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Esteu a favor o en contra de 
l’ARE a Can Riera de l’Aigua?
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Esteu a favor 
o en contra de 
l’ARE a Can Riera 
de l’Aigua?
Qui pot votar?
- Majors de 18 anys

- Persones empadronades a Sant Celoni i a la Batllòria fi ns a la data de la convocatòria

Quan? 
- Diumenge 25 de gener de 2009 de 9 h a 20 h 

On?
- Els ciutadans i ciutadanes s’han de dirigir al mateix local que els correspon en els processos electorals. 

A cada col·legi electoral hi haurà una única mesa constituïda per 3 persones representants 
dels 3 grups municipals (CiU, CUP, PSC)

Com?
- A cada local hi haurà una butlleta amb la pregunta “Esteu a favor o en contra de l’Àrea Residencial 

Estratègica a Can Riera de l’Aigua?“ Caldrà marcar la resposta i dipositar la butlleta dins l’urna

- Cal portar algun d’aquests documents acreditatius: DNI, carnet de conduir, passaport o NIE

- No s’admet el vot per correu

diumenge, 
25 de gener  

Més informació a: 

Ofi cina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni 
c/ Campins, 24 (Safareig)
Tel. 93 864 12 00

Ofi cina d’Atenció Ciutadana de la Batllòria
C/ Miquel Mateu, 6 (Les Casetes)
Tel. 93 847 01 59 

Participa-hi! 
El teu vot 
compta!

CONSULTA POPULAR

Vota en el 
teu col·legi 
electoral!
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Economia

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Col·lectiu 
/ Activitat

Tipus de 
Bonifi cació

Procediment de 
sol·licitud Període Lloc de 

sol·licitud

Arranjament 
de façanes 
d’edifi cis

Exempció total

- Especifi car en 
instància de 
sol·licitud de 
llicència

Tot l’any

Ofi cina 
d’Atenció 
CIutadana

Obres que
 incorporin 
sistemes 

d’aprofi tament 
tèrmic o elèctric 

de l’energia 
per autoconsum i 

no estiguin imposa-
des pel Codi Tècnic 

d’Edifi cació

Bonifi cació del 95 %

- Especifi car en 
instància de 
sol·licitud de 
llicència

- Documentació 
tècnica acreditativa

Tot l’any
Ofi cina 

d’Atenció
Ciutadana

Instal·lacions i obres 
de remodelació que 
afavoreixin les condi-
cions d’habitabilitat i 
accés de les persones 
amb disminució física 

o psíquica i de les 
obres d’instal·lació 

d’ascensors a habitat-
ges ja construïts

Bonifi cació del 90 %

- Especifi car en 
instància de 
sol·licitud de 
llicència

- Documentació
tècnica acreditativa

Tot l’any
Ofi cina 

d’Atenció
Ciutadana

IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUS VÀLUA)

Col·lectiu 
/ Activitat

Tipus de
 Bonifi cació

Procediment de 
sol·licitud Període Lloc de 

sol·licitud

Transmissió de te-
rrenys per herències, 
pels ascendents i des-
cendents de primer 

grau i els cònjuges de 
difunts

Bonifi cació 
del 30%

Règim d’autoliquidació 
amb obligatorietat, en tos 
els casos, de declarar les 

dades i determinar el deute 
tributari

Actes inter-
vivos: 30 

dies hàbils

Actes per 
causa de 
mort: 6 
mesos

Ofi cina de 
l’Organisme de 

Gestió 
Tributària

Carretera Vella 
núm. 5, baixos

93 867 45 41

Més bonifi cacions 
socials pel 2009
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en data 23 d’octubre de 2008, va aprovar provisional  la modifi cació 

de les ordenances fi scals per a 2009. Durant el període d’exposició al públic els grups municipals de la 

CUP i del PSC van presentar una sèrie d’al·legacions i propostes.

El Ple de data 11 de desembre, ha aprovat defi nitivament la modifi cació d’ordenances fi scal per a 2009. 

La proposta efectuada per l’equip de govern recull la gran majoria de les al·legacions formulades pels 

grups municipals de la CUP i del PSC, per així assolir l’objectiu que per a l’any 2009 la proposta de 

modifi cació d’ordenances fi scals sigui una proposta consensuada i aprovada per a tots els grups polítics 

que integren l’Ajuntament de Sant Celoni. En les votacions el grup municipal de la CUP es va abstenir i 

CiU i PSC hi van votar favorablement. 

La proposta de defi nitiva es tradueix en un augment de l’Impost sobre Béns Immobles i la majoria de 

les taxes d’un 3,6%, la taxa de recollida d’escombreries no es modifi ca i s’augmenten les bonifi cacions 

de caire social. Especialment, s’amplia la bonifi cació de la taxa per recollida d’escombraries a totes les 

famílies que compleixin els requisits d’ingressos mínims.

Bonifi cacions aplicables per a l’any 2009:

Motius per sentir-nos 
il·lusionats
 
Malgrat que el context actual no és fàcil, a Sant 
Celoni i la Batllòria tenim molts motius per ser 
optimistes i sentir-nos il·lusionats amb el futur 
col·lectiu que ens espera. Una bona pila de 
projectes engrescadors ho fan possible:
 
Recent inaugurats el tanatori, el TAC a l’hospital, 
el parc d’activitats del Pertegàs, les millores en 
l’espai públic de l’avinguda de la Pau i, d’aquí a 
ben poc, la primera escola bressol municipal. En 
execució, el pas sota les vies al carrer de Roger de 
Flor, l’entrada pel doctor Trueta, la urbanització 
dels carrers del Turó i les accions de millora de 
l’accessibilitat a tot el municipi. En projecció, 
el pavelló, la Unió Batllorienca, el pont sobre la 
Tordera i el pas sota la C-35, a la Batllòria; i l’edifi ci 
de formació i desenvolupament econòmic i el 
nou pavelló al sot de les Granotes, a Sant Celoni. 
I, en l’horitzó, el nou hospital i la residència per 
a gent gran. 
 
Com podeu veure, no són pocs i l’ajuntament 
s’esforça de valent per anar-los fent realitat. 
Plegats fem possible que Sant Celoni vagi 
endavant sota unes directrius de realisme, 
creativitat, innovació i treball constant que, 
malgrat les difi cultats, el converteixen en un 
municipi capdavanter i exemplar.

 

I m’agradaria acabar amb un desig molt sincer: 

que aquestes festes i el proper any estiguin plens 

de salut i molts èxits i que ho puguis compartir 

amb tots els que t’estimes. Fins l’any que ve!
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Economia
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Col·lectiu 
/ Activitat

Tipus de 
Bonifi cació Procediment de sol·licitud Període Lloc de sol·licitud

Famílies nombroses 
quan l’habitatge 
habitual tingui un 

valor cadastral 
inferior a 100.000 

euros

- Fins a tres fi lls, el 20% 
de la quota, amb una 
bonifi cació mínima de 

100 euros

- Amb quatre fi lls, el 
30% de la quota,

amb una bonifi cació 
mínima de 137 euros

-Amb cinc fi lls o més,
el 40 % de la quota, 
amb una bonifi cació 
mínima de 168 euros

Per a propietaris:
- Instància
- Volant d’empadronament
- Còpia del carnet de família 

nombrosa
- Núm. de compte corrent on fer 

l’ingrés
- Còpia del rebut de l’IBI pagat

Per a llogaters:
- Instància
- Carnet de família nombrosa
- Núm. de compte corrent on fer 

l’ingrés
- Còpia del contracte de lloguer i 

del rebut del mes de gener

Per a l’any 2009: 
fi ns el dia 4 de juny 

de 2009

Una vegada 
concedida la 
subvenció, es 

concedirà per al 
període de 

vigència del títol 
de família 

nombrosa i es 
mantindrà 

mentre no variïn 
les circumstàncies 

familiars.

 Ofi cina d’Atenció Ciutadana

Béns immobles 
destinats a habitatges 
on s’hagin instal·lat 

sistemes per a 
l’aprofi tament tèrmic 
o elèctric de l’energia 
solar per autoconsum  
i no estiguin imposa-
des pel Codi Tècnic 

d’Edifi cació

Bonifi cació durant tres 
exercicis: del 30%, 20% 
i 10%, respectivament, 
sobre la quota íntegra 
de l’impost dels béns 

immobles

- Instància

- Adjuntar documentació 
acreditativa que les instal·lacions 
per a producció de calor inclouen 

col·lectors homologats per la 
Generalitat, d’acord amb allò 

establert a l’article 8.4 de 
l’ordenança reguladora de l’IBI

Fins el dia 31 de 
desembre de l’any 

anterior per al 
qual es sol·licita la 

subvenció

Ofi cina d’Atenció Ciutadana

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Col·lectiu 
/ Activitat

Tipus de 
Bonifi cació Procediment de sol·licitud Període Lloc de sol·licitud

Activitats que 
disposin per a l’ús 

propi, l’energia 
solar o altres energies 
renovables o energia 
produïda a partir de 

sistemes de  
cogeneració

Bonifi cació del 10%

- Especifi car en instància de 
sol·licitud de llicència d’activitat

- Adjuntar documentació 
acreditativa de l’aplicació i 

efectiva dels sitemes

De març a maig de 
l’any en que es 

sol·licita la 
subvenció

 Ofi cina d’Atenció Ciutadana

Activitats 
dedicades a la 

producció d’energia 
solar o altres energies 

renovables o 
l’activitat de 

producció d’energia 
a partir de sistemes 

de cogeneració

Bonifi cació del 10%

- Especifi car en Instància de 
sol·licitud de llicència d’activitat

- Adjuntar documentació acredi-
tativa de l’aplicació i efectiva dels 

sistemes

De març a maig de 
l’any en que es 

sol·licita la 
subvenció

Ofi cina d’Atenció Ciutadana

Foment de la 
contractació 
indefi nida

Bonifi cació del 5 %

- Especifi car en Instància de 
sol·licitud de llicència d’activitat

- Adjuntar documentació 
acreditativa de l’aplicació i 

efectiva dels sistemes

De març a maig de 
l’any en que es 

sol·licita la 
subvenció

Ofi cina d’Atenció Ciutadana
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TAXA D’ESCOMBRARIES

Col·lectiu 
/ Activitat

Tipus de 
Bonifi cació Procediment de sol·licitud Període Lloc de sol·licitud

Unitats familiars 
empadronades a Sant 

Celoni segons 
requisits que tot seguit 

s’estableixen i el 
conjunt de membres 
de la unitat no sigui 
propietària de més 

d’un habitatge.

Unitat familiar d’un 
membre: ingressos que 
no sobrepassin els 636 

euros/mensuals

Unitat familiar de dos 
membres: ingressos 

que no sobrepassin els 
954 euros/mensuals

Unitat familiar de 
més de dos membres: 

ingressos que no 
sobrepassin els 1145 

euros/mensuals

Bonifi cació del 90%

- Instància

- Volant d’empadronament

- Document acreditatiu dels 
ingressos mensuals dels 

residents al domicili

Fins el 4 de
setembre de 2009

 Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana

Persones 
empadronades 
a Sant Celoni

4 vegades/any - 3%
5 vegades/any - 4%
6 vegades/any - 5%
7 vegades/any - 6%
8 vegades/any - 7%
9 vegades/any - 8%
10 vegades/any -9%

11 vegades/any - 10%
12 vegades/any - 11%
més 12 vegades - 11%

*Aquesta bonifi cació es veurà
incrementada en un 2% si almenys la 

meitat de les aportacions són de residus 
no contemplats en els contenidors de 

recollida selectiva al carrer 
(paper, cartró, vidre i envasos)

Les aportacions a la deixalleria hauran 
d’estar espaiades en el temps, i no hi 

podrà haver una diferència menor 
nombre d’aportacions i qualsevol dels 

altres. No es tindran en compte les 
entrades del mateix dia.

- Instància

- Carnet d’usuari de la deixalleria 
corresponent a l’exercici anterior 

al de la meritació de la taxa, 
degudament complimentat

Fins el 4 de
 setembre de 2009

Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana

TAXA CONSERVACIÓ DE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Col·lectiu 
/ Activitat

Tipus de 
Bonifi cació Procediment de sol·licitud Període Lloc de sol·licitud

Jubilats o pensionistes, 
empadronats a Sant 

Celoni, amb el requisit 
que la unitat familiar 

obtingui uns ingressos 
que no sobrepassin el 
barem que tot seguit 

s’estableix:

- Unitat familiar d’un 
membre: ingressos que 
no sobrepassin el salari 
mínim interprofessional

- Unitat familiar de 
dos membres: ingresso 
que no sobrepassin el 
150% del salari mínim 

interprofessional

- Unitat familiar de 
més de dos membres: 
ingressos que no so-

brepassin el 180% del 
salari mínim interpro-

fessional.

100% de la taxa de 
conservació de nínxols

- Instància

- Volant d’empadronament

- Document acreditatiu dels 
ingressos mensuals dels residents 

al domicili

Fins el 4 de 
setembre de 2009

Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana
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Activitat de govern

Inaugurat el Parc 
d’Esports del Pertegàs
Diumenge 23 de novembre es va inaugurar 

el Parc d’activitats del Pertegàs situat al barri 

Residencial Esports amb demostracions 

de patinadors i escaladors de la vila i break 

dance. Aquesta nova instal·lació a l’aire lliure 

es destina a la pràctica de l’skate i l’escalada. 

Ambdues propostes s’han materialitzat 

després d’un llarg procés de participació en 

què els col·lectius juvenils han intervingut 

d’una manera directa tant en el període de 

disseny com en el de construcció.

15 alcaldes signen el primer Manifest 
municipalista del Baix Montseny
Una cinquantena de persones, entre alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels equips de govern de 15 municipis del Baix Montseny es van reunir 

dissabte 22 de novembre  a Can Putxet, a Sant Celoni. La trobada, impulsada per l’Ajuntament de Sant Celoni, va acabar amb la presentació del 1r 

Manifest municipalista del Baix Montseny. Durant la trobada, els municipis van presentar un gran nombre de propostes per millorar i incrementar la 

prestació de serveis a la ciutadania. Els ajuntaments es van comprometre a seguir treballant plegats 

Manifest
La comarca natural del Baix Montseny, és una realitat humana, social, 
econòmica, natural i cultural, documentada ja des del segle IX, que 
continua vigent i que, atesa la direcció cap on la globalització empeny 
el món, gaudeix d’una actualitat absoluta i d’una nova oportunitat per 
guanyar el seu futur.

Avui, 22 de novembre de 2008, els alcaldes i alcaldesses del Baix Montseny 
que ens hem reunit per fer comarca, és a dir, per compartir experiències, 
necessitats i estratègies per enfortir la relació dels nostres municipis, 
signem el següent manifest:

1. Que la comarca existeix i està viva
2. Que seguirem intensifi cant la relació entre tots els municipis del 

Baix Montseny per millorar i incrementar la prestació de serveis a 
la ciutadania perquè puguem gaudir d’una bona qualitat de vida. 

3. Que emplacem a tots els grups parlamentaris del nostre país 
a demanar la comarca del Baix Montseny a la propera llei 
d’ordenació territorial.

L’Hospital de Sant Celoni inaugura 
un TAC d’última generació
Des del mes de juny ja s’han fet més de 600 reconeixements

Divendres 28 de novembre es va 

inaugurat ofi cialment el TAC de 

l’Hospital de Sant Celoni  amb la 

presència de les autoritats locals i 

de la consellera de Salut, Marina 

Geli. Aquest equipament, valorat 

en més d’un milió d’euros, va 

entrar en funcionament al juny i, 

de moment, ja s’han fet més de 

600 reconeixements. El TAC és una 

donació de la fundació privada Cellex 

i només n’hi ha 2 a tot Catalunya 

d’aquestes característiques. 

Durant l’acte, l’alcalde Francesc Deulofeu va agrair públicament “la donació feta per Pere 

Mir, una persona molt involucrada al municipi des de fa anys.” Per la seva banda, 

la consellera de Salut, Marina Geli, va valorar el TAC com “un pas més per l’estudi del 

càncer” i va agrair la generositat de la Fundació Cellex. 

 1. Contractació de 2 tècnics/ques superiors 
en educació infantil i borsa de treball per a 
l’Escola Bressol Municipal.

- Àrea: Cultura 
- Presentació d’instàncies: 
fi ns el 22 de desembre de 2008, inclòs.

- Recollida de bases: 
OAC i www.sant celoni.cat

2. Contractació de 2 monitors/es a temps 
parcial i borsa de treball per a l’Escola Bres-
sol Municipal.

- Àrea: Cultura 
- Presentació d’instàncies: 
fi ns el 22 de desembre de 2008, inclòs.

- Recollida de bases: 
OAC i www.sant celoni.cat

3. Contractació d’un/a tècnic/a mitjà de 
desenvolupament.

- Presentació d’instàncies: 
del 7 al 13 de gener de 2009.
- Recollida de bases: 
OAC i www.sant celoni.cat

Selecció de personal 

A fi nals de gener s’iniciaran els processos de selecció: tutor/a Pla de transició al Treball; agent de la Policia local. 

Patinatge en viu durant la inauguració

La consellera de Salut Marina Geli i l’alcalde Francesc 
Deulofeu van agrair la generositat de la Fundació Cellex
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Dos dies de 
pastorets a l’Ateneu 
amb Rebrot teatre
La companyia Rebrot teatre torna a posar 

en escena la tradicional obra nadalenca “Els 

Pastorets” de Josep Maria Folc i Torres. Aquest 

any es faran dues representacions, la primera 

el divendres 26, dia de Sant Esteve i l’altra el 

diumenge 28 a les 6 de la tarda a la Sala Gran 

de l’Ateneu. Venda d’entrades anticipada els 

dies 17 i 18 de 7 a 8 del vespre a les taquilles 

de l’Ateneu.

Concerts de Nadal a 
l’Escola de Música 

Aquest desembre, com ja és habitual, els 

alumnes de l’Escola Municipal de Música 

oferiran dos concerts nadalencs.

El dimecres 17 de desembre, a les vuit del 

vespre a la sala gran de l’Ateneu, els alumnes 

d’instrument interpretaran nadales de tot el 

món, algunes de molt conegudes i d’altres 

per descobrir. El concert està pensat perquè 

hi puguin participar la majoria d’alumnes 

d’instrument i ho faran en cinc grans 

formacions de famílies instrumentals: corda, 

guitarres, vent fusta, vent metall i pianos. A 

cada formació hi participaran alhora alumnes 

novells i alumnes de més llarga experiència.

El dia 26 a les 12 del migdia  tots els alumnes 

de sensibilització, d’iniciació i de cançó, 

juntament amb els cors de l’escola, presentaran 

la tradicional Cantada de Sant Esteve amb un 

seguit de nadales per gaudir-ne tot just abans 

dels canelons. 

Presentació de tres 
curtmetratges de 
Xavier Alfaras
L’antiga emissora de ràdio i el 
teatre a Sant Celoni centren els 
documentals

Sota el títol genèric de “Lleures”, el proper 10 

de gener es presentaran tres curtmetratges 

documentals realitzats per Xavier Alfaras. En 

el primer, “Aquella joguina”, Pere Tarridas 

evoca el que va ser l’emissora parroquial que 

va funcionar entre 1959 i 1965;

en el segon, “Viure moltes vides”, Maria 

Marsol parla de la seva dedicació al teatre i en 

el tercer, “La vida es sueño” la mateixa Maria 

Marsol recorda amb Josep Cruells el que va 

signifi car per a la seva experiència teatral i per 

a la vida celonina l’auto sacramental que es 

va representar a la plaça de l’església el 1955. 

Tots tres estan muntats sobre la base d’una 

conversa amb Adela Gener.

La presentació tindrà lloc dissabte 10 de 

gener a les 7 de la tarda a la Sala Petita de 

l’Ateneu.

Més de 30 persones 
a la sortida cultural 
a Vilanova i la 
Geltrú
Dissabte 22 de novembre, 32 persones van 

participar en la sortida cultural a Vilanova i la 

Geltrú organitzada per l’Ajuntament. Es visità 

la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, institució 

fundada el 1884 pel reconegut polític i escriptor 

de la Renaixença i el Museu del Ferrocarril. 

El Museu del Ferrocarril s’ubica a l’històric 

dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova. 

Els visitants van poder recordar els vells temps 

asseguts en un antic vagó de tercera amb 

seients de fusta, que la majoria havien utilitzat 

de joves. Excepcionalment van poder veure en 

funcionament la Mataró, una locomotora de 

vapor rèplica de la que va fer el primer trajecte 

en ferrocarril a l’Estat, de Barcelona a Mataró, 

l’any 1848. La Mataró també s’anomena el 

Tren del Centenari, perquè els construí el 1948, 

amb motiu del centenari d’aquest trajecte. 

La locomotora, envoltada de fum, posà un 

evocador i brillant punt i fi nal a la sortida.

Dia Grups

Dissabte, 17 gener DJ McMarc + Wamasei

Dissabte, 7 febrer Montnegres

Dissabte, 7 març Ignation + UMA

Dissabte, 4 abril Poetas del asfalto + Jotaerre

Dissabte, 18 abril Orquestra Sant Celoni + Vàlinor

Dissabte, 16 maig Le Pim Pam Pum + Corkscrew

Continuen les Sessions’n’sona
Dissabte 15 de novembre, Twisted Nails i Phox van encetar la programació de Sessions’n’sona 

2008-2009 a la Sala Petita de l’Ateneu. Aquesta programació de música local continuarà a partir 

del proper gener i ho farà fi ns al maig. 

Calendari de les properes sessions:

El grup està davant de la locomotora Mataró, 
una rèplica del primer tren que hi hagué a 
Catalunya i l’Estat

Més informació a www.santceloni.cat

Emisora parroquial que va funcionar 
entre 1959 i 1965

Cultura
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El passat 4 de novembre es va presentar a la 

Rectoria Vella el projecte del Museu del Bosc de 

Catalunya promogut per l’Ajuntament de Sant 

Celoni. L’acte va comptar amb la presència de 

Jorge Wagensberg, director de l’Àrea de Medi 

Ambient i Ciència de la Fundació “la Caixa”; 

Núria Bonaventura, directora General de Medi 

Natural del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge; Daniel Solé, subdirector General de 

Museus del Departament de Cultura i Mitjans 

de Comunicació; Jordi Bartrolí, degà de la Fa-

cultat de Ciències de la Universitat Autònoma 

de Barcelona i el celoní Martí Boada, investi-

gador de l’Institut de Ciència i Tecnologia Am-

bientals de la Universitat Autònoma de Barce-

lona (ICTA-UAB). En les seves intervencions, els 

representants de les diferents institucions con-

vidades a l’acte van valorar molt positivament 

la iniciativa que es presentava i van manifestar 

la seva voluntat de donar-hi suport.

El projecte, presentat per l’alcalde Francesc 

Deulofeu, planteja la creació d’un museu 

obert i dinàmic que ofereixi un visió in-

tegradora dels boscos i les seves funcio-

ns tant a escala local com planetària. El 

centre que es proposa pretén ser un referent 

en matèria de boscos a través de l’impuls i di-

fusió dels resultats de la recerca i els coneixe-

ments més pioners en matèria forestal.

El futur museu, impulsat per l’Ajuntament de 

Sant Celoni i l’ICTA-UAB, s’ubicaria en un 

edifi ci de nova construcció d’uns 2.000 

metres quadrats situat a la zona del 

P-16 (Residencial Institut) i es preveu 

que aculli uns cent mil visitants anuals.

L’elecció de Sant Celoni com a indret idoni on 

ubicar el futur Museu del Bosc de Catalunya 

respon a la seva situació geoestratègica a la 

3a corona metropolitana, a les bones comu-

nicacions de les quals disposa el municipi, a 

la riquesa i l’atractiu del seu l’entorn i a les 

seves particularitats històriques, geogràfi ques 

i econòmiques tradicionalment vinculades al 

món forestal.

L’acte va acabar amb la intervenció magistral 

de Jorge Wagensberg, a qui Martí Boada va de-

fi nir com el museòleg més notori dels nostres 

dies, i que serà l’encarregat de realitzar el pro-

jecte museològic del futur Museu.

Cultura

La passejada guiada al 
Montllorer sorprèn als 
participants
Els forts pendents observats a l’obaga del 

Montllorer, la bellesa del paisatge i les histò-

ries que es conten de bandolers i castanyers, 

van sorprendre els assistents a la passejada 

guiada organitzada diumenge 16 de novem-

bre per la Diputació de Barcelona i l’Ajunta-

ment de Sant Celoni i guiada per l’Escola de 

Natura del Corredor. Un grup de 22 persones 

van sortir del magnífi c entorn de can Valls, 

es van enfi lar suaument fi ns a Coll Butí, van 

donar la volta al Montllorer per la seva obaga, 

van arribar a Coll Blanc, i d’aquí van anar bai-

xant enmig d’una sureda cap a ca l’Agustí. 

Actuació de la Coral 
Briançó a Sant Martí de 
Montnegre
El diumenge 16 de novembre al migdia la Co-

ral Briançó va fer una cantada a l’església de 

Sant Martí de Montnegre, dins del programa 

Viu el Parc del Montnegre i el Corredor que 

promou la Diputació de Barcelona amb la col-

laboració de l’Ajuntament.  

Com cada any, la coral va participar també a la 

missa en motiu de la festivitat de Sant Martí. 

Abans de començar el director, Emilio de la 

Linde, assajà amb el públic congregat -unes 

130 persones- els goigs del patró de Montne-

gre.  El concert va ser molt agradable i els can-

taires van demostrar, una vegada més, el bon 

nivell de la coral. Per cloure la festa, els parro-

quians van organitzar el tradicional Vermut de 

l’estiuet de Sant Martí al pati de l’església.

Sant Celoni més a prop del Museu del Bosc
Presentació del projecte a la Rectoria Vella

Neteja de la llera 
del Pertegàs
Aquesta tardor l’Ajuntament de Sant Celoni 

ha sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua, 

l’ACA, la neteja urgent del tram inferior del 

Pertegàs, perquè en algun punt hi havia arbres 

caiguts, molta vegetació herbàcia i arbustiva, 

branques baixes i altres elements pertorba-

dors. L’ACA té un programa de manteniment 

i conservació de lleres i a través de l’empresa 

pública Forestal Catalana ha iniciat la neteja 

entre el pont de la drecera de Campins (del 

Pallerola) i el pont de la C-35.També caldrà 

retirar els horts que es troben dins la llera i, 

si cal, fer una petita actuació de restauració 

ambiental. 

L’Ajuntament demanarà per al proper any la 

neteja del tram superior del Pertegàs, de la ri-

era del Sot Gran al torrent de can Dansa a la 

Batllòria i de la Tordera, entre el pont d’Olzi-

nelles i el gual del polígon Molí de les Planes.

Els parroquians van organitzar el tradicional 
Vermut de l’estiuet de Sant Martí al pati de 
l’església

Petits i grans van gaudir de la sortida guiada 
per l’Escola de Natura del Corredor

L’Ajuntament ha sol·licitat al’ACA la neteja 
urgent del tram inferior del Pertegàs
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Sant Celoni medievalPassegem pel...

El Pont Trencat està situat a l’entrada de la 

vila des de Barcelona, al costat de la carre-

tera comarcal. S’aixeca sobre la Tordera a la 

zona que fa de límit entre els termes de Sant 

Celoni i Santa Maria de Palautordera, i traves-

sava el riu seguint el traçat de l’antiga via Au-

gusta romana i el camí ral medieval. Es tracta 

d’un pont d’estil gòtic que es va construir a 

l’època medieval, entre els segles XIV i XV. 

Originàriament tenia dos ulls amb arcades 

apuntades però només en conserva un, bas-

tit a consciència amb carreus de pedra, que 

pertany a Palautordera. La resta es destruí du-

rant la Guerra del Francès el febrer de 1811, en 

la batalla de la Tordera, per ordre del general 

Obispo i amb l’objectiu d’assegurar la retirada i 

difi cultar el pas de les tropes napoleòniques in-

vasores. La carretera es quedà sense pont fi ns 

que es construí el pont de la Reina, anomenat 

així perquè tenia una placa amb la inscripció 

“Reinando Dª Isabel 2ª. Año de 1866”. Aquest 

darrer es coneix popularment com a pont de 

la Sila o de la Cantina, i actualment serveix per 

accedir a Olzinelles.

La referència documental més antiga que te-

nim del Pont Trencat és de 1453. Aleshores, 

com que estava en mal estat, la reina Maria, 

esposa d’Alfons el Magnànim, concedí permís 

als jurats i síndics de Sant Celoni per reedifi -

car-lo i cobrar els drets de pontatge per sufra-

gar les despeses de la reparació i conservació 

del pont. Malgrat la pressió dels consellers de 

Barcelona, que aconseguiren que el privilegi 

es derogués durant uns anys, es recuperà el 

1457, i el 1471 Joan II el prorrogà per vint anys 

més. El 1753 s’hi van tornar a fer obres en 

les quals també hi participaren els pobles 

de Palautordera i Vallgorguina. Viatgers del 

segle XVIII fan referència al pont en els seus 

escrits. Francisco de Zamora estigué per la vila 

el 1790, “pasando antes un puente de dos ojos 

muy grandes, y bien construido”. El mateix any 

Rafael d’Amat, baró de Maldà, en la descripció 

de Sant Celoni, diu que a “alguna mitja hora de 

distància anant-se a Barcelona, queda lo pont 

de Sant Celoni y hostal immediat”.

L’any 2003 el Pont Trencat es restaurà i com-

pletà amb una estructura metàl·lica d’acer 

que evoca la forma original, dissenyada per 

l’enginyer Xavier Font. La intervenció ha estat 

objecte de prestigiosos premis nacionals i in-

ternacionals. 

Segurament en aquest indret hi havia hagut 

un pont romà anterior o, si més no, un gual, 

per facilitar el pas per la via Augusta, però no 

se n’han trobat restes arqueològiques. A l’èpo-

ca romana diverses vies unien Roma amb les 

principals ciutats dels confi ns de l’imperi. L’an-

tiga via Heraclea, procedent dels Pirineus, es 

dirigia a Cartago Nova (Cartagena) i Gades (Ca-

dis) passant pel terme actual de Sant Celoni. 

Posteriorment aquest camí es va reformar i va 

rebre el nom de via Augusta en el tram cor-

responent a la Península Ibèrica. Les notícies 

sobre el traçat de la via Augusta són escasses 

i difícils de verifi car. Procedent de Girona arri-

bava al Vallès per la Batllòria i Gualba de Baix 

fi ns a Sant Celoni. Durant l’edat mitjana la via 

Augusta es transformà en el camí ral o reial, 

que serví fi ns al segle XIX, quan es van cons-

truir les noves carreteres. En aquesta època 

les rutes que duien cap al nord també rebien 

el nom de strata francisca (camí dels francs), 

com troben documentat en el camí que 

passava per Sant Celoni. 

El Pont Trencat, el pas medieval per travessar la Tordera
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L’any 1452, com que els ha-
bitants de la Batllòria i els 
parroquians de Sant Cebrià 
de Fuirosos no podien apor-
tar els diners necessaris per 
sufragar les obres, el bisbe 
de Barcelona donà permís 
per recollir almoines “per 
construir o fer construir en 

aquell lloc de la Vallòria una capella sota la invocació 
de Santa Maria de l’Esperança, on s’hi pugui cele-
brar, i un hospital, en el qual puguin acollir-s’hi els 
pelegrins pobres”. La crida per recollir donacions es 
repetí el 1454, 1460 i 1461. La primera visita pas-
toral que es va fer a la capella i, per tant, el primer 
document que en parla, és de 1508, any del qual 
es celebra el 500è aniversari. El 1609 es concedí 
permís per a construir una capella a cada costat de 
la nau i el 1634 el bisbe aprovà la benedicció de la 
part de l’església construïda de nou, fet que permet 
suposar una intervenció constructiva important.

A fi nals del segle XV la Batllòria ja tenia 6 masies 
disperses que formaven part del terme del castell de 
Montnegre, segons el fogatge de 1497. L’edifi cació de 
la capella, a més de l’hostal i la casa noble dels Gual-
ba, senyors de Montnegre, propiciaren la formació i el 
creixement del poble a l’entorn del camí ral medieval, 
que havia estat la via Augusta de l’època romana. Mig 
segle després, en el fogatge de 1553, la “pobla de la 
Vallòria” ja havia arribat a les 11 cases. 

L’església de la Batllòria formava part de la sufragà-
nia de Fuirosos i estava a càrrec d’un vicari que hi re-
sidia i era nomenat pel rector de Sant Martí de Mont-
negre. Com que depenia de Fuirosos, no s’hi podia 
dir missa per Sant Cebrià, Sant Roc i el Diumenge de 
Rams, diades que se celebraven a l’església de Sant 
Cebrià de Fuirosos. A la Batllòria hi havia l’altar 
major, dedicat a la Mare de Déu de l’Esperança, el 
del Roser i el del Sant Crist. El poble va anar creixent 
a l’entorn de la capella, la qual esdevingué fi nalment 
parròquia l’any 1867 i s’independitzà de Sant Martí 
de Montnegre.

L’església, bastida entre els segles XVI i XVII, és d’una 
sola nau i té dues capelles laterals obertes per un arc 
de mig punt sostingut amb mènsules senzilles de 
decoració geomètrica. La planta és de creu llatina. 
La nau, dividida en dos trams, està coberta amb vol-
ta d’aresta com les capelles, i el presbiteri, amb llu-
netes. La façana té un coronament de perfi l sinuós, 
característic del barroc, un petit rosetó circular i el 
portal amb arc de mig punt. El campanar està ados-
sat al costat dret de l’edifi ci i té tres cossos. L’inferior 
és de planta quadrada i els altres són aixamfranats. 
Al tercer cos hi ha els forats de les campanes amb 
arc apuntat, i està coronat amb merlets. Al costat, on 
hi ha la plaça, hi havia hagut l’antic cementiri.

El 1986 es van dur a terme unes obres de rehabi-
litació per tornar l’estructura originària a l’edifi ci, 
impulsades per la parròquia i el rector Mn. Raimon 
Izard i dirigides per l’arquitecte Nicolau Rabasseda. 
Es repicaren les voltes de la nau i les capelles, dei-
xant el maó descobert; es va treure l’arrebossat de la 
façana; s’obriren tres fi nestrals, dos al presbiteri i un 
a la capella de la dreta, on s’hi col·locaren moderns 
vitralls del reconegut artista Joan Vila Grau. 
A les obres de reforma també hi intervingueren els 
ceramistes Jordi Aguadé (plafó exterior, amb una 
poesia de Mn. Pere Ribot) i Antoni Cumella (arram-
bador interior, amb sanefes dissenyades per Joan 
Vila Grau). La fi gura de la Mare de Déu que presideix 
l’altar s’atribueix a l’escultor Venanci Vallmitjana.

Josep M. Abril

500 anys de l’Església de la 
Mare de Déu de l’Esperança 
de la Batllòria

Dijous, 18 de desembre
CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA en honor de la 
nostra patrona, la Mare de Déu de l’Esperança. Ofi -
ciarà el bisbe, Josep Àngel Saiz Meneses i concele-
braran els mossens de l’arxiprestat del Montseny.
• A les 12 del migdia
• A l’Església de la Mare de Déu l’Esperança

Conferència “VISIÓ ESPERANÇADA EN ELS 
500 ANYS  DE PARRÒQUIA”, a càrrec del Dr. Jo-
sep Maria Martí Bonet, director del Museu Diocesà i 
de l’Arxiu de l’Arxidiòcesi de Barcelona.
• A la 1 del migdia
• A l’Església de la Mare de Déu de l’Esperança 

Seguidament ...
VERMUT POPULAR
• A les sales de la rectoria
HAVANERES amb “PORT BO”
• A les 9 del vespre
• A l’envelat

Divendres, 19 de desembre
3r Campionat CARTES MÀGIC
Inscripcions al Centre Cívic les Casetes durant la 
setmana
• A les 5 de la tarda
• Al Centre Cívic les Casetes
Organitza: ALASTOR, club de jocs de rol i estratègia

MAQUILLATGE per a nens i nenes
• A les 5 de la tarda
• A la plaça de l’església
Organitza: ALASTOR, club de jocs de rol i estratègia

HORA DEL CONTE
La volta al món en uns quants contes, 
a càrrec d’Emma Puig
• A les 2/4 de 7 de la tarda
• A la Biblioteca

Entrega de premis del 6è campionat d’ESCACS
• A 2/4 de 8 de la tarda
• A la Biblioteca

CONCERTS DE ROCK, amb 
“Le Pim Pam Pum” i “Los Atomos”
• A les 11 de la nit
• A l’envelat

Dissabte, 20 de desembre
IV TROBADA DE PUNTAIRES
• A les 10 del matí
• A l’envelat
Organitza: Les Puntaires de la Batllòria

CERCAVILA pels carrers del poble 
a càrrec de XAROP DE CANYA
• Sortida: a les 4 de la tarda
• Xemeneia de Can Pàmies

Seguidament
XOCOLATADA 
• A la plaça de l’Església
Organitza la xocolatada: AMPA Ceip Montnegre

PARTIT DE LLIGA DE FUTBOL del campionat de 3a 
territorial entre els equips:
INACSA C.E. LA BATLLÒRIA –  AMETLLA ASSO-
CIAIÓ ESPORTIVA. C. A
• A 2/4 de 5 de la tarda
• Al Camp de Futbol
Organitza: Inacsa C.E. la Batllòria

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
“ 500 anys de l’Església de la Mare de Déu de
l’Esperança de la Batllòria”
• A les 5 de la tarda
• Al Centre Cívic del carrer Major

CONCERT DE NADAL
a càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música
Dins dels actes de celebració dels cinc-cents anys de 
l’Església de la Mare de Déu de l’Esperança
• A les 6 de la tarda
• A la Parròquia

ESCUDELLADA POPULAR
Preu: 1 euro; socis: gratuït
• A les 7 del vespre
• A la plaça de l’Església
Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé

BALL de NIT amb l’orquestra GIRASOL, i DJ
• A les 11 de la nit
• A l’envelat

Diumenge, 21 de desembre
PASSEJADA PER LES FERRERIES, per conèixer 
el camí ral, visitar les seves masies i el seu entorn. 
Durant el trajecte hi haurà moscatell i galetes
• A les 10 del matí
• Sortida a la plaça de l’església
Organitza: Col·lectiu les Ferreries

ELS TALLERS DE LES FERRERIES, per petits i grans.
• Durant el matí, de les 11 a la 1 del migdia
• Davant de l’església
Organitza: Col·lectiu les Ferreries

SCALÈXTRIC 
• A les 11 del matí
• A l’envelat
Organitza: Escuderia la Batllòria

BALLADA dels GEGANTS de la Batllòria
• A les 12 del migdia
• A la plaça de l’Església 

SARDANES
A càrrec de la Principal de Banyoles
• A 2/4 d’1 del migdia
• A la plaça de l’Església

PARC INFANTIL 
amb 2 infl ables (1 caseta de boles per als més petits 
i un tobogan) i 1 toro mecànic
• A les 4 de la tarda
• Al pati de les escoles

TEATRE
Trocateatre presenta “EL CAFÈ DE LA GRANOTA”
• A les 6 de la tarda
• A l’envelat

Festa Major d’hivern
La Batllòria
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Vocabulari nadalenc!
Per Nadal, s’usen algunes paraules i expressions que sovint estan sotmeses a la 
pressió i la interferència d’altres llengües. Tot seguit en repassem unes quantes

La Biblioteca estrena una nova secció 
sobre creixement personal
Des de fa uns anys, s’ha detectat un creixe-

ment exponencial de l’oferta i demanda de 

literatura sobre autoajuda, autoestima, creixe-

ment personal i teràpies naturals. Per aquest 

motiu, la Biblioteca l’Escorxador ha creat una 

nova secció sobre que recull una bona selecció 

de documents per aquelles persones que vul-

guin cultivar el seu creixement, des de la cer-

tesa que hi ha llibres que ens ajuden a sentir, a 

respirar, a ser més i anar més enllà.

A la nova secció sobre creixement personal s’hi 

pot trobar documents sobre pensament positiu, 

autoestima, feng-shui, tai-chi, meditació, espiri-

tualitat, etc.

A part de trobar-hi una selecció de llibres i au-

diovisuals des del centre d’interès de creixe-

ment personal s’oferiran xerrades i tallers gra-

tuïts sobre aquests temes.

La secció sobre creixement personal intenta 

refl ectir la globalitat de la condició humana 

i per això compta amb els següens apartats:

•  Autorrealització: documents amb 

l’objectiu d’acompanyar la persona en la seva 

realització personal. Llibres com La brúixola 

interior d’Àlex Rovira o un clàssic com El 

hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, 

entre molts altres. 

•  Emocions: llibres sobre intel·ligència 

emocional, però també sobre com afrontar 

emocions i sentiments com l’amor, el dol i la 

pèrdua, la tristesa, l’alegria, la 

felicitat, etc.

•  Espiritualitat: Documents 

sobre espiritualitat, deslligats 

d’una confessió religiosa 

determinada. També llibres 

sobre mandales.

•  Harmonia amb l’entorn i feng-shui: 

De moment, llibres sobre feng-shui, però 

l’objectiu és anar ampliant la secció.

•  Relacions: Llibres per millorar les 

nostres relacions familiars, de pare-

lla, d’amistat.

•  Món laboral: Llibres sobre l’estrès 

laboral, la gestió del temps, el lide-

ratge, per ajudar a millorar la nostra 

relació amb el món laboral, però 

també en la pròpia vida.

•  Cos i ment: Llibres sobre relaxació, 

meditació, estrès, i també llibres i 

dvd basats en tècniques per harmonitzar el 

cos i la ment com el ioga, el taixi, el chi-kung.

Tots els documents d’aquesta secció porten 

una icona que els identifi ca. S’ha escollit el 

símbol del ying – yang, perquè una de les se-

ves lectures és que no existeix res en estat pur 

ni en absoluta quietud, sinó que tot es trans-

forma contínuament. Així també les persones 

poden canviar, créixer, millorar,... i en aquest 

centre d’interès hi trobaran eines per aconse-

guir-ho.

Els preparatius de les festes 

de Nadal, per molts, co-

mencen amb la Fira de 

Santa Llúcia i la instal-

lació del pessebre i l’ar-

bre de Nadal. Per d’altres, 

comencen amb el sorteig de 

la loteria de Nadal o la rifa de Nadal. Tots de-

sitgem treure la sort i que ens toqui la grossa 

carregada de milions. I si no fi gurem entre els 

premiats o afavorits dels premis importants o 

dels menors, desitgem d’aconseguir els reinte-

graments dels dècims. És clar que sempre ens 

queda l’opció de provar sort al sorteig de Reis.

El que sí que queda clar és que per Nadal, cada 

ovella al seu corral, ja que tothom procura pas-

sar aquests dies amb la família o els amics.  

Tots traiem el ventre de lloc amb els tiberis i 

les postres (polvorons, mantecados, neules, 

torrons de crema, de Xixona, d’Alacant, de 

massapà, etc.) de Nadal, de Sant Esteve o de 

Reis (tortell de Reis).

També fem activitats especials a la nit de Nadal 

(la missa del gall), la nit de Cap d’Any (els dot-

ze grans de raïm, el cotilló amb les serpentines 

i el confeti) i la nit de Reis (la cavalcada).

A més, decorem casa nostra amb garlandes, 

amb cintes de Nadal o serrells, amb fl ors de 

Nadal o ponsèties, amb grèvol, amb vesc -o 

herba de la sort o ram de la sort-...

I els obsequis? Tots, i sobretot la mainada o la 

canalla, esperem rebre regals, quan fem cagar 

el tió, quan ve el Pare Noel -o Santa Claus o 

Papà Noel- amb els rens (Llamp, Cometa, Cu-

pido, Ballarí, Elegant, Tro, Cabrioles i Presumi-

da) o quan passen els Reis d’Orient o els Reis 

Mags (el rei blanc o Melcior, el rei ros o Gaspar, 

el rei negre o Baltasar) amb els patges reials.

Sigui com sigui, vigileu amb les innocentades 

del dia dels Innocents o dia dels Sants Inno-

cents i no us oblideu de recitar el poema de 

Nadal, de cantar nadales i de felicitar tothom 

per Nadal (recordeu que si feliciteu els Na-

dals esteu felicitant uns homes que es diuen 

Nadal). Així doncs, des de l’Ofi cina de Català, 

bon Nadal, bon any –o bon any nou o pròsper 

any nou- i bones festes!

Recordeu que, si us falta inspiració 

per demanar presents per Nadal, 

teniu una llista de jocs en català a 

www.cpnl.cat/jocs i que els 

establiments, a Sant Celoni, on  

podeu trobar jocs i DVD en català 

són els següents: Alguer7, Bilbeny, 

Codina-Can Lluís, Els 4 gats, 

Pampallugues, Tretze vents i 6x3.
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Comunitat

Mesures innovadores 
i alternatives a la 
sanció a l’Institut
L’Ajunatment i l’Institut 
enceten la segona edició del 
projecte ETHOS 

Divendres 24 d’octubre a la Rectoria Vella va 

tenir lloc la primera sessió de presentació i 

treball del projecte Ethos que promouen l’IES 

Baix Montseny i l’Ajuntament. La reunió va re-

unir els serveis i entitats que participen aquest 

curs en el projecte, majoritàriament serveis 

del mateix ajuntament i dos d’externs: la Fun-

dació Acció Baix Montseny i el servei sociosa-

nitari de l’Hospital de Sant Celoni.  

Aquest és el segon any de realització d’aquest 

projecte de caràcter comunitari, que ofereix 

mesures educatives i alternatives a la sanció, 

als alumnes de l’ESO de l’IES. La mesura edu-

cativa consisteix en realitzar activitats i tasques 

concretes, pròpies de cadascun dels serveis als 

quals s’adreça el/la noi/a.

Què ofereix?
Informació sobre drogues, consums problemà-

tics i formes d’abordar-los, a les persones de 

Sant Celoni i de tot el Baix Montseny. Orientació 

a recursos d’assistència que treballen aspectes 

bio-psico-socials de manera transversal.

El servei és confi dencial i es treballa d’una 

forma personalitzada.

El servei, sobretot, treballa per a augmentar 

el grau de consciència de la dependència o 

del consum problemàtic perquè sigui com-

près com a un procés; per evitar al màxim 

l’escalada de les culpabilitzacions i que es 

comprengui que una crisi d’aquest tipus tam

bé és una oportunitat per créixer, mirant de 

revisar tot allò que ha dut a la persona a una 

dinàmica destructiva.

A qui va dirigit?
• Persones, joves i adultes, que consumeixen 

substàncies psicoactives, ja siguin legals (al-

cohol, tabac, psicofàrmacs, etc.) o il·legals 

(cocaïna, heroïna, cànnabis, etc.). 

• Familiars d’usuaris/àries de drogues que ne-

cessiten suport per a atendre als seus famili-

ars, i, sobretot, per cuidar-se a ells/es matei-

xos/es pel desgast que suposa la convivència 

amb persones que pateixen aquests tipus de 

difi cultats.

• Professionals de l’àmbit educatiu, psicològic, 

de la salut, social i laboral que han demanat 

orientació per abordar les diferents proble-

màtiques que es troben al desenvolupar les 

seves tasques.

Com contactar-hi?
Per telèfon:  93 864 12 23

Presencialment: Cal concertar visita. 

C/Santa Fe, 52 Sant Celoni

Correu electrònic: eltrito@santceloni.cat 

Tallers de Salut pels 
joves del PTT
Amb l’objectiu de promoure hàbits i estils de 

vida saludables, l’alumnat del Pla de transició 

al treball de Sant Celoni  (PQPI- PTT), han re-

alitzat diversos tallers de salut durant l’últim 

trimestre de 2008. Els tallers, organitzats per 

l’Ajuntament en col·laboració amb la Diputa-

ció de Barcelona, han tractat de diversos temes 

entorn de la promoció de la salut: alimentació i 

nutrició, sexualitat i prevenció de drogodepen-

dències i han anat a càrrec d’associacions ex-

pertes en aquests temes.

Aumnes i tutors del programa han valorat molt 

positivament aquests tallers i els recomanen 

per a futures promocions.

El curs per a joves 
nouvinguts arrenca 
amb èxit
L’Aula Joan Fuster compta amb 14 
joves de 6 nacionalitats diferents

El Centre de Formació de Persones Adultes 

Baix Montseny ha començat enguany un 

nou curs dins la seva oferta educativa per a 

nouvinguts al municipi. La iniciativa s’emmarca 

dins el Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni des 

d’on es va valorar la importància de què aquells 

joves que arriben a la nostra vila amb 16, 17, i 18 

anys puguin tenir un espai d’acollida lingüística 

i sociocultural, per a poder-los integrar de forma 

satisfactòria.

L’aposta pedagògica comporta aprendre 

la llengua catalana mitjançant el mètode 

de la immersió lingüística, mitjançant el 

treball cooperatiu entre el grup, fomentant 

les interaccions i l’expressió oral, i vinculant 

els joves de l’Aula Joan Fuster als recursos que 

l’entorn els pot oferir i vivenciant tot el possible 

els continguts del curs. A més el temari ha 

estat especialment pensat per a poder-lo posar 

en pràctica en la seva vida quotidiana.

El Tritó del Baix Montseny: un servei per atendre el consum 
de droga i altres comportaments de risc

Imatge de la sessió de presentació del curs del 
projecte ETHOS que va comptar amb la presèn-
cia d’una trentena de persones.
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FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE 
DE LES PERSONES SORDES
Curset per iniciar-se al llenguatge de 
les persones sordes 

Horari: dilluns de 18.30h a 20.30h  
(15 sessions).

Data d’inici: 26 de gener

Preu: informeu-vos a la Rentadora

A càrrec de: Fesoca (Federació de 
sords de Catalunya)

Organitza: La Rentadora 

CURSOS DE FORMACIÓ PER A 
PERSONES MANIPULADORES 
D’ALIMENTS
Garantir el nivell de coneixement 
necessari per fer possible unes pràc-
tiques correctes d’higiene i manipu-
lació dels aliments. D’aquest curs es 
realitzaran tres edicions. 

Durada de l’activitat: 
26, 27 i 28 de gener

Horari: de 20.15 a 22.15 h

Preu: 18 euros
Mínim – màxim persones: 15-20

A càrrec de: 
Assessors de Sanitat i Qualitat, SL

Requisits: 
Persones majors de 16 anys

Lloc: Sala d’actes de la Rectoria Vella

Organitza: Àrea de Comunitat 
– àmbit de salut comunitària

TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

INTRODUCCIÓ A LA 
FOTOGRAFIA DIGITAL
Classes teòriques (introducció al llen-
guatge fotogràfi c, regles de compo-
sició, revelatge digital, retoc digital) i 
sortides pràctiques.

Horari: dimecres de 19.30 a 21.30 h  
(10 sessions).

Data d’inici: 21 de gener

Preu: informeu-vos a la Rentadora

A càrrec de: 
Anna Rodríguez, fotògrafa.

Organitza: La Rentadora

INTRODUCCIÓ A L’EDICIÓ DE 
VIDEO DIGITAL
(Adobe Premiere)
Conceptes bàsics d’edició digital de 
video: titulació, transicions, efectes, 
pistes d’audio, etc

Horari: dissabte de 10 a 12.30 h 
(6 sessions).

Data d’inici: 28 de febrer

Preu: informeu-vos a la Rentadora

A càrrec de: Albert Peix.

ALFABETITZACIÓ DIGITAL 
Introducció a l’ús de l’ordinador, 
programes bàsics i utilitats.

Durada del curs: 
del 13 de gener al 2 d’abril

Horari: 
dimarts i dijous de 16 a 17.30 h

Preu: 9,20 euros

Matrícula: del 15 al 19 de desembre

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

OFIMÀTICA
Introducció a l’ús dels principals 
programes d’ofi màtica (informàtica 
aplicada a les tasques d’ofi cina) amb 
la suite Microsoft offi ce (Word, Acce-
ss, Excel i Power Point). 

Durada del curs: 
del 13 de gener al 18 de juny

Horari: 
dimarts i dijous de 18 a 19.30 h 

Preu: 199,26 euros

Matrícula: del 15 al 19 de desembre

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

COMBO – MÚSICA MODERNA

Data d’inici: 18 de setembre. 
S’admeten incorporacions al llarg 
del curs. Aquesta activitat dura tot el 
curs escolar, de setembre a juny.

Horari: dimarts de 21.30 a 22.30 / 
dijous de 19.15 a 20.15

Preu: Informeu-vos a l’Ateneu – Cen-
tre Municipal d’Expressió

A càrrec de: Queralt Camps i Roger 
Tàpias

Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

TALLER DE FOLK. 
ACORDIÓ DIATÒNIC

Objectius del curs: Assolir coneixe-
ments tècnics sobre l’acordió diatò-
nic, poder interpretar algunes peces 
del repertori tradicional i conèixer els 
patrons rítmics més representatius 
del folk actual, tot des d’una vessant 
pràctica. 

Requisits: No calen coneixements 
previs de música, però són reco-
manable. És imprescindible portar 
l’acordió.

Data d’inici: 15 de gener de 2009

Horari:
1r nivell: dijous de 20.30 a 21.30 h
2n nivell: dijous de 21.30 a 22.30 h 
(12 sessions)

Preu: 150 euros

A càrrec de: Gregori Ferrer

Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

TEATRE per a JOVES
Curs de tècnica actoral, adreçat a jo-
ves de 14 a 17 anys Els objectius són 
el desenvolupament de la personali-
tat: observació, consciència corporal 
i vocal, creativitat i inventiva. Treure 
l’aspecte mes intel·lectual i anar cap 
a la vivència sensorial. Aprenentatge 
dels recursos necessaris per treballar 
en grup amb creativitat i respecte.
Es presentarà un treball de fi nal de 
curs.

Data d’inici:  S’admeten incorpora-
cions al llarg de tot el curs.
Aquesta activitat dura tot el curs 
escolar, de setembre a juny.

Horari: dimecres de 19 a 20.30 h. 
Aquesta activitat dura tot el curs 
escolar, de setembre a juny.

Preu:  Informeu vos a l’Ateneu 
– Centre Municipal d’Expressió

A càrrec de: Francisca Rodrigo

Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

BATUKA
Aquesta activitat té per objectiu 
ballar per adquirir millor coordinació 
motriu i agilitat tot passant-t’ho bé.

Durada de l’activitat: 
del 13 de gener al 24 de març 

Horari: 
dimarts i dijous de 15.10 a 16.10 h

Preu: 55 euros

A càrrec de: Emili da Silva

Organitza: Centre Cívic “Les Case-
tes” – La Batllòria

CLIP

Formació per 
l’ocupació

Tecnologies de 
la informació i de 

la comunicació 
Expressió 

artística 
Llengües 

Altres 
activitats
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TEATRE per a ADULTS
Curs de tècnica actoral, adreçat a 
adults: improvisació d’escenes d’obres 
conegudes, monòlegs i representació 
d’una obra. Volem actors que quan 
pugin a l’escenari es comportin orgà-
nicament, escoltin de veritat, parlin de 
veritat, mirin de veritat... en situacions 
imaginàries. Es presentarà un treball de 
fi nal de curs.

Data d’inici:  S’admeten incorpora-
cions al llarg de tot el curs.
Aquesta activitat dura tot el curs 
escolar, de setembre a juny.

Horari: dilluns de 20.30 a 22.30 h

Preu:  Informeu-vos a l’Ateneu 
– Centre Municipal d’Expressió

A càrrec de: Blanca Pugés

Organitza: Ateneu CME

MANUALITATS
Potenciar la creativitat personal mit-
jançant l’aprenentatge de tècniques 
de pintura sobre roba, ceràmica...

Durada de l’activitat: del 8 De 
gener al 25 de març

Horari: dimecres de 15.15 a 17 h

Preu: 63 euros (el preu no inclou els 
materials)

A càrrec de: Carmen F. Auban

Organitza: Centre Cívic “Les Case-
tes” – La Batllòria

SEVILLANES
Aquesta activitat té per objectiu apren-
dre a ballar aquest ball típic andalús. 

Grup adult
Durada de l’activitat: del 16 de 
gener al 27 de març
Horari: divendres de 15:30 a 16:30h
Preu: 22 euros

Grup infantil
Durada de l’activitat: 
del 12 de gener al 30 de març
Horari: 
dimecres  de 17.15 a 18.15 h
Preu: 15 euros

A càrrec de: Noelia Martínez

Organitza: Centre Cívic “Les Case-
tes” – La Batllòria

PATCHWORK, segon nivell
Un cop conegudes les tècniques més 
bàsiques del patchwork,  aquest curs 
va adreçat a perfeccionar i a conèixer 
noves tècniques i noves eines per 
treballar .

Durada de l’activitat: 
del 12 de gener al 9 de març.

Horari: dilluns  de 15 a 17 h

Preu: 74,20 euros

A càrrec de: Anna Piñera

Organitza: Centre Cívic “Les Case-
tes” – La Batllòria

COR DE DONES
Per a noies/dones disposades a assa-
jar setmanalment de forma estable 
amb l’objectiu de muntar un reperto-
ri variat de peces polifòniques.

Data d’inici: 18 de setembre. 
S’admeten incorporacions al llarg 
del curs. Aquesta activitat dura tot el 
curs escolar, de setembre a juny.

Horari: dijous de 20.30 a 22 h

Preu: Informeu-vos a l’Ateneu – 
Centre Municipal d’Expressió

A càrrec de: Jordi Schlaghecke

Organitza: Ateneu CME

LLENGÜES

CATALÀ ORAL I
Conèixer el vocabulari bàsic per tal 
de fer del català la llengua d’acollida 
de les persones nouvingudes.

Durada del curs:
del 16 de febrer al 17 de juny 

Horari: 
dilluns i dimecres de 20 a 21.30 h

Preu: 3,68 euros

Matrícula: del 2 al 6 de febrer 

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

CATALÀ ORAL II
Ampliar el vocabulari bàsic i conèixer 
les expressions més comunes per tal 
de fer del català la llengua d’ acollida 
i de comunicació de les persones 
nouvingudes.

Durada del curs: 
del 17 de febrer al 18 de juny

Horari: 
dimarts i dijous de 20 a 21.30 h

Preu: 3,68  euros

Matrícula: del 2 al 6 de febrer

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

CURS D’ACOLLIDA ADREÇAT A 
JOVES NOUVINGUTS/DES
Assolir un nivell bàsic de llengua que 
permeti als/a les joves nouvinguts/des 
integrar-se al municipi i millori la 
seva capacitat d’inserció sociolaboral. 
Adreçat a joves d’entre 16 a 21 anys.

Durada del curs: 
del 16 de febrer al 17 de juny

Horari: dilluns, dimecres i divendres 
de 8.30 a 11 h

Preu: 9,81 euros

Matrícula: del 2 al 6 de febrer

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

CURS PRESENCIAL. BÀSIC 2
Curs adreçat a persones no catalano-
parlants que volen aprendre i millorar  
la comprensió i l’expressió oral de la 
llengua catalana. 

Data d’inici: 23 de febrer

Horari: dilluns i dimecres de 15.15 a 
16.45 h (mòdul de 45 h)

Mínim - màxim persones: 18-25

Preu: gratuït

Organitza: Ofi cina de Català de Sant 
Celoni del CNL del Vallès Oriental

CURS PRESENCIAL. ELEMENTAL 1
Curs adreçat a persones no catalano-
parlants que volen millorar l’expressió 
oral de la llengua catalana.

Data d’inici: 24 de febrer

Horari: dimarts i dijous de 19.30 a 
21 h (mòdul de 45 h)

Mínim - màxim persones: 18-25

Preu: gratuït

Organitza: Ofi cina de Català de Sant 
Celoni del CNL del Vallès Oriental

CURS PRESENCIAL. INTERMEDI 2
Curs adreçat a persones que domi-
nen en gran part la llengua oral, que vo-
len aprendre l’expressió escrita i millorar 
l’expressió oral de la llengua catalana.

Data d’inici: 23 de febrer

Horari: dilluns i dimecres de 18 a 
19.30 h (mòdul de 45 h)

Mínim - màxim persones: 18-25

Organitza: Ofi cina de Català de Sant 
Celoni del CNL del Vallès Oriental

CURS PRESENCIAL. SUFICIÈNCIA 1
Curs adreçat a persones que 
dominen la llengua oral, que volen 
millorar l’expressió oral i escrita de la 
llengua catalana.

Data d’inici: 24 de febrer

Horari: dimarts i dijous de 18 a 
19.30 h (mòdul de 45 h)

Mínim - màxim persones: 18-25

Organitza: Ofi cina de Català de Sant 
Celoni del CNL del Vallès Oriental

CURS PRESENCIAL. SUFICIÈNCIA 3
Curs adreçat a persones que do-
minen la llengua oral, que volen 
millorar l’expressió oral i escrita de la 
llengua catalana.

Data d’inici: 23 de febrer

Horari: dilluns i dimecres de 19.30 a 
21 h (mòdul de 45 h)

Mínim - màxim persones: 18-25

Organitza: Ofi cina de Català de Sant 
Celoni del CNL del Vallès Oriental

TERTÚLIA. L’HORA DEL CAFÈ
L’hora del cafè pretén ser un espai 
distès de conversa i de contacte entre 
persones per facilitar la fl uïdesa i la 
comprensió del català.

Data d’inici: 24 de febrer

Horari: dimarts de  15.45 a 16.45 h 
(mòdul de 45 h)

Mínim - màxim persones: 10-15

Preu: gratuït

Lloc: Biblioteca l’Escorxador

Organitza: Biblioteca Municipal 
l’Escorxador i Ofi cina de Català de Sant 
Celoni del CNL del Vallès Oriental

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
L’objectiu d’aquesta activitat és 
facilitar la pràctica del català parlat a 
les persones que l’entenen i el saben 
parlar una mica.

Data d’inici: mes de març 
(10 sessions d’una hora un cop per 
setmana)

Preu: gratuït

Altres: Aquesta activitat es fa en 
parella (parelles lingüístiques).

Organitza: Ofi cina de Català de Sant 
Celoni del CNL del Vallès Oriental

CASTELLÀ ELEMENTAL
Millorar la fl uïdesa, ampliar el 
vocabulari i consolidar les formes i 
estructures gramaticals. Aprofundir 
en l’aprenentatge de la normativa 
i l’ús escrit de la llengua. Adreçat a 
persones estrangeres.

Durada del curs: 
del 17 de febrer al 18 de juny

Horari: dimarts i dijous de 20 a 21.30 h

Preu: 9,20 euros

Matrícula: del 2 al 6 de febrer

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

ALTRES ACTIVITATS

CURS D’AUTOMAQUILLATGE
Curs per descobrir i treure el màxim 
profi t de la imatge personal, conèixer 
la pròpia pell i la cosmetologia del 
mercat.

Horari: 
divendres de 19.30h a 21.30h 

Data d’inici: 
6 de febrer (7 sessions). 

Preu: informeu-vos a la Rentadora

A càrrec de: Jonay Fuentes, 
maquilladora professional

CURS BÀSIC SOBRE CERVESA
Els ingredients bàsics, les diferents 
fases del procés d’elaboració, des-
cripció dels diferents estils de cervesa, 
etc. Cada Sessió consisteix d’una ex-
plicació teòrica y el tast de 4 tipus de
cervesa.

Horari: 
divendres de 19.30h a 21.15h 

Data d’inici: 6 de març  (4 sessions). 

Preu: informeu-vos a la Rentadora

A càrrec de: Rik Johan Gabriëls, 
de l’Acadèmia de la cervesa.

TXI KUNG
Exercicis basats en conceptes de 
medicina tradicional xinesa per a 
millorar la fl exibilitat, la sensibilitat 
i la vitalitat. Imitant a la natura i 
els animals es fan moviments que 
milloren la salut del cos. Meditació i 
respiració en moviment. Moviments 
lents per enfortir la ment i ser àgil a 
la vida real.
Adreçat a persones que cerquen 
eines per treure l’stress. Gent que vol 
cuidar-se. Gent amb certa inquietud 
per temes alternatius.

Data d’inici: 12 de gener al 16 de 
març (10 sessions)

Horari:  dilluns de 19.30 a 20.30 h

Preu: 53 euros

A càrrec de: Isabel Vera

Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

IOGA
Activitat que ens permet aprendre a 
relaxar-nos adquirint fl exibilitat.

Data d’inici: 
del 14 de gener al 25 de març

Horari: 
els dimecres , de 18:30  a  19:30 h

Preu: 37 euros

A càrrec de: Ione Rubio

Organitza: Centre Cívic “Les Case-
tes” – La Batllòria. 
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Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

Ensenyaments adreçats a les persones adultes amb 
l’objectiu de millorar els coneixements, les compe-
tències i les aptituds per tal de possibilitar un des-
envolupament personal i social. És també un espai 
de participació i relació on es pot rebre informació 
i orientació de l’itinerari formatiu més adient per a 
cada persona.

Requisits generals: Persones que tinguin 18 anys 
o que els compleixin durant l’any 2007 (excepte 
per al curs de preparació per a la prova d’accés 
a cicles formatius de grau mitjà i per als cursos 
d’aprenentatge de la llengua que poden matricular-
se amb 16 anys).

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 15 a 
21 hores

Adreça: 
C/  Torras i Bages, 12, 1r
Tel.: 93 864 12 25
cfadults@santceloni.cat

Ofi cina de Català de Sant Celoni

Informació i inscripcions: 
Del 9 al 20 de febrer: 
de dilluns a divendres,  de 10 a 13 h   
de dilluns a dijous, de 16 a 19.30 h  
Per poder-se inscriure als cursos cal tenir 18 anys o 
tenir 16 anys i no haver fet l’escolarització obliga-
tòria a 
Catalunya.
Els alumnes que s’inscriuen per primera vegada a 
un curs han d’acreditar el nivell de coneixements 
de català mitjançant el certifi cat corresponent o bé 
fer una prova de col·locació durant el període de 
matriculació. 

Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
dilluns i dimecres de 16 a 17.30 h
Adreça:
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel.: 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat

La Rentadora

La Rentadora és un espai 
on trobaràs:
- Servei de promoció cultural
- Servei d’informació juvenil
Requisits generals:
Alumnes de totes les edats
Horari d’atenció al públic: 
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h

Informació i inscripcions:
C/ Campins, 24, 1r pis
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 28
Fax 93 867 03 36
larentadora@santceloni.org

Servei Municipal d’Ocupació

Orientació laboral
Assessorament en la creació d’empreses

Horari d’atenció:  
de dilluns a dijous  de  9 h a 13 h
dilluns i dimarts de  17 h a 19 h 
(Assessorament en la creació d’empreses, dilluns 
tarda tancat)

Altra informació:
Per apuntar-se al servei  cal demanar dia i hora 
prèviament

Adreça:
C/  Campins, 24.  Edifi ci El Safareig
Tel: 93 86412 00 
orientaciolaboral@santceloni.org
creacioempreses@santceloni.org

Centre Cívic Les Casetes

Servei en xarxa d’organització de tallers i formació. 
Recepció d’iniciatives, culturals i cíviques, d’entitats 
i persones. Punt de trobada ciutadana. Cessió 
d’espais. Consultes a Internet

Període d’inscripció a les activitats:
Variable en funció del taller. Informeu-vos al Centre 
Cívic . 

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h

Adreça: 
C/ Miquel Mateu, 6
08470 La Batllòria
Tel.: 93 847 01 59
lescasetes@santceloni.cat

Pla de transició al treball Sant Celoni 
(PQPI-PTT)

És una tipologia de programes de qualifi cació pro-
fessional inicial (PQPI), organitzat pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni i el 
suport del Fons Social Europeu, on trobaràs:
- Formació professional en un ofi ci.
- Formació pràctica en empresa.
- Formació bàsica per desenvolupar-te bé en un lloc 
de treball i per continuar formant-te.
I si vols, més endavant, formació perquè puguis 
obtenir el graduat en educació secundària.

Àmbit professional:
- Comerç i ofi cina.
- Instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas.

Requisits generals:
Joves de 16 a 21 anys que no han obtingut el títol 
de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.    

Adreça: 
C/ Santa Fe, 52, 2n 
Tel.: 93 864 12 22
a8960027@xtec.cat

Més informació:
Àrea de Cultura. Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel.: 93 864 12 13
Sobre les característiques del programa,  po-
deu  consultar el tríptic del Ptt en el  web de 
l’Ajuntament a www.santceloni.cat 

Centre Municipal d’Expressió 

Al Centre Municipal d’Expressió hi ha quatre blocs 
d’activitats: 
- L’Escola de Música: a partir de 4 anys i fi ns a l’edat 

adulta.
- L’Escola de Teatre: a partir de 6 anys i fi ns a l’edat 

adulta.
- La gestió d’espais: sales  per assajos o actes per 

a entitats, empreses privades o grups locals de 
música.

- Oferta complementària: cursos de diferent durada 
vinculats a les arts escèniques i a la creació artís-
tica        

Requisits generals:
Alumnes de totes les edats                  

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. 
Dilluns matí tancat.

Adreça: C/ Sant Josep, 18
Tel.: 93 867 40 89
centrexpressio@santceloni.cat

Biblioteca l’Escorxador
 
A més del Servei de Biblioteca 
Pública organitza activitats de foment de la lectura 
i també activitats per al creixement personal. Dins 
d’aquí s’emmarca el cicle de xerrades del Racó de 
Pares i Mares, dins el Pla Educatiu d’Entorn.

Horari d’atenció al públic:
tardes de dilluns a divendres 
de 2/4 de 4 a 2/4 de 9h
matins de dimecres i dissabtes 
de 10 a 1h

Adreça: 
Pg. de la Rectoria Vella, 10. 08470 Sant Celoni
93 867 33 13
b.st.celoni@diba.cat

Salut comunitària i consum

Prevenció i promoció d’hàbits saludables en salut 
comunitària per tal de garantir la seguretat i de 
millorar la qualitat de vida de les persones.
Programes d’informació, assessorament i educació 
per a les persones consumidores.

Cursos programats:
Cursos de formació per a persones manipuladores 
d’aliments

Requisits generals:
Persones majors de 16 anys

Període d’inscripció:
fi ns al 22 de gener

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Vacances d’estiu: tancat el mes d’agost

Adreça:
C/ Santa Fe, 52
Tel.: 93 864 12 24
salut.comunitaria@santceloni.org

Equipaments i serveis municipals

www.santceloni.cat
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Comunitat

Nous recursos per a la creació 
d’empreses al web municipal 
“Aprendre a Emprendre” és un nou espai de sensibilització, informació i orientació vers la 

creació d’empreses a través del web municipal (www.santceloni.cat). Hi trobareu informació sobre 

tràmits de constitució d’una empresa, preguntes més freqüents, monogràfi cs sobre gestió empre-

sarial, ajuts i subvencions, articles d’interès.... 

Aquest és un espai que neix amb la voluntat de ser didàctic, entenedor i d’intercanvi amb els 

emprenedors.

Podeu adreçar els vostres suggeriments, dubtes a creacioempreses@santceloni.cat o venir de di-

lluns a divendres de 9 a 13 h a l’edifi ci del Safareig, al carrer Campins, nº 24, de Sant Celoni (tel 

93 864 12 00).

Us hi esperem i ens llegim al Web!

Una setantena de persones al 25è aniversari del SAM

Engega el projecte 
Serveis socials 
més a prop 
És un servei d’informació i 
detecció a domicili per a persones 
majors de 80 anys que no tenen 
contacte amb cap servei social

A mitjans de novembre, l’Ajuntament de Sant 

Celoni en col·laboració amb la Diputació de 

Barcelona i el suport de Creu Roja, ha enge-

gat el projecte Serveis socials més a prop des-

tinat a les 600 persones majors de 80 anys de 

Sant Celoni i la Batllòria que no tenen contacte 

amb cap servei social.  Es tracta d’un projecte 

que pretén informar a domicili dels recursos 

socials de la població, detectar situacions de 

risc o vulnerabilitat, realitzar petites gestions 

relacionades amb prestacions de serveis soci-

als i afavorir la planifi cació de polítiques soci-

als, coneixent la situació de les  persones amb 

dependència. El treball es realitza per mitjà 

d’entrevistes domiciliàries concertades prèvi-

ament que es preveu realitzar en els propers 

dos mesos.

La jornada de dissabte va aplegar el serveis que 
tenen més relació amb el SAM i es va constatar 
l’entesa amb què treballen per atendre els 
infants del municipi

En els propers mesos es visitaran totes les 
persones majors de 80 anys que no tinguin 
contacte amb cap servei social

Emotiu acte de commemoració 
del Dia internacional contra la 
violència envers les dones
Dimarts 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones, la plaça de la Vila 

va acollir un emotiu acte de commemoració. L’acte va començar amb unes paraules de la regi-

dora de Comunitat, Laura Costa, la lectura d’un sentit escrit per part de la llevadora celonina, 

Maria Barlet i la cloenda per part de l’alcalde Francesc Deulofeu. Tot seguit hi va haver una 

encesa d’espelmes amb l’acompanyament d’un conjunt instrumental de l’Escola Municipal 

de Música i una performance organitzada per 

l’Associació dansa del ventre en record a les 

dones que han mort aquest any a l’Estat vícti-

mes de violència de gènere.  

Aquest només va ser un dels actes del programa 

de commemoració que ja van començar el 14 de 

novembre amb una taula rodona i van continuar 

amb una conferència/debat sobre el masclisme i    

l’obra de teatre El Cafè de la granota de Trocatea-

tre a benefi ci de la Casa d’Acollida Montseny.

El divendres 28 i el dissabte 29 de novembre, el Servei d’Assistència Multiprofessional (SAM) va 

celebrar 25 anys d’atenció als infants del municipi oferint un servei de logopèdia i psicoteràpia. 

El passi -i posterior debat- de la pel·lícula “Cobardes” de J. Corbacho, i l’endemà una jornada de 

treball, tot plegat sota el títol: “Dels fi lls als pares”, va aplegar una setantena de persones. 

El psicòleg i psicoanalista Eduard Tapias va conduir un interessant debat a partir de  la pel·lícula i 

va dirigir la mirada justament cap a allò que es diu i allò que no es diu entre pares i fi lls, és a dir, a 

allò que, volent o sense voler, es transmet dels uns als altres. 

Dissabte, a la Rectoria Vella, la jornada de treball va constar de dues parts. A la primera, el Dr 

Josep Monseny, psiquiatre i psicoanalista, va parlar del moviment que s’estava produint en les 

relacions entre pares i fi lls, a partir d’unes estructures familiars molt menys sostingudes en un pa-

triarcat, molt més “democràtiques”, però que encara no han trobat la manera de poder constituir 

un model de transmissió que no deixi els fi lls en la desorientació dels seus capricis, i als pares en 

el desconcert d’una autoritat (responsabilitat) que no es reconeixen. La segona part consistia en 

una taula rodona amb la intervenció dels serveis que més relació tenen amb el SAM (EAP, CDIAP, 

escoles, Serveis socials de l’Ajuntament), que va deixar constància de l’existència d’una xarxa entre 

els diferents professionals, d’una riquesa i bona entesa remarcables.

La plaça de la Vila va acollir el dia 25 de 
novembre un emotiu acte de commemoració
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Entorn

Obres 
d’urbanització 
del carrer Prim 
Amb la urbanització del carrer Prim continua 

el procés de conversió a zona de vianants 

dels carrers del nucli del municipi: s’enllaçarà 

el centre comercial del carrer Major i la plaça 

de la Vila amb la carretera Vella. El projecte 

d’urbanització contempla l’adequació del 

carrer a l’ús actual de vianants, amb un 

paviment continu de tipus llamborda i a 

un sol nivell. S’adaptaran les instal·lacions, 

s’arranjarà el cablejat per façana i se substituirà 

el clavegueram unitari actual i la xarxa existent 

d’abastament d’aigua de PVC.

El Centre per a la petita 
infància i família, 
a punt per obrir!
Les obres de construcció del Centre per a la petita infància i família al costat del Parc de la Rectoria 

Vella,  ja han acabat. A partir del mes de gener, l’edifi ci acollirà l’Escola Bressol Municipal EL 

Blauet a la planta baixa i al primer pis s’hi traslladaran dos serveis vinculats a la infància:  el Servei 

d’Assistència Multiprofessional (SAM) que actualment està al carrer Santa Fe, 52 i el Centre de 

Desenvolupament Intantil i Atenció Precoç (CDIAP) situat fi ns ara a l’edifi ci de la Mútua. 

Com a tret diferencial de l’edifi ci destaca la placa fotovoltaica amb uns 208 panells de vidre, 60 dels 

quals de color, amb una superfície de captació d’uns 210 m2 i una potència 9,3 kW.

Actualments s’està reurbanitzant el tram del carrer Pere Ferrer situat davant del Centre per potenciar 

l’ús de vianants i reduir el perill pels usuaris del centre.

L’Escola Bressol Municipal El Blauet comença 
el 8 de gener
L’Ajuntament ja ha contractat l’equip de professionals per tal de garantir que el proper 8 de gener 

l’Escola Bressol Municipal El Blauet, pugui començar. Es tracta d’un projecte innovador, de qualitat, on els 

pilars bàsics seran els infants, les famílies i l’entorn. Durant el mes de desembre l’equip educatiu s’està 

reunint amb els pares i mares per engegar aquest engrescador projecte en comú.

Reparació de 
l’ermita de Sant 
Llorenç de Vilardell 
L’Ajuntament ja disposa del projecte de 

reparació de l’ermita de Sant Llorenç de 

Vilardell. El projecte preveu bàsicament arreglar 

l’estructura de l’edifi ci i tractar els paviments 

i paraments interiors i exteriors. També es 

proposa enderrocar els coberts annexos a 

l’edifi ci per donar rellevància al conjunt. 

L’obra té un pressupost de 203.220,24 euros i 

afecta una superfície aproximada d’uns 150 m2 

construïts.

Noves obres de 
millora al Casal de 
la Gent Gran 
Han començat les obres d’adequació del Casal 

de la Gent Gran que duraran uns tres mesos. A 

l’entrada del carrer Major s’hi instal·larà una 

porta automàtica, se  senyalitzaran els graons 

de l’escala, i se substituirà la barana per una 

adaptada a la normativa de seguretat. A més, 

les obres també serviran per condicionar la 

sala polivalent de la primera planta. D’acord 

amb els responsables del centre, els treballs 

es programaran per evitar al màxim les 

molèsties als usuaris. A prinicipis d’any, a 

més, es farà un pla de millores per els quatre 

propers anys. 

A l’entrada del carrer Major s’hi instal·larà una 
porta automàtica

S’adequarà el carrer amb un paviment 
continu de tipus llamborda i a un sol nivell

El projecte preveu arreglar l’estructura de 
l’edifi ci i tractar els paviments i paraments 
interiors i exteriors
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Espai públic

En marxa un nou paquet 
de millores en accessibilitat 
als carrers
Després d’un bon grapat d’actuacions que s’ha dut a terme durant el 2008, el mes de gener 

proper començarà un nou bloc d’intervencions a l’espai públic, que seguint les indicacions del 

Pla d’Accessibilitat de Sant Celoni (2004), permetrà continuar millorant la comoditat, seguretat 

i mobilitat a peu pels carrers de la vila. En concret, es tracta de les següents actuacions: cruïlla 

carrer del Campins amb el de Germà Emilià; cruïlla del carrer de Campins amb el de Santa Tecla; 

cruïlla del carrer Major amb el de Santa Tecla; cruïlla del carrer de Ramis amb del Passeig dels 

Esports; carrer de Balmes a tocar amb el de Germà Emilià; carrer de Sant Martí amb el de Balmes; 

carrer de Sant Martí amb plaça Comte del Montseny; carrer de Bruc amb Pere IV. 

Si bé queden molts punts per atendre fi ns assolir un Sant Celoni plenament accessible, aquest 

paquet ha tingut present la incidència en la proximitat amb equipaments que tenen forta 

concurrència de persones: centres 

educatius (CEIP Puigdollers i Col·legi 

la Salle; CEIP Pallerola; Escola Bressol 

Municipal el Blauet); equipaments 

cívics (Casal de Gent gran i Ateneu); 

equipaments de salut (Hospital, Cap, 

Residència geriàtrica Verge del Puig). 

La intervenció a les rodalies d’aquests 

instal·lacions permet confi gurar 

itineraris més segurs i amplis. A la 

Batllòria s’ha previst pavimentar  

l’entorn de la xemeneia de can Pàmies 

i del Safareig.

L’Avinguda Pau 
estrena voreres i 
paviment
A fi nals de novembre ha fi nalitzat el procés 

d’adequació de voreres i paviment a l’avinguda 

de la Pau. La intervenció ha permès millorar 

l’accessibilitat, la seguretat i el caire d’eix 

comercial del tram comprès entre els carrers 

de Diputació, Vallès i Germà Julià. 

Endreça de 
parterres, 
rotondes i places
Aprofi tant el fi nal de la tardor i l’arribada de 

l’hivern, s’ha iniciat l’endreça de diferents 

parterres, rotondes i places del municipi. En 

concret, s’han fet feines de neteja, eliminació 

d’herba, d’exemplars morts o en mal estat i 

s’han plantat arbusts, plantes baixes i reptants. 

D’aquesta manera s’han recuperat alguns 

parterres que estaven envellits.

En el parterre de la part baixa de la plaça Comte 
del Montseny s’han plantat teixos i juniperus

Les millores aporten comoditat i seguretat
en la movilitat per la via pública

La intervenció ha millorat l’accessibilitat  i 
seguretat de carrer
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Espai públic

Seguretat ciutadana

Adopció 
d’animals: 
un gest cívic 
i solidari
L’Ajuntament de Sant Celoni té l’obligació per 

Llei de recollir els gats i gossos que es troben 

abandonats. Aquesta acció suposa que aquests 

animals restin en un centre que faci funcions 

d’acollida. No obstant, el millor per ells és tro-

bar persones que els vulguin adoptar. Si hi te-

niu interès adreceu-vos a l’Ajuntament: Àrea 

d’Espai públic. Telèfon 93 864 12 16. Carrer 

Bruc, 26, de 8 a 15 h).

De moment aquí podeu veure els nous candi-

dats a trobar família!

Després de la campanya informativa 

d’aquest estiu sobre la presència dels 

animals de companyia al carrer, aquest 

mes de gener la Policia local iniciarà la fase 

sancionadora.

En aquest sentit, es recorda a tots els 

propietaris i propietàries el principal 

contingut de l’ordenança dels animals de 

companyia que, a grans trets, estableix el 

següent:

• És obligatori identifi car i censar els animals 

de companyia. Els propietaris dels animals 

els han d’inscriure en el Cens municipal 

d’animals domèstics de companyia en el 

termini màxim de tres mesos a partir de 

la data de naixement, adquisició o canvi 

de residència de l’animal així com la 

comunicació per mort, desaparició o cessió 

(Ofi cina d’Atenció Ciutadana).

• Els propietaris d’un gos potencialment 

perillós han de disposar de la corresponent 

llicència administrativa.

• A la via pública els gossos han de portar 

corretja o cadena i collar amb la xapa 

censal del Cens Municipal.

• Els animals de perillositat raonablement 

previsible, ja sigui per la seva naturalesa o 

característiques, estiguin o no catalogats 

com a potencialment perillosos, han de 

circular amb morrió.

• Les persones que condueixen un gos per la 

via pública són responsables de recollir els 

excrements i dipositar-los a les papereres 

disposades específi cament per aquest ús o 

als contenidors de rebuig.

• Queda prohibida la presència d’animals 

domèstics en parcs infantils i zones de joc.

• Queda prohibit alimentar els animals a la 

via pública, parcs, solars o altres espais, 

incloses les aus urbanes.

L’Ajuntament gestiona un colomar 
municipal per controlar la colònia
El mes de novembre s’ha fet el control veterinari anual

Durant el mes de novembre s’ha fet el control veterinari anual a la colònia de coloms que viu al 

colomar municipal situat al carrer Santa Fe número 52.  Amb l’existència d’aquest colomar, que 

va començar a funcionar l’any 2000, s’aconsegueix fer un control sanitari anual, així com higiènic 

i de reproducció. Així doncs, els coloms reben una alimentació adequada i equilibrada, tenen uns 

espais de descans i reproducció nets que no produeixen molèsties als veïns, i passen per un con-

trol veterinari anual. Totes aquestes accions garanteixen un estat de bona salut de la colònia i les 

mínimes molèsties a la població. 

L’any 1997 l’Ajuntament de Sant Celoni va elaborar el Pla d’acció de control  i gestió de les poblacions 

de coloms a Sant Celoni, que va servir per caracteritzar la població dels coloms al nucli urbà i per en-

degar un programa de control i gestió. D’entre els treballs que es van dur a terme hi havia la cons-

trucció i gestió d’un colomar controlat a les dependències municipals al carrer Santa Fe 52, i que va 

permetre traslladar les colònies de can Ramis i de l’Església, que eren les més problemàtiques.

La Fundació Acció Baix Montseny és l’encarregada de fer els treballs periòdics de neteja i alimen-

tació, mentre que el seguiment de la gestió es fa directament des de l’Ajuntament. Durant aquest 

mes de novembre una empresa especialitzada s’ha fet el control veterinari.

Colmar municipal situat al carrer Sant Fe 52 El control sanitari anual garanteix la bona salut 
de la colònia

La Policia Local endega la fase sancionadora de la campanya per 
ordenar la presència d’animals de companyia al carrer
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Sostenibilitat

€

Desenvolupament

El creixement de l’activitat comercial en aquestes 
dates nadalenques fa necessari extremar les 
mesures de seguretat per evitar que es cometin 
delictes. A continuació us facilitem un seguit de 
consells que us poden orientar de forma genèrica. 
Trobareu més informació a www.santceloni.cat

Durant l’horari comercial
• No acumuleu diners a les caixes enregistradores, 

buideu-les sovint.

• Durant el dia, és convenient que efectueu ingressos 
regulars a les entitats bancàries. Feu-ho amb 
discreció i adoptant totes les mesures de seguretat 
possibles. 

• Instal·leu xips de seguretat als productes

• En determinats comerços pot ser convenient 
instal·lar un circuit tancat de televisió. 

• Els sistemes d’alarma han d’estar connectats a una 
Central Receptora d’Alarmes (CRA).

Al vostre negoci

• Els treballadors/res  només han de conèixer aquell 
àmbit de la seguretat que els pertoca o els pot 
afectar (s’ha de defi nir el grau de coneixement de 
la seguretat de l’establiment, en funció del grau de 
responsabilitat).

• Si no disposeu de vigilant de seguretat, 
designeu persones de màxima confi ança que 
es responsabilitzin de connectar els sistemes de 
detecció.

• Tingueu controlat el nombre de claus dels panys i 
les persones que en disposen.

Amb les targetes de crèdit
• Recordeu les targetes de crèdit són personals i 

intransferibles.

•  Al fer l’operació comercial actueu amb 
responsabilitat: confronteu sempre les dades del 
titular amb la documentació identifi cativa del 
client/a. No accepteu excuses de parentiu ni altres 
arguments.

• Davant qualsevol irregularitat, aviseu a l’encarregat 
o al servei de seguretat. En cas de no disposar-ne, 
aviseu amb discreció la policia.

• Eviteu qualsevol tipus de confrontació. Si el client 
es mostra dialogant o sorprès actueu amb tota 
naturalitat amb la voluntat d’aclarir l’afer. Malgrat 
aquesta actitud, fi xeu-vos amb les característiques 
físiques, vehicle.. per si marxa sense esperar el 
servei de seguretat.

Amb els bitllets

• Comproveu sempre les mesures de seguretat i les 
particularitats que presenten els bitllets d’euro. 

• Si creieu que un bitllet és fals, no l’accepteu, 
retingueu-lo i aviseu el servei de seguretat de 
l’establiment o la policia. No inicieu una discussió, 
comuniqueu a la persona que aparentment el 
bitllet és fals i que segurament ha estat objecte 
d’una estafa. 

• Fixeu-vos amb les característiques físiques, vehicle... 
per si marxa sense esperar el servei de seguretat.

El Mercat municipal Sant Martí organitza 

per aquest Nadal un sorteig de 5 paneres. Per 

participar-hi, cal omplir les butlletes de partici-

pació que lliuraran les parades del mercat als 

clients que realitzin compres des de la primera 

setmana de desembre fi ns el dia 22 de desem-

bre. El sorteig dels números guanyadors tindrà 

lloc al mercat el dimarts 23 de desembre. 

Durant aquestes festes de Nadal, el mercat 

obrirà el dissabte 6 de desembre al matí i el 

dimecres 24 al matí i a la tarda per tal de fa-

cilitar als clients la realització de les compres 

nadalenques.

Renolit patrocina la renovació de les 
cobertes del Mercat municipal
L’empresa celonina Renolit Iberica SA ha realitzat durant el mes de novembre l’arranjament de la 

teulada del Mercat municipal de Sant Celoni sense cap cost per l’Ajuntament. A les quatre cobertes 

planes del mercat, s’han instal·lat làmines plàstiques fabricades per l’empresa Renolit i que soluci-

onaran els problemes de degoters que patia aquest equipament municipal. El cost total de la imper-

meabilització és de més de 18.000 euros.

Sant Celoni Comerç va encetar la campanya de Nadal el 6 de desembre amb  la majoria d’establi-

ments adherits oberts i obsequiant als seus clients amb una tassa de xocolata amb xurros. Aquest 

dia va servir també per estrenar la il·luminació nadalenca de baix consum, que com l’any passat, 

l’Ajuntament ha instal·lat a la plaça de la Vila de Sant Celoni i a la plaça de l’Església de la Batllòria. 

A més la UBIC ha posat petits arbustos davant dels establiments associats. 

Per aquestes festes, els botiguers i comerciants també reparteixen cartes als Reis 

Mags d’Orient per tal que els més petits la puguin omplir i lliurar al campament 

Reial que hi haurà a can Ramis. L’any passat Sant Celoni Comerç ja va estrenar 

les targetes regal que aquest any manté i amplia. 

Com cada any, organitza el sorteig de Nadal, amb un primer premi de 300 

euros al mes durant un any en vals de compra per gastar a les botigues ad-

herides, un segon premi de 150 euros al mes i un tercer de 50 euros al mes. 

La campanya durarà fi ns el dissabte de 10 gener a les 18.00 hores que serà 

quan es farà el sorteig a la plaça de la Vila. Per participar només cal com-

prar a qualsevol establiment adherit i demanar les butlletes de participació.

Consells de seguretat als comerços

Policia local 
092

93 864 12 17 

Mossos d’Esquadra 
088

Campanyes de Nadal de Sant Celoni Comerç 
i del Mercat municipal
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CulturaSostenibilitat

Inici dels treballs per a l’elaboració del pla 
d’adequació de la il·luminació exterior
L’Ajuntament de Sant Celoni ha començat els treballs que han de permetre disposar d’una radio-

grafi a de la incidència de l’enllumenat públic. Es tracta de diagnosticar la contaminació lluminosa 

i establir un pla d’actuació que permeti adaptar-se a la normativa vigent.

S’està treballant en la defi nició dels nivells lluminosos, d’uniformitat i de prestació necessaris a 

assolir, en funció de les característiques diferenciades de cada espai urbà, garantint un nivell de 

servei adequat que permeti:

• l’harmonització i l’equilibri de les diferents àrees urbanes, evitant desigualtats

• la millora de les condicions de seguretat i qualitat de vida del ciutadà.

• l’acomplir dels criteris fi xats per la Normativa de Contaminació Lluminosa.

• l’optimització dels consums (millora de l’efi ciència energètica de l’enllumenat)

Una normativa que també afecta a l’enllumenat exterior de titularitat privada
La normativa vigent estableix que amb caràcter general en horari de nit: a partir de les 22 hores 

UTC (Temps Universal Coordinat) i fi ns a la sortida del sol, només és permès el funcionament de 

rètols lluminosos que compleixin una funció informativa necessària de localització de serveis (far-

màcies, transport públics, hotels, benzineres, ...), i únicament mentre es doni el servei. No s’admet 

el funcionament en horari de nit de rètols de caràcter comercial i/o publicitari. Tanmateix l’Ajunta-

ment podrà establir períodes especials d’il·luminació ornamental.

La qualitat de l’ambient nocturn és responsabilitat de tothom. 

Sant Celoni amb 
la setmana de 
l’energia
La setmana del 20 al 26 d’octubre es va cele-

brar a Catalunya la setmana de l’energia amb 

la programació de diverses activitats i la difu-

sió de consells per a estalviar energia amb la 

campanya “Jo estalvio, Ella estalvia, Tu estal-

vies energia?”

A Sant Celoni es va organitzar un curs de sen-

sibilització - taller per als conserges de les es-

coles i els peons dels equipaments esportius 

que va tenir per objectiu refl exionar al voltant 

del consum d’energia als edifi cis municipals i 

les bones pràctiques a aplicar.

Com a resultat del taller es van posar en pràc-

tica les bones pràctiques identifi cades a dos 

equipaments l’Ateneu-Centre Municipal d’Ex-

pressió i el CEIP Pallerola assolint-se un estalvi 

important.

L’Ateneu i al Safareig: 
ofi cialment sostenibles
L’Ajuntament es compromet a continuar implantant el sistema 
de gestió ambiental EMAS a d’altres equipaments 

La Directora General de Qualitat 

Ambiental de la Generalitat, Maria 

Comellas va lliurar divendres 14 

de novembre el certifi cat de regis-

tre del sistema de gestió ambiental 

EMAS al Safareig i a l’Ateneu-Cen-

tre Municipal d’Expressió. Durant 

l’acte, l’alcalde Francesc Deulofeu, 

va anunciar el compromís de con-

tinuar implantant aquest sistema 

a d’altres equipaments municipals 

que ja ha començat amb la Biblio-

teca l’Escorxador. 

La política d’incorporació de cri-

teris de sostenibilitat en la gestió 

municipal ha portat a l’Ajuntament de Sant Celoni a implantar un sistema de gestió ambiental en 

aquests dos equipaments municipals d’acord amb la Norma ISO 14.001 i el Reglament europeu 

EMAS.

El Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS) és un sistema voluntari de gestió 

ambiental que permet a les organitzacions, tant públiques com privades, avaluar i millorar el seu 

comportament ambiental amb la integració de criteris ambientals en la seva política i la seva 

gestió ambiental. El Safareig i l’Ateneu – Centre Municipal d’Expressió van iniciar la implantació 

del sistema el març del 2006 i dos anys més tard aquests equipaments han estat acreditats pel 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb les certifi cacions 

mediambientals ISO 14001 i EMAS.

Un Nadal 
sostenible? 
sí, és possible
Ampolles, cartró i paper de regal són els 

principals residus que es generen durant 

aquestes festes. Per això mateix, el Nadal és 

un bon moment per començar a ser cons-

cients de la necessitat del reciclatge. D’altra 

banda, les lluminàries dels carrers i de les 

llars, els arbres de Nadal i l’ornamentació 

nadalenca suposen una despesa econòmi-

ca, ecològica i energètica important. Aplicar 

conceptes de sostenibilitat i estalvi energè-

tic a les nostres accions no és sinònim de 

deslluïment sinó, més encara que en altres 

èpoques, exemple de responsabilitat vers el 

medi ambient. 

Voleu desitjar un Nadal i 
Any Nou sostenibles? 
Doncs, visiteu el web www.santceloni.cat 

i podreu trobar recomanacions i idees.

Personal dels dos equipaments van rebre el certifi cat de mans 
de la directora Deneral de Qualitat Ambiental de la Generalitat
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Esports

20 equips d’arquers 
al Trofeu Vila de 
Sant Celoni 
Diumenge 9 de novembre el Club Arc Sant 

Celoni va organitzar la desena edició del 

Trofeu Vila de Sant Celoni amb un important 

èxit de participació i d’organització. Els vint 

equips previstos (deu d’arc instintiu i deu d’arc 

compost), necessaris per a omplir el pavelló 

municipal ja s’havien inscrit tres setmanes 

abans i molts equips es van quedar a fora per 

manca d’espai. L’esdeveniment és, fi ns ara, 

l’únic d’aquest tipus que es fa a tot l’Estat: una 

competició per equips de tres arquers cada 

un que s’enfronten tots contra tots en sistema 

de lliga. La dinàmica que l’envolta, així com 

la limitació del temps per a llençar totes les 

fl etxes i les penalitzacions per incompliment 

del reglament, fan que aquesta competició 

sigui especial.

El patinatge celoní entre els primers del món
La secció de patinatge artístic del Club Patí Sant Celoni continua entre els primers del món. El 15 de novembre passat va aconseguir el segon lloc en 

el Campionat Mundial en l’especialitat de Show conjunts que es va disputar el 15 de novembre a Kaohsiung, a Taiwan. Les patinadores no van poder 

revalidar el títol de campiones però per molt poc. Dels cinc jutges que componien el jurat, tres van valorar el muntatge amb un 9,3 i dos amb un 8; 

aquestes dues puntuacions més baixes van donar avantatge a l’equip italià que va aconseguir el primer lloc. En qualsevol cas, l’equip ha aconseguit 

novament posar Sant Celoni entre els primers del món! 

Karateques celonins 
aconsegueixen grans èxits esportius 
Dissabte 22 novembre va tenir lloc el Campionat de Karate en les categories cadet i junior 

(15 a 17 anys) amb uns excel·lents resultats pels esportistes celonins que permetran al Club Karate 

Just portar 5 alumnes als propers Campionats d’Espanya. Minerva, David i Joan Francesc formen 

part des de fa 7 anys de la selecció catalana de Karate  amb qui han participat en diferents campio-

nats estatals i Elisabet i Vanessa s’hi sumaran aquest any. 

FOTO: De dreta a esquerra: Joan Just Sensei, Minerva Balanyà, Vanessa Pulido, David Pou, Joan Francesc 
Barril, Elizabet Peabody i Jordi Boix

El Centre Municipal d’Esports Sot de les Grano-

tes organitzarà pel 29 de desembre una mara-

tó d’espinning benèfi ca. Començarà a les 6 de 

la tarda, acabarà a les 10 de la nit i està oberta 

a tothom que hi vulgui participar, siguin o no 

socis. La classe marató serà seguida i els usu-

aris podran estar-s’hi l’estona que ho desitgin, 

ja sigui mitja hora, una hora o tot seguit. L’únic 

requisit per participar-hi és que els participants 

han de portar una joguina nova. Un cop s’ha-

gin recollit totes les donacions s’entregaran a 

Creu Roja. Tothom que vulgui col·laborar amb 

la marató solidària del Centre Municipal d’Es-

ports Sot de les Granotes ja pot donar la seva 

joguina a la recepció de la instal·lació.

Patinadores i representants del club van assistir el 5 de desembre 
a una recepció ofi cial a l’Ajuntament.

Marató d’espinning solidària 
al Sot de les Granotes

Imatge de l’equip guanyador en un dels darrers campionats
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Habitatge

500 mil euros en ajuts tramitats al lloguer
L’import total dels ajuts tramitats per l’Ofi cina Local d’Habitatge durant l’any 2008 és de 533.903 euros i el nombre total de 

sol·licituds tramitades és de 323. El que signifi ca que amb un any s’ha multiplicat per quatre tant l’activitat com l’import dels ajuts.

2006 2007 2008 *

AJUTS PERSONALITZATS 4 18

RENDA BÀSICA EMANC. 143

AJUTS AL LLOGUER 11 89 162

TOTAL AJUTS TRAMITATS 11 93 323

Hi ha tres tipus d’ajuts per al pagament del lloguer:

- Ajuts al pagament del lloguer per a persones amb rics d’exclusió social. És un ajut que es calcula tenint en compte la renda (import) de lloguer 

pagat  en relació amb els ingressos i nombre de membres de la unitat de convivència. És un ajut de la Generalitat i és una partida pressupostària limi-

tada. Dels 162 ajuts tramitats al 2008, 14 no han estat acceptats a tràmit, dels 148 restants (91,3%) 75 estan resolts favorablement o amb proposta 

de resolució favorable ( 50,68%) quedant 73 expedients a tràmit pendents d’aprovació per part de la intervenció (49,33%). La convocatòria del 2008 

està tancada i es preveu que a principis d’abril s’obri la convocatòria pel 2009.

- Renda bàsica d’emancipació. És un ajut de 210 euros mensuals per a joves entre 22 i 30 anys. Es va iniciar al gener de 2008 i la convocatòria està 

oberta durant tot l’any per part del Ministerio de la Vivienda.

- Ajuts personalitzats a l’allotjament. Són ajuts per evitar el desnonament per impagament de rebuts de renda del lloguer o bé de quotes hipotecàries. 

La convocatòria de 2008 va fi nalitzar el 30 de novembre i es preveu que a principis de maig la Generalitat de Catalunya obrir la convocatòria pel 2009. 

Tots aquests ajuts es poden tramitar des de l’Ofi cina Local d’Habitatge, tret de l’Ajut personalitzat a l’Allotjament que és tramita des de l’Àrea de

Comunitat (c/Santa Fe, 52).

ANY IMPORT INCREMENT ABSOLUT

2006 20.307,12 euros     20.307,12 euros

2007  140.587,48 euros   120.280,36 euros

2008 533.903,37 euros    413.623,01 euros 

AJUTS AL LLOGUER ANY 2006 ANY 2007 ANY 2008 *

Nº Sol·licituds 11    89   162   

Sol·licituds favorables 9    57    

Sol·licituds desfavorables 2    32    

Total € Sol·licitat    20.307,12 €  135.281,20 €  323.144,03€ 

Total € Concedits    20.307,12 €  129.525,72 €  

Total € Denegats               -   €      5.755,48 €  

AJUTS PERSONALITZATS ANY 2007 ANY 2008 *

Nº Sol·licituds 4    18

Total € Sol·licitat  5.306,28 € 27.219,34 € 

RENDA BÀSICA D’EMANCIPACIÓ ANY 2008*

Nº Sol·licituds 143

Total € Sol·licitat 183.540,00 € 

Ofi cina Local d’Habitatge
Atenció presencial: Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h i dimarts i dijous de 17 a 19 h a El Safareig

Per correu electrònic: habitatge@santceloni.cat
Tancat del 24 de desembre al 6 de gener, ambdós inclosos.
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EntornSubvencions

Ajuts 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 benefi ciaris:
-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
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Sol·licitud del Títol de família nombrosa Indefi nit

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

OAC
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Sol·licitud i revisió de grau de disminució Indefi nit Totes les persones en necessitat de reconèixer 
el seu grau de disminució

Àrea de Comunitat
OAC

Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 
Ciutadania

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

prestacions vinculades Indefi nit
Persones amb problemes de dependència 

vinculats a la mobilitat

Àrea de Comunitat
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Sol·licitud de prestació econòmica per al 
manteniment de les despeses de la llar dels 

cònjuges o familiars supervivents
Indefi nit

-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.

Àrea de Comunitat 
OAC

Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 
Ciutadania

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

OAC
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Renda bàsica d’emancipació Durant tot l’any Joves llogaters de 22 a 30 anys Ofi cina Local d’Habitatge

Programa de cessió d’habitatges 
desocupats

Durant tot l’any Propietaris d’habitatges Ofi cina Local d’Habitatge
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Noves tecnologies

L’Ofi cina d’Atenció Ciutadana de la Batllòria està situada al carrer Miquel Mateu, 
6 (Les Casetes) i algunes les gestions que podeu tramitar en aquesta ofi cina són:

• Alta en el Padró d’habitants, canvis de domicili o sol·licitud de volants / 
certifi cats d’empadronament.

• Sol·licituds de Subvenció / fraccionament IBI, Bonifi cació taxa 
d’escombraries

• Lliurament targeta bus urbà per a la gent gran

• Ocupació via pública (tancament de carrer, talls de carrer, reserva 
d’aparcament, càrrega i descàrrega)

• Tramitació ajuts serveis socials, vacances per a la gent gran.

Tanmateix us podeu adreçar a l’OAC de la Batllòria per demanar qualsevol 
informació que us interessi sobre el municipi.

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9:30 h a 13:30 h i el seu 
telèfon de contacte és el 93 847 01 59.

Espai Obert

Més de 120 
persones ja tenen 
el seu certifi cat 
digital idCat 
Fa dues setmanes que l’Ofi cina d’Atenció Ciu-

tadana ha començat a repartir els clauers id-

Cat de forma gratuïta i ja n’ha expedit més de 

120 a ciutadans del municipi, de Palautordera, 

Llinars o Sant Pere de Vilamajor. Aquest certi-

fi cat és un clauer USB on s’emmagatzema la 

signatura digital de manera segura i pràctica i 

permet als usuaris fer operacions amb les ad-

ministracions com si ho fessin presencialment. 

Podeu trobar tota la informació sobre aquests 

certifi cats digitals tant a l’OAC (C/ Campins, 

24) com al web www.idcat.net Us hi esperem!

Agraïment de Catalunya 
contra el Càncer 
En motiu del Dia Mundial de Càncer de 
Mama que enguany va ser diumenge 19 
d’octubre, tots hem estat units per uns 
llacets roses que servien per conscienciar 
sobre la malaltia i així poder seguir amb el 
lema “Molt x viure”.

El nostre agraïment a totes les voluntàries 
que han col·laborat posant el llaç a la 
solapa; també el nostre sincer agraïment, 
als Bastoners del Casal Quico Sabater, als 
gegantons de les escoles La Salle, Cor de 
Maria i l’escola Soler de Vilardell que van 
fet gaudir grans i petits amb l’animació i 
ballada a la plaça de la Vila.

El dia 21, la Dra. Blanca Farrús, oncòloga de 
l’Hospital Clínic de Barcelona, en substitució 
del Dr. Biete que per raons de feina no va 
poder venir, va fer una magnífi ca xerrada 
sobre el càncer de mama i els seus avenços 
científi cs.

L’objectiu principal de tot plegat era 
conscienciar a la ciutadania de la 
importància que té la detecció precoç en 
aquest tipus de càncer. 

Catalunya Contra el Càncer
Junta Local de Sant Celoni

Ajuntament i UBIC feliciten 
Pinsos Montplet pel seu 
centenari
Aquest matí, l’alcalde Francesc Deulofeu, 
el regidor de Desenvolupament, Marià 
Perapoch i el president de la Unió de 
Botiguers, Jordi Gener han felicitat a Pinsos 
Montplet pel seu centenari. Una primera 
recepció a l’Ajuntament els han lliurat una 
fotografi a d’inicis dels anys 50 de la botiga 
d’abans Ca l’Aiana, ubicada al carrer major 
passada la plaça del Bestiar. El pare i les dues fi lles que continuen el negoci han recollit el 
reconeixement. La UBIC els ha lliurat un record i un diploma.

La 9a edició del Voluntariat 
per la llengua aplega gairebé 
60 persones
Més de 50 persones participen a la 9a edició 
del programa Voluntariat per la llengua que va 
començar la primera setmana de novembre. 
Les parelles es van presentar en un acte en 
què va intervenir el regidor de Cultura, Jordi 
Cuminal, que va agrair la col·laboració de tots 
els participants i va encoratjar els aprenents a 
millorar els coneixements de la llengua. L’objectiu del programa és que les persones que 
volen llançar-se a parlar en català en trobin d’altres amb qui poder-lo practicar. D’altra 
banda, les persones que habitualment usen el català perceben que no sempre cal canviar de 
llengua quan conversen amb una persona que li pugui costar de parlar en català perquè pot 
ser que n’estigui aprenent. D’aquesta manera es fomenta la convivència i la cohesió social 
i es contribueix a fer del català la llengua comuna de la societat en un context de diversitat 
cultural. Aquesta edició, la novena a Sant Celoni des que es va engegar el programa l’any 
2004, és la que compta amb més participació i s’acabarà al febrer de 2009.

OAC de la Batllòria
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Partits polítics
Cada cop són més els Ajuntaments catalans que estan aixecant 
la seva veu en contra dels projectes de les Àrees Residencials Es-
tratègiques (ARES) impulsades per la Generalitat de Catalunya i 
que a Sant Celoni compten amb el recolzament de CiU( malgrat 
que al Parlament de Catalunya aquest grup parlamentari hi hagi 
votat en contra).Municipis com La Roca del Vallès, Manlleu, Ba-

nyoles, Torroella de Montgrí, Santa Coloma de Gramanet, entre d’altres, han expressat en 
els darrers dies la seva oposició als projectes d’ ARES que també els afecten i han expressat 
el seu desacord al no poder decidir el seu model de creixement urbà, econòmic i social i 
ser una sortida precipitada per als grans promotors en moments de crisi immobiliària.
A Sant Celoni, a Can Riera de l’Aigua, en un primer moment s’hi volien construir 1270 
habitatges. Sortosament, un equip d’ambientòlegs va  emetre un informe en el que 
desaconsellava la construcció immediata de tants habitatges a la zona del Pertegàs. La 
incidència, només d’entrada, en el medi ambient i en la mobilitat de veïns i veïnes, era 
desmesurada. A resultes d’això, el projecte ha rebaixat de 1270 a 542 habitatge les seves 
previsions inicials. La diferència, com qui no vol la cosa, és de 700 habitatges. A la vista 
d’aquest canvi, se’ns planteja l’interrogant de quina planifi cació hi ha darrere del projecte, 
amb quins criteris de racionalitat es prenen les decisions.
A data d’avui, el projecte de l’ARE continua endavant. CiU defensa l’ARE en base a tres 
arguments: que serviran perquè la gent pugui accedir a l’habitatge ,perquè així tindrem 
nou hospital i perquè suposa progrés. Amb relació al primer, dir que només 298 habitat-
ges seran de protecció ofi cial i , com estem veient dia rera dia, això no és garantia de res. 
Moltes promocions d’habitatges de protecció ofi cial de compra queden sense adjudicar 
perquè no es poden pagar. Amb relació al segon, relatiu a l’hospital, recomanem consul-
tar la pàgina web:http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/plans/directors/urbanistics/
pdu_ares_valles_oriental.jsp. 
A la Memòria del Projecte (pàg7) hi consta textualment que la Generalitat no assumeix 
els costos dels equipaments educatius ni sanitaris. Si es tractava d’aconseguir els terrenys 
necessaris per l’hospital, no calia un ARE, abans ja s’estava treballant per tenir-los. La CUP 
és la primera interessada en que Sant Celoni tingui el nou hospital. L’hospital l’hem de 
fer, i tant que sí, i per això treballarem amb insistència, però no ho hem de condicionar a 
l’ARE. El Sr. Pere Solà, Director General d’Urbanisme de la Generalitat, fa dos dies, quan 
presentava un projecte d’ ARE a Ripoll va admetre que donat els elevadíssims costos 
d’urbanització de les ARES, els terminis d’execució seran els “que el mercat permeti”. Al 
municipi de Valls per exemple, ja se’ls ha dit que trigaran anys a urbanitzar la zona. Per 
tant, cal que nosaltres continuem treballant per aconseguir els terrenys perquè la Gene-
ralitat, avui, no té diners per tirar endavant aquests projectes. Estem segurs que ens els 
pròxims dies això serà una evidència.
Pel que fa al progrés d’un municipi, ens sembla més encertat mesurar-lo funció dels serveis 
als que poden accedir els seus veïns i veïnes i no en funció de construir més o menys. 

CUP Sant Celoni  - www.santceloni.cup.cat - santceloni@cup.cat

A favor de Sant Celoni!

El dia 25 de gener de 2009 se celebrarà la consulta po-
pular sobre l’ARE a Can Riera de l’Aigua. És un projecte 
molt important per al nostre municipi. És un projecte a 

favor de Sant Celoni i, per això, des de Convergència i Unió us demanem que 
hi aneu a donar suport.

L’ARE de Can Riera de l’Aigua és un projecte:

1. A favor de nous equipaments sanitaris: nou hospital i nova residència 
per a gent gran.

2. A favor de nous equipaments educatius: nou centre d’educació se-
cundària, que farà que els nens i nenes del Pallerola no hagin d’anar a 
l’Institut fi ns als 16 anys, i no als 12.

3. A favor del medi ambient i els espais verds: s’incorporen gairebé 4 
hectàrees de zona verda al nostre municipi (com 5 camps del Barça!).

4. A favor de l’habitatge a preu assequible: dels 500 pisos, la meitat 
disposaran d’algun tipus d’ajuda, per gent gran, gent jove, famílies mo-
nonuclears, etc.

5. A favor dels equipaments culturals: la masia de Can Riera passa a ser 
propietat del poble de Sant Celoni com a centre cultural.

Votar a favor de l’ARE és votar a favor de Sant Celoni. Votar a favor de l’ARE 
és votar a favor d’un nou hospital, és votar a favor d’una nova residència i 
a favor d’una nova escola. Votar a favor de l’ARE és votar a favor d’un gran 
parc al centre del poble, és votar a favor de l’habitatge social i a favor de nous 
equipaments culturals al nostre poble. I, a més, amb una retribució econòmica 
per l’ajuntament del 15% de la urbanització per destinar al que el municipi 
més li convingui. 

Per tot això us demanem que aneu a votar a favor de l’ARE, us demanem que 
aneu a votar a favor de Sant Celoni.

Grup Municipal de CiU  -  www.ciu.cat/santceloni  -  santceloni@ciu.info

Alguns problemes ben reals

La nostra societat té el dubtós privilegi d’haver sofert 
les conseqüències d’una manca crònica d’inversions 

en infraestructures. Mentrestant, estàvem subvencionant la qualitat de vida 
d’autonomies presidides per homes de partit que ens acusaven sistemàtica-
ment d’insolidaritat. Una qualitat de vida que es basava, fonamentalment, 
en la contractació de tres vegades més funcionaris que els que teníem a 
Catalunya, en comptes de destinar els recursos a l’economia productiva. 
Això no és cap broma, sinó un problema ben real de la nostra societat. 
Amb l’agreujant que, avui dia, encara hem d’estar pidolant al president 
de torn del govern central que comenci a posar remei a l’espoli d’entre el 
9% i el 10% de la nostra riquesa. Perquè cada punt percentual del PIB que 
perdem als Països Catalans ens impedeix fer front amb garanties a l’actual 
crisi econòmica. Sense un estat propi, per tant, es fa molt més difícil arribar 
a fi  de mes, formar-se competitivament, trobar una feina i un habitatge 
dignes i eradicar la pobresa.

Des dels anys 50 del segle passat, s’ha fomentat l’economia especulativa 
del sector de la construcció -basada en la demanda del turisme de massa i 
de la immigració desregulada. Els resultats, a banda de la crisi, tots els co-
neixem: manteniment d’un sistema econòmic injust en les societats d’ori-
gen; segregació residencial, precària integració cultural i baixa qualifi cació 
laboral d’àmplies capes de la població treballadora; destrucció de l’entorn 
natural... Malgrat l’esforç de racionalització de l’equip de govern muni-
cipal, l’ARE proposat a Can Riera de l’Aigua continua semblant-nos una 
intervenció excessiva i, sobretot, inadequada, ja que es manté amenaçat 
un paisatge agrari de transició cap a l’àmbit forestal. Nosaltres volem con-
tinuar trobant el bosc ben viu fora de les vitrines del nou museu. Per això, 
Esquerra de Sant Celoni demana a la ciutadania de la vila que voti NO a 
l’ARE en la consulta popular prevista el 25 de gener. 

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

L’encaix de l’ARE de Can Riera de l’Aigua 

El Govern de la Generalitat, conscient de que la problemàtica 
d’aconseguir habitatge (especialment de protecció ofi cial) és un 
dels problemes més importants pel present i futur immediat del 
nostre país, ha impulsat el Pacte Nacional per l’Habitatge i ha 
donat llum verda a un Decret de mesures urgents en matèria 

urbanística, creant les Àrees Residencials Estratègiques (ARE).

A Sant Celoni, la Generalitat, va decidir fer un ARE i l’actual equip de govern municipal 
va proposar fer aquest ARE a la zona de Can Riera de l’Aigua

Fer un ARE comporta l’ordenació i la transformació de les àrees delimitades, i si s’escau, 
la modifi cació de la classifi cació urbanística del sòl o de les condicions de desenvolupa-
ment previstes pel planejament vigent. 

Quin Sant Celoni volem no és pot decidir des de posicions minoritàries volem un model 
de poble sostenible i a la vegada hem de ser capaços de donar resposta, conjuntament 
amb el Govern de la Generalitat, a la demanda social d’habitatge.

La proposta inicial de l’ARE, a Can Riera de l’Aigua, ha estat modifi cada considerable-
ment, s`han reduït el número de vivendes a construir que ha passat de 1270 a 540 i 
s`hauria de treballar per aconseguir que, si aquest projecte fi nalment es fa, es faci amb 
les millors condicions possibles pel municipi:  S`ha de garantit la mobilitat, fent  diferents 
connexions amb la C-35, S`hauria d’adequar una gran espai per poder realitzar diferents 
fi res i activitats lúdiques. S`ha de preservar una àmplia zona verda endreçada per gaudir 
del nostre entorn natural...

L’equip de govern de l’anterior legislatura format pel PSC- ERC-ICV es va comprometre 
que en el mandat actual es revisaria el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), per de-
fi nir, entre tots, quin model de poble volem. Fer aquesta revisió tenia el consens de totes 
les forces politiques de Sant Celoni. Nosaltres considerem que, per la seva importància i 
repercussió en el nostre municipi, és en aquest marc general on s’hauria de haver valorat 
la ubicació de l´ARE.

El Ple de l’Ajuntament ja es va pronunciar clarament en contra d’aquest projecte, de 
17 regidors, només els 7 regidors de CiU van votar a favor. Hem de recordar però que, 
aquests 7 regidors, forman l’actual equip de govern gràcies als vots de la CUP que van 
fer alcalde al seu cap de llista. Properament, El 25 de gener, seran els ciutadans i ciuta-
danes de Sant Celoni i la Batllòria els que podrán pronunciar-se sobre si volen o no un 
ARE a Can Riera de l’Aigua.

Grup Municipal del PSC - gmpsc@santceloni.cat
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FARMÀCIES

AGENDA

RECTORIA VELLA 

VM Ripoll Arias
“De la boira i els arbres”

Fins a l’11 de gener de 2009 

Horari: 
Dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre, 
dilluns tancat diumenges i festius de 2/4 
de 12 a 2 del migdia i  de 5 a 8 del vespre
dies de Nadal i Cap d’Any, tancat

Gràcies
fem un bon equip

Dirigida als cicles inicial
i mitjà de primària

Del 19 de gener 

al 13 de febrer de 2009 

Horari: 
Dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre, 
dilluns tancat diumenges i festius de 2/4 
de 12 a 2 del migdia i  de 5 a 8 del vespre
dies de Nadal i Cap d’Any, tancat

CAN RAMIS 

Amèlia Filizzola:
Pintures
Del 20 de desembre de 2008 
a l’11 de gener de 2009

Horari: 
De dijous a dissabte de 6 a 8 del vespre
diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 del 
migdia i de 6 a 8 del vespre
Nadal i Cap d’Any, tancat.

CAPELLA DE 
L’HOSPITAL VELL

Pessebre
Obra de Rosa Tarridas
Del 6 al 22 de novembre

Del 19 de desembre  al  4 de gener 
de 2009 de 6 a 8 del vespre.

Organitza: Associació de Veïns del Barri 
de la Vilanova (carrer Major de Dalt)

Dijous, 18 de desembre

Festa Major d’hivern la Batllòria 
Veure pàgina 10
  
L’ARE a debat 
Amb representants dels diferents partits de la vila

  A les 9 del vespre   A la Sala petita de l’Ateneu
Organitza: GR22

Divendres,19 de desembre

Festa Major d’hivern la Batllòria 
Veure pàgina 10

Rosa Tarridas: Pessebre 
 A les 6 de la tarda
 A la Capella de l’Hospital Vell

Organitza: As. Veïns del Barri de la Vilanova 
(carrer Major de Dalt)
  
Hora del Conte 
La volta al món en uns quants contes, 
amb Emma Puig

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

Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Nit de lletres 
Tertúlia literària sobre Les amants d’Elfriede 
Jelinek conduïda per Jesús Pacheco.

 A les 9 del vespre  A l’Hotel Suís
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

1r Master Class de Salsa i Bachata 
Gran Festival d’aprenentatge

 A les 9 del vespre
 A la Sala petita de l’Ateneu

Organitza: Club de ball Celodance
Preu: 5 euros socis, 7 euros no socis

Dissabte, 20 de desembre

Festa Major d’hivern la Batllòria 
Veure pàgina 10

Hivernal a l’Aneto 
Sortida d’Alta Muntanya i preparació 
Expedició Tocllaraju

 A les 8 del matí
 A la Plaça Comte del Montseny

Durada: Cap de setmana
Organitza: CESC

Taller: Dir no sense culpa 
Dia Internacional contra la violència 
envers les dones

 A les 10 del matí
 A la Sala petita de l’Ateneu  

Petita hora del conte: En Quimet viatger, 
amb Galiot 
Sessió per a nenes i nens de 0 a 4 anys

 A 2/4 de 12 del matí
 A la Biblioteca l’Escorxador

Pessebre Vivent 
a càrrec dels alumnes de l’escola Cor de Maria

 A les 5 de la tarda  A l’Escola Cor de Maria
Durada: fi ns divendres 21-11-08
Organitza: Comunitat Educativa de l’Escola
  
Amèlia Filizzola: Pintures
Exposició de pintura

 A les 6 de la tarda  A Can Ramis

95è aniversari Club Esportiu Sant Celoni 
Gran gala de celebració

 A les 9 del vespre  Al Restaurant Can Nofre
Preu: Venda de tiquets al c. Sant Roc, 1
Organitza: Club Esportiu Sant Celoni

Sopar popular 
8è aniversari Casal popular i
 independentista Quico Sabaté

 A 2/4 de 10 del vespre
 A la Sala petita de l’Ateneu

Organitza: Casal Quico Sabaté

Circuit de Folk ‘08 
8è aniversari Casal popular i 
independentista Quico Sabaté

 A les 11 de la nit   A la Sala gran de l’Ateneu
Organitza: Casal Quico Sabaté

  
Diumenge, 21 de desembre

Festa Major d’hivern la Batllòria 
Veure pàgina 10

Tradicional pujada del pessebre a les 
Agudes

  A 2/4 de 8 ó 2/4 de 9, segons modalitat 
d’accés

  A la Plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Dilluns, 22 de desembre

Concert de Nadal 
a càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal 
de Música

  A 2/4 d’11 del matí
  Al Centre Sociosanitari Verge del Puig, 

i seguidament, a l’Hospital
  

Dimecres, 24 de desembre

Espectacle infantil: 
Tió, tió... xarop de bastó! 
Per a nens i nenes fi ns a 7 anys

 A les 5 de la tarda  A la Plaça de la Vila

Cercavila amb lliurament de Diplomes a 
l’aparador català 
a càrrec de Bocs i Cabres de Sant Celoni

 A les 7 de la tarda
A diversos carrers de la Vila
Organitza: Bocs i Cabres de Sant Celoni
 

Divendres, 26 de desembre

Cantada de Sant Esteve 
a càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal 
de Música

 A les 12 del migdia 
 A la Sala gran de l’Ateneu

Teatre: Els pastorets 
a càrrec de Rebrot teatre

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

Preu: 6 euros

Diumenge, 28 de desembre

Teatre: Els pastorets 
a càrrec de Rebrot teatre

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

Preu: 6 euros

Dilluns, 29 de desembre

Marató d’Espíning benèfi ca 
Aquest Nadal cap nen sense joquina

 A les 6 de la tarda, fi ns a les 10 del vespre
 Al Centre Municipal d’Esports Sot de les 

Granotes
Organitza: Tècnics de la mateixa instal·lació
Preu: Portar una joguina nova
  

Dimecres, 31 de desembre

L’Home dels nassos 
a veure si el trobeu!

 Durant tot el dia
 Pels carrers del poble

  

Dijous, 1 de gener

Cap d’any 2009 
DJ i Música de ball

 A 2/4 d’1 de la matinada
 Al Pavelló Municipal d’Esports

Preu: 5 euros (entrada i bossa cotilló)

Divendres, 2 de gener

Arribada del Carter Reial en sidecar 
Visita dels Reis Mags d’Orient

 A les 6 de la tarda, fi ns a les 8 del vespre
 A la Plaça Església

Dissabte, 3 de gener

Audiència del Carter Reial 
Visita dels Reis Mags d’Orient

 A les 6 de la tarda, fi ns a les 8 del vespre
 Can Ramis

Diumenge, 4 de gener

Diada sardanista 
Ballada de sardanes i Concert

 A les 12 del migdia
 A la Plaça Comte del Montseny

Organitza: Agrupació Sardanista Baix Montseny
Preu: 6 euros

Audiència del Carter Reial 
Visita dels Reis Mags d’Orient

 A les 6 de la tarda, fi ns a les 8 del vespre
 A Can Ramis

Dilluns, 5 de gener

Cavalcada de Reis 
Arribada del Reis d’Orient

 A les 6 de la tarda. Arribada a la Pl. de la Vila 
pels volts de 2/4 de 8 del vespre

 A la Plaça Comte del Montseny

Cavalcada de Reis 
Festa Major d’hivern de la Batllòria

 A 2/4 de 7 de la tarda  Pels carrers del poble
Organitza: AMPA de l’Escola Montnegre, Colla 
Gegantera i Penya Barcelonista “La Batllòria Culé”
  

Dissabte, 10 de gener

Sorteig de Nadal 
Amb xocolata i xurros

 A les 6 de la tarda  A la Plaça de la Vila
Organitza: Sant Celoni Comerç

Cinema: presentació de Lleures 
Tres curtmetratges de Xavier Alfaras

 A les 7 de la tarda
 A la Sala petita de l’Ateneu

Diumenge, 11 de gener

St. Martí del Montseny - El Cafè - 
Collformic - La Castanya 
Sortida de Sender

 A les 8 del matí
 A la Plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC

Dijous, 15 de gener

Pla de Gestió dels Recursos Naturals de la 
Vall d’Olzinelles 
Presentació

 A les 8 del vespre  A la Rectoria Vella
Organitza: Parc del Montnegre-Corredor (Diputa-
ció de Barcelona)

Dissabte, 17 de gener

Hivernal a L’Olla de Núria 
Sortida d’Alta Muntanya i preparació al Tocllaraju

 A les 6 del matí
 A la Plaça Comte del Montseny

Durada: Cap de setmana
Organitza: CESC
  

Divendres, 23 de gener

L’espai natural de Les Llobateres
Projecció de fotos i presentació del fulletó 
informatiu

 A les 8 del vespre  A la Rectoria Vella  

Dissabte, 24 de gener

Sopar de germanor 
Festa de Sant Antoni Abad

 A 2/4 de 10 del vespre
 

Diumenge, 25 de gener

La Penitenta - Santa Fe, i  Restaurant 
l’Avet Blau 
Sortides de Muntanya i Gastronomia

 A les 8 del matí
 A la Plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC

Concentració del bestiar al Sot de les 
Granotes 
Festa de Sant Antoni Abad

 A les 10 del matí
 Al costat del CME Sot de les Granotes

  
Missa 
Festa de Sant Antoni Abad

 A 2/4 de 12 del migdia
 A l’Església parroquial Sant Martí  

Desfi lada de mascotes 
Festa de Sant Antoni Abad

 A les 12 del migdia  A la Plaça de la Vila
Organitza: Pinsos Montplet

Benedicció del bestiar i Cercavila 
Festa de Sant Antoni Abad

 A la 1 del migdia  A la Plaça Església  

l’Església parroquial de Sant Martí
Visita comentada i presentació del fulletó infor-
matiu

 A les 6 de la tarda
 A l’Església parroquial Sant Martí

EXPOSICIONS


