total es descomptaran de la renda (fins a 18.000
euros)

Oficina local d’habitatge

- Retorn de l’habitatge en bon estat al finalitzar el període de cessió.

Edifici el Safareig

- Tramitació, gestió i redacció dels contractes de lloguer.

Tel. 93 864 12 00

Quins requisits han de complir els
habitatges?
- Que disposi de cèdula d’habitabilitat o pugui obtenir-la.

Atenció presencial:
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h
Dimarts i dijous de 17 a 19 h

- Que el lloguer a percebre sigui inferior al preu de mercat.
- Que sigui habitatge desocupat del mercat lliure.

Per correu electrònic habitatge@santceloni.cat

- Els habitatges seran inspeccionats per tal de verificar-ne l’habitabilitat.
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Subvencions
En portada
Terminis

Qui ho pot demanar

Tramitació

Sol·licitud de la prestació econòmica per
infant a càrrec i de la prestació econòmica
per part, adopció o acolliment múltiple per
a l’any 2008

Fins el 31 de
desembre de
2008

Totes les famílies amb infants beneficiaris:
-nens/es nats l’any 2008
-nen/es menors de 3 anys
-nens/es menors de 6 anys si formen part de
família nombrosa o monoparental

OAC

Família

Ajuts

Gent gran

Autonomia personal i atenció a la dependència

Sol·licitud del Títol de família nombrosa

Sol·licitud i Revisió de grau de disminució

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

Sol·licitud de prestació econòmica per al
manteniment de les despeses de la llar dels
cònjuges o familiars supervivents

Programa “Noces d’Or”

Habitatge

Indefinit

Indefinit

Indefinit

Indefinit

Totes les persones en necessitat de reconèixer
el seu grau de disminució

Persones amb problemes de dependència
vinculats a la mobilitat

-Ser pensionista prestació de les prestacions
de mort i supervivència o favor de familiars
del sistema de la Seguretat Social
- Disposar d’uns ingressos, per tots els
conceptes, iguals o inferior a 7.948,10 euros
(2007)
- No ser usuari/a d’una prestació de serveis
d’acolliment residencial, sanitari o anàloga.

Matrimonis que celebren els 50è aniversari
de casament

OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Àrea de Comunitat
OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Àrea de Comunitat
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Àrea de Comunitat
OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Fins el 30 de
novembre de
2008

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
Oficina Local d’Habitatge

Renda bàsica d’emancipació

Durant tot l’any

Joves de 22 a 30 anys

Oficina Local d’Habitatge

Programa de cessió d’habitatges
desocupats

Durant tot l’any

Propietaris d’habitatges

Oficina Local d’Habitatge

Subvencions per pagar el lloguer a
arrendataris amb risc d’exclusió social

Fins el 31
d’octubre
de 2008 les
persones amb
contractes de
lloguer a partir
de l’1 de gener
de 2008.

Persones amb ingressos no superiors
a 2,5 vegades l’IPREM

Oficina Local d’Habitatge

Ajuts personalitzats a l’allotjament 2008
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Indefinit

Totes les famílies amb 3 infants o més, i
famílies amb 2 infants quan un d’ells tingui
reconegut un grau de disminució

Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Esports
Noves millores al
Pavelló Municipal
d’Esports

1 any del bar la
Banqueta del Camp
Municipal d’Esports

En resposta a la sol·licitud de les entitats

Aquest estiu s’ha complert 1 any de funcio-

usuàries del Pavelló Municipal d’Esports s’han

nament del Bar la Banqueta del Camp Mu-

instal·lat unes cortines els finestrals per

nicipal d’Esports, que funciona en règim de

evitar l’enlluernament que provoca el sol.

concessió de l’Ajuntament. La valoració del

Després d’una recerca de la modalitat més

servei és molt correcta, atès que ha esdevin-

adequada, s’acaba d’instal·lar aquesta protec-

gut un veritable aglutinador social, com a lloc

ció –automatitzada- a la banda de llevant de

de trobada i lleure, no només de les persones

l’equipament i més endavant es completaran

usuàries de les instal·lacions esportives sinó

les bandes sud i de ponent. D’altra banda, ben

d’una àmplia colla de segments de la ciutada-

aviat s’instal·larà un sistema de climatització

nia. L’Ajuntament i l’empresa concessionària

a la sala de reunions que empren les entitats

continuen col·laborant per millorar-ne les

“residents” que millorarà així el grau de confor-

prestacions.

tabilitat i comoditat d’ús, tal com disposen les

Inici de les activitats
físiques per a la
gent gran, també a
la Batllòria
L’1 d’octubre comença una nova edició de
les activitats físiques per a gent gran, que
cada temporada organitza l’Ajuntament en
col·laboració amb l’Associació de Gent gran
de l’Esplai. Es tracta de sessions d’estiraments,
jocs i diverses modalitats de gimnàstica suau,
que es duen a terme el Pavelló Municipal
d’Esports de dilluns a divendres de 9 a 10 i de
10 a 11 del matí amb l’objectiu de contribuir a
millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu.
Les persones interessades s’han d’adreçar a la
Rectoria Vella.

sales d’entitats del Camp Municipal d’Esports.
Com a novetat, enguany s’inicia el servei a la
Batllòria, on inicialment es durà a terme tots
els dijous d’octubre a desembre. En funció de
la resposta de persones usuàries, es mantindrà
fins a juny. En aquest cas, la inscripció s’ha de
formalitzar al Centre Cívic les Casetes.
Informació i inscripcions:
Rectoria Vella - Tel. 93 864 12 13
S’han posat cortines per evitar
l’enlluernament del sol i s’ha climatitzat
la sala de reunions de les entitats.

La Banqueta ha esdevingut un veritable
punt de trobada social.

Centre Cívic Les Casetes - Tel. 93 847 01 59

Matricular-se al Sot de les
Granotes, un 50% més barat

Els cursos de natació,
endavant

Fins el 25 d’octubre, totes les persones que

Dimecres 1 d’octubre s’inicien els cursos de

El patinatge
artístic celoní,
novament al
Campionat del
Món

es matriculin al Centre Municipal d’Esports

natació per a infants i adults. Tot i que els

La fabulosa trajectòria dels patinadors i pa-

Sot de les Granotes gaudiran del 50% de

cursos hagin començat, mai és tard per a

tinadores de la vila no té aturador. El 14

descompte amb bossa i revisió gratuïta.

apuntar-s’hi.

de novembre, aquest cop a la Xina, tornaran a representar Sant Celoni, segur

Èxit de participació a les activitats organitzades per Festa Major

que brillantment, en una nova edició del

El Centre va organitzar el 12 de setembre dues sessions d’esteps i

Campionat del Món, que, una vegada més

d’espining a la plaça de la Vila amb un important èxit de participació.

se celebra lluny de casa (el 2007 va ser a
Austràlia!).
Per assistir-hi, però, el Club Patí Sant
Celoni necessita recursos econòmics i
per això fa una crida a empreses i institucions sensibles pel món de l’Esport
i per l’excel·lència que destil·la la
trajectòria d’aquest projecte, per tal
que

s’encoratgin

a

donar-hi suport.

Informeu-vos-en trucant a Esports de
l’Ajuntament (93 864 12 13).
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Esports
En portada
L’energia de l’esport celoní i les seves entitats !
El mes d’agost i, especialment, el setembre,
diversos tornejos, trofeus, pujades, presentacions de temporada... han estat a l’ordre del dia,
com a preludi d’una temporada esportiva que
promet vivències d’allò més riques. Sense afany
de reflectir-ho tot, perquè no disposem de prou
espai i no volem obviar ningú, us presentem
una miscel·lània d’imatges que vol ser un reconeixement públic al treball que juntes, tècnics i
esportistes desenvolupen per millorar el desenvolupament personal i també el de la comunitat
celonina. Un aplaudiment doncs i tota la força
per la propera temporada!

Fes esport, fes poble !
Sant Celoni disposa d’una àmplia oferta d’activitat física. Adreça’t als clubs, entitats i firmes esportives,
on a més de fer esport, coneixeràs gent, compartiràs projectes, viatjaràs...
Si no saps per on començar, adreça’t a l’Ajuntament i et donarem les primeres pistes
(Rectoria Vella, de 9 a 13 i de 16 a 20 h - Tel. 93 864 12 13)

Espai obert
Campanya de
donació de sang
Festa Major 2008

haver entre les dues colles. D’aquesta manera
es va poder aconseguir batre les donacions de
l’any passat i ser la població del Vallès Oriental
amb més donacions. Per tot això, només podem dir MOLTES GRÀCIES A TOTHOM.
Volem agrair a tota la població i especialment al
nostre ajuntament que ens ha donat tota classe
de facilitats, com també a les colles dels Senys i
dels Negres (En Dani i l’Helena), que han posat
el seu gra de sorra).
Es varen atansar a can Ramis 259 donants, dels
quals 20, per diferents motius, no en varen poder donar; es van recaptar 239 bosses de sang.

Unes quantes poblacions del Vallès Oriental vam
començar a fer campanya extraordinària amb el
nom de “Dóna sang per la Festa” aprofitant les
festes majors i de mica en mica ens van seguint

Aprofitem per agrair la paciència que tothom
va tenir divendres a la tarda amb a les cues que
es varen formar.

Del 30 d’octubre
al 21 de novembre (50 hores)
de dilluns a divendres de 19 a 22 h
Places limitades

Un fet molt important va ser que hi
varen haver 34 nous donants.

Més informació a:

Eulàlia de Ronçana, l’Ametlla del Vallès i Sant

La propera campanya serà els dies 28 i 29 de

Ctra. Vella, 86

Fost de Campsentelles. Totes ha experimentat

novembre. Us hi esperem.

Tel. 93 867 26 04

la resta: aquesta any a més de Mollet, Granollers i Sant Celoni s’ha afegit Montmeló, Santa

Associació de Donants de Sang
A Sant Celoni aquest any han guanyat els Negres per 25 donacions de diferència, tot i que
això potser no és el més important, el que realment va ser fabulós va ser el bon rotllo que hi va

Creu Roja Sant Celoni i Baix Montseny

Fax 93 867 24 23

una forta pujada amb les donacions.
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Curs
d’Atenció
Sanitària
Immediata
Nivell II

del Vallès Oriental
Banc de Sang i Teixits
Creu Roja de Sant Celoni

formacio.santceloni@creuroja.org

Partits polítics
Formació. La nostra aposta perquè algunes
coses no tornin a passar
En aquests moments tothom analitza la crisi econòmica del dret i del
revés. Des del grup municipal de CiU volem aportar tres consideracions en
clau municipal a aquest debat:
- Els ajuntaments són les administracions públiques que més notaran
aquesta crisi. Les que més respostes als ciutadans hauran de donar i,
alhora, les que tenen menys eines per a fer-hi front.
- Aquests condicionants no han de servir d’excusa per rentar-se’n les mans
i mirar cap a un altre costat. Nosaltres ens trobem en procés de canvi
d’algunes estratègies, redefinint les prioritats i preparant l’estructura
de l’Ajuntament per donar la millor resposta possible a la situació que
s’acosta.
- Avui mateix cal començar a prendre decisions que ens permetin estar
més ben preparats per si en el futur es repeteixen situacions semblants.
La nostra aposta per l’educació és clara des del primer moment. Ara farem
un pas més.
Durant aquest primer any de mandat hem potenciat tot el que tenim. Hem
estret els lligams amb la comunitat educativa i hem mirat d’intensificar la
seva implicació en el dia a dia del nostre poble. Hem fet créixer el Pla
educatiu d’entorn per reforçar la cohesió social de Sant Celoni. Hem fet
la primera trobada de mestres abans de començar el curs, hem millorat
la guia educativa, hem fet per primera vegada la guia d’activitats que
l’ajuntament ofereix a les escoles, etc. I continuarem treballant en aquesta
direcció. Però cal un pas més: Formació professional i formació continuada
que doni resposta a les necessitats de les empreses del nostre entorn.
Com que la crisi també afecta la Generalitat, per agilitzar alguns els
obstacles econòmics que trobem en el Departament d’Educació, en el
pressupost de l’any 2009 hi haurà una forta inversió en infrastructures
destinades a la Formació Professional, garantint així, noves especialitats i,
sobretot, cicles de grau superior d’aquells àmbits que les nostres empreses
més necessiten, per incidir positivament en l’ocupació. I també invertirem
en dignificar els espais destinats a la formació continuada. Amb tot això
no donarem solucions immediates a aquesta crisi, però farem un poble
més fort i, això sí, ens ajudarà a que segons què no torni a passar.

Grup Municipal de CiU
santceloni@ciu.info

La CUP i 28 entitats i grups locals s’uneixen
contra l’ordenança de control de la publicitat
La CUP més un total de dinou entitats i nou grups de música locals es
van unir per presentar a l’Ajuntament, a finals de setembre, les mateixes
al·legacions contra l’ordenança de control de la publicitat, amb l’objectiu
d’evitar de manera unitària que la proposta d’ordenança anomenada
«Sant Celoni net», impulsada pel grup municipal de CiU i recolzada en
el Ple municipal del 23 de juliol pel PSOE-PSC, no tirés endavant tal com
estava dissenyada inicialment.
La proposta d’ordenança té l’objectiu de regular la publicitat que es penja
pels carrers del poble a partir de l’establiment d’uns espais concrets on es
podran fixar cartells, pancartes, banderoles, etc., no només d’empreses
privades, sinó també d’entitats i grups locals, uns espais per als quals
s’haurà d’obtenir el permís de l’ajuntament amb diversos dies d’antelació.
Al Ple del juliol la CUP hi va votar en contra perquè no comparteix els
motius sobre els quals se sustenta la norma. Primerament, perquè, segons
CiU, el problema més important que hi ha actualment és la forma com
es distribueix la publicitat, i no la publicitat en si mateixa, especialment la
publicitat comercial amb què les empreses privades col·lapsen les nostres
bústies. I, en segon lloc, perquè la norma no distingeix entre la publicitat
que fa una empresa privada i la que fan les entitats i grups locals sense ànim de lucre. Així, segons la norma proposada per CiU, és el mateix
una promoció de 3x2 del gegant de la distribució Carrefour que un cartell
d’una entitat que anuncia la convocatòria d’una xerrada, un acte o una
activitat cultural.
És per això que les al·legacions, presentades per la CUP més 28 entitats i
grups del poble, demanen que l’ordenança distingeixi entre la publicitat
comercial d’empreses privades (amb ànim de lucre) de la publicitat
que porten a terme les entitats i els grups locals (sense ànim de lucre),
i que les restriccions en matèria de publicitat s’apliquin només a les empreses privades però no al teixit associatiu local. Tot plegat per exigir que la
feina del teixit associatiu de Sant Celoni i la Batllòria no quedi escapçada i
per fer evident que es tracta d’una riquesa que des del consistori s’ha de
potenciar en lloc de posar-hi traves i censures, perquè és la garantia que
assegura un poble cohesionat, crític i partícip en la política municipal.

Les esquerres
Les dues grans forces de mobilització política dels darrers 150 anys
han sigut el nacionalisme i les reivindicacions de classe social. En
aquest article ens centrarem en aquestes. Per començar, no hi ha un
consens internacional pel que fa a l’ús de mitjans no democràtics en
la creació de societats col·lectivistes i més igualitàries; mentre que,
contràriament, sempre acaba existint, al cap dels anys, una elevada
acceptació internacional sobre l’ús de mitjans no democràtics en la
fundació d’estats democràtics. Això es deu al fet que cal un nivell
molt més elevat de coerció social per al manteniment d’un sistema
socialista (real) que el que cal per al manteniment d’una democràcia
liberal. És lògic, doncs, que, després de la caiguda del mur de Berlín
(1989), les esquerres europees hagin abandonat el marxisme com
a mètode vàlid per a la construcció social i tan sols el conservin
com un mètode d’anàlisi històrica. La posada al dia ha vingut per
la banda dels nous moviments socials dels anys 60 del segle XX.
A casa nostra, hi ha una munió de grupets d’esquerres, a remolc
de l’esquerra patriòtica basca, que no s’ha pogut desempallegar
de determinats tics històricament superats (prepotència respecte
als crítics, maniqueisme interpretatiu, posicions dogmàtiques,
plantejaments temeraris irrealitzables, etc.). Sovint a causa de
conductes addictives adolescents, més que per raons ideològiques. A
més, ni tan sols tenen clar si els Països Catalans, un cop aconseguida
la independència, han de constituir-se o no en un estat. Així, la
veritable esquerra patriòtica dels Països Catalans és la que prové
de la tradició republicana i de les opcions democràtiques de classe.
Precisament, el patriotisme és el valor cívic que caracteritza el
sistema republicà de govern. Per això ERC ha tingut un creixement
tan espectacular en el moment de transició al segle XXI. Per això és
l’esquerra en què confien sectors quantitativament importants de
les classes populars i mitjanes del nostre país.

Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya
santceloni@esquerra.org

CUP Sant Celoni
www.santceloni.cup.cat

santceloni@cup.cat

El nou aparcament també paralitzat
En l’anterior mandat l’Ajuntament, governat per en Joan Castaño, es va comprometre a aportar un milió d’Euros per fer possible la construcció d’un pàrquing soterrat a la plaça Comtes del
Montseny, projecte que comptava amb el suport de la Unió de
Botiguers de Sant Celoni, la Generalitat de Catalunya i la Caixa
de Manlleu.
Amb aquesta iniciativa es donava resposta a una necessitat
d’aparcament expressada per la ciutadania en general i per la
Unió de Botiguers en particular i que tenia el suport de tots el
Grups Municipals. Es va constituir, a més a més, una empresa
celonina per tal de garantir la seva viabilitat.
Des que governa Convergència i Unió el projecte de construcció d’aquest aparcament no ha fet ni un pas endavant i tampoc
hi ha perspectives de que es comenci a fer res. L’empresa creada amb capital celoní ha decidit, en principi, no presentar-se al
concurs, decebuda per la manca de suport de l’actual govern
de Sant Celoni. Per a molts ciutadans és un problema no disposar d’espais adequats on aparcar el cotxe i la consolidació d’un
espai per als vianants que faci possible, al nostre municipi, la
viabilitat del comerç de proximitat, està en perill.
Aquest projecte de nou aparcament, igual que la ubicació del
nou hospital, la construcció del nou institut i la de l’Escola Soler
de Vilardell, està paralitzat. Ho hem preguntat reiteradament i
ho tornem a fer ara: Què passa amb aquest govern de CiU? Per
què estan aturant el progrés del nostre municipi? On són les
iniciatives que han de permetre continuar endavant?

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

*El termini màxim de lliurament dels articles dels grups municipals és el dia 17 de cada mes.
En cas de no rebre l’article abans d’aquesta data, l’Informatiu es reserva el dret de deixar l’espai en blanc.
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AGENDA

Exposició

Divendres, 3 d’octubre

Diumenge, 12 d’octubre

Dissabte, 25 d’octubre

Teràpia del riure

Sortida de Senders

Petita hora del conte: En Cigró

Taller a càrrec d’Andreu Hervás,
director de l’escola de Salut Intel·ligent
A 2/4 de 8 del vespre
A la biblioteca l’Escorxador

Dissabte, 4 d’octubre

GR-97: St. Celoni - St. Antoni Vilamajor Cardedeu
A 2/4 de 8 del matí
Al Col·legi Pallerola o al CME Sot de les Granotes, segons sortida
Cal inscripció prèvia
Organitza: CESC

Taller infantil d’expressió artística
Taller de 2 sessions per treballar amb la natura
A les 11 del matí
A la biblioteca l’Escorxador

Diumenge, 5 d’octubre
Sortida de Muntanya:
A cavall de la Cerdanya i Andorra
A 2/4 de 7 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Divendres, 10 d’octubre
Hora del Conte: El timbaler del Bruc
A 2/4 de 7 de la tarda
A la biblioteca de la Batllòria

Del 16 d’octubre

Dissabte, 11 d’octubre

al 23 de novembre de 2008

Sortida d’Alta Muntanya
Agulla Juncadella (3021 m) i Agulla Cregüeña
(3043 m)
A les 3 de la matinada
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

La Rectoria Vella
Horari:
De dimarts a dissabte
De 5 a 8 del vespre

Sortides culturals 2008
Sortida al Gran Teatre del Liceu
A 2/4 de 9 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Cal inscripció prèvia

Diumenges i festius
De 2/4 de 12 a 2 del migdia
i de 5 a 8 del vespre

El zoo d’en Pitus
Hora del Conte a la biblioteca l’Escorxador
A 2/4 de 12 del matí
A la biblioteca l’Escorxador

Concert i Ball
amb l’Orquestra conjunt Els Màgic’s
A les 10 del vespre
A la Sala gran de l’Ateneu
Preu: 7 euros

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
OCTUBRE i NOVEMBRE
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Dijous, 16 d’octubre
Inauguració de l’exposició: El Bosc
A les 5 de la tarda
A la Rectoria Vella

Contes per a menuts, amb Txo Titelles
A 2/4 de 12 del matí
A la biblioteca l’Escorxador

Castanyada i Diada del Soci
Trobada de tardor a Fogars
A les 7 de la tarda
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Diumenge, 26 d’octubre
Concert homenatge a Rafael Ferrer amb
l’Orquestra de Cambra de l’Empordà

Divendres, 17 d’octubre

A les 6 de la tarda
A la Sala gran de l’Ateneu

Nit de lletres: Nou contes, de J. D. Salinger
Tertúlia literària conduïda per Jesús Pacheco
A les 9 del vespre
A l’hotel Suïs

Dissabte, 18 d’octubre
El Cotiella
2ª sortida preparatòria de l’Expedició ELBRUS-09
A les 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Diumenge, 19 d’octubre

Xerrada: Què podem fer per prevenir el
càncer?
A càrrec del Dr. Bonfill, epidemiòleg. Director del
Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública de
l’Hospital de Sant Pau
A les 6 de la tarda
A la sala d’actes de la Rectoria Vella
Organitza: Ajuntament de Sant Celoni i Federació
d’Entitats Contra el Càncer

Dissabte, 1 novembre
Concert de jazz - Jazzadlimitum

Sortida de Natura

A les 10 de la nit
A la Sala petita de l’Ateneu

La Castellassa de Can Torras
A les 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Diumenge, 2 novembre

Dia Internacional del Càncer de Mama
Animació i paradetes informatives
A les 12 del migdia
A la plaça de la Vila

Dilluns, 27 d’octubre

XXXI Marxa pel Montseny amb marxeta
A 2/4 de 8 del matí
Pavelló municipal d’esports
Organitza: CESC i Grup de marxaires
Som de Sant Celoni

Dimarts, 21 d’octubre
Xerrada: El càncer de mama
Amb motiu del Dia Internacional
del Càncer de Mama
A les 7 de la tarda
A la biblioteca l’Escorxador

L’entrefestes,
tardor de música
a Sant Celoni

Entre la Festa Major i les festes de Nadal i Reis s’ofereix ara l’entrefestes,
una proposta de tardor que aconsegueix completar una programació cultural per a tot l’any.

La programació d’aquest any
de l’entrefestes serà:

La venta d’abonaments començarà, a través del Servei
Entrades Caixa Manlleu, el 13 d’octubre, de 8 a 21 h,
trucant al 902 20 40 40.

Diumenge, 26 d’octubre
Concert homenatge a Rafael Ferrer amb l’Orquestra
de Cambra de l’Empordà

La venta d’entrades es farà a partir de dimarts, 20
d’octubre, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, al Centre Municipal
d’Expressió, o bé, a les taquilles del Teatre, mitja hora abans

Dissabte, 1 de novembre
Jazz amb el grup Jazzadlimitum
Divendres, 14 de novembre
Teatre musical Rudiggore, o la nissaga maleïda

de cada espectacle.
L’entrada general costarà 10 euros; 5 euros, fins a 12
anys i els abonaments poden ser general (els 4 espectacles
amb un 30% de descompte) o especial (els 4 espectacles

Dissabte, 22 de novembre
Pere i llop i altres històries amb el Sextet de vent The
world winds

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

per a persones menors de 25 o majors de 65 anys amb un
descompte del 50%).

