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Accés a l’habitatge:
un dret a garantir
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L’Ofi cina Local 
d’Habitatge: 
un referent al servei 
de la ciutadania
Amb l’Ofi cina Local d’Habitatge (OLH), situada al Safareig, Sant Celoni disposa d’una va-
luosa eina per dur a terme una política d’habitatge global i pròxima a la ciutadania. Durant 
el 2008, per l’OLH han passat més de 1600 ciutadans i ciutadanes que han obtingut ajuts 
per al pagament del lloguer, propietaris i comunitats de veïns que han pogut tramitar 
subvencions per rehabilitar els seus habitatges,  joves a la recerca d’un pis, professionals i 
propietaris que han obtingut cèdules d’habitabilitat, ciutadans que han vist solventats els 
seus dubtes sobre un ampli ventall de temes legals i burocràtics...

Però malgrat això, en l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge encara es pot fer més. 
Enguany l’OLH vol aconseguir ampliar la tramitació d’ajuts tant a propietaris com a llo-
gaters, oferir més assessorament a la ciutadania abans de comprar/llogar un habitatge i 
incentivar als propietaris de pisos desocupats a incorporar-los al mercat de lloguer.

Serveis per facilitar l’accés a 
l’habitatge a tothom 
L’accés a l’habitatge, de compra o de lloguer, és un factor importantíssim en el desenvolupa-
ment de les persones. L’objectiu de l’Ofi cina d’habitatge és donar cobertura a uns sectors de 
la població que no troben en el mercat lliure de l’habitatge una oferta que s’adeqüi a les se-
ves disponibilitats econòmiques (joves, gent gran, persones amb risc d’exclusió social, ...)

Els principals serveis que ofereix l’Ofi cina són:

Sol·licitud i tramitació d’ajuts per al pagament del lloguer
Subvencions que ofereix la Generalitat i l’Estat per ajudar a pagar el lloguer a arrendataris 
amb difi cultats, per prevenir l’exclusió social residencial.

Mediació
L’ofi cina fa de mediador entre propietaris i persones que tenen necessitat d’habitatge de llo-
guer, buscant el millor per ambdues parts. Gestiona i coordina les borses d’habitatge locals 
per al lloguer social: la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social i la Borsa de Lloguer Jove, i 
el programa de cessió d’habitatges.

Mobilització del parc vacant i pisos desocupats
Un dels objectius de l’ofi cina pel 2009 és incentivar als propietaris de pisos desocupats a 
incorporar-los al mercat de lloguer, per això el novembre del 2008 es va publicar el regla-
ment municipal sobre el Registre d’habitatges desocupats. 

Assessorament per a la compra d’un habitatge
Abans de donar el pas de la compra d’un habitatge, és necessari estudiar amb profunditat 
les diferents alternatives que hi ha al mercat i escollir la que millor s’adapti a les necessitats, 
des de l’ofi cina s’ofereixen consells pràctics i s’informa de tot el que cal saber per comprar 
un habitatge.

Registre de sol·licitants d’habitatge de protecció ofi cial
L’Ajuntament de Sant Celoni s’ha dotat del Registre de sol·licitants d’habitatge de protecció 
ofi cial vigent des del gener de 2008 que ha de servir per tenir un millor coneixement de les 
necessitats reals de la ciutadania tant pel que fa al règim que es sol·licita (compra, lloguer 
o lloguer amb opció a compra), com a població a qui van adreçats (joves, gent gran, per-
sones amb discapacitats o població en general) i d’aquesta manera poder garantir que en 
properes promocions l’oferta s’ajusti a la demanda.

En portada

Petites revolucions

Com veuràs en aquest Informatiu, durant el darrer 

any Sant Celoni ha viscut una revolució profunda en 

matèria d’habitatge, amb l’obertura i la consolidació 

de l’Ofi cina Local, que ens ha permès passar de les 

869 persones ateses durant el 2007, a les més de 

1.600 durant el 2008. Les mesures que ho han acom-

panyat, tant per a les persones que hi volen accedir 

-llogateres-, com per les persones que n’ofereixen -

propietàries-, són pioneres i molt nombroses. 

Però també veuràs en aquest Informatiu petites revo-

lucions per la Batllòria, amb el tret de sortida del pas 

sota la C35 per accedir a l’estació de Gualba i el pont 

sobre la Tordera, històricament reivindicats; més fei-

na i més il·lusions amb l’adquisició dels edifi cis de 

l’emblemàtica escola Montcanut i de d’emblemàtic 

Centre Popular; innovació i tecnologia amb l’inici d’un 

nou servei de xarxa Wimax; promoció personal amb 

l’amplíssima oferta de formació permanent per al pro-

per trimestre; qualitat de vida amb les millores a l’es-

pai públic en relació a l’accessibilitat, les instal·lacions 

de jocs infantils o el mobiliari urbà; entre d’altres.

Sant Celoni i la Batllòria acullen durant aquest mes 

d’abril múltiples esdeveniments importants però 

permeteu-me que en destaqui dos. Per una banda 

el taller participatiu per la sol·licitud del projecte de 

Llei de Barris al nucli històric el proper dissabte 18 

d’abril. Per altra banda, tots els actes relacionats amb 

la celebració de la Diada de Sant Jordi, presidits per 

la inauguració de la Torre de la Força, amb la que 

recuperarem un bocí de la nostra història col·lectiva. 

Si no ens hi acompanyes, de ben segur que no serà 

el mateix.
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Quines són les ajudes 
a la propietat?

I per tu llogater/era, 
saps que hi ha ajudes 
per a pagar el lloguer?

Tenir el pis buit, 
em costava diners. 

Ara trec un rendiment 
pel meu habitatge

 i no pateixo pel seu estat....

Finalment em vaig decidir,a l’ Ofi cina d’ Habitatge m’han:

- Gestionat la tramitació d’un ajut de 6000 euros
 per a les reformes que he realitzat a l’habitatge.

- Cercat els llogaters

- Redactat i formalitzat el contracte

- M’asseguren el cobrament del lloguer mitjançant
 una assegurança de caució.

- També m’asseguren una responsabilitat civil de l’habitatge de més de 
600.000. euros i una cobertura del continent fi ns a 60.000.- euros

- A més una assegurança de defensa jurídica il·limitada

-  Tot de forma gratuïta i amb la confi ança que em mereix 
tenir el recolzament de l’Ajuntament durant la durada 

del contracte que fa de mediador davant de 
possibles incidències.

a

- Hem pogut accedir a un habitatge de lloguer gràcies a 
l’Ofi cina Local d’Habitatge que ens han gestionat el contrac-
te sense cap cost i ara ens tramiten un ajut pel pagament... 

- No pensàvem que ho poguéssim aconseguir després de veure 
els preus del lloguer del mercat lliure... 

- Vam anar a l’Ofi cina Local d’Habitatge i ens van fer omplir una sol-
licitud on entre d’altres coses, explicàvem  perquè cercàvem un habitat-

ge de lloguer.

- Un bon dia ens van trucar per concretar una visita a un habitatge que 
s’ajustava a les nostres necessitats.

-  Finalment signarem un contracte de lloguer a l’OLH 
amb els propietaris. 

- Tota la gestió i tramitació no ens ha suposat cap cost i la fi ança que 
vàrem entregar va ser d’una mensualitat a més ens han tramitat les 

sol·licituds d’ajut per al pagament del lloguer.

-  En cas de dubtes i discrepàncies ens assessoren i fan de 
mediadors.

b

e

Programa de cessió d’habitatges desocupats
La propietat cedeix l’ús i l’administració dels seus habitatges desocupats a 
ADIGSA per llogar-los a tercers per un termini mínim de 6 anys. A canvi rep 
una renda fi xa i segura cada mes.

Què cal complir:
- Disposar de cèdula d’habitabilitat o en disposició d’obtenir-la.
- Ha de ser habitatge desocupat del mercat lliure.
- El lloguer a percebre serà inferior al preu de mercat. 

Tramitació de cèdules d’habitabilitat
Des de l’OLH es gestiona l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat 
de 2a ocupació.

Tràmit previ:
- Contactar amb un/a tècnic/a perquè aporti el certifi cat 
d’habitabilitat, segons model ofi cial.

Ajuts a propietaris que volen reformar l’habitatge 
per posar-lo en lloguer
Ajuts a propietaris d’habitatges desocupats per a obres de reforma i posada 
al dia d’acord amb les tipologies establertes.

Què cal complir?
- Que l’habitatge el destinin a lloguer mitjançant la Borsa d’Habitatge 

durant un període de 5 anys i disposar del contracte de lloguer.
- Les obres han d’haver estat fetes en els darrers 12 mesos abans 

de la data de lloguer.
- Disposar de cèdula d’habitabilitat.
- Disposar de les factures originals i comprovant de pagament.

Ajudes per a la rehabilitació d’habitatges
Propietaris que vulguin dur a terme reparacions o millores d’un pis o casa 
individual que no afectin als espais comunitaris.

Tràmit previ imprescindible:
- Sol·licitar l’informe d’idoneïtat de l’habitatge (iii). Document tècnic que ana-

litza l’estat dels habitatges.

Ajudes per a la rehabilitació d’edifi cis
Comunitat de veïns/nes que vulguin fer obres de rehabilitació per a la millora de 
les instal·lacions i elements comunitaris.

Tràmit previ imprescindible:
- Sol·licitar l’estudi de l’estat de l’edifi ci (TEDI). Document tècnic on es descriu la 

situació general i dóna informació sobre l’estat dels diferents elements comuns.

Ajuts personalitzats a l’allotjament
Ajuts de la Generalitat per evitar el desnonament davant 
l’impagament de rebuts de renda de lloguer o bé de quo-
tes hipotecàries en el cas dels propietaris. Aquest ajut es 
tramita des de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Renda bàsica d’emancipació
Ajuda del Ministeri de Vivienda que es va iniciar el gener 
del 2008, la convocatòria està oberta tot l’any. Es tracta 
de la percepció de 210 euros al mes d’ajut per a joves en-
tre 22 i 30 anys. Per accedir-hi s’ha de justifi car una font 
regular d’ingressos i aquesta no pot superar els 22.000 
euros/any bruts.

Ajuts al pagament del lloguer
És un ajut de la Generalitat que es calcula tenint en compte 
la renda de lloguer pagat en relació amb els ingressos i 
nombre de membres de la unitat de convivència. L’import 
assignat va d’entre 20 i 240 euros al mes. La convocatòria 
està oberta durant uns mesos a l’any.

“

”

”

“
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L’Ajuntament promou habitatges 
de protecció ofi cial a Sant Celoni

Després d’estudiar la viabilitat de realitzar no-
ves promocions d’habitatge social a Sant Celoni 
a través del conveni de col·laboració amb la Di-
putació de Barcelona, ben aviat s’iniciaran tots 
els tràmits per a la licitació de la construcció de 
14 habitatges de lloguer al carrer Montserrat de 
Sant Celoni.

El termini de fi nalització de la promoció és de tres 
anys però es preveu que els licitadors presentin 
millores de reducció del temps de construcció.

La licitació es realitzarà mitjançant el Registre 
d’Entitats promotores d’habitatge protegit de 
la Diputació de Barcelona, que ha de permetre 
agilitzar els processos administratius de la con-
tractació de l’obra.

Totes aquelles persones que vulguin accedir a 
un habitatge de protecció ofi cial, ja sigui de pro-
moció pública o privada, cal que estiguin ins-
crites prèviament a l’anomenat Registre únic. 
Es tracta d’una base de dades de sol·licitants 
d’habitatges protegits creada per la Generalitat 
i que integra l’actual registre municipal vigent 
fi ns ara.
 
Les dades de les persones que estiguin inscri-
tes al Registre de Sant Celoni passaran de for-
ma automàtica al Registre únic sense fer cap 
nou tràmit. Si és necessari actualitzar alguna 

dada l’Ofi cina Local d’Habitatge es posarà en 
contacte amb la persona interessada.

Amb l’objectiu d’oferir habitatge assequible, 
l’Ajuntament destinarà 1 milió d’euros a la com-
pra de sòl urbà, per tal de destinar-lo a la cons-
trucció d’habitatges amb algun tipus de protec-
ció ofi cial. Un cop adquirit el sòl, s’intentarà 
que les promocions comencin ràpid. 

Destinataris de l’oferta: Tots els propietaris de 
solars urbans sense edifi car o amb construc-
cions que s’hagin d’enderrocar o rehabilitar.

Termini per presentar propostes: 
De l’1 al 30 d’abril

Valoracions de les ofertes: Un cop rebuda la 
proposta de compra, l’Ajuntament valorarà la 
seva adequació per a la construcció d’habitatge 
protegit i realitzarà l’oferta d’adquisició.

Carles Mas
Regidor d’Habitatge

Comencen els treballs per 
identifi car els immobles 
desocupats 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha iniciat els 
estudis previs per al treball de camp que 
ha d’identifi car els habitatges desocu-
pats existents al municipi. Les primeres 
estimacions realitzades enguany situen 
la xifra per sota els 400, lluny dels 1.165 
que apuntava l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat) basat en el Cens de 
població i habitatge de l’INE del 2001.
Els propietaris i propietàries d’immo-
bles inclosos en el Registre d’immobles 
desocupats rebran una notifi cació que 
explicarà els ajuts de què disposen per 
posar l’habitatge en lloguer, per realitzar 
obres i rehabilitacions, incorporar-lo al 
programa de cessió, emissió de cèdules 
d’habitabilitat, etc. 

Creació de l’Ofi cina d’Habi-
tatge del Baix 
Montseny
Els ajuntaments del Baix Montseny sig-
naran properament un conveni que per-
metrà la creació de l’Ofi cina d’Habitatge 
del Baix Montseny per donar resposta al 
gran nombre de peticions de ciutadans 
de la zona que actualment es dirigeixen 
a Sant Celoni. De fet, un de cada quatre 
ciutadans atesos durant l’any 2008 a 
l’Ofi cina Local d’Habitatge provenia d’un 
altre municipi del Baix Montseny.
La seu central serà l’Ofi cina Local d’Ha-
bitatge situada al Safareig i es crearan 2 
nous punts d’informació als municipis 
amb més població del territori: Santa 
Maria de Palautordera i Llinars del Vallès, 
que han de permetre un major nombre 
d’atencions i menys esperes durant els 
períodes de convocatòries. 

Nova promoció de 14 habitatges protegits de lloguer al carrer de Montserrat

Tothom qui vulgui accedir a un habitatge protegit 
ha d’estar inscrit al Registre únic 

 Menors 35 48 %

 Entre 35-65 46 %

 Majors de 65 6 %

Persones inscrites fi ns ara 

 Lloguer 70 %

 Compra 20 %

 Compra/Lloguer 10 %

Quin habitatge sol·liciten 

Es destina 1 milió d’euros a la compra de sòl privat 
per fer-hi habitatge protegit

Durant l’últim any, l’Ofi cina Local d’Habitatge ha consolidat els seus serveis d’assessorament, mediació i tramitació 
d’ajudes amb l’atenció del doble de persones que anys anteriors, arribant a més de mil consultes. Malauradament, 
el problema d’accés a l’habitatge no se soluciona d’avui per demà però des de l’àmbit local treballem tant en les 
necessitats immediates i urgents, com en una estratègia a mig i llarg termini.

L’Ofi cina Local d’Habitatge és el referent en les polítiques d’habitatge d’atenció immediata. Per aquest motiu, s’està 
ultimant la creació de l’Ofi cina d’Habitatge del Baix Montseny amb l’objectiu de donar solucions més globals dins el 
nostre àmbit territorial i fomentar l’accés accessible a l’habitatge.

D’altra banda, la construcció dels 14 pisos de protecció, l’adquisició de sòl privat i l’estudi dels habitatges buits a Sant 
Celoni ens ha de permetre donar solucions més estructurals. I en l’actual context, també els agents privats haurien 
de reconsiderar algunes de les seves actuacions i estratègies. En aquest sentit, hem iniciat converses amb el sector 
per conèixer l’estoc vacant d’habitatge de nova promoció i estudiar la viabilitat d’acords per transformar-los en algun 
règim de protecció ofi cial, tant de venta com de lloguer.
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Activitat de govern

L’edifi ci de l’escola Montcanut 
passa a propietat municipal
La Generalitat ha aprovat el pas a propietat municipal de l’escola Montca-
nut, seu de la formació professional al municipi durant molt anys. 
D’aquesta manera, l’ajuntament incorpora aquest patrimoni després que 
2005 es va acordar la dissolució del Patronat de la Fundació que n’era 
propietària. Per disposar de l’espai caldrà fer-hi una inversió important 
perquè l’edifi ci es troba molt deteriorat.

PLE MUNICIPAL

 Sessió ordinària 
19 de març de 2009

• Donar suport a les demandes del Col·lectiu 
d’usuaris i usuàries del tren “Catalunya 
Exprés” del Baix Montseny. 
Sí 17 (7 CiU + 8 PSC +2 CUP)

• Donar compte al Ple municipal del canvi de 
president del Consell de Poble de la Batllòria.

• Donar compte al Ple municipal d’una 
modifi cació en la composició de la Junta de 
Govern Local.

• Donar compte al Ple municipal de la liquidació 
del pressupost de l’exercici de 2008.

• Modifi cació de l’Ordenança fi scal número 
16, reguladora de la taxa per la retirada i 
immobilització de vehicles. Es decideix deixar 
aquest punt sobre la taula fi ns a un proper 
Ple: Sí 17 (7 CiU + 8 PSC + 2 CUP)

• Delegació a la Diputació de Barcelona de 
diverses funcions de recaptació en via 
executiva d’ingressos de dret públic. 
Sí 15 (7 CiU + 8 PSC), Abs 2 (CUP)

• Modifi cació de les bases d’execució del 
pressupost prorrogat per a 2009. 
Sí 17 (7 CiU + 8 PSC +2 CUP)

• Adjudicació de les obres de construcció d’un 
nou pavelló municipal d’esports al Sot de les 
Granotes. Sí 17 (7 CiU + 8 PSC +2 CUP)

• Modifi cació puntual del Pla general municipal 
d’ordenació relativa al sector P-21 Les 
Ferreries. Abs 15 (7 CiU + 8 PSC); Sí 2 (CUP)

• Formulació conjunta amb altres ajuntaments 
de la revisió del Pla especial de protecció 
del medi físic i el paisatge de les serres del 
Montnegre i el Corredor. 
Sí 15 (7 CiU + 8 PSC); Abs 2 (CUP)

• Aprovació del Pla especial dels establiments 
comercials i de serveis. 
Sí 15 (7 CiU + 8 PSC); Abs 2 (CUP)

• Modifi cació puntual del Pla general municipal 
d’ordenació relativa al pont sobre el riu la 
Tordera al nucli de la Batllòria. 
Sí 17 (7 CiU+8 PSC+2 CUP)

• Modifi cació puntual del Pla parcial del sector 
P-7 Plana de la Batllòria per possibilitar la 
ubicació de futur d’un pavelló polivalent d’ús 
per l’escola i pel poble. 
Sí 17 (7 CiU+8 PSC+2 CUP)

• Moció presentada per l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques relativa a la 
participació local en els ingressos estatals. 
Sí 17 (7 CiU+8 PSC+2 CUP)

• Moció presentada per la Secció Local d’ERC 
en defensa de la festa del foc. 
Sí 17 (7 CiU+8 PSC+2 CUP)

• Moció conjunta presentada pels tres grups 
municipals per donar suport al projecte 
“Catalunya i voltants amb bicicleta”. 
Sí 17 (7 CiU+8 PSC+2 CUP)

• Urgència aprovada per unanimitat: Aprovació, 
si s’escau, de la incorporació de nous 
membres al Consell de Poble de la Batllòria, a 
títol individual Sí 17 (7 CiU+8 PSC+2 CUP)

Selecció de personal

Recollida de bases: OAC i www.santceloni.cat Estat actual de l’edifi ci que va acollir la formació professional durant molts anys

1. Contractació d’un/a tutor/a Plans de Transició al Treball 
i borsa de treball.

• Àrea: Cultura 
• El termini de presentació d‘instàncies fi nalitza el dia 30 

d’abril.

2. Contractació agent de policia.
• Àrea: Seguretat ciutadana 
• El termini de presentació d‘instàncies fi nalitza el dia 27 

d’abril

3. Contractació de tècnic/a mitjà de jardineria a temps 
parcial.

• Àrea: Espai Públic 
• El termini de presentació d‘instàncies fi nalitza el dia 27 

d’abril

4. Selecció borsa de treball de tècnic/a superior 
d’educació infantil  per l’Escola Bressol.

• Àrea: Cultura 
• El termini de presentació d‘instàncies fi nalitza el dia 30 

d’abril.

5. Selecció borsa de treball de monitor/a  per l’Escola 
Bressol.

• Àrea: Cultura 
• El termini de presentació d‘instàncies fi nalitza el dia 30 

d’abril.
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Activitat de govern

Gener  2007
La Generalitat anuncia l’inici d’obres del túnel a 
la Porta de Ponent per la primavera 

Agost 2007
La Generalitat afi rma que el mes de setembre 
començarà les obres del túnel del Doctor 
Trueta

Novembre 2007
Previ a l’inici d’obres, s’inicien els treballs de 
reposició dels serveis afectats als carrers de 
l’entorn 

Març 2008
La Generalitat anuncia l’inici d’obres del túnel 
d’entrada per fi nals de març

Maig 2008
Les obres es posen en marxa més d’un any 
després del previst amb l’enderroc de les naus

Octubre 2008
Aturades les obres per fallida de l’empresa 

Febrer 2009
La Generalitat continua sense adjudicar les 
obres 

Març 2009
La Generalitat es compromet a licitar l’obra a 
l’abril i reprendre els treballs abans de l’estiu

L’alcalde Francesc Deulofeu i el president del Centre Popular de Sant 
Celoni, Josep Catarineu  han signat un document segons el qual l’entitat 
Centre Popular de Sant Celoni dóna a l’Ajuntament de Sant Celoni la 
fi nca d’uns 475 metres quadrats situada entre la carretera Vella i el 
carrer Sant Antoni. L’alcalde ha anunciat el compromís de fer el projecte 
en els propers dos anys de cara a rehabilitar el local i convertir-lo en 
un hotel d’entitats. Segons l’alcalde “aquesta donació que arriba 
després d’un temps de converses, és molt positiva de cara a la 
potenciació de l’associacionisme local”. A canvi, un cop rehabilitat, 
l’ajuntament lliurarà un despatx a l’entitat. En aquest sentit, l’alcalde ha 
agrait “la bona predisposició del centre que ha facilitat l’entesa 
entre ambdues parts”.

El Centre és l’entitat cultural i recreativa més antiga del municipi, data 
del 1889. Segons ha explicat el seu president, l’entitat va jugar un paper 
importantíssim històricament sent el promotor d’activitats recreatives 
com coral, orquestra la Lira, jocs fl orals, gitanes, teatre, futbol, etc. 
Amb la donació, segons Josep Catarineu, es continua amb l’objectiu de 
l’entitat “de promoure l’activitat cultural al municipi alhora que 
es projecta cap al futur”. 

Actualment, en el Centre, pel carrer de Sant Antoni hi ha la seu de la 
CESC. Aquest preacord s’ha de ratifi car ara per part de l’assamblea de 
socis de l’entitat i per part del Ple.

L’alcalde Francesc 
Deulofeu i el president 
del Centre, Josep 
Catarineu, al costat de 
diferents membres de 
l’entitat van signar el 
preacord el 18 de març 
de 2009.

L’Ajuntament adquireix la fi nca del Centre Popular 
de Sant Celoni per fer-hi una hotel d’entitats
Amb aquesta donació l’entitat Centre Popular continua amb la seva tasca 
de promoure la cultura al municipi

Façana de la carretera Vella i del carrer Sant Antoni respectivament

Informació sobre l’estat de les obres 
del túnel d’entrada a Sant Celoni
La Generalitat de Catalunya ha confi rmat a 
l’ajuntament que les obres del nou túnel d’en-
trada a Sant Celoni pel carrer del Doctor True-
ta, aturades des de fa mesos, no es reprendran 
fi ns a l’estiu. 

Les obres en aquest accés, de vital importàn-
cia pel municipi, són competència de la Ge-
neralitat que és qui n’assumeix la direcció i 
el cost. Van iniciar-se el maig de 2008, un any 
més tard del previst i es van aturar al setem-
bre, primer per un problema tècnic i després 
per la fallida de l’empresa constructora. 

Davant la insistència de l’ajuntament, el pas-
sat mes de gener, el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques va anunciar que, 
un cop redefi nit el projecte i adjudicada nova-
ment l’obra per via d’urgència, els treballs es 
reprendrien a principis de març. Però aquest 
termini, una vegada més, s’ha incomplert, al-
legant problemes pressupostaris. 

A causa de les múltiples incidències en l’obra, 
l’Ajuntament de Sant Celoni ha seguit pressio-
nant a la Generalitat que ara s’ha compromès 
a licitar l’obra aquest mes d’abril i reprendre 
els treballs abans de l’estiu. Entretant, des de 
l’Ajuntament no podíem retardar la instal-

lació de mesures de seguretat pels vianants, 
que han incrementat el pas pel túnel, i es van 
col·locar provisionalment tanques de protec-
ció homologades. 

Segons ha manifestat l’alcalde, “seguirem 
treballant i reclamant a la Generalitat que 
aquestes obres no pateixin més incidències i 
puguem gaudir fi nalment d’un accés digne a 
Sant Celoni pendent de fa molts anys”. 

La Generalitat que ara s’ha compromès a 
reprendre les obres abans de l’estiu
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El Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni celebrat el 19 de març 
va rebutjar la desclassifi cació total de la Ferreria. El punt que es portava 
al Ple era l’aprovació inicial de la modifi cació puntual del Pla general 
municipal d’ordenació relativa al sector P-21 Les Ferreries amb el resultat 
de 15 abstencions per part de CiU i PSC i 2 vots a favor de la CUP. 

L’alcalde Francesc Deulofeu va defensar la desclassifi cació parcial de 
la Ferreria i, a partir de la negociació amb la propietat, l’alliberament 
del màxim de sòl per a ús públic. L’alcalde va insistir en els riscos de 
la desclassifi cació total, sobretot en el possible cost econòmic pel 
municipi.

El Grup Municipal del PSC va defensar la desclassifi cació parcial de la 
Ferreria amb la voluntat d’obtenir el màxim de sòl d’ús públic, pactar 
amb la propietat i preservar l’espai de valor paisatgístic.  

La CUP va votar a favor de la desclassifi cació avalant-se, entre altres 
arguments, en el canvi de lleis urbanístiques, en la defensa de l’interès 
col·lectiu sobre els interessos particulars i en el valor paisatgístic de la 
Ferreria.  

Per fi  el pont de la Tordera a la 
Batllòria
Finalment la Batllòria recuperarà la connectivitat amb el Montnegre amb 
el pont de la Tordera. El darrer Ple municipal va aprovar per unanimitat 
la modifi cació puntual del Pla general d’ordenació relativa al pont sobre 
el riu la Tordera al nucli de la Batllòria. 

D’aquesta manera es trasllada la ubicació prevista del pont fi ns al 
costat del camp de futbol connectant el camí del marge esquerra de la 
Tordera amb el camí existent al marge dret, paral·lel a l’autopista AP7, 
on a més existeix un pas sota la mateixa autopista (PK 104,3) que permet 
seguir l’itinerari més curt cap al Parc del Montnegre. 

Amb un pressupost que supera el milió d’euros, es tracta d’una infraestructura 
clau per a la recuperació de la capitalitat montnegrina per part de la Batllòria 
i per a omplir el buit de connectivitat sobre la Tordera.  

Tret de sortida pel pavelló 
poliesportiu de la Batllòria
Per unanimitat el Ple municipal va acceptar la modifi cació puntual del 
Pla parcial del sector P-7 Plana de la Batllòria per possibilitar la ubicació 
d’un pavelló poliesportiu polivalent d’ús per l’escola i pel poble a prop del 
CEIP Montnegre i annex a una zona d’espais lliures. Aquest equipament 
disposarà d’una superfície construïda aproximada de 2.000 metres 
quadrats i tindrà usos esportius, educatius com culturals, completant 
l’equipament educatiu de l’escola.

La nova ordenació implica l’annexió de dues illes que fan possible la 
continuïtat del sector d’equipaments des de l’escola allargant el front 
edifi cat al carrer Montnegre des del carrer de Les Escoles fi ns el camí Ral 
i la qualifi cació del sòl com a equipament públic amb un ús esportiu.

1997 juny

Aprovació de la revisió del Pla General que estableix que el sector 

P-21 Les Ferreries com a sòl urbanitzable programat d’ús industrial. 

2005 agost

Aprovació de les normes urbanístiques del sector que ratifi quen el 

sector com a sòl urbanitzable d’ús industrial.  

2006 abril

L’ajuntament suspèn les llicències per estudiar la seva modifi cació. 

2006 desembre

L’ajuntament encarrega un estudi d’alternatives.

2007 abril

Caduca la suspensió de llicències. 

2008 febrer/maig

S’encarreguen diferents informes tècnics i mediambientals.

2008 octubre

El Ple aprova sotmetre a votació la necessitat de classifi car la Ferre-

ria com a sòl no urbanitzable.

El Ple municipal rebutja la desclassifi cació 
total de la Ferreria
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Entorn

La depuradora millora 
les seves instal·lacions
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha atorgat un fons d’uns 500 mil 
euros per a l’ampliació i remodelació de la sala de deshidratació de 
l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Sant Celoni. L’objecte  
de l’actuació inclou la substitució d’alguns dels equips ja existents, així 
com la inclusió d’una nova centrífuga, per a garantir la qualitat i capacitat 
en la fase de deshidratació dels fangs de les aigües residuals urbanes. 

Per a la realització d’aquestes millores, l’Ajuntament de Sant Celoni 
realitzarà un concurs d’execució d’obra que s’iniciarà properament, en 
base a la memòria valorada ja aprovada per l’ACA. Les obres tenen un 
termini d’execució de 4 mesos.

El pavelló annex al Centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes ben aprop
Sant Celoni ampliarà ben aviat l’actual Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes amb 
un pavelló annex, amb triple pista per a la 
pràctica del bàsquet, handbol, futbol sala... i 
un rocòdrom cobert per a escalada.  El darrer 
Ple municipal va aprovar per unanimitat 
l’adjudicació de les obres de construcció del 
nou pavelló municipal d’esports al Sot de les 

Granotes a una UTE formada per Tau Icesa 
– Construccions Deumal SA. Les obres tindran 
una durada de dotze mesos i un pressupost 
d’uns 2 milions 600 mil euros. 

Els treballs d’ampliació de l’actual edifi ci del 
Centre Municipal d’Esports afegiran un cos al 
seu costat oest que contindrà un aparcament 

soterrat per a 82 cotxes, una pista poliesportiva 
de 22x45 m, un rocòdrom d’uns 150 m2 de 
superfície en projecció i una alçada d’uns 12 
metres, vestidors, magatzems, serveis auxiliars 
i grades. L’ampliació ocuparà una superfície 
construïda d’uns 4 mil m2 i es condicionaran 
uns 1883 m2 d’espais exteriors.

S’adjudiquen les obres 
pel pas de vianants a 
l’estació de Gualba
S’han adjudicat les obres de construcció del pas de vianants sota la 
C-35 que servirà per crear un itinerari per a vianants entre la Batllòria i 
l’estació de Gualba. Aquestes obres tenen un pressupost d’uns 300 mil 
euros i un termini d’execució d’uns quatre mesos. L’adjudicació s’ha fet 
a l’empresa Construccions Deumal SA.

Les obres consisteixen en la construcció d’un pas inferior per a vianants 
sota la carretera C-35 a l’alçada de l’empresa d’Inacsa dins el terme 
municipal de Sant Celoni. L’accés de vianants projectat constarà de dos 
trams de nova vorera d’entre 2.5 i 4 metres d’amplada. El tram inicial 
de vorera estarà adossada a la façana d’Inacsa per tal de conservar 
l’accés dels vehicles a l’estació des de la C-35; El pas per sota de la 
carretera es farà mitjançant una estructura tipus caixó de formigó armat 
de 17 metres. La part fi nal de l’actuació urbanística projectada acaba a 
l’antiga carretera BV-5116, a uns 80 metres de la intersecció amb la C-
35. Aquest tram es converteix en un passeig d’ús exclusiu per a vianants 
que connecta directament amb el nou pas inferior i amb l’actuació feta 
l’estiu passat. 

Totes les voreres i rampes estan adaptades per a discapacitats i s’ha 
projectat enllumenat a tot el nou recorregut per a vianants.

Estat actual de la sala de deshidratació

Terreny a on es construirà el pavelló Imatge virtual de l’interior del nou equipament
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Cultura

Inauguració 
de la torre 
de la Força

Portes obertes i 
visites guiades:

Dissabte 25 
Oberta: 

de les 11 a la 1 del migdia, 
i de 5 a 8 de la tarda

Visites guiades: 
matí a les 11 i a les 12, 

tarda a les 5, a les 6 i a les 7

Diumenge 26 

Oberta: 
de les 11 a les 2 del migdia, 

i de 5 a 8 de la tarda.

Visites guiades: 
matí a les 11, a les 12 i a la 1, tarda a les 5, 

a les 6 i a les 7

La Força, 
una mica 
d’història 
La Força és el testimoni de la formació de la vila 
medieval. La construcció en el segle XI d’una 
capella dedicada a Sant Celdoni al peu del 
camí ral (que havia estat l’antiga Via Augusta 
romana) va propiciar el creixement de cases i 
el primer teixit urbà de la vila al seu entorn, que 
aprofi tava la situació estratègica de l’indret, a 
mig camí entre Barcelona i Girona. Aquesta po-
blació incipient, dedicada a l’artesania (teixits, 
roba, calçat, eines...), el comerç i l’hostalatge, 
de seguida va necessitar protecció i seguretat, 
per això es va envoltar amb la muralla o Força 
propiciada pels Hospitalers, senyors de la vila. 
El recinte emmurallat tenia aproximadament 
uns 37 m d’amplada i 135 m d’allargada i 
estava encerclat per una vall o fossat (d’aquí 
el topònim del carrer de les Valls).
 
El primer document que fa referència a la mu-
ralla és de 1154, i parla de la “portam  villam 
Sancti Celedonii”. També hi ha referències do-
cumentals de 1301. Entre 1371 i 1374 es van 
fer emprèstits per la construcció de muralles 
i tancats, i en el temps de les revoltes catala-
nes (1462-1472) els jurats de la vila van deci-
dir reforçar la muralla, omplir el fossat d’aigua 
i acaparar armes per la defensa. La muralla 
també va protegir el mercat de Sant Celoni, 
que es feia davant del recinte de la Força, i ja 
està documentat el 1157. La decadència de 
la muralla va arribar en perdre la seva utili-
tat defensiva. El 1681, per tal d’ajudar en les 
despeses de la construcció de la nova església 
parroquial, es van vendre les valls o fossat per 
a fer-hi horts (que amb el temps esdevingue-
ren habitatges), i el 1865 s’enderrocà la porta 
de Girona o dels Sants Metges.

Després d’aquestes vicissituds, el recinte em-
murallat de Sant Celoni es conserva parcial-
ment com a paret mitgera entre les cases del 
carrer Major i les dels carrers de les Valls i de 
Sant Roc, i com a façana d’algunes cases de la 
plaça del Bestiar. De les cinc torres que, com a 
mínim, tenia originalment el conjunt només 
se’n conserven dues i l’angle d’una tercera. 
Entre les dues primeres destaca la torre anome-
nada de ca l’Aymar, que és perfectament visible 
des de la plaça de Josep Alfaras. La torre que hi 
ha al carrer de les Valls és la que s’ha restaurat.

Recuperació 
de la torre
El 2006 l’Ajuntament va adquirir tres solars per 
promoure la rehabilitació de la torre del carrer 
de les Valls, situada a la casa coneguda com cal 
Peó. El novembre de 2007 van començar les 
obres sota la direcció de Jordi Espar Gasset, de 
Poma Arquitectura SL. En una primera fase es 
van enderrocar els elements afegits a la torre, 
com la casa que l’aprofi tava com a habitació 
al primer pis i com a part de la quadra a baix, 
i es van fer les excavacions arqueològiques de 
la zona. Després s’ha refet la part destruïda 
de la torre, s’han consolidat les restes de la 
muralla i s’ha rehabilitat un cobert, per on 
puja l’escala de ferro que permet ascendir 
dalt la torre. Finalment s’ha fet una rampa per 
facilitar l’accés a l’espai i a l’interior de la torre. 
El dissabte 21 de març es va presentar la reha-
bilitació als veïns propers a la zona.

El dia de Sant Jordi s’inaugurarà la Torre 
de la Força. La recuperació de la torre 
del carrer de les Valls servirà per posar 
en relleu la Força o muralla medieval 
de Sant Celoni que, tot i ser el nucli 
originari de la vila, és desconeguda per 
bona part de la ciutadania. El recinte 
emmurallat de Sant Celoni és, per ara, 
l’únic monument celoní catalogat com 
a Bé Cultural d’Interès Nacional per la 
Generalitat.

dijous 23 d’abril 
a 2/4 de 7 de la tarda
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Una cinquantena de 
persones participen 
a la desena edició 
del Voluntariat per 
la Llengua
21 parelles i 3 trios són els nous voluntaris per 
la llengua de Sant Celoni. Dijous 26 de març 
es van reunir tots junts per donar el tret de 
sortida a la desena edició d’aquest programa 
que organitza l’Ofi cina Local de Català. El 
Voluntariat per la Llengua posa en contacte una 
persona que parla català de manera habitual 
amb una altra que, tot i tenir un nivell bàsic, 
encara no s’atreveix a utilitzar-lo. Per això, les 
dues persones es trobaran unes 10 sessions 
per practicar el català oral.

Si voleu ser voluntaris/àries per la llengua 
en les properes edicions, cal que us poseu 
en contacte amb l’Ofi cina Local de Català: 
93 864 12 13

Sessions de treball amb entitats i tècnics 
municipals sobre el Pla Local de Joventut
Durant el mes de març s’han fet diferents ses-
sions de treball i entrevistes amb entitats, Con-
sell de Poble de la Batllòria, tècnics municipals i 
agents que tenen relació amb joves i/o que estan 
implicats en el desenvolupament de les políti-
ques relacionades amb la  joventut a Sant Celoni 
i a la Batllòria. Aquestes actuacions formen part 
de la diagnosi de la situació dels joves al mu-
nicipi, pas previ a la redacció del Pla Local de 
Joventut 2009-2013. 

Durant les sessions de treball s’ha analitzat la realitat juvenil tenint en compte els aspectes positius 
i els aspectes a millorar dels diferents àmbits que afecten la vida d’un jove: oci i lleure, educació i 
treball,  habitatge, informació i participació, mobilitat i espai públic, acollida i convivència, i salut.
 
Tot aquest procés culminarà amb una sessió conjunta a fi nals de maig on els diferents agents i comissions 
de treball faran les propostes sobre les línies d’actuació que haurà de recollir el Pla local de joventut.

Més entitats 
s’uneixen a 
l’Ajuntament per 
la inclusió social
El projecte Xarxa té com a objectiu bàsic po-
tenciar la participació dels infants i joves amb 
difi cultats d’integració social, i/o difi cultat en 
els processos relacionals i de socialització en 
el teixit associatiu del municipi. Les diferents 
comissions socials dels centres educatius (for-
mades per mestres, educadors/es i treballa-
dors/es familiars) fan el procés de derivació 
dels intants i joves i acompanyament oportú a 
les entitats educadores.

Actualment les entitats que formen part 
de la xarxa educativa i, per tant, acullen 
infants derivats per l’Àrea de Comunitat de 
l’Ajuntament, en les seves activitats, són: 
AMPA Tordera, AMPA Pallerola, AMPA Cor 
de Maria, AMPA Soler de Vilardell, AMPA 
Montnegre, Associació Esportiva i Cultural del 
Baix Montseny,  Centre Municipal d’Expressió, 
Sot de les Granotes, Penya Barcelonista Sant 
Celoni (Coordinadora de Futbol Base), Club 
Patinatge Sant Celoni, Club Bàsquet Sant Celoni, 
Club Arc Sant Celoni, Club d’Amics tennis Taula, 
Club Tennis Sant Celoni, Club Atletisme Sant 
Celoni  i Colla Bastonera Quico Sabaté.

Si sou una entitat i esteu interessats en el 
projecte, poseu-vos en contacte amb Àrea de 
Comunitat: 93 864 12 12

L’ajuntament conserva part del Pi Gros de 
can Valls per al futur Museu del Bosc
Després que la forta ventada de fi nals de gener 
tombés el Pi Gros de can Valls, un dels exem-
plars de pi pinyer més alts i espectaculars del 
país, l’ajuntament ha decidit conservar-lo com 
una de les peces emblemàtiques del futur Mu-
seu del Bosc. Actualment, l’Ajuntament de Sant 
Celoni i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambi-
entals de la Universitat Autònoma de Barcelona 
estan impulsant la creació del Museu del Bosc 
de Catalunya a Sant Celoni. Després de valo-
rar diverses possibilitats amb experts en peces 
d’aquestes característiques, el passat 2 de març 
es van realitzar els treballs de tala i transport per 
conservar bona part de la seva estructura. Con-
cretament, es van extreure quatre peces: tres del 
tronc i d’una mida d’entre 7 i 9 metres de llar-
gada i una de la brancada. Arribat aquest punt, 
ara caldrà iniciar el procés de tractament i 
condicionament de la fusta per garantir-ne la 
seva perfecta conservació i, una vegada tracta-
da, podran començar els treballs de preparació 
de la que serà la peça fi nal del museu. 

Aquest exemplar, d’uns 175 anys d’edat, estava 
al marge esquerre de la carretera d’Olzinelles, 
uns metres més enllà de l’Església de Sant Este-
ve i a escassos metres de la Riera d’Olzinelles. 

L’elevada disponibilitat hídrica que li conferia 
aquesta localització va permetre que assolís les 
destacables dimensions que el caracteritzaven 
esdevenint un dels pins pinyers més alts de 
Catalunya. Considerant la important mida del 
seu tronc i capçada, el Pi Gros presentava una 
estructura d’arrels poc desenvolupada, possi-
blement en part a causa d’aquest fàcil accés a 
l’aigua. Aquesta desproporció entre la quantitat 
de biomassa aèria i subterrània és una de les 
particularitats que van fer que les fortes venta-
des del passat mes de gener n’ocasionessin la 
seva caiguda. 

Un altre arbre singular que es va haver de tallar 
aquest mes passat va ser el Pi Insigne de can 
Valls, que es trobava també a la vall d’Olzinelles 
al costat mateix del pont de can Valls. Aquest pi 
era d’una espècie exòtica procedent de la regió 
de Califòrnia, i probablement va ser plantat du-
rant els anys 1950 pels propietaris de can Valls. 
Contràriament al Pi Gros, aquest altre pi s’havia 
mort fa un parell d’anys, i calia tallar-lo per evitar 
que pogués fer mal en anar-se descomponent. 
En aquest cas, s’hi ha deixat la soca perquè els 
caminants puguin observar encara el seu perí-
metre i recordar la seva presència.

Les sessions de treball són el pas previ a la 
redacció del pla

La ventada del passat mes de gener va fer 
caure el Pi Gros de can Valls

El Pi Insigne de can Valls s’havia mort feia un 
parell d’anys i s’ha tallat per motius de seguretat

Cultura
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Educació

Escola Bressol Municipal
Fases Dates

Confi rmació places EBM El Blauet 22 al 24 d’abril

Jornada de portes obertes 28 d’abril a les 18 h

Publicació places vacants 28 d’abril

Presentació de noves sol·licituds 5 al 15 de maig

Barem 18, 19 i 20 de maig 

Llistes amb el barem 22 de maig

Sorteig (establert pel centre i publicat
 abans del 4 de maig) Entre 25 i 27 de maig

Reclamacions 25, 26 i 27 de maig

Resolució reclamacions 28 de maig

Llistes admesos 2 de juny

Període de matriculació 8 al 12 de juny

Xerrada per a professionals 
de l’educació sobre el sistema 
educatiu xinès
Una quinzena de professionals de centres educatius del Baix Montseny 
van participar el passat 11 de març a una xerrada de l’Associació 
Sociocultural La Formiga sobre el sistema educatiu xinès, en el marc del 
Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni.
 
L’objectiu de la xerrada era donar a conèixer als professionals de 
l’educació el sistema educatiu xinès com a eina per apropar-se a la realitat 
de l’alumnat nouvingut procedent d’aquests països per tal de millorar-
ne els processos d’aprenentatge i la comunicació amb les famílies. En 
aquest sentit, el mes de febrer ja es va fer una xerrada sobre el sistema 
educatiu pakistanès. 

Un centenar de persones a la 
presentació del llibre “Dormir 
sin lágrimas” de Rosa Jové
Prop d’un centenar d’assistents van assistir a la xerrada amb la psicòloga 
infantil Rosa Jové, autora del llibre “Dormir sin lágrimas” que va tenir 
lloc a l’escola Pallerola l’11 de març. L’acte, organitzat per la Biblioteca, 
s’inscriu en el Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni.  

Utilitzant bibliografi a científi ca, però amb un llenguatge directe i accessible, 
la psicòloga va explicar els seus posicionaments en contra dels mètodes 
màgics per a què els nens dormin, i menys encara amb aquells basats en 
el plor. Rosa Jové va afi rmar que cada nadó és irrepetible i va aconsellar 
desconfi ar dels mètodes iguals per a tots: “els nadons no neixen sense 
instruccions, ells mateixos són les instruccions, no es tracta d’aplicar un 
mètode o unes disciplines, sinó d’abordar les diferents situacions amb 
afecte i comprensió”. Després de la xerrada, es va establir un diàleg entre 
els assistents i la conferenciant.
 
Properes xerrades

- El 16 d’abril, a les 8 del vespre a la Biblioteca, amb Roser Ros que 
parlarà de “Com triar les lectures infantils”.

- L’11 de juny, a les 8 del vespre a la Biblioteca, amb Josep Maria Terricabras 
que parlarà de “La responsabilitat social de l’educació”.

Escoles Municipal de Música i Teatre

Fases Dates

Període de preinscripció de l’alumnat nou i 
de matriculació de l’alumnat actual 11 al 15 de maig

Proves de nivell de l’alumnat nou 18 al 21 de maig 

Sorteig (establert pel centre i publicat abans 
del 4 de maig) 28 de maig

Llistes admesos 4 de juny

Període de matriculació                             22 al 30 de juny

Dimarts, 5 de maig 

6 tarda,  Sala Petita 
El bagul fantàstic                                       
Audició espectacle, Escoles de 
Música i Teatre

7 tarda,  Sala Gran
Tinc Xinquitinc  
Taller, què és la música moder-
na?

7 tarda, Sala Petita
L’orquestra mundial
Projecció

8 vespre, Sala Petita 
Inauguració III Setmana 
a la carta
Lliurament premis concurs 
dibuix

1/4 de 9 vespre, Sala Petita
Història de Catalunya
Audició espectacle

Dimecres, 6 de maig

6 tarda, Sala Petita
El somriure de la Tona
Audició espectacle

7 tarda, Sala Petita
Improvisacions
Taller improvisacions teatrals

7 tarda, Sala Gran
Jam Session
Taller tècnica instrument

1/4 de 9 vespre, Sala Petita 
En Teo a Sant Celoni   
Audició espectacle

Dijous 7 de maig

1/4 de 6 vespre, Sala Petita 
L’ocell de foc, 
d’Igor Stravinsky
Conte musical

2/4 de 7 tarda, Sala Petita
Trivial musical
Taller

1/4 de 9 vespre, Sala Petita
Combo 1 i conjunt variat
Audició

9 vespre, Sala Petita
Combo 2, Cor de dones i 
Corda jove
Audició

L’escola Pallerola va acollir la xerrada que va acbar en un ric diàleg entre els 
assistents i la conferenciant

Alerta! Inici de preinscripcions 
pel curs 2009 - 2010
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La Biblioteca l’Escorxador 
arriba als 8.700 carnets 
d’usuari 
Des de la seva obertura, la biblioteca ha fet el carnet a 8.741 persones. 
Això vol dir que un 50% de la població de Sant Celoni té carnet de la 
biblioteca. Bé, la xifra no és exacta, ja que un nombre elevat de les per-
sones que utilitzen la biblioteca són del Baix Montseny (aproximadament 
entre un 35 i un 40% del total dels usuaris de préstec provenen de fora de 
Sant Celoni). 
Us recordem que fer-se el carnet de la biblioteca és completament gratuït. 
Només cal que us identifi queu (amb el DNI o el passaport) al taulell de 
l’entrada i immediatament us faran el carnet de la biblioteca, que és 
vàlid per a totes les biblioteques de la Xarxa de Municipis de les comar-
ques de Barcelona.

Activitats per a adults 
a la biblioteca
A banda de la coneguda Hora del conte i la Petita Hora del conte, la biblio-
teca també organitza activitats per a adults. 

Aquest primer trimestre s’ha fet:
- “Nit de lletres” : La nàusea, de Sartre (gener)
- “Autocoaching”, amb Sílvia Pallerola (gener)
- Contes sefardites, amb música en directe, a càrrec d’Elisabet Ulibarri 

(febrer)
- “Nit de lletres”: Si una nit d’hivern, un viatger, d’Italo Calvino (febrer)
- “Dormir sin lágrimas”, a càrrec de l’autora, Rosa Jové (març)
- “Cuina per a infants”, a càrrec d’Iván Martínez (març)
- “Dones contra Franco”, presentació del llibre a càrrec de l’autor, Jordi 

Creus (març)
- “Nit de lletres” El Lloro de Flaubert, de Julian Barnes (març) 

I per la primavera està previst:
- “Com triar les lectures per als infants”, a càrrec de Roser Ros (16 abril)
- “Nit de lletres”: El taxidermista, de Lluís Oliván (17 abril, amb l’autor)
- “Teràpia del riure”, amb Andreu Hervás (maig)
- “Nit de lletres”: Tancat per mancances, de Pau Gener (maig, amb 

l’autor)
- “La responsabilitat social de l’educació”, amb Josep M. Terricabras 

(11 juny)

Els actes de Sant Jordi de l’Ofi cina de 
Català se centren en Mercè Rodoreda
Des de fa anys, l’Ofi cina de Català organitza, pels volts de Sant Jordi, una exposició i activitats paral·leles amb l’objectiu de 
fer difusió d’algun aspecte o d’algun personatge relacionat amb la llengua o la literatura catalana. Aquest any se centra 
en Mercè Rodoreda

Del 23 d’abril al 17 de maig a Can Ramis es podrà veure l’exposició titulada Mercè Rodoreda que pretén endinsar-nos en la vida 
i l’obra d’aquesta escriptora. Les fotografi es de Pilar Aymerich i els textos de Marta Pessarrodona evoquen l’univers literari 
amb què l’autora ens apropa als seus sentiments. Aquesta exposició, de l’Institut Català de les Dones, va adreçada al conjunt 
de la població.  
Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908 - Girona, 1983) està considerada una de les escriptores més importants de la narrativa catalana 
contemporània i ben segur que la més internacional. En la seva obra, que ha estat traduïda a gairebé una trentena d’idiomes, 
destaquen la novel·la i el conte, però també hi són presents el periodisme, la poesia i el teatre, amb petites incursions en la 
pintura, art que, durant uns anys, va practicar a manera de divertiment. Algunes de les seves obres, a part de les més divulgades 
La plaça del Diamant i Mirall trencat, són les següents: Aloma, El carrer de les Camèlies, Jardí vora el mar, Quanta, quanta guerra..., 
Vint-i-dos contes, La meva Cristina i altres contes, Semblava de seda i altres contes i Viatges i fl ors.
Dimecres 22 d’abril a les 19.30 h a la Sala petita de l’Ateneu, l’alumnat dels cursos de català presentarà el Quadern 2009, un recull 

de textos elaborats per ells mateixos sobre el tema de l’exposició. A continuació hi haurà l’actuació de l’actriu Pepa Lavilla amb el muntatge Contes de 
la Rodoreda basat en els sentiments i emocions de les quatre protagonistes dels contes Tarda al cinema, El bitllet de mil, La mainadera i Zerafi na. Després 
es comentarà el muntatge amb l’actriu i l’acte s’acabarà  amb una xocolatada.

Us hi esperem!

Biblioteca - Ofi cina de Català

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Formació per 
l’ocupació

Tecnologies de 
la informació i de 

la comunicació 
Expressió 

artística 
Llengües 

Altres 
activitats

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

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: 
8, 9 i 10 de juny

Horari: de 20.15 a 22.15 h

Preu: 18 euros

Mínim – màxim persones: 15-20

A càrrec de/d’: Assessors de Sanitat 
i Qualitat, SL

Organitza: Àrea de Comunitat 
– àmbit de salut comunitària

CURS DE MONITOR/A 
D’ACTIVITATS DE LLEURE 
INFANTIL I JUVENIL
Curs per obtenir el diploma de la 
Secretaria General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya.

Durada del curs: dies 18, 19, 25, 
26 d’abril, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 
24, 30 i 31 de maig i 6 i 7 de juny.
Dissabte de 10 a 14 h i de 15.30 a 
19.30 h. Diumenge de 10 a 14 h.

Preu: 99 euros

A càrrec de: Traç formació 

Organitza: La Rentadora

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA TALLER DE FOLK. 
ACORDIÓ DIATÒNIC
Assolir coneixements tècnics sobre 
l’acordió diatònic, poder interpretar 
algunes peces del repertori tradicio-
nal i conèixer els patrons rítmics més 
representatius del folk actual, tot des 
d’una vessant pràctica. 
No calen coneixements previs de 
música, però són recomanable.
És imprescindible portar l’acordió.

Data d’inici: 7 de maig (8 sessions)

Horari: Dijous de 20.30 a 21.30 h

Preu: 61euros

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

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

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 orgànicament, escoltin 
de veritat, parlin de veritat, mirin de 
veritat... en situacions imaginàries. Es 
presentarà un treball de fi nal de curs.

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

Horari: dilluns de 19 a 21 h

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

A càrrec de: Blanca Pugés

Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

DIBUIX
Els continguts que es treballaran 
són: dibuix de natural, buscar 
l’enquadrament a través del visor. 
Recursos per donar sensació de 
profunditat. Distribució de tots els 
elements a través del dibuix esque-
màtic.
Els objectius són potenciar 
l’observació i la memòria visual. 
L’aprenentatge de les tècniques del 
carbonet, el pastel i l’aquarel·la. Ad-
quisició de recursos per a l’expressió 
visual i plàstica.

Data d’inici: 1 de juliol (4 sessions)

Horari: Dimecres de 17 a 19h

Preu: 46,64 euros

A càrrec de: Taller de ceràmica 
JORCA

Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

MANUALITATS
Potenciar la creativitat personal mit-
jançant l’aprenentatge de tècniques 
de pintura sobre roba, ceràmica...
Durada de l’activitat: del 15 d’abril al 
24 de juny ( 11 sessions )

Horari: dimecres de 15.15 a 17 h

Preu: 65 euros (el preu no inclou els 
materials)

A càrrec de: Carmen F. Auban

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

CURS D’AUTO MAQUILLATGE
Curs per descobrir i treure el 
màxim profi t de la imatge personal, 
conèixer la pròpia pell i la cosmeto-
logia del mercat

Durada de l’activitat: del 22 
d’abril al 10 de juny ( 8 sessions )

Horari: dimecres de 19:30 a 21:30h

Preu: 64 euros

A càrrec de: Jonay Fuentes, maqui-
lladora professional.

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

SEVILLANES 
Curs per apendre a ballar aquest ball
grup adult 

Durada de l’activitat: del 24 d’abril 
al 26 de juny (9 sessions)

Horari: els divendres de 15.30 a 
16.30 h
grup infantil

Durada de l’activitat: del 21 d’abril 
al 16 de juny ( 9 sessions )

Horari: els dimarts  de 17.30 a 
18.30 h

Lloc: Centre cívic del carrer major, 15

Preu: 18 euros

A càrrec de: Noèlia  Martínez

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

CERÀMICA
Es realitzarà un taller diferent cada 
setmana:
- Instruments musicals.
- Joies i mòbils amb porcellana 
tenyida.

- Objectes d’ús: càntir, plat, caixa, 
gerro, etc.

- Torn: bol, plat, pot, etc.

Data d’inici: 2 de juliol (8 sessions)

Horari:  
- Nens i nenes, de 5 a 13 anys: 

dilluns i dijous de 17 a 19 h
- Joves i adults, a partir de 14 anys: 

dimarts i divendres de 15 a 17 h o 
bé de 17 a 19 h

Preu:
- De 5 a 13 anys: 80,56 euros
- A partir de 14 anys: 83,74 euros

A càrrec de: Taller de ceràmica 
JORCA

Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió



EDUCACIÓ MATERNAL
Preparació davant el part. Exercicis 
de respiració, relaxació i gimnàstica. 
Dubtes més freqüents.

Data d’inici: formació continuada, 
incorporacions al llarg de tot el curs.

Durada de l’activitat/número de 
sessions: indeterminat

Horari: divendres de 19 a 21h

Preu: gratuït 

A càrrec de: Maria Barlet. Llevadora.

Altres: podeu assistir-hi amb la parella.

Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

TXI KUNG
Exercicis basats en conceptes de me-
dicina 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 movi-
ment. 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 cui-
dar-se. Gent amb certa inquietud per 
temes alternatius.

Data d’inici: 20 d’abril (11 sessions)

Horari: dilluns de 19.30 a 20.30 h

Preu: 58,30 euros

A càrrec de: Isabel Vera

Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

XERRADA: 
Com triar lectures per als infants
Aprendrem mecanismes per triar lec-
tures adequades a cada infant, perquè 
els agradin i siguin bones lectures 
(educatives i lúdiques)

Data:
16 d’abril de 2009, de 20 a 21.30 h

Preu: gratuït

A càrrec de: Roser Ros

Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Lloc: sala d’actes de la Biblioteca 
l’Escorxador

XERRADA: 
La responsabilitat social 
de l’educació 
diàleg sobre el paper de la ciutat 
educadora (les famílies, l’escola, els mi-
tjans de comunicació), quin pes tenen 
en l’educació dels nostres fi lls?

Data: 
11 de juny de 2009, de 20 a 21.30 h

Preu: gratuït 

A càrrec de Josep M. Terricabras

Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Lloc: sala d’actes de la Biblioteca 
l’Escorxador

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

Durada de l’activitat: del 14 d’abril 
al 18 de juny ( 18 sessions )

Horari: dimarts i dijous de 15.10 a 
16.10 h

Preu: 53 euros

A càrrec de: Emili da Silva

Lloc: al Centre cívic – Biblioteca del 
carrer major, 15 de la Batllòria

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

CURS D’INICIACIÓ 
DE TIR AMB ARC
Nocions bàsiques per poder practicar 
aquest esport mil·lenari ; tipus d’arc, 
modalitats de competició. 

Durada de l’activitat: 
dates a concretar, 3 sessions

Horari:  dissabte de 10 a 13h

Preu: 32 euros

A càrrec de : Club de Tir amb arc “ 
Tir amb arc Sant Celoni “

Lloc: Camp de futbol de la Batllòria.

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

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

Data d’inici: del  20 d’abril al 17 de 
juny ( 18 sessions )

Horari: els dilluns i els dimecres, de 
17:15 a 18:15

Preu: 51 euros

A càrrec de: Ione Rubio

Lloc: Centre Cívic Biblioteca, del carrer 
major, 15. La Batllòria. 

Organitza: Centre Cívic “Les Casetes” 
– La Batllòria

CURS D’ESCRIPTURA 
I PERSONALITAT 
Conèixer mitjançant l’escriptura les 
diferents dimensions (personals i in-
terpersonals) que conformen la nostra 
vida i la dels que ens envolten.

Data d’inici: 8 de maig (12 sessions)

Horari: divendres de 20 a 21.30h 

Preu: 66 euros (el preu inclou els 
materials)

A càrrec de: Josep Mª  Torrent, pèrit 
cal·lígraf judicial i professor de grafolo-
gia científi ca-judicial.

Organitza: La Rentadora

MOSAIC-TRENCADÍS
Coneixements bàsics per poder realit-
zar un mosaic o trencadís.

Data d’inici: 8 de maig (6 sessions)

Horari: divendres de 19h a 21 h 

Preu: 90 euros (el preu inclou els 
materials)

A càrrec de: Júlia i Aleix

Organitza: La Rentadora

INICIACIÓ AL FELTRE
Seguiment de totes les etapes per 
passar de la llana verge al feltre.

Data d’inici: 18 de maig (3 sessions)

Horari: dilluns de 19h a 21 h 

Preu: 46 euros 
(el preu inclou els materials)

A càrrec de: Mar Joaquin

Organitza: La Rentadora

INICIACIÓ A L’ELABORACIÓ 
ARTESANAL DE RATAFIA
Coneixement d’algunes de les plantes 
tradicionalment més usades procés 
d’elaboració.

Durada: dissabte 13 de juny, (de 9 a 
13 h, sortida de camp) i 20 de juny (de 
10 a 13 h, classe d’elaboració).

Preu: 43 euros

A càrrec de: 
l’Obaga, Serveis Ambientals

Organitza: La Rentadora

WARHAMMER
Aprenentatge de la tècnica per pintar 
miniatures d’aquest joc d’estratègia.

Data d’inici: 9 de maig (8 sessions)

Horari:  dissabte de 10 a 12.30h

Preu: 10,25 euros (el preu inclou els 
materials)

A càrrec de: 
club de rol i estratègia “Alastor”

Organitza: La Rentadora

PLANTES MEDICINALS 
DEL MONTSENY
Introducció al coneixement del món 
de les plantes medicinals i en concret 
en l’àmbit geogràfi c del Montseny.

Horari: 
Dimecres 27 de maig, de 19.30h a 
21.30: Sessió teòrica introductòria. 
Dissabte 30 de maig: Sortida guia-
da al Montseny per identifi cació i 
recol·lecció.
Dissabte 6 de juny, de 9 a 13h: Sessió 
teòrico-pràctica sobre els processos 
d’elaboració dels remeis. 

Preu: 46 euros 
(el preu inclou els materials)

A càrrec de: 
l’Obaga, Serveis Ambientals

Organitza: La Rentadora

SKATEBOARD
Nocions bàsiques de patinatge amb 
skate, tipus de fusta, posicions bàsi-
ques (frontside, backside,etc), segure-
tat (casc, genolleres,etc).

Data d’inici: 8 de maig (8 sessions)

Horari: divendres de 16h a 18h

Preu: 8 euros 

A càrrec de: David Fuentes, patinadors

Organitza: La Rentadora
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Equipaments i serveis municipals

Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

Ensenyaments adreçats a les persones 
adultes amb l’objectiu de millorar 
els coneixements, les competències i 
les aptituds per tal de possibilitar un 
desenvolupament 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 2008 (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

Vacances d’estiu: agost

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

Ofi cina de Català de Sant Celoni

Oferim cursos de català per a adults 
per entendre’l, parlar-lo i escriure’l, 
servei de dinamització (Voluntariat 
per la llengua i altres programes de 
sensibilització i de difusió de la llen-
gua) i servei d’assessorament (recur-
sos lingüístics a internet, models de 
documents, etc.)

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
dilluns i dimecres, de 16 a 17.30 h

Horari d’estiu: Del 15 de juny al 15 
de setembre, de dilluns a divendres, 
de 10 a 13 h

Vacances d’estiu: agost

Adreça:
Ofi cina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel.: 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat

Centre Cívic Les Casetes

Servei en xarxa d’organització de ta-
llers 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

Vacances d’estiu: de l’1 al 15 d’agost

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

La Rentadora

La Rentadora és un espai on trobaràs:
Servei de promoció cultural:
Organització de tallers i formació. Re-
cepció d’iniciatives culturals i cíviques 
d’entitats i persones: atenció, dinami-
tzació, derivació. Centre programador 
d’activitat cultural i cívica. Punt de 
trobada ciutadana. Cessió d’espais: es-
pai obert: per a activitats de col·lectius 
(reunions, preparació d’activitats...), 
laboratori fotogràfi c...

Servei d’informació juvenil:
Cartellera (habitatge, compra-venda, 
treball, etc.). Accés gratuït a Inter-
net i a equips informàtics. Suport a 
l’estudiant (espai d’estudi, equips 
informàtics per fer treballs, assesora-
ment acadèmic). Viatgeteca (infor-
mació turística nacional i internacio-
nal). Tramitació de carnets (carnet 
d’alberguista jove i adult, familiar 
alberguista grup, FYTO,ISIC,ITIC). Espai 
de jocs: jocs de taula i en línia. Consul-
ta de fons documental de joventut.

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.cat

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.cat
creacioempreses@santceloni.cat

Salut comunitària i consum

Prevenció i promoció d’hàbits saluda-
bles en  salut comunitària per tal de 
garantir la seguretat i de millorar la 
qualitat de vida de les persones.
Programes d’informació, assessora-
ment i educació per a les persones 
consumidores.

Requisits generals:
Persones majors de 16 anys

Període d’inscripció:
Inscripcions fi ns al 5 de juny

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

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

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

És una tipologia de programes de qua-
lifi cació professional inicial (PQPI), or-
ganitzat 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 ob-
tingut el títol de Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria.    

Adreça: 
C/ Santa Fe, 52, 2n 
Tel.: 93 864 12 22
a8960027@xtec.cat
En els mesos de juliol i agost contactar 
amb l’Àrea de Cultura al 93 864 12 13

Més informació:
Àrea de Cultura. Parc de la Rectoria 
Vella, s/n
Tel.: 93 864 12 13
Sobre les característiques del progra-
ma,  podeu  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 pri-
vades o grups locals de música.

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

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.

Horari d’estiu: 
De dilluns a divendres de 10 a 13 h.

Vacances:
De l’1 al 16 d’agost de 2009

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

Biblioteca l’Escorxador
 
Servei de Biblioteca Pública, municipal, 
oberta a totes les edats. A més d’oferir 
el fons habitual de llibres, revistes i 
documents audiovisuals, la biblioteca 
organitza activitats de foment de la 
lectura i també activitats per al creixe-
ment personal. Dins d’aquí s’emmarca 
el cicle de xerrades del Racó de Pares i 
Mares, dins el Pla Educatiu d’Entorn.

Llistat de les activitats que comencen 
aquest trimestre:

- “Com triar lectures per als infants” 
a càrrec de Roser Ros. 

 Dijous 16 d’abril, a les 20 h
Sala d’actes, Biblioteca l’Escorxador, 
Sant Celoni 

- “La responsabilitat social de 
l’educació” a càrrec de Josep M. 
Terricabras.

 Dijous 11 de juny, a les 20 h 
Sala d’actes, Biblioteca l’Escorxador, 
Sant Celoni.

Requisits generals:
Tots els serveis de la biblioteca i les 
activitats que s’hi organitzen són 
gratuïts.
No cal inscripció prèvia.

Horari d’atenció al públic:
tardes de dilluns a divendres de 2/4 de 
4 a 2/4 de 9h
matins de dimecres de 10 a 13.00h
matins de dissabtes de 10 a 13.30h

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

més informació a
www.santceloni.cat
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Comunitat

Per commemorar el Dia internacional de les 
Dones, l’Ajuntament de Sant Celoni i diverses 
entitats del municipi van organitzar un seguit 
d’activitats del 6 al 27 de març, 

L’acte central va tenir lloc diumenge 8 de març 
al matí a la plaça de la Vila amb la lectura del 
manifest per part de dos alumnes de 4rt d’ESO, 
les actuacions del grup de percussió del Centre 
Municipal d’Expressió i de la solista Francesca 
Rodrigo, del Centre Intuït, i les parades infor-
matives de diferents associacions. 

Durant la presentació, l’alcalde Francesc Deu-
lofeu va recordar que “és cert que s’han fet 
molts avenços però correm el risc de pensar 
que està tot fet i la realitat ens indica que no 
és així”. La regidora de Comunitat, Laura Cos-
ta, va assegurar que “a Sant Celoni som cons-
cients de la feina que queda per fer per asso-
lir l’equitat de gènere i per això ajuntament, 
entitats i altres administracions treballem 
colze a colze organitzant activitats de cons-
cienciació i tallers a les escoles per erradicar 
patrons establerts”. A més va informar a la 
ciutadania de les darreres edicions elaborades 

per l’Ajuntament: el nou díptic del Servei a la 
Dona i la nova Guia del llenguatge no sexista 
Som el que parlem. 

Les entitats que al llarg de l’any treballen des 
de diferents vessants per avançar en la igual-
tat d’oportunitats entre homes i dones van ser 
presents a la plaça de la Vila les dues hores que 
va durat l’acte amb paradetes informatives per 
a tota la ciutadania: Creu Roja, Dones Progres-
sistes del Baix Montseny, LleTeta, L’Eixam, 
L’Associació Espiritual de Dansa del Ventre i Al 
Madaa-Horitzons.

Sant Celoni 
demostra la seva 
solidaritat durant la 
Setmana per la Pau   
Del 20 al 27 de març, Sant Celoni va viure la 
Setmana per la Pau organitzada per la  Coordi-
nadora d’Entitats Solidàries (CES), formada per 
l’ajuntament de Sant Celoni i les entitats: Al Ma-
daa-Horitzons, Associació Equatoriana , Cor de 
Maria, Creu Roja, GRIMM, Mans Unides, Proide, 
Trup de Nassos i, des d’aquest any, Nicat (que 
treballa a Nicaragua) i l’Associació senegalesa 
Oudiodial.  L’objectiu principal de la Setmana, 
que enguany tenia el lema Fem un món millor. 
Els 8 objectius del mil·leni, és fer partícep a la 
ciutadania de l’important tasca que fan les enti-
tats de la Cordinadora a favor de la pau i la so-
lidaritat, sumar complicitats i donar informació 
de la situació dels que pateixen.

La CES es reuneix mensualment amb diversos 
objectius: acordar la destinació dels recursos 
provinents del 0,7% del pressupost municipal, 
per posar en comú el treball que realitza cada 
una de les associacions, les inquietuds i les es-
tratègies i debatre i refl exionar sobre temes de 
pau i solidaritat. 

Participa-hi!, truca al 93 864 12 12 
o bé escriu un correu electrònic a:
diversitat@santceloni.cat

Sant Celoni commemora el Dia internacional 
de les Dones amb actes ben diversos 

La festa solidària va aplegar dissabte  a la tarda 
un nombrós públic a la plaça de la Vila per es-
coltar contes, sentir música de l’Orquestra Sant 
Celoni, jocs infantils, taller de trenes... a càrrec de 
diferents entitats del municipi. 

En la seva intervenció, l’alcalde Francesc Deulo-
feu van afi rmar que “tots vivim en un mateix 
món i ens hem de sentir reponsables tant dels 
èxits com dels fracassos que en ell tenen lloc” i 
va afegir que “els més privilegiats, com nosaltres, 
tenim l’obligació de contribuir a millorar les con-
dicions de vida dels que no tenen tanta sort”.  

El Mercat municipal va acollir l’exposició Els Ob-
jectius del Mil·lenni: vuit propostes per fer un al-
tre món, de Mans Unides. 

Guia del llenguatge 
no sexista Som el 
que parlem.  
Consulta-la a 
www.santceloni.cat

Parada de l’Ajuntament per informar sobre el 
tema

Dos alumnes van llegir el manifest elaborat per 
l’alumnat de quart d’ESO de les escoles Avet 
Roig, IES Baix Montseny, La Salle i Cor de Maria

L’Esplai de la Gent Gran  va col·laborar explicant 
contes
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El 25 de març es van reunir a Sant Celoni regi-
dors i regidores d’Ocupació del Baix Montseny 
per posar en comú i coordinar diferents temes 
relacionats amb aquest àmbit. 
La trobada va ser promoguda pels ajuntaments 
de Sant Celoni i Llinars del Vallès a partir de les 
converses mantingudes durant la 1a jornada 
d’alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores del 
Baix Montseny del passat mes de novembre.

Els participants es van plantejar diferents acci-
ons a curt termini de cara a millorar la situació 
actual, optimitzar la feina que es fa des de 
cada ajuntament i fer front comú. En aquest 
sentit van decidir fer un anàlisi de cada munici-
pi sobre els recursos que es tenen i els serveis 
que s’ofereixen; el perfi l de les persones atura-
des i  l’estructura del mercat productiu.

Els regidors i regidores van decidir convidar 
experts de diferents disciplines per poder fer 
front a preguntes importants per propiciar un 
bon desenvolupament i preparar-se pel futur. 
Els ajuntaments també es van felicitar per ha-
ver aconseguit tenir representació als òrgans 
de decisió de l’Acord per al Desenvolupament 
local i l’ocupació al Vallès Oriental que promou 
el Consell Comarcal. A la darrera reunió amb 
el Consell Comarcal, Sant Antoni de Vilamajor, 
Llinars del Vallès i Sant Celoni van reivindicar 
representació com a condició de municipis 
més petits, d’àmbit d’infl uència, característi-
ques de l’entorn i estructura de mercat de pro-
ducció determinades, ja que només hi havia 
representació dels municipis majors de 20.000 
habitants (és a dir, Mollet i Granollers). Segons 
va explicar la regidora de Comunitat, Laura 
Costa, “fi nalment tindrem 2 representants 
com a Baix Montseny, ja que la nostra rei-
vindicació s’ha resolt en la possibilitat de fer 
agrupacions de municipis sense personalitat 
jurídica que arribin a 20.000 habitants.” 

Els ajuntaments del 
Baix Montseny es 
coordinen en temes 
d’ocupació 

Nou taller per a 
persones 
emprenedores 
El Servei de creació d’empreses de l’Ajunta-
ment organitza un nou taller per a emprene-
dors els propers 23 i 24 d’abril. L’objectiu del 
curset, de 8 hores de durada, és donar les 
eines necessàries per poder elaborar correc-
tament un pla d’empresa, defi nir les poten-
cialitats dels possibles emprenedors com a 
empresaris, identifi car les funcions i respon-
sabilitats de cada lloc de treball o conèixer els 
aspectes jurídics i fi scals d’interès per crear 
un negoci, entre d’altres temes importants. 
A mitjans de febrer ja se’n va organitzar un 
amb més de 20 assistents. 
 
El curs es farà a l’Escola d’adults de 9.30 a 
13.30 h. Per inscriure’s cal adreçar-se al Safa-
reig, al telèfon 93 864 12 00 o bé per correu 
electrònic: creacioempreses@santceloni.cat

L’Ajuntament 
renova el conveni 
anual amb l’Esplai 
de la Gent Gran 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha signat amb 
l’Esplai de la gent gran el conveni anual de 
col·laboració. El conveni parteix de la voluntat 
de l’administració de continuar cooperant i do-
nant suport a l’Esplai per tal que pugui realitzar 
i organitzar activitats per a les persones grans 
del municipi i, per això, l’Ajuntament assumeix 
despeses despeses de manteniment i millores 
de l’edifi ci i es compromet a realitzar activitats 
com les visites al Parlament, als Tallers de Me-
mòria, facilitar subscripcions a publicacions, 
entre d’altres.

L’alcalde Francesc Deulofeu i el president 
de l’Esplai de la Gent gran, Ferran Catarineu 
van signar el 10 de març el conveni anual de 
col·laboració

Més Xec Servei per 
les persones depen-
dents
L’Ajuntament ha adjudicat a tres empreses de 
la zona del programa xec servei que enguany 
té un pressupost de 45 mil euros. El programa 
xec servei està adreçat a persones majors de 
65 anys amb un grau de dependència sociosa-
nitària per tal de facilitar-los serveis de suport 
en el seu domicili: auxiliar de la llar i treballa-
dora familiar Per mitjà d’un val de descompte, 
l’Ajuntament assumeix el 42,33 % del cost 
d’aquests serveis i la resta l’usuari. L’any 2008, 
un centenar de famílies del municipi van dis-
posar de serveis d’atenció domiciliària a tra-
vés del programa xec servei. 
Per a més informació, contacteu amb 
l’Àrea de Comunitat (tel. 93 864 12 12; 
comunitat@santceloni.cat)

Promoció dels glo-
peigs de fl uor per a 
la salut dels infants
L’Ajuntament ha distribuït durant el mes 
de març a diferents escoles el material del 
Programa de glopeigs de fl uor que impulsa el 
Departament de Salut de la Generalitat entre 
els alumnes de 1r a 4t de primària. Aquest 
curs, al municipi s’hi han acollit el CEIP Mont-
negre de la Batllòria, Col·legi Cor de Maria i 
Col·legi La Salle. 

El material consta d’una presentació de la mo-
nodosi de fl uor en forma de got que facilita 
l’obertura del producte als escolars més petits. 
L’estoig disposa d’una cinta perquè els infants 
se’l puguin penjar al coll quan vagin a rentar-
se les dents i la part superior de l’estoig té for-
ma de got perquè es pugui utilitzar per esban-
dir-se les dents.

L’objectiu del programa és millorar els hàbits 
higiènics  bucodentals dels escolars i prevenir 
la càries dental.

Comunitat

A part de la mo-
nodosi de fl uor es 
facilita un 
estoig de plàstic 
amb un raspall i 
pasta

Els ajunatments del Baix Montsney ja han fet di-
ferents sessions de treball com aquesta dedica-
da al transport interurbà
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Què fas 
dissabte 
18 d’abril 
al matí?

Vine a imaginar-te 
el centre de Sant 
Celoni per on et 

passejaràs d’aquí a 
10 anys!

Debat ciutadà 
per sol·licitar 

la Llei de Barris 
per al nucli històric 

de Sant Celoni 

Què és el Pla de Barris?
El Pla de Barris és el desenvolupament de la Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial, que té per objecte dotar als ajuntaments dels 
instruments necessaris per tal de portar a terme intervencions de caire social i urbanístic en aque-
lls barris de Catalunya que ho requereixin. Les intervencions que se’n deriven són subvencionades 
en un 50 % per la Generalitat. Cada any hi ha molts municipis que presenten la seva candidatura 
per acollir-s’hi, però només se n’aproven una vintena. Per això, en la majoria dels casos, cal pre-
sentar-s’hi en diverses ocasions per tal d’obtenir el Pla.
 
Perquè a Sant Celoni?
Sant Celoni, amb un esperit de millora constant, s’ha presentat a la convocatòria d’enguany per tal 
de millorar l’edifi cació, l’ordenació i el benestar del nostre nucli històric. Entre totes les actuacions 
que es preparen per realitzar la sol·licitud, hi ha un taller de participació ciutadana. Amb aquest 
taller pretenem recollir el màxim de sensibilitats i punts de vista diferents en relació al centre de 
Sant Celoni per poder presentar un projecte compartit entre tots i totes.
 

Com hi puc participar?
Dissabte 18 d’abril, a les 10h, a la sala petita de l’Ateneu, un grup de professionals dirigirà un 
taller de participació per tal que tothom hi digui la seva. La sessió es preveu que fi nalitzi a les 13h 
i entremig hi haurà una pausa-cafè. Cal que t’inscriguis a l’OAC o bé a www.santceloni.cat 

Vine: sense tu no serà el mateix!
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Espai públic

Adjudicació de tres nous 
projectes de millora de 
l’accessibilitat a la via 
pública
Durant el mes de març s’han adjudicat tres del set projectes de millora 
de l’accessibilitat a la via pública  que es duran a terme amb els recursos 
del Fons Estatal d’Inversió Local.  En concret, es tracta de la millora 
de l’itinerari d’accés a l’Estació de RENFE, des de la carretera Vella; 
diverses intervencions a cruïlles urbanes del nucli de la Batllòria i 
la remodelació de la plaça Colònia Pla de Palau. Les tres actuacions 
començaran en breu.

Millores al Safareig 
de la Batllòria
Durant el mes d’abril s’ha dut a terme les obres d’adequació de l’entorn del 
Safareig de la Batllòria. L’actuació ha consistit en la formació d’escocells als 
plàtans per facilitar la neteja  i evitar l’embrutiment constant de les reixes 
de desaiguat. També s’han restaurat els bancs i diverses bretolades. 

Adopció de gossos i gats: 
un gest cívic i solidari
L’Ajuntament de Sant Celoni té la 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 trobar persones que els vulguin adoptar. 

Si hi teniu 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 nous candidats a trobar família !
 

Manteniment de les àrees 
de jocs infantils públiques
Des del mes de març les zones de jocs infantils de carrers, places i 
centres educatius públics de Sant Celoni i la Batllòria gaudeixen d’un 
control i reparació sistemàtic, gràcies al contracte de manteniment que 
l’ajuntament ha signat amb l’empresa especialitzada URBE. El règim 
de seguiment és mensual –fora de quan es detecta deteriorament per 
vandalisme- i permet ampliar la seguretat i bon estat dels elements i 
entorn d’aquestes zones. Fins ara el manteniment no estava sistematitzat 
i es duia a terme de manera estrictament correctiva. Ara, mitjançant la 
prevenció, es fa un pas més per a a qualitat de l’espai públic.

Els semàfors celonins 
ja funcionen amb 
lluminàries led
Durant el mes de març s’han instal·lat les noves 
lluminàries dels semàfors de Sant Celoni que deixen el 
sistema convencional per passsar a la tecnologia LED. 
Les lluminàries, lliurades gratuïtament pel Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç suposen una millora substancial en la 
visualització, permeten un signifi catiu estalvi energètic i major facilitat 
en el manteniment. 

L’entorn del safareig s’ha restaurat i netejat

L’Ajunatament ha signat un contracte de manteniment amb una empresa 
especialitzada que permet ampliar la seguretat i bon estat dels elements i 
entorn d’aquestes zones. 
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Sostenibilitat

Vols compartir 
cotxe?
Recorda que tens disponible des del web 
municipal el servei “compartir cotxe”. Aquest 
servei consisteix a facilitar la trobada de 
persones que estan interessades a compartir 
el vehicle privat a l’hora d’anar a treballar, a 
estudiar o fer un viatge puntual.

“Comparteix cotxe” funciona mitjançant 
una plataforma on es pot consultar les 
diferents opcions disponibles per fer un 

viatge semblant al vostre. A través 
del correu electrònic us podreu 

posar en contacte amb 
persones interessades, podreu 

veure quines són les seves 
preferències, si disposen o no de 

cotxe, el motiu del viatge, i tot 
un seguit de dades per fer 
més fàcil la trobada de 
companys i companyes. 
Podreu deixar un 
missatge electrònic a 

aquelles persones que 
considereu que són 

adients per compartir un 
mateix viatge. Tot de manera 

immediata, gratuïta i sense intermediaris.

Anima’t i comparteix cotxe. Fem un ús més 
racional del vehicle privat!!

www.santceloni.compartir.org

3
1. Abans de fer la compra, fes la llista del que 

necessites, defensa’t davant les estratègies 
de venda de les grans superfícies (situació 
estratègica dels productes, ofertes tempta-
dores, compres impulsives, ....).

2. Rebutja les bosses de plàstic que no va-
gis a reutilitzar, per exemple com a bossa 
d’escombraries. Aprèn a dir “No, gràcies” 
a les bosses de plàstic que no necessitis. 
Acostuma’t a anar a comprar amb la teva 
bossa o amb el carretó de la compra.

3. Inclou a la teva llista la compra de produc-
tes del país i de temporada; necessiten 
menys envasos i s’evita l’impacte ambien-
tal que origina el transport des de distànci-
es grans.

4. A l’hora d’escollir un producte, tinguis en 
compte la seva qualitat i durabilitat, així 
com els residus que generen.

5. Sempre que puguis opta per alternati-
ves que no facin servir alumini, atès que 
és un dels processos amb major consum 
energètic i d’un impacte ambiental més 
gran, per exemple: vidre millor que llaunes 
d’alumini, recipient de plàstic per guardar 
l’embotit millor que paper d’alumini...

Alerta: Una família de 4 membres en les se-
ves compres habituals pot arribar a consumir 
20 bosses de plàstic a la setmana.

Alerta: Amb l’energia que cal per fabricar una 
llauna de refresc, es podria tenir funcionant 
un televisor durant dues hores.

Propostes senzilles per reduir residus

Per a més informació, 
podeu adreçar-vos a:

Ajuntament de Sant Celoni  
93 864 12 16
www.santceloni.cat

Deixalleria comarcal
Polígon Industrial Molí de les Planes. 
Carrer Rec del Molí, 4
93 744 00 85

a l’hora d’anar a comprar, uns senzills consells

Servei de recollida de cartró 
generat pels comerços a l’illa 
de vianants 
Es recorda a tots els comerços del centre del municipi que recordin que s’ha ampliat el servei de 
recollida de paper i cartró porta a porta a l’illa de vianants els dissabtes de 2 a 3 de la tarda amb 
l’objectiu de reduir l’acumulació de cartró de procedència comercial al voltant dels contenidors 
ubicats al centre del municipi. 

Els comerços han de deixar el 
paper i el cartró, degudament 
plegat, davant del seu establi-
ment des de les 13.30 fi ns les 
14 h, hora en què començarà 
la recollida. Les activitats ubi-
cades al passatge Sant Ramon 
i al tram del carrer Major com-
près entre la plaça d’en Nicola 
i la plaça del Bestiar  hauran de 
dipositar-ho als punts assenya-
lats específi cament.

Cal tenir en compte que si els 
comerços treuen el cartró més 
tard de les 14 hores, el servei 
pot haver passat i, per tant, els 
materials restaran al carrer fi ns 
el dilluns matí, amb l’agreujant 
que no es recolliran selectiva-
ment.
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Nous equips PDA per a la 
confecció de denúncies 
de trànsit  
A partir de mitjan abril, la Policia Local disposa 
d’un nou sistema per gestionar les denúncies 
de trànsit: es tracta de 4 equips PDA amb les 
seves impressores. Aquests equips serveixen 
perquè els agents de la policia i vigilants de la 
zona blava redactin denúncies de manera molt 
més àgil, ja que la transferència de les dades al 
programa de gestió de la Diputació es fa mit-
jançant comunicació telefònica. 

Això suposa també un canvi en el format de 
les denúncies: és en paper tèrmic i amb les 
dades impreses que possibilita que el ciuta-
dà/na pugui fer el pagament de la multa amb 
l’exemplar que se li lliura o que troba al vehi-
cle. Aquest nou format coexistirà amb l’antic i 
gaudiran de la mateixa validesa. 

Aquesta innovació es porta a terme amb un 
programa de cooperació entre els ajuntaments 
i l’Organisme de Gestió Tributària de la Dipu-
tació de Barcelona.

Sessió informativa 
sobre la xarxa Wimax 
municipal
Dilluns 27 d’abril a les 8 del vespre a la Bi-
blioteca l’Escorxador, es farà una sessió in-
formativa sobre la xarxa preWimax municipal 
que oferirà connexió a Internet a preus asse-
quibles. L’Ajuntament de Sant Celoni ha sig-
nat un conveni amb l’empresa celRas (Maxen 
Technologies S.L), per oferir  servei d’Internet 
a 7 euros al mes (1 mega) i 12 euros al mes 
(2 megues) a  partir del mes de maig a tot el 
municipi. 

Es podran connectar a la xarxa totes les llars 
situades al nucli urbà, de Sant Celoni i la Bat-
llòria, o qualsevol urbanització amb visió di-
recta als diferents emissors de senyal situats 
al municipi. Per fer arribar la connexió d’Inter-
net als equips caldrà adquirir l’adient aparell 
receptor (que inclou la instal·lació).

Les característiques generals del servei d’In-
ternet que s’ofereix són: navegació a una ve-
locitat de 1 Mbps o 2 Mbps, no es necessita 
línia telefònica, Ip pública fi xa gratuïta, alta 
gratuïta, sense període de permanència mí-
nim, possibilitat de telèfon Ip en modalitat de 
prepagament i no haver cap tipus de limitació 
en el servei (consultar www.celras.net i les pre-
guntes freqüents FAQS). 

A la sessió informativa es respondran dubtes 
i les persones interessades ja es podran donar 
d’alta i, d’aquesta manera, ser els primers a 
rebre el servei.

Dilluns 27 d’abril a les 8 del vespre 
a la Biblioteca l’Escorxador

L’aiguamoll de les Llobateres i l’Observatori de la Tordera, 
entre els Premis de l’Aigua 2009

Entre el jurat i els diferents premiats es pot 
veure l’alcalde Francesc Deulofeu i Martí Boada 
que van recollir el Premi a les Llobateres i a 
L’Observatori de la Tordera, repectivament

L’aiguamoll de les Llobateres i l’Observatori de la 
Tordera són dos dels Premis de l’Aigua 2009 que 
cada any lliura l’Associació Catalana d’Amics de 
l’Aigua en motiu de la celebració del Dia Mundial 
de l’Aigua (22 de març) amb l’objectiu d’estimu-
lar de forma no dinerària aquelles iniciatives, ac-
tuacions o trajectòries que tinguin a veure amb 
la millora de la relació de la població catalana 
amb l’aigua i el seu entorn natural.

Enguany el jurat ha decidit atorgar a l’Ajunta-
ment de Sant Celoni un dels Premis de l’Aigua 
2009, per la construcció de la bassa de lami-
nació “Les Llobateres” per disminuir els riscos 
d’inundació de la Tordera i crear hàbitats aquà-
tics i de ribera. El jurat també ha atorgat un dels 
premis de l’Aigua 2009 a L’Observatori de la 
Tordera per la seva trajectòria en el seguiment 

continuat d’indicadors socioecològics a la conca 
de la Tordera. L’Observatori de la Tordera és un 
projecte impulsat des dels seus inicis (1996) per 
l’Ajuntament de Sant Celoni, en conveni amb 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de 
la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, així com amb la col-
laboració d’altres institucions públiques. 

La cerimònia de lliurament dels Premis de l’Ai-
gua 2009 es va fer el 17 de març a la Sala d’Actes 
de la Fundació Agbar a Cornellà de Llobregat. 
L’alcalde Francesc Deulofeu va recollir el Premi 
a Les Llobateres en nom de l’ajuntament, i el Di-
rector de l’Observatori, Martí Boada, va recollir 
el Premi a L’Observatori de la Tordera.

Ajuntament i UBIC 
signen un acord amb ‘La 
Caixa’ per crear una nova 
targeta de pagament
La Unió de Botiguers i Comerciants de Sant 
Celoni i l’ajuntament van signar el  25 de març 
un acord amb ‘la Caixa’ per impulsar una tar-
geta de pagament que entrarà en funciona-
ment el mes de juny. Aquesta targeta permetrà 
als usuaris gaudir de descomptes especials i 
participar en diverses promocions, sortejos i 
serveis que fomentin tant Sant Celoni Comerç 
com ‘la Caixa’ o el mateix ajuntament. 

La targeta, que servirà exclusivament per com-
prar als establiments adherits a Sant Celoni 
Comerç, serà totalment gratuïta, sense cap ti-
pus de manteniment i es pot tenir domiciliada 
a qualsevol entitat bancària. 

A partir d’ara els comerços interessats hauran 
d’adaptar els seus TPV per tal d’incorporar el 
sistema Premi@ de la Caixa, que permetrà als 
clients participar a l’instant en les promocions 
que hi hagi en marxa. 

La targeta oferirà diferents 
avantatges i serveis als compradors 
i també als comerciants.

Nou format amb paper tèrmic que 
és  vàlid per fer el pagament
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Karateques celonins 
competiran al Campionat 
d’Espanya
Els karateques celonins van fer un bon paper al Campionat de Catalunya 
aleví, infantil i juvenil disputat a Vilanova i la Geltrú el 7 de març. Laura 
Pino va quedar tercera i Eva Cano cinquena en catergoria aleví modalitat 
de Kata; Jordi Mesa, anterior campió de Catalunya, va quedar tercer en 
categoria infantil. Després d’aquests resultats, Laura Pino i Jordi Mesa 
formaran part de la selecció catalana que a fi nals d’abril competirà al 
Campionat d’Espanya. 
 

El patinatge artístic celoní 
guanya el campionat d’Espanya
L’espectacle “Per plaer” del grup petit de xou conjunts del patinatge 
artístic celoní es va imposar al Campionat d’Espanya, celebrat el 14 de 
març a Lleida. Aquest nou èxit els dóna el passaport cap a la competició 
europea on també representaran la mateixa coreografi a. Amb el que 
portem d’any, el primer grup petit de xou conjunts ja s’ha classifi cat 
en primera posició tant al Campionat de Barcelona, de Catalunya com 
al d’Espanya. Segueix, per tant, les mateixes passes que en els anys 
anteriors que l’han portat a participar dos anys seguits al Campionat del 
Món. 
Entre 21 participants, en segona posició va quedar el Blanes, el principal 
rival de les celonines, i en tercer lloc el Club El Masnou, que comparteix 
entrenador amb les patinadores de Sant Celoni, Jaume Pons. El Club 
Patín Aluche va aconseguir el 4t lloc i el segon equip del Sant Celoni va 
quedar en 5a posició amb l’espectacle “Del plaer”. Ara la propera cita 
serà el campionat d’Europa.

Canvi de superfície de dues 
pistes del Club Tennis Sant Celoni 
Durant el mes d’abril el Club Tennis Sant Celoni canviarà la superfície 
de dues de les seves pistes. Aquesta actuació suposarà una millora per a 
totes les persones usuàries d’aquest equipament esportiu ja sigui en el 
moment de la pràctica d’esport recreatiu o competitiu. 

A cent cap els cent: 
passejada a Sant Pol de Mar
Una cinquantena de celonins i celonines acompanyats de tècnics 
municipals van participar a una nova sortida del programa A cent cap 
els cent que promou l’esport entre les persones grans. L’itinerari, bonic, 
però més dur que en altres ocasions, va ocasionar més d’un ensurt 
per cansament. Les persones interessades a participar a les passejades 

poden inscriure’s a la Rectoria Vella. 

Molt bon paper dels veterans 
celonins al Campionat de 
Catalunya de Marató per relleus
L’equip de veterans de Sant Celoni amb un temps de 2 hores 29 minuts 
i 9 segons va quedar en segona posició al IV Campionat de Catalunya de 
Marató Relleus (Ekiden) per a veterans que es va disputar el 15 de març 
a Palafrugell. L’esdeveniment va comptar amb una àmplia participació. 
En categoria Open, el Sant Celoni va quedar tercer amb una marca de 2 

hores, 48 minuts i 15 segons.

La marató va tenir lloc el 15 de març a Palafrugell

L’equip celoní va fer un bon paper al Campionat de Catalunya

Foto de familia de la darrera sortida



En portada

24

Esports

Tres ors i dos argents pels 
arquers celonins al Campionat de 
Catalunya de Tir amb Arc en Sala
Organitzat pel Club Arc Sant Celoni, el Pavelló Municipal d’Esports va 
acollir el dia 8 de març,  la 42ª edició del Campionat de Catalunya de tir 
amb arc, en sala. El Tir amb Arc Sant Celoni , va fer el ple: els cinc arquers 
participants van pujar al podi: ELOI  IGLESIAS NAVARRETE, (categoria 
esquirol), CARLOS GALANTE SAVAL, (categoria d’arc recte infantil), i 
YULEN RAMOS PÉREZ, (categoria d’arc estandar), van assolir la medalla 
d’or. MARINA SORET BAFALUY (benjamí) i DANIEL SADARANGANI 
MILLET (arc recte infantil), van obtinir medalles d’argent.

L’alcalde i el regidor d’Esports amb els arquers celonins que van pujar al podi

Espai obert
Reunió del Col·lectiu d’usuaris 
i usuàries del Catalunya Exprés 
del Baix Montseny 
L’alcalde Francesc Deulofeu es va reunir el 25 de març passat amb el 
Col·lectiu d’usuaris i usuàries del Catalunya Exprés del Baix Montseny 
que s’han agrupat per reivindicar, entre d’altres, que es mantingui la 
parada a Sant Celoni de tots els trens de la línia Figueres-Barcelona, que 
es redueixi al màxim la durada del trajecte Sant Celoni-Barcelona, que 
es revisin els preus dels abonaments mensuals que s’han incrementat 
un 9,32 % aquest darrer any i que es facin les gestions oportunes per 
aconseguir una parada de l’AVE a Sant Celoni. L’alcalde es va manifes-
tar a favor de les seves 
reivindicacions i es va 
comprometre a traslla-
dar les seves demandes 
a la reunió que té con-
certada d’aquí a uns 
dies amb responsables 
de Renfe rodalies per 
tractar, entre d’altres, 
del tema de les molèsti-
es que provoca el soroll 
d’alguns trens als veïns 
de l’estació.

Benvinguda a la nova junta 
de l’associació L’Esplai de la 
Gent Gran 
L’alcalde i la regidora de Comunitat, Laura Costa es van reunir fa uns dies 
amb el nou president de l’associació l’Esplai de la Gent Gran, Joan Prat 
Garolera, i altres membres de la junta. Tot i que ja van ser presents a la 
darrera assemblea de l’entitat, la trobada va servir per tenir un primer 
canvi d’impressions. L’alcalde va mostrar la voluntat de l’Ajuntament 
de seguir col·laborant tant a nivell d’instal·lacions i manteniment de 
l’espai com pel que fa 
a les activitats de dina-
mització que s’hi rea-
litzen “amb l’objectiu 
sempre de millorar la 
situació social, cultu-
ral i recreativa de les 
persones grans del 
municipi”.

Més de 30 persones 
segueixen la masterclass 
d’esteps
El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes  va organit-
zar una masterclass d’esteps el 27 de març amb la participa-
ció d’una trentena de persones. De les 7 de la tarda i fi ns les 
9 del vespre, usuaris i usuàries acompanyats dels diferents 
monitors i monitores d’esteps van gaudir d’aquesta activitat.
El Centre Municipal d’Esports organitza activitats sem-
blants de forma periòdica: l’activi3, l’aiguaradical, la marató 
d’espinning, la sortida a la neu, entre d’altres. De cara a la 
primavera, volen continuar amb aquesta dinàmica d’una ac-
tivitat extra al mes.  

Joan Prat,  el nou president, amb l’alcalde
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Tornem cantant 
caramelles
Aquest és el títol de la cançó amb la què 

s’encetarà una nova iniciativa a Sant Celoni, 

recuperar la tradició de cantar Caramelles 

per Pasqua. És una proposta que vol implicar 

diferents entitats  i organismes,  per això 

compta amb la col·laboració de l’Esplai de 

Gent Gran i l’Ofi cina de Català entre d’altres.  

Albert Peix dirigirà desinteressadament els 

cantaires, que el dia 11 d’abril , a les 18 h es 

reuniran a la plaça de la Vila per començar el 

repertori de cançons tradicionals i populars  

catalanesque interpretaran durant tot el 

recorregut pels carrers del municipi.   

El Consell de Poble de la Batllòria (que inclou 

el territori de la Batllòria i la urbanització de 

Royal Park) és l’òrgan de màxima participació i 

representativitat de les entitats i veïns del poble 

de la Batllòria. Tal com estableix el seu reglament, 

l’objectiu primordial és fomentar la democràcia 

participativa, i articular els canals o òrgans que 

facilitin aquesta participació dels ciutadans dins 

l’ens municipal.

Entre les seves principals fi nalitats es troben les 

següents:

- Estimular la participació de les persones, 

col·lectius i entitats de la Batllòria, en l’adopció 

de mesures que tendeixin a la satisfacció 

de les necessitats i les aspiracions dels seus 

ciutadans.

- Promoure programes i activitats concretes 

de cara a la millora dels serveis municipals a 

l’àmbit territorial de la Batllòria

- Potenciar la coordinació entre les diferents 

entitats i institucions, públiques o privades, 

que afectin l’àmbit territorial de la Batllòria.

- Emetre informes a iniciativa pròpia o de 

l’ajuntament de Sant Celoni en  relació 

amb els assumptes que afectin el seu àmbit 

territorial.

- Emetre i formular propostes i suggeriments en 

relació amb els assumptes que afectin el seu 

àmbit territorial.

- Proposar al Ple municipal la inclusió dels 

assumptes que consideri convenients amb 

dret a intervenir-hi.

- Ser informats i partícips de la planifi cació 

territorial i dels pressupostos anuals referents 

a la Batllòria.

- Creació de grups mixtos administració - 

ciutadania per a l’estudi de  temes concrets, 

així com la creació de comissions de debat en 

els diferents sectors de la vida local en què 

l’ajuntament té competències.

És per això que el Consell de Poble és i ha 

de ser un òrgan actiu, efi cient i efi caç, que 

vehiculi i dinamitzi el poble de la Batllòria. 

Per aquesta raó, s’han defi nit tres àmbits-àrees 

de treball :

1- Serveis Bàsics i Urbanisme

2- Seguretat Ciutadana

3- Cultura, patrimoni i serveis a les persones.

Cada un d’aquests àmbits es constituiran 

de  les seves pròpies comissions de treball 

i de debat, i treballaran de forma conjunta i 

coordinadament amb les diferents àrees de  

l’Ajuntament.

Segons el president del Consell, Manel Bueno, 

aquesta reordenació interna de treball respon a 

“fer del Consell un òrgan potent, que representi 

a la Batllòria amb les seves característiques i 

singularitats, i en defi nitiva ajudi a millorar i a 

donar respostes a les necessitats dels veïns i 

veïnes del poble.”  Aprofi tem per fer una crida 

a tots els veïns i veïnes, i a les entitats, que 

participeu activament, perquè la Batllòria s’ho 

mereix.

Consell de Poble de la Batllòria

Reestructuració del funcionament intern de treball del 
Consell de Poble de la Batllòria

Tramoia presenta 
Som i serem de 
teatre de guerrilla
Jordi Serrat, Joan Cros i Enric Simó dirigits 

per Enric Tarragó presenten Som i serem de 

Teatre de Guerrilla els dies 24 i 25 d’abril a 

les 10 de la nit a la Sala petita de l’Ateneu. 

Tres de les ments més brillants del planeta es 

troben dalt d’un escenari per discutir sobre la 

fi losofi a de les torrades sucades amb all. Som 

i serem és un compendi dels habitants del 

marge dret de la muntanya, a la recerca del 

remei mèdic infal·lible. És un retorn als nostres 

orígens, el retrobament amb uns personatges 

nostrats que tenen molt clar que des del centre 

del món tenen la visió més àmplia del planeta i 

la capacitat d’anàlisi més infalible de la comarca. 

Tres personatges que tenen molt clar que... som 

i serem.

Venda d’entrades: a les taquilles del teatre, 

mitja hora abans de l’espectacle

Preu: 6 euros

Durada: 1 hora catalana

Per més informació visiteu 

www.tramoia.cat

Les cordes de Tramoia

162 donants a la 
capta de sang del 
març
La capta de sang dels dies 6 i 7 de març a 

Sant Celoni va comptar amb 162 donants, 10 

més que a la mateixa edició de l’any passat. 

Dissabte a la tarda va ser el moment de més 

afl uència. Amb tot, l’organització espera poder 

arribar a més gent i per això miraran d’estudiar 

noves maneres de fer arribar el missatge. 

La propera campanya de donació de sang es 

farà el 5 i 6 de juny.

Sortides Culturals 2009
16 maig, dissabte matí 
Jardí botànic de Blanes

13 juny, dissabte, tot el dia
Jaciment grec i romà d’Empúries i la ciutat 
medieval de Sant Martí d’Empúries

24 octubre, dissabte matí
Monestir de Sant Benet del Bages: 
món Sant Benet

Inscripcions: 93 864 12 13 (Àrea de Cultura)
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HabitatgeSubvencions

Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Tramitació

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

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 emancipació Tot l’any Joves d’entre 22 i 30 anys per pagar el lloguer Ofi cina Local d’Habitatge

Ajuts personalitzats a l’allotjament Temporal

Persones que acreditin que no poden 
satisfer els rebuts impagats o les quaotes 

d’amortització d’un habitatge de promoció 
privada

Àrea de Comunitat - Serveis Socials
Ofi cina Local d’Habitatge

Ajuts de suport a l’autonomia a la pròpia 
llar. 30 setembre

Persones amb grau de disminució superior al 
33% derivat de malaltia mental que vulguin 
viure soles, i que necessitin suport personal 

per al desenvolupament de la vida autònoma 
i persones sordcegues necessitin suport diari 

a la llar.

Àrea de Comunitat- Serveis Socials 
– Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania.

Concessió de subvencions per a l’adquisició 
de sòl urbà i urbanitzable amb destinació a 

habitatges amb protecció ofi cial.
12 maig

Administracions públiques, als operadors 
públics i a les entitats sense fi nalitat de lucre.

Secretaria d’Habitatge

Reforma d’establiment
(obres i equipament tècnic, mobiliari, 
imatge exterior del punt de venda i 

projectes TIC)

21 d’abril

Micro i petita empresa comercial detallista 
i determinats serveis que disposin d’un 

establiment o dos oberts a peu de carrer 
(queden escloses les farmàcies, els estancs i les 

franquícies)

UBIC
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Partits polítics

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

La veu del poble (2009)

Permeteu-nos, aquest any, Vell de gitanes, que us tornem a prendre la paraula. Que 
repetim al peu de la lletra els mots del vostre discurs canarvalesc. Una denúncia, 
davant la població i les autoritats de les coses que no rutllen, pronunciada amb 
el to de l’home que sap de què parla perquè és la veu de la saviesa popular. Per 
fer boca, els fets més rellevants de l’actualitat van passar tots pel vostre discurs: 
inauguració del Blauet, incendi vandàlic del Parc d’Activitats –previst per l’anterior 
consistori i executat per l’actual-, l’elevada participació en la consulta popular i el 
model de vila que va reclamar la ciutadania votant NO a l’ARE.

Vós, que sou la consciència col·lectiva, de què us queixàveu? Què preocupa la 
majoria de la gent?: 

En primer lloc, una calamitat; el fet que el poble no avança, que està encallat. Han 
canviat els polítics a l’ajuntament i les coses no van més bé. L’excusa de l’actual 
equip és que ells ja estan fent el que fa falta i que, abans de criticar, us espereu 
que hagin acabat de passar els quatre anys... Al capdavall, deuen pensar que no 
són re dos minuts de vergonya i malícia cada dia per sortir de la vila pel fl amant 
túnel de les rascades, i poder trobar... buit el centre comercial.

Més coses. De l’hotel d’entitats, qui se’n recorda? Potser no toca. Ah, i ara ja no 
cal anar a fer malbé les pistes del Montseny, com turistes de la capital. Si el que es 
busca és l’emoció d’un ral·li d’automòbils, enlloc no es trobaran més sots lliures 
d’impostos que a la carretera Vella i al carrer de Sant Josep. I encara us afegiria 
que, als que ens atrevim a reclamar l’hospital, sempre ens surten amb la cançó 
de l’enfadós. Per cert, algú s’ocupa de gestionar la invasió pacífi ca de cada cap 
de setmana? Més que res perquè els urbanites no creïn embussos a les carreteres 
comarcals així que senten la crida de la muntanya

Teniu raó, ens cal il·lusió per emprendre grans vols. Hem d’abandonar defi nitivament 
l’estil gallinaci a què ens estan acostumant.

Secció local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria
santceloni@esquerra.org

Què es farà a Sant Celoni?

Pròximament començaran les obres per la construcció del Centre de Formació Baix 
Montseny-Sax Sala. Aquest centre aplegarà els actuals serveis del Centre de formació 
d’Adults, l’Ofi cina de Català, el Pla de Transició al Treball i el Servei Municipal d’Ocupació, i 
incorporarà un espai de desenvolupament econòmic, formació ocupacional vinculada amb 
les empreses i formació professional lligada amb el Departament d’Educació i l’IES Baix 
Montseny. 

També han començat a fer-se  millores consistents en arranjar voreres, construir rampes per 
aconseguir eliminar barreres arquitectòniques, i arranjar i enjardinar algunes places.

Amb aquests projectes es vol aconseguir també reduir el nombre d’aturats al nostre municipi 
que actualment afecta, directament, a  uns 1200 ciutadans/nes. Tot això es podrà portar 
a terme gràcies a les ajudes que el govern presidit per Rodríguez Zapatero ha destinat 
als municipis. Concretament, Sant Celoni rebrà 2.800.000 euros del govern central: 
2.200.000 euros pel nou centre de formació i 600.000 euros per les millores de la 
via pública abans esmentades.

El Grup Municipal Socialista valora molt positivament aquestes ajudes del govern 

Zapatero i ja va instar al govern municipal a procurar que es contractin aturats del nostre 
municipi per portar-les a terme.

Aquestes mesures seran un bon impuls per a Sant Celoni, davant la preocupant paràlisi a 
la que ens té acostumats el govern de CiU  i és que la responsabilitat, quan es governa, 
es demostra amb accions concretes i no amb declaracions de bones intencions. Els diners 
rebuts i els llocs de treball que es generaran, esperem que siguin un bon exemple per 
l’actual govern de Sant Celoni de com s’ha d’actuar davant les difi cultats.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

Il·lusió amb la gent que suma

La cohesió social és un dels reptes més importants per a qualsevol poble que 
vulgui tenir qualitat de vida. Per això, la feina que fan les entitats del nostre 
municipi és tan important. 

A l’inici de la legislatura vam deixar ben clares les nostres intencions respecte 
la societat civil celonina, que volem crítica i activa: col·laboració enfront del 
clientelisme, suport a les seves activitats i posar en valor la seva tasca. Per 
això, el dia 27 de juny celebrarem una mostra de les entitats de Sant Celoni i, 
en aquest marc, presentarem la guia d’entitats.

És molt important que algú que arriba a un municipi pugui saber si al seu 
barri hi ha una associació de veïns, o si d’altra gent comparteix amb ell les 
seves afi cions, o saber on poden apuntar els seus fi lls i fi lles a fer activitats, 
etc. És important perquè si fa aquest pas coneixerà gent, començarà a posar 
arrels. 

També és molt important que els que ja viuen a Sant Celoni puguin conèixer la 
totalitat d’entitats que tenim. I què fan. I quines persones hi ha. És important 
perquè conèixer-ho pot ser el primer pas per implicar-s’hi. 

La feina de les entitats fa poble, és una feina que suma. Es pot veure en 
l’esport, en les activitats festives i culturals, en els actes del dia de la dona o 
en la setmana per la pau entre molts d’altres exemples. És l’actitud que cal. 
Sant Celoni té elements per guanyar el seu futur i sempre cal algú que hi posi 
l’espatlla. És així com s’avança, gràcies a la gent que suma.

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
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RECTORIA VELLA
Fins al 3 de maig

El treball. 
Sant Celoni anys 
1950 - 1970

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

CAN RAMIS
Fins al 19 d’abril

Teresa Mas
Pintura

Del 23 d’abril al 17 de maig

Mercè Rodoreda

Del 23 d’abril al 17 de maig

XIV Concurs Sant 
Jordi de Fotografi a

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 de 

la tarda

Divendres, 3 d’abril

Pere Espinosa i amics
Primavera a l’Ateneu 2009

 A les 11 de la nit
 A la sala gran de l’Ateneu

Preu: 15 euros  (general), 7 euros (majors 65 
anys), 5euros (fi ns a 12 anys)

Dissabte, 4 d’abril

Sortides culturals 2009
Exposició: Sorolla. 
Visió d’Espanya, al MNAC

 A les 3 de la tarda
 A la plaça Comte del Montseny

Preu: 12 euros

Teresa Mas: pintura, ceràmica, retrats
Exposició a Can Ramis

 A les 6 de la tarda
 A Can Ramis

Disco jove
Sessió de tarda a l’Ateneu

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

Preu: 2 euros

Sessions’n’sona 2009
Concert: Poetas del asfalto + Jotaerre + 
grup convidat

 A les 11 de la nit
 A la sala petita de l’Ateneu

Diumenge 5 d’abril

Cinema a l’Ateneu
Pelle el Conquistador, de Bille August

 A les 6 de la tarda
 A la sala petita de l’Ateneu

Dimarts, 7 d’abril

Concert de piano
A càrrec de Salvatore Spanò

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

Preu: 6 euros (adults), gratuït nens.

Dissabte, 11 d’abril

Tornem cantant caramelles
Cantada de Caramelles

 A les 6 de la tarda
 A la plaça de la vila

Diumenge, 12 d’abril

Concert i ball a l’Ateneu
amb l’orquestra Costa Brava

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

Preu: 7 euros

Dimecres, 15 d’abril

Dues fl autes i un piano
Concert a l’Ateneu

 A les 8 del vespre
 A la sala petita de l’Ateneu

Dijous, 16 d’abril

Com triar lectures infantils
Xerrada del Pla Educatiu d’Entorn

 A les 8 del vespre
 A la Biblioteca l’Escorxador

Divendres, 17 d’abril

Vògits, modolons i desfedors. 
Recull de cultura oral del Montnegre (II)
Presentació del llibre de Daniel Rangil

 A les 7 de la tarda
 A la Rectoria Vella

Nit de lletres
Tertúlia literària: 
El taxidermista, de Lluís Oliván

 A les 9 del vespre
 A l’Hotel Suís

Dissabte, 18 d’abril

Cresta de Troumouse
Sortida d’alta muntanya

 A les 3 de la matinada
 A la plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC

Mercat solidari
A benefi ci dels animals abandonats

 A 2/4 d’11 del matí
 A la plaça de l’Església

Organitza: MontAnimal

Hora del conte
La llegenda de Sant Jordi, amb Joan Boher

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

El Centre Popular de Sant Celoni
Presentació del llibre de Josep Llovera

 A les 7 de la tarda
 A la Rectoria Vella

El nostre heroi Josep Pla
Presentació del llibre a càrrec del seu 
autor Enric Vila

 A les 2/4 de 8  del vespre
 A la Biblioteca l’Escorxador

organitza: Joventut Nacionalista de Catalunya i Lli-
breria l’Alguer 7

Sessions’n’sona 2009
Concert: Orquestra Sant Celoni 
+ Vàlinor + grup convidat

 A les 11 de la nit
 A la sala petita de l’Ateneu

Diumenge, 19 d’abril

Castell de Popa (Castell de Castellcir)
Sortida matinal de natura i paisatge

 A 2/4 de 9 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC

Sot de Bocs: la petja humana
Passejada guiada, a càrrec de l’Escola 
Natura del Corredor

 A les 9 del matí
 A l’Estació RENFE Sant Celoni (o a Can Draper, 

a 1/4 de 10)

Mercat solidari
A benefi ci dels animals abandonats

 A 2/4 d’11 del matí
 A la plaça de l’Església

Organitza: MontAnimal

Recital literari: Itinerari de paraules, amb 
Montserrat Carulla
Primavera a l’Ateneu 2009

 A les 6 de la tarda
 A la sala petita de l’Ateneu

Dimecres, 22 d’abril

Exposició: Mercè Rodoreda
Inauguració, amb diversos actes i inter-
vencions

 A 2/4 de 8 del vespre
 A la sala petita de l’Ateneu

Dijous, 23 d’abril

Certamen literari de Sant Jordi
Alumnes del CEIP Montnegre, la Batllòria

 A la tarda
 Al CEIP Montnegre de la Batllòria

Suar Tinta!
Presentació de la revista del CF Adults 
Baix Montseny

 A 3/4 de 6 de la tarda
 A la Biblioteca l’Escorxador

La Torre de la Força
Inauguració i jornada de portes obertes

 A 2/4 de 7 de la tarda
 A la Torre de la Força (carrer les Valls)

Ballada de sardanes
Amb la cobla Flama de Farners

 A les 7 de la tarda
 A la plaça de la vila

Audició espectacle: Història de Catalunya
A càrrec de l’alumnat de l’Escola de Música

 A 2/4 de 9 del vespre
 A Can Ramis

Divendres, 24 d’abril

Cloenda del curset de sardanes a les 
escoles, amb la cobla Flama de Farners

 A les 10 del matí
 A la plaça de la vila

Hoquei patins. Final del campionat 
de Catalunya “B” Júnior

 A les 6 de la tarda
 Al Pavelló Municipal d’Esports

Organitza: Club Patí Sant Celoni

Hora del conte a la Batllòria
Draco, amb Elisabeth Ulibarri

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

Debat sobre la relació entre la crisi 
econòmica i la negociació del fi nançament 
autonòmic 

  A 2/4 de 8 del vespre  Biblioteca l’Escorxador
Organitza: Centre de Debats del Baix Montseny

XIV Concurs Sant Jordi de fotografi a
Tria dels guanyadors, lliurament de premis 
i inauguració de l’Exposició, 

  A les 8 del vespre   A Can Ramis
Organitza: CESC

Teatre: Som i serem, a càrrec de Tramoia
 A les 10 del vespre
 A la sala petita de l’Ateneu

Preu: 6 euros

Dissabte, 25 d’abril

Sortida de muntanya: Moneixo (2.902 m)
 A les 8 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC

Cloenda de la Setmana per la Ciència
Jocs, animació, xocolatada i dinar popular

 A 2/4 de 10 del matí
 A l’escola Pallerola

Preu: 4,50 euros (tiquet pel dinar)
Organitza: AMPA escola Pallerola

La Torre de la Força
Jornada de portes obertes

 A les 11 del matí  Al carrer les Valls

Petita hora del conte
L’avi Quico, el rondallaire, amb la Cia. 

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

Mostra de dansa
A càrrec de l’escola de dansa Esther 
Cortés

 A les 12 del migdia   A la plaça de la vila
Organitza: Escola Esther Cortés

Festa infantil de Sant Jordi
Dracs i roses, animació i tallers per a 
infants

 A les 5 de la tarda   A la plaça de la vila

Teatre: Som i serem, a càrrec de Tramoia
 A les 10 del vespre
 A la sala petita de l’Ateneu

Preu: 6 euros

Diumenge, 26 d’abril

La Torre de la Força
Jornada de portes obertes

 A les 11 del matí   Al carrer les Valls

La Vall de Fuirosos. El Montnegre profund
Presentació del llibre de M. Guitart, M. 
Boada i G. Rodoreda

 A les 12 del migdia
 A la biblioteca l’Escorxador

Les Llobateres
Projecció de fotografi es i presentació del 
fulletó informatiu

 A les 6 de la tarda
 Al Centre Cívic del carrer Major de la Batllòria

Història de la Batllòria
Visita guiada

 A les 6 de la tarda
 A la plaça de l’Església de la Batllòria

Dimarts, 28 d’abril

Pel·lícula: Mirant el cel, de Jesús Garay
Presentació i col·loqui a càrrec del director

 A les 8 del vespre
 A la sala petita de l’Ateneu

Dimecres, 29 d’abril

Classe de jazz oberta i exhibició de dansa-jazz
Dia internacional de la dansa

 A les 5 de la tarda
 A la plaça de la vila

Organitza: Àrea de jazz del Mètric

Dijous, 30 d’abril

III Cicle de cinema comentat
Touch of evil (Set de mal), d’O. Welles

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


