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Tot apunt per la Festa Major!

Inclou
nou CLIP!

Oferta de formació
permanent

setembre - desembre



En portada

2

 En portada
 Activitat de govern
 Cultura

Patrimoni
 Cultura
 Biblioteca - Ofi cina de Català

Comunitat
 CLIP

Comunitat
Espai públic

 Seguretat ciutadana
 Entorn
 Comerç
 Sostenibilitat
 Esports

Subvencions
Espai obert

Habitatge
Tecnologies de la informació

Partits polítics
Agenda

Francesc Deulofeu
Alcalde

EDITORIAL

S
U

M
A

R
I

En portada

2
5
5
6
7
8
9
11
15
16 
16
17
17
18
19
20
20
21
22
23
24
 

Tot apunt per 
la Festa Major!

El Corremonts eix de la festa!
El veredicte del Corremonts de la festa major de 2008 va ser pels Negres i el resum 
històric de les edicions passades (5 negres, 2 senys i 2 empats) diu que el Corremonts 
d’aquesta festa és determinant per trencar la ratxa dels Negres i que els Senys remontin! 
Hi ha 19 punts en joc!

Senys i Negres escalfaran motors dies abans de la festa amb la campanya on tothom ha 
de col·laborar en guarnir places, carrers i demostrar qui té més força de mobilització.  

El Corremonts comença amb una prova solidària el divendres 28 i el dissabte 29 d’agost,  
la Donació de sang, on el marcador instal·lat a can Ramis anirà comptabilitzant els do-
nants senys o negres. 

El tret de sortida de la festa va lligat al correxarrups, el divendres 4, a partir de de les 11 
de la nit, senys i negres rivalitzaran en 4 proves per aconseguir els 4 punts. Enguany, dues 
d’aquestes proves van vinculades al Ball de Gitanes perquè ben aviat se celebraran els 25 
anys del fi lferro i els 30 de la colla del ferro: buscar picarols de gitanes i omplir el barret.

El Corremonts continuarà dissabte a la tarda amb el correxutxes; on els més menuts 
competiran en 4 proves també relacionades amb el Ball de Gitanes. A la nit el trepitja 
la pista amb novetats importants perquè s’amplien les opcions: a més del karaoke hi 
haurà la possibilitat de fer coreografi es i cants improvisats.

La sardana puntuable, la rucada, l’estirada de la corda, els senys i negres pel món 
són algunes de les proves que ajudaran a determinar qui s’endurà aquest any la festa al sac.

Durant aquests darrers me-
sos les entitats, les diferents 
comissions de treball i l’ajun-
tament estan treballant per-
què del 4 al 7 de setembre la 
Festa Major de Sant Celoni 
estigui apunt! S’ha treballat 
amb un repte important: 
menys diners i més festa! El 
Corremonts, la competició 
festiva que enfronta la colla 
del Senys i la dels Negres, 
serà un any més un dels 
eixos de la festa.  

Cartell de Núria Just Cruz guanyadora 

del 19è concurs de cartells

La festa i l’educació, 
grans protagonistes

Aquesta edició de l’Informatiu té dues protagonis-

tes destacades. Per una banda, la festa, l’acte col-

lectiu d’alegria i coneixença per excel·lència. Tro-

baràs informació de la Festa Major de Sant Celoni, 

que ha hagut de combinar, més que mai, estalvi 

i lluïment, en una fórmula reeixida que ens farà 

gaudir de valent. I també trobaràs informació de la 

Festa Major de la Batllòria, que un any més aple-

ga batlloriencs i batllorienques a les seves places i 

carrers tot convidant als habitants del seu entorn a 

participar-hi.

 

Per altra banda, l’educació, un bon aliment per 

l’ànima, que escalfa motors per engegar a ple ren-

diment al setembre. Les pàgines que segueixen 

recullen la nova programació escolar, les activitats 

extraescolars, noves propostes al Centre Municipal 

d’Expressió, la guia de formació permanent el Clip 

amb formació ocupacional, de coneixements de 

base i accés al sistema educatiu, de Tecnologies de 

la informació i la comunicació, d’expressió artís-

tica, de llengües,... Una oferta completa i variada 

que de ben segur et seduirà.

 

I mentre esperem que una i altra protagonista 

prenguin espai al municipi, ens trobem un munt 

de propostes interessants i originalíssimes: una 

refrescant passejada al capvespre per les fonts 

d’Olzinelles, estones de mirades màgiques i una 

mica de paciència als nous jocs infantils que aca-

bem d’estrenar, viatges pel ciberespai tot fent una 

orxata a una terrassa d’un bar,.. Qui ha dit que 

aquest estiu no serà memorable? 
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La Festa a tot el poble
Durant el dia els gegants, capgrossos, puntaires, 
àpats populars, balls, activitats per a nens i cerca-
viles ompliran de festa les places i carrers. La festa 
de l’escuma a la plaça de la Biblioteca, l’estirada de 
corda a l’avinguda de la Pau, la trobada de cotxes 
clàssics i el parc infantil a la Creu, la trobada de 
puntaires al carrer Major, el cercavila de gegants, 
una gimcana de bicicletes al pàrquing del pavelló 
són alguns dels actes programats. 

A l’Ateneu hi haurà l’orquestra Volcan i l’Orquestra 
Costa Brava que oferiran ball de nit i concerts per a 
tothom. Pels més joves, dissabte, disco jove!

Aquest any, com el passat, els concerts per a joves, 
i no tan joves...a l’espai barraques al carrer Esteve 
Cardelús, darrere la Biblioteca. Enguany un total de 
15 entitats s’encarregaran de les barraques (14 a 
l’espai i 1 de mòbil) Les orquestres (com la Pirata 
i l’Apache) i grups de música de casa i de fora (Los 
Poetas del Asfalto, Ignation, l’Orquestra Sant Celoni, 
La Pegatina i Always Drinking Marching Band) om-
pliran de festa i bon humor les nits del primer cap 
de setmana de setembre.

L’espai de la Fira també repeteix espai a la zona de 
Sant Ponç.

La paradeta, ambienta la festa
La paradeta, situada a can Ramis, serà el punt d’informació i venda de material i tiquets. Hi podrem trobar els tiquets de l’arrossada, el correxarrups i 
el correxutxes a més de material com mocadors, samarretes i polos de tots els tipus, gots de barraques, portamòbils, dessuadores i cangurs. 

HORARI: A partir del dilluns 31 d’agost i fi ns divendres 4 de setembre, de 18 a 20 h. Dissabte 5 de setembre d’11 a 13 h i de 18 a 21 h; diumenge 6, 
d’11 a 13 h i a la Rectoria Vella, dilluns 7, de 12 a 14 h tiquets arrossada, si en queden.

Doncs, anem-nos preparant perquè...  ja la tenim aquí! Bona Festa Major!  

Jordi Cuminal
Regidor de Cultura

Que es noti, depèn de tu

Ho diuen els informatius televisius i en fan grans notícies els diaris: la crisi està provocant importants descensos dels 
pressupostos dels ajuntaments i, entre moltes d’altres coses, un dels àmbits que en surten afectats, i molt, són les 
Festes Majors.

Però després de tot plegat, no ens podem permetre uns dies de rauxa? 

La Festa Major és un esdeveniment important per al nostre poble. A través de la cultura i la gresca la gent 
s’interrelaciona, es coneix, s’arrela al poble. S’omplen els carrers, es modifi ca l’activitat dels barris, etc. Per tant, la 
resposta és sí, Sant Celoni s’ho mereix, s’ho ha de poder permetre. No serà amb els mateixos recursos que altres 
anys, però tornem a tenir la recepta a punt, aquella que diu “de tot i per a tothom”: de dia, de nit, al carrer, a 
l’ateneu, per senys, per negres, per grans, per joves, per nens, per tothom! 

La Festa Major és patrimoni de la nostra Vila i s’ha de notar. És una festa orientada a la participació de la gent, de 
fet, la gent és la protagonista. Està tot a punt, amb menys recursos, és cert, però a punt. Perquè ens ho mereixem 
i perquè val la pena. Ara només hi faltes tu, la festa depèn de tu.
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Activitat de govern

DIVENDRES, 
21 d’agost
A partir de les 6 de la tarda
DONEM UN TOMB
amb la Policia, Mossos d’Esquadra, Bombers i 
Creu Roja

Sortida de l’Escola Montnegre, 
c. de les Escoles, s/n

A les 8 del vespre 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
“Els artistes de la Batllòria“
diversos artistes locals reunits per presentar les 
seves obres, treballs i projectes.
Un cop inaugurada l’exposició hi haurà un refrigeri 
per tothom al mateix equipament.

Al Centre Cívic (c. Major, 15)

A 11 de la nit
CORREFOC amb la Colla de Diables de Sant Celoni

Pels carrers del poble, sortida de la Xemeneia de 
Can Pàmies

A 2/4 d’1 de la matinada
CONCERT del grup COMET BLUE

seguidament
BALL DE NIT 
amb l’orquestra TOP SECRET 

A l’envelat

DISSABTE, 
22 d’agost
A les 11 del matí
VII BICICLETADA POPULAR
Al fi nal de la passejada s’obsequiarà tots els par-
ticipants amb un record de la trobada. Sortida del 
Centre Cívic Les Casetes i arribada a la plaça de 
l’Església.

Hi haurà dos recorreguts:

1. Infantil 
(per a nens i nenes fi ns a 5 anys) 
Circuit tancat. Sortida: xemeneia Can Pàmies, 
c/ Miquel Mateu, c/ Vall del Llor, c/ Montnegre, 
c/ Lluís Companys. 

2. juvenil 
(per a nens i nenes de més de 5 anys) 
Sortida: Xemeneia Can Pàmies, c/ Bellavista, 
c/ Camí Ral, Horts de la Batlloria, Polígon Gualba de 
Baix, Horts de la Batlloria, c/ Camí Ral, c/ Bellavista, 
Crta Vella, c/ Major, c/ Breda, c/ Camí Ral, 
c/ Montnegre

A continuació 
FESTA DE L’ESCUMA

Al fi nal del carrer Montnegre

A partir de 2/4 de 4 de la tarda
6a CURSA DE RAL·LI SLOT

Al Centre Cívic Les Casetes
(c/ Miquel Mateu, 6)
Organitza: Escuderia la Batllòria
 
A 2/4 de 6 de la tarda
ANIMACIÓ INFANTIL
“De nassos a cabassos“
a càrrec de TRUP DE NASSOS
Presentació de l’espectacle que ha viatjat per fer 
riure els nens i les nenes del Líban, i ara a tots 
nosaltres. 

A la plaça de l’Església

Seguidament
TALLERS INFANTILS: fer bombolles de sabó, 
maquillatge...
A la plaça de l’Església
Col·labora Trup de Nassos i l’Ampa del CEIP 
Montnegre

De 2/4 de 7 a 9 del vespre
GIMCANA  POPULAR
“Viu la Batllòria”
Vine i participa, farem proves d’habilitat, d’orien-
tació i d’aigua. Per participar heu de fer grups de 4 
persones, els menors de 16 anys han d’anar acompa-
nyats per un adult. Cal dur banyador !! Inscriviu-vos al 
Centre Cívic Les Casetes fi ns al dimecres 19 d’agost. 
L’equip guanyador serà obsequiat amb un premi.

Als carrers de la Batllòria
Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé

A 2/4 de 9 del vespre
BALLADA DE SARDANES
amb la cobla ROSSINYOLETS

A la plaça de l’Església

A 2/4 de 10 del vespre
SOPAR POPULAR
Mongetes, botifarra, un palpís de xai, allioli, pa amb 
tomàquet i sense. Gelat de postres. Vi, aigua i cafè 
o tallat.

Places limitades

Els llocs de les taules seran numerats. Si una colla vol 
estar junta, ha de comprar els tiquets consecutius.
Els tiquets es vendran al Centre Cívic Les Casetes, c. 
Miquel Mateu, 6, del dilluns 17 al dijous 20 d’agost 
de 6 a 8 del vespre.

Al fi nal del carrer Major, al costat de l’envelat

A les 11 de la nit
BALL DE FESTA MAJOR
amb l’Orquestra AQUÀRIUM 
Totes les dècades: 50, 60, 70, 80, 90;  tots els estils 
i, sobretot, la música més actual amb l’Orquestra 
Aquàrium mai fallaran els èxits del moment.

A l’envelat

DIUMENGE, 
23 d’agost
A partir de les 9 del matí
PLANTADA DE GEGANTS

A la Xemeneia de Can Pàmies
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la 
Batllòria

A les 11 del matí
MISSA 
a l’església parroquial Nostra Senyora de l’Esperança

A 3/4 de 12 del migdia
TROBADA DE COLLES 
GEGANTERES 
Cercavila pels carrers del poble
Itinerari: c/ Miquel Mateu (Xemeneia Can Pàmies), 
c/ Vall del llor, c/ Montnegre, c/ Les escoles, c/ 
Breda, c/ Major, c/ Riells, ctra. Vella, c/ Can Pàmies, 
c/ Lluís Companys, c/ Tordera, c/ Major i la pl. de 
l’Església; per acabar, tots els gegants participants 
faran una BALLADA a la pl. de l’Església.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la 
Batllòria

Sortida, a la xemeneia de Can Pàmies

De 6 a 9 del vespre
PARC INFANTIL
amb jocs infl ables per a la mainada, toro mecànic i 
una pista d’obstacles.
Al c/ Miquel Mateu

A les 6 de la tarda
TROFEU FESTA MAJOR 
DE FUTBOL
Memorial Joaquim López i 
Montpart
Els socis tindran els carnets a la seva disposició a les 
taquilles del Camp de Futbol

Al Camp de Futbol
Organitza: Inacsa CE la Batllòria

A les 7 de la tarda      
“UNA PASSEJADA PER LA HISTÒRIA 
DE LA BATLLÒRIA... “
Recorregut cultural i històric pels carrers de la 
nostra vila. Vine i redescobreix-la.

A la plaça de l’Església

A les 8 del vespre
CONCERT DE FESTA MAJOR
amb l’orquestra VOLCAN

A l’envelat

A 2/4 d’11 de la nit
GRAN BALL DE FI  DE FESTA
amb l’orquestra VOLCAN

A l’envelat

EXPOSICIÓ
“Els artistes de la Batllòria “
Lloc: 1r pis del Centre Cívic, c/ Major, 15

Dia 21 d’agost de 8 a 9 del vespre

Dia 22 d’agost de 6 a 8 del vespre

Dia 23 d’agost de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia

FESTA MAJOR DE LA BATLLÒRIA
Del 21 al 23 d’agost els carrers de la Batllòria s’ompliran de festa i cultura. Les 
entitats, l’Ajuntament i el Consell del Poble han preparat activitats de tot tipus 
i per a totes les edats amb l’objectiu que tothom gaudeixi de la Festa Major!

PODEU CONSULTAR 
EL PROGRAMA COMPLET A 
www.santceloni.cat
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El Ple recull la queixa del veïnat 
de la Discoteca 4
L’ajuntament proposa a la propietat dos possibles emplaçaments alternatius

El consistori va recollir durant el Ple municipal del passat 22 de juliol el descontentament del 
veïnat de la Discoteca 4 en relació a les molèsties que els ocasiona aquesta activitat privada. 
L’alcalde Francesc Deulofeu els va dir que “entenen el seu patiment i per aquest motiu des de fa 
mesos treballen per intentar solucionar-ho” i va recordar que és una situació perpetuada des de 
fa més de 20 anys.  

Des que aquest consistori n’és coneixedor, a fi nals de febrer de 2009, s’ha reunit una veintena 
d’ocasions amb una comissió de veïns, Policia Local i Mossos d’Esquadra, i també 3 vegades 
amb els administradors de la discoteca. A partir d’aquestes trobades, l’ajuntament ha tirat enda-
vant diferents accions: ha incrementat el servei de vigilància a la zona per part de la Policia local 
i dels Mossos d’Esquadra; ha revisat el compliment de la llicència d’activitats que ha evidenciat 
algunes anomalies menors i se’ls ha requerit l’adequació; ha realitzat diversos estudis de sono-
metria en base als quals s’ha requerit a la propietat la instal·lació d’un limitador als equips de so; 
s’ha inspeccionat l’aforament per part de Mossos d’Esquadra; s’ha arribat a un acord amb els 
administradors per no permetre la sortida de gots al carrer. 

Amb tot, l’equip de govern es proposa seguir amb les reunions i millores practicades i estudiar-ne 
de noves i aconsella a la propietat considerar la conveniència de traslladar-se a un emplaçament 
més idoni. El pla general contempla l’emplaçament de locals d’oci d’aquestes característiques al 
Molí de les Planes i al centre comercial Altrium, tal com s’ha comunicat a la propietat.

PLE MUNICIPAL

22 de juliol de 2009

• Aprovació de la xifra del padró municipal 
d’habitants de Sant Celoni referida a 1 de 
gener de 2009: 16.861 habitants.  
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

• Incorporació de Josefa Úbeda López com 
a nou membre al Consell de Poble de la 
Batllòria. Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

• Aprovació, si s’escau, de la proposta de 
festes de caràcter local per al 2010 de Sant 
Celoni (6 de setembre i 8 de novembre) i la 
Batllòria (23 d’agost i 18 de desembre).

   Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

• Ratifi cació de l’acord del Consell Municipal 
Escolar sobre el model educatiu de Sant 
Celoni, 3-16. Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

• Noves taxes del Centre de formació d’adults 
per al curs 2009-2010. Les quotes segueixen 
el criteri aprovat l’any anterior amb un 
increment del 3% equivalent a l’augment del 
cost del servei. Sí: 7 CiU + 8 PSC  No: 2 CUP

Les entitats consideren que la Mostra 
va ser un èxit i en demanen la seva 
convocatòria anual
Una quarantena de persones representants de 30 entitats del municipi van 
participar el 21 de juliol a la reunió de valoració de la Mostra d’entitats del 
passat 27 de juny. Els assistents van coincidir en què la Mostra va ser un 
èxit i que cal repetir-la cada any. Les entitats van valorar molt positiva-
ment el fet que la trobada no només servís perquè la ciutadania cone-
gués millor el teixit associatiu celoní sinó també per establir contacte 
i nous vincles de col·laboració entre associacions. En aquest sentit, per 
exemple, van proposar organitzar activitats conjuntes a la propera Mostra. 
Entre les millores plantejades, van proposar avançar-la unes setmanes en el 
calendari, per evitar la calor i plantejar una més gran difusió.

Pertegàs i 
la Força
Un passeig pel
Sant Celoni
medieval

26 i 27 de setembre

Amb motiu de les Jornades 
Europees del Patrimoni s’ha 
organitzat la visita guiada 
Pertegàs i la Força. Un pas-
seig pel Sant Celoni medie-
val. Aquesta visita es farà el 
dissabte 26 de setembre i el 
diumenge 27, a les 6 de la 
tarda i l’itinerari començarà 
al Parc de la Rectoria Vella. El 
passeig s’inicia amb la visita a 
Sant Martí de Pertegàs, antiga 
parròquia de la vila d’origen 
romànic, i el casal de la Recto-
ria Vella. Seguidament es va al 
barri de la Força o nucli fortifi -
cat medieval. Com que aquest 
any s’ha rehabilitat la torre de 
la Força al carrer de les Valls, 
es podrà visitar i pujar-hi a 
dalt. L’itinerari acaba a la ca-
pella romànica de Sant Ponç, 
de l’antic hospital de mesells 
o leprosos.

Activitat de govern

Cultura
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Patrimoni

Quatre fonts d’Olzinelles Passegem per...

La carretera d’Olzinelles ens mena a ca l’Agus-
tí, al bell mig de la vall. Un centenar de metres 
abans que s’acabi l’asfalt hi ha un camí a mà 
dreta que s’endinsa al bosc fi ns a una claria-
na, i una mica més amunt trobem la font del 
Pradelló, coneguda també amb el nom de 
font de Lurdes. L’entorn d’aquesta font ha es-
tat curosament endreçat, i la llum del sol hi 
penetra trencada per les capçades de l’alzinar 
que l’envolta. Si som curiosos podrem obser-
var la vida dels petits animals del safareig de la 
vora de la font i escoltar el soroll del vent entre 
les branques i el furgar d’alguna merla entre la 
fullaraca. En el camí del sot cap a la font hi ha 

alguns arbres singulars que no poden passar-
nos desapercebuts. Primer, l’impressionant Pi 
de les Tres Branques o Pi Forcat, un pi pinyer 
de grans dimensions que es caracteritza per 
tenir dos troncs fusionats a la base que pro-
porcionen unes mesures perimetrals úniques 
al municipi (4,5 m). El nom li ve pel fet que 
fi ns fa pocs anys tenia tres troncs que s’enlai-
raven amunt des d’una mateixa soca, un dels 
quals es va haver de tallar perquè estava en 
mal estat. Després ens trobem el castanyer 
del Gronxador, amb una grossa branca lateral 
que permet imaginar-nos el per què d’aquest 
nom. Al sot s’hi troben, també, bells peus de 
llorer i alguns exemplars de cirerer de bosc.

Pels entorns de Sant Esteve d’Olzinelles hi ha 
dues fonts amb noms relacionats amb l’esglé-
sia: la font de la Rectoria i la font del Rector. 
La primera es troba just al marge inferior de 
la carretera, una mica més amunt del trencall 
de Sant Esteve. L’aigua, quan la font raja, va 
a parar a un antic safareig que ara sempre 
està buit. Els voltants han estat desbrossats fa 
uns mesos, una feina lligada al projecte de re-
cuperació d’espais oberts de la Diputació de 
Barcelona que millorarà la qualitat paisatgísti-
ca i la biodiversitat de la vall i serà una eina de 
prevenció contra els focs forestals.

La font del Rector està més amagada, sota 
mateix del conjunt de l’església i la rectoria. 
S’hi pot baixar per un corriolet des del camí, 
o bé pujar des de la carretera pel camí del 
sot. Aquesta font havia quedat colgada per 

les sorres del sot. L’agost de 2008 l’Ajunta-
ment de Sant Celoni la va recuperar gràcies 
a la bona disponibilitat dels propietaris i a la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona. 
Cal tenir present que la font es nodreix d’ai-
gua d’un dipòsit soterrat que actua com a pou 
i que també abasteix la Rectoria, per la qual 
cosa és convenient no fer-la rajar de manera 
continuada ni excessivament.

Encara hi ha dues fonts més a la vall d’Olzi-
nelles que són prou conegudes. Una és la font 
de la Pega, també molt a la vora de la carre-
tera formant part del conjunt d’interès de la 
Pega, amb els forns sobre el camí que mena a 
can Valls, l’alzina de la Pega (la més alta de 
Catalunya!), i els plàtans i la bassa de la Pega. 
La font està al costat de les basses, però fa anys 
que no raja perquè no s’ha mantingut la mina 
que hi portava l’aigua. El racó és encantador, i 
és fàcil imaginar-se els berenars i fontanades 
esdevinguts quan la majoria de la gent es be-
llugava a peu o en carro. L’altra font, amagada 
en un dels sots més frescos i meravellosos del 
Montnegre, és la font de l’Aranyal. Cal traves-
sar el pont de l’Aranyal i embardissar-se pel 
sot una mica més enllà d’un gran cedre. L’ave-
llanosa acompanya el corriolet, però també 
podrem veure altres arbres propis de zones 
centreeuropees i alpines, com l’avet, el grèvol, 
la pícea o algun peu de faig, dels quals se’ls 
suposa l’origen per haver estat plantats, ells o 
els seus progenitors, per mans humanes.

Marta Miralles Cassina 

Font del Pradelló o de Lurdes

Pi de les Tres Branques d’Olzinelles

Amb la calor de l’estiu una passejada cap al tard per racons frescals pot revifar-nos una mica. Si anem a 
conèixer, o visitar altra vegada, llocs ben bonics que tenen l’encant de la natura domesticada, el tomb és 
encara més agradable
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Activitats extraescolars 
al municipi curs 
2009-2010
El treball en xarxa entre els 
centres, AMPES i Ajunta-
ment fa possible l’edició de 
la guia d’activitats extraesco-
lars 2009-2010 que es reparti-
rà a tot l’alumnat celoní de 3 a 
16 anys el primer dia d’escola.  En 
aquesta guia s’hi aplega tota la informació de les 
activitats que programen les AMPES a les escoles 
del municipi: activitats artístiques, esportives, en 
idiomes, en reforç escolar i en noves tecnolo-
gies que començaran l’1 d’octubre de 2009 i 
acabaran el 31 de maig de 2010. A partir del 
14 de setembre començarà el període d’ins-
cripció de les activitats. 

Enguany, ja són quatre les escoles que par-
ticipen en el Pla Català de l’Esport  i que 
permeten la dinamització  d’activitats 
esportives en horari escolar i extraes-
colar: CEIP Montnegre, CEIP Pallerola, 
CEIP La Tordera i Cor de Maria. A més, 
s’ha ampliat l’oferta d’expressió artística a totes 
les escoles. 

Inscripcions a 
partir del 14 de 

setembre!

Cultura

El Consell Escolar Municipal format pels dife-
rents sectors de tots els centres educatius del 
municipi (pares i mares, mestres, alumnes, di-
recció i personal d’administració i servei) i re-
presentants tècnics i polítics de l’ajuntament, 
reunit dilluns 6 de juliol va aprovar per unani-
mitat que el model educatiu que es vol per Sant 
Celoni és la continuïtat educativa dels 3 als 16 
anys a l’escola pública amb el model d’Insti-
tut – Escola, i l’oferta de batxillerats i cicles 
formatius a l’IES Baix Montseny. El darrer ple 
municipal ha ratifi car l’acord i segons ha expli-
cat l’alcalde Francesc Deulofeu, ara “s’anirà a 
negociar amb el Departament tenint present 
que el mateix conseller d’Educació, durant la 
inauguració de l’Escola Bressol Municipal El 
Blauet, va fer una reunió amb els directors de 
les escoles i l’ajuntament i va comentar que 
Sant Celoni podria ser un bon municipi per 
les seves dimensions i singularitat per poder 
implantar de manera pilot el nou model.” 

Tots els centre estan d’acord que a Sant Celoni, 
on l’escola concertada escolaritza una part im-
portant de la població, i on el model ha estat la 
continuïtat educativa en el mateix centre de 3 
a 16 anys, tindria molta més coherència que 
l’escola pública ordenés els ensenyaments 

de la mateixa manera passant a ser Instituts 
– Escola i que l’IES Baix Montseny centrés la 
seva oferta formativa en garantir una oferta 
de batxillerat i cicles formatius diversa i de 
qualitat. Tots els equips directius dels centres 
educatius, les AMPAS, els Consells Escolars de 
Centre i l’Ajuntament estan d’acord en què, a 
nivell pedagògic i de maduració dels infants i 
joves, el trencament que es produeix en l’in-
fant al passar als 12 anys de l’escoles de pri-
mària a l’ESO als instituts no és positiu, ja que 
li canvien els referents i el model pedagògic.

El plenari del Consell Escolar Municipal 

també varen aprovar el calendari escolar 

per al curs 2009-2010.

Festes locals
Sant Celoni: 7 de setembre i 9 de novembre 

Batllòria: 24 d’agost i 18 de desembre

Festes de lliure disposició

- 7 de desembre de 2009

- 15 de febrer de 2010 

(dilluns de Carnestoltes)

- 24 de maig de 2010 

(dilluns de la segona Pasqua) La programació 
Cinema a l’Ateneu 
tornarà el setembre
El proper diumenge 20 de setembre s’inicia 
una nova temporada de Cinema a l’Ateneu,
sessions de cinema cada primer i tercer diu-
menge de mes, de setembre a juny, amb 
pel·lícules de diferents estils i autors. Aquestes 
sessions es fan a les sis de la tarda a la sala pe-
tita de l’Ateneu i l’entrada és gratuïta. 

La temporada començarà amb la pel·lícula 
Eres muy guapo d’Isabelle Mergault i protago-
nitzada por Michel Blanc i Medeea Marinescu, 
una comèdia dramàtica que narra la situació 
d’Aymé (Michel Blac), que acaba de perdre la 
seva esposa en un accident laboral en la granja 
on viuen. Com que veu que tot sol no podrà 
tirar endavant amb tota la feina de la granja, 
decideix buscar una altra esposa. La directora 
d’una agència matrimonial, entenent que el 
seu cas és més pràctic que afectiu, l’envia a 
Romania, on un moltes noies estan 
disposades a tot per abando-
nar la misèria en què viuen. 
L’encontre amb Elena (Me-
deea Marinescu) canviarà 
la vida de tots dos.

El Centre Municipal d’Expressió obre una 
aula per a persones amb discapacitat
El Centre Municipal d’Expressió ja integra des del curs 2008-2009 persones amb discapacitat a 
les aules de música i teatre. Però hi ha algun tipus de discapacitats que no permeten que aquests 
alumnes puguin integrar-se amb grups ordinaris, per això a partir de la propera tardor, es propo-
sa obrir un nou grup on els protagonistes siguin exclusivament alumnes amb discapacitats que 
necessitin una dedicació específi ca. 

La proposta, adreçada a persones majors de 
6 anys,  pretén afavorir la creativitat i les vies 
d’expressió, per trobar moments d’alliberació 
de les emocions a través del cos i la veu, uti-
litzant eines com el teatre, la dansa i el movi-
ment. 

Tothom que hi estigui interessat pot passar a 
demanar informació per l’Ateneu – CME, car-
rer Sant Josep 18, a partir de l’1 de setembre 
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. 

El Consell Escolar Municipal aprova el model 
d’escolarització 3-16 als centres públics

El primer i 
tercer diumen-

ge de mes a les 6 
de la tarda. 

Entrada 
gratuïta 

A través del teatre, la dansa i el moviment s’afavoreix 
la creativitat i l’alliberament de les emocions
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Nou 
període 

d’inscripcions

Biblioteca - Ofi cina de Català

Pel que fa al gènere dels núvols baixos, trobem 
el cúmulus (o cúmul), l’estratus (o estrat) i, 
encara, el cumulonimbus, el nimbostratus (o 
nimbostrat)  i l’estratocúmulus (o estratocú-
mul).  Entre els gèneres de núvols mitjans, 
l’altocúmulus (o altocúmul) i l’altostratus (o 
altostrat). I més amunt, arribem als gèneres 
de núvols alts com el cirrus, el cirrocúmulus 
(o cirrocúmul) i el cirrostratus (o cirrostrat).

Si refi nem més la mirada i ens atrevim amb les 
espècies i varietats de núvols dels diferents gè-
neres, podrem albirar, entre d’altres, fi bratus, 
fractus, duplicatus, calvus, congestus, lenti-
cularis o mediocris.

I després de tanta observació, gairebé estarem 
en disposició d’emetre un judici fonamentat 
sobre si es tracta d’un cel molt núvol, un cel 
núvol, un cel parcialment clar, un cel clar o 
una aclarida.

TERMINOLOGIA
Mirem al cel... 

A partir del dia 19 de setembre la biblioteca tornarà a 
obrir els dissabtes al matí de 10h a 2/4 de 2

La tertúlia literària mensual organitzada per la Biblioteca l’Escorxador, 
Nit de lletres, ha esdevingut, després de 4 temporades, una cita ineludi-
ble per a un gran nombre de lectors i lectores. Per participar a la tertúlia 
només cal disposar del carnet de la biblioteca i demanar l’exemplar triat 
al servei de préstec de l’Escorxador. Des de la biblioteca se sol·liciten els 
exemplars disponibles a la xarxa de biblioteques de la Diputació i alhora 
es realitza una guia de lectura per a tots els tertulians, amb informació 
de l’autor i de l’obra. El dia 17 de juliol, va tenir lloc la darrera tertúlia 
de la temporada sobre l’obra Temps líquids: viure en una època d’incer-
tesa, de l’assagista Sygmunt Bauman que va servir de comiat de Jesús 
Pacheco, que durant més de 4 anys n’ha fet de conductor.  El també 
escriptor celoní, Joan Mañas, n’agafarà el relleu a partir del proper 18 de 
setembre. Com sempre a l’Hotel Suís i en aquesta ocasió amb l’obra Pell 
d’armadillo de Jordi Puntí. 
 
Durant aquests anys, han estat molts els autors i les obres d’abast mun-
dial que s’han comentat en aquesta activitat literària: Seda, d’Alessandro 
Baricco; Camí de sirga, de Jesús Moncada; Opus nigrum, de Marguerite 
Yourcenar; Aloma de Mercè Rodoreda; Tòquio blues d’Haruki Murakami; 
El perfum de Patrick Süskind; Cròniques de la veritat oculta de Pere 

Calders; El llapis del fuster de Manuel Rivas; El lloro de Flaubert de Julian 
Barnes... entre moltes d’altres. En alguna ocasió, els tertulians han pogut 
gaudir de la participació de l’escriptor a la tertúlia. És el cas de Jordi Julià, 
Lluís Olivan, Pau Gener i el mateix Joan Mañas.

L’hora del cafè
... i continuen les tertúlies 

L’hora del cafè és una iniciativa que vol contri-
buir a oferir un espai de conversa per a aque-
lles persones que habitualment no parlin en 
català però que l’entenguin i vulguin avançar 
en la pràctica oral de la llengua catalana.

L’hora del cafè pretén ser un espai distès de 
conversa i de contacte entre persones per fa-
cilitar la fl uïdesa i la comprensió del català. Es 
tracta de sessions gratuïtes, i no us exigim cap 
tipus de vinculació.

Ens trobem cada dimarts de 15.30 a 16.30 
hores a la Rectoria Vella

Us hi esperem!

Cal inscriure’s durant el període 

d’inscripcions dels cursos de català.

Cursos 
de català 
per a 
persones 
adultes
Comença un nou període d’inscripcions dels 
cursos de català per a adults, que organitza el 
Consorci per a la Normalització Lingüística a 
Sant Celoni, per aprendre a parlar català amb 
fl uïdesa, per iniciar-se en l’escriptura o per mi-
llorar-la.

Informació i inscripcions
Dies 14 i 15 de setembre: de 10 a 13 h
Del 16 al 25 de setembre:
De dilluns a divendres de 10 a 13 h
De dilluns a dijous de 16 a 19.30 h

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

Nit de lletres, tertúlia literària de referència  
Després de més de 4 anys Jesús Pacheco passa el relleu a Joan Mañas com a conductor 
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La iniciativa “Quedem a la fresca” ha engrescat aquest mes de juliol una 
vintena de persones que s’han trobat per conversar en català cada dijous 
a les 9 del vespre a la plaça de la Vila i compartir tot seguit l’espectacle 
programat al Dijous a la fresca. Majoritàriament han estat alumnes dels 
cursos d’acollida lingüística i  persones catalano parlants que han volgut 
ajudar a fomentar el català entre la població nouvinguda a Sant Celoni i 
gaudir de l’experiència de conèixer persones d’arreu del món. El funcio-
nament d’aquesta iniciativa, que va sorgir al  marc de la Coordinadora 
d’Entitats Solidàries de Sant Celoni (CES), integrada per l’Ajuntament i 10 
entitats del municipi, està clarament inspirat amb el programa Quedem 
que realitza amb molt d’èxit des de fa alguns anys Òmnium Cultural a 
nivell nacional. 

Per l’alcalde Francesc Deulofeu es tracta d’un “projecte humil però pen-
sem que molt transcendent. El nostre país ha experimentat un can-
vi demogràfi c intens en aquest tombant de segle i està clar que la 
proximitat entre persones nouvingudes i persones autòctones és una 
assignatura pendent. Som conscients que aquest és un tema clau pel 
futur del nostre país i el nostre municipi, que volem unit, agradable 
i igualitari”. 

Els participants provenien de països tan diversos com Argentina, Bolívia, 

Marroc, Senegal, Equador, Andalusia i Catalunya

Una vintena de persones “han quedat” aquest juliol 
per parlar en català

Informació adreçada a famílies amb fi lls adolescents i a la comunitat en general

Material per a la prevenció d’abusos de drogues 
i altres comportaments de risc

FITXA
1  2  3  4  
5  6  7  8 

LA COMUNICACIÓ EN LA FAMÍLIA

Les relacions familiars són un aprenentatge de 
vida, per la vida. Amb la relació positiva amb els 
pares, els fi lls aprenen a ser autònoms , indepen-
dents, lliures i solidaris. És convenient mantenir 
la disposició al DIÀLEG, especialment en èpoques 
“de trànsit” com és l’adolescència. Ajudar a la 
comprensió i a la refl exió permet estar a prop 
dels fi lls/es.

QUÈ ÉS ADEQUAT FER?

- Escoltar (deixar l’espai necessari a l’altre perquè 
s’expressi, sense interrompre’l, escoltant aten-
tament i amb interès, tot i que no estiguem 
d’acord amb el que digui)

- Tractar d’entendre el seu punt de vista i demos-
trar que l’estem entenent

- Utilitzar paraules i gestos que poden produir un 
impacte emocional positiu (bromes, disculpes, 
contacte físic...)

- Resumir i donar senyals de que s’ha entès. (“Si 
entenc bé el que dius...”, “Estàs dient que..., hi 
estàs d’acord?”). Defi nir el problema i pregun-
tar si es defi neix bé. Preguntar si hi ha alguna 
altra cosa que preocupi

- Parlar de les coses, expressar les idees, les opi-
nions i els sentiments respectuosament

- Fer preguntes obertes. Quan es generalitza, 
demanar exemples i que es concreti

- Ser recompensant (ex:agraeixo la confi ança 
amb què m’expliques..)

- Donar importància a les seves preocupacions i 
interessos

- Valorar les parts positives i negatives de les pro-
postes que ens facin els nostres fi lls/es, sense 
desqualifi car-ne cap

- Donar la nostra opinió de forma coherent i 
respectuosa

- Posar límits sense interferir ni restringir la 
llibertat d’acció, negociant les normes i arribant 
a acords

- Confi ar i impulsar les possibilitats d’actuació 
madura i responsable dels fi lls i no impedir-les 
(fer-los autònoms i responsables de les seves 
decisions i actes)

QUÈ NO ÉS ADEQUAT FER?

- Utilitzar la prohibició sistemàtica, ja que actua 
com a incentiu per fer allò que es prohibeix, 
fent les coses més atractives

- Deixar els/les adolescents indefensos i sols amb 
els seus dubtes i confl ictes

- Ferir els sentiments i no prendre’s seriosament 
l’adolescent. Això afecta molt negativament la 
relació amb ell/a

- Forçar a parlar

- Imposar idees a través de la por
- Delegar la responsabilitat com a pares i mares

- Missatges amb acusacions i amenaces

- Començar les frases dient: “Tu hauries de...”, 
“Tu fas...”, “Tu dius...”, perquè es viuen com a 
acusacions

- Preguntes que retreuen a l’altre ex: “ Per què 
has fet...?”

- Inconsistència dels missatges (mentre es diu 
una cosa, els gestos i el to emocional diu el 
contrari)

- Interpretacions (suposicions de coses que no les 
hem vist ni ens les han dit, però que suposem 
que han passat)

- Generalitzacions (utilitzar expressions com per 
ex. sempre deixes per fer..., mai m’ajudes en...)

L’ajuntament de Sant Celoni, a través del Tritó del Baix Montseny (Pla Integral sobre consums problemàtics de drogues i altres comportaments de risc) 
ofereix un servei d’assessorament sobre drogues que avarca a joves, familiars i professionals. 

El Tritó està situat al carrer Santa Fe, 52 de Sant Celoni (Tel. 93 864 12 23, eltrito@santceloni.cat). 
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Sant Celoni es 
mulla per l’esclerosi 
múltiple i recull 
prop de 900 euros
La campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple 
va recollir diumenge 12 de juliol a Sant Celoni 
prop de 900 euros: es van recollir 75 euros de 
les entrades al Centre Municipal d’Esports Sot 
de les Granotes, 270 euros de la venda de roba 
i diversos materials promocionals i una apor-
tació de 500 euros per part de l’ajuntament. 
L’alcalde Francesc Deulofeu i els regidors Mi-
quel Negre i Carles Mas, i les regidores Laura 
Costa i Dolors Lechuga, van afegir-se als ciuta-
dans que van nedar solidàriament al Sot de les 
Granotes. En total es van fer uns 1.500 metres 
nedant, unes 60 piscines.

Mulla’t és una acció de sensibilització social i de 
solidaritat amb les 6.000 persones que pateixen 
esclerosi múltiple a Catalunya. És un acte de 
participació ciutadana i de recaptació de fons, 
amb l’objectiu de crear serveis per a les perso-
nes afectades i donar suport a la investigació de 
l’esclerosi múltiple al nostre país.

4 infants sahrauís passen l’estiu acollits 
per famílies celonines
En el marc de la Campanya d’acollida d’infants sahrauís Vacances en Pau 2009, Sant Celoni acull 
aquest estiu 4 infants sahrauis,  2 nens i 2 nenes d’entre 8 i 10 anys. Els infants provenen del 
Sàhara, un territori que va ser colònia espanyola fi ns l’any 1975 quan, a partir d´un acord tripar-
tit entre Espanya, Mauritània i el Marroc, va passar a mans d’aquests dos últims països, que van 
condemnar el poble sahrauí a l’exili, en unes condicions de vida precàries, somiant amb la seva 
autodeterminació..

El 15 de juliol, l’ajuntament va organitzar un acte ofi cial de benvinguda als infants i a les seves famílies 
acollidores. Durant la recepció, la regidora de Comunitat, Laura Costa, va agraïr “el gest de les famílies 
acollidores, a qui desitgem que els 
sigui una experiència enriquido-
ra. També agraïm la contribució 
de l´Àrea Bàsica de Salut de Sant 
Celoni i als professionals individu-
als que realitzen revisions mèdi-
ques de tot tipus de manera des-
interessada, contribuint a fer útil 
l’estada dels infants a Catalunya.” 
I és que durant els dos mesos d’es-
tada a Sant Celoni, professionals 
del municipi els fan de forma gra-
tuïta una revisió mèdica, analítica, 
ocular i dental.

40 persones han 
gaudit dels tallers de 
la memòria durant el 
primer mig any
Una quarantena de persones han partici-
pat en aquest primer mig any als tallers 
d’entrenament de la memòria que organitza 
l’ajuntament de Sant Celoni per a persones 
majors de 65 anys. L’objectiu és exercitar la 
memòria a través de jocs per tal de millorar 
la capacitat retentiva i així també millorar la 
qualitat de vida dels participants.

Davant la bona acollida que tenen els tallers i 
de cara a donar continuïtat a les persones que 
ja hi han participat, el mes de setembre co-
mençaran tallers de nivell 2. Amb una durada 
de 10 sessions, s’iniciarà el 17 de setembre i es 
farà al Centre Municipal d’Expressió. Les per-
sones interessades s’hauran d’apuntar a partir 
de l’1 de setembre a l’Àrea de Comunitat, al 
carrer Santa Fe, 52 al primer pis.

En aquests darrers mesos la Coordinadora 
d’Entitats Solidàries (CES) ha fet una revisió 
i actualització dels seus objectius. La incorpo-
ració de noves entitats i la dinamització de les 
que fa més temps que en formen part, ha mo-
tivat la necessitat de renovar el compromís so-
lidari i l’objectiu que uneixen aquestes entitats 
i persones: Treballar per un món de justícia, 
pau, solidaritat i convivència.

Els eixos de treball de la Coordinadora són: 

1. Les accions

- Projectes cooperació internacional i co-
desenvolupament

- Projectes de solidaritat i convivència a 
casa nostra 

Enguany es porten a terme projectes a: 
Bolívia, Guatemala, Xile, Nicaragua, Equador, 
Ghana, Senegal, Gàmbia, Kosovo i Liban. A 
Sant Celoni es porta a terme el projecte “Que-
dem a la fresca” 

2. El treball conjunt 

- Compartir informació i experiències

- Potenciar el debat intern i la refl exió

- Promoure la formació per millorar el nos-
tre treball

El treball conjunt enriqueix a totes les entitats 
i les persones que en formen part. La suma 
d’esforços i visions complementàries millora 
la tasca de tots, ja sigui en els seus projectes 
propis de cada entitat o en els projectes con-
junts. 

3. El treball vers la societat

- Denunciar les situacions d’injustícia

- Sensibilitzar a la població   

Per això organitza: la Setmana per la Pau, 
campanyes, fòrums, conferències...

La CES està formada per: Associació Equato-
riana, Associació Al Madaa-Horitzons, Asso-
ciació Oudiodial, Càritas parroquial, Cor de 
Maria, Creu Roja, GRIMM, Mans Unides, NI-
CAT, PROIDE La Salle, Trup de Nassos i Ajunta-
ment de Sant Celoni.

Ens trobem cada primer dimarts de mes de 
2/4 de 8 a les 9 del vespre a l’Àrea de Comu-
nitat. T’hi apuntes? 

Tel. 93 864 12 12
diversitat@santceloni.cat

Mohamed Mouloud Mostapha, Deh Badadi Mohamed, Fatimetu 
Seini Mohamed i Zerga Hamadi Said amb les seves famílies, amb 
l’alcalde i diversos regidors i regidores. 

La Coordinadora d’Entitats Solidàries anima la ciutadania a afegir-s’hi

Justícia, pau, solidaritat i convivència
T’hi apuntes?

L’alcalde i alguns regidors “ mullant-se” per 
l’esclerosi al Sot de les Granotes
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FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

CURSOS DE FORMACIÓ PER A 
PERSONES MANIPULADORES 
D’ALIMENTS
Garantir el nivell de coneixement 
necessari per fer possible unes pràcti-
ques correctes d’higiene i manipula-
ció dels aliments. 

Durada de l’activitat: 
14, 15 i 16 de setembre

Horari: de 20 a 22 h

Preu: 22 euros

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

Lloc: CFA Baix Montseny

Organitza: Àrea de Comunitat 
– àmbit de Salut Comunitària

ELABORACIÓ DEL PLA D’EMPRESA
Programació formativa de tallers per 
a emprenedors

Dates i horari de l’activitat: a 
concretar. Informeu-vos al Servei de 
Creació d’Empreses

Preu: gratuït

Lloc: Edifi ci el Safareig. C/ Campins, 24

Organitza: Servei Municipal d’Ocu-
pació – Servei de Creació d’Empreses. 

CURS DE DIRECTOR/A 
D’ACTIVITATS DE LLEURE 
INFANTIL I JUVENIL
Curs per obtenir la titulació de 
director d’activitats de lleure infantil 
i juvenil de la Secretaria General 
de la Joventut de la Generalitat de 
Catalunya.

Dates: Dies 14, 15, 21, 22, 28 i 29 
de novembre, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 
21*, 2*, 23*, 24*, 28, 29, 30 i 31* 
de desembre, 2, 3, 4*, 5*, 9, 10, 16, 
17, 23 i 24 *
Els dies marcats amb (*) no hi ha 
sessió de tarda. Dia 24 de gener 
sessió de 2h. 

Els horaris:
Horari dies intensius i dissabtes: 
de10h a 14h i de 15:30h a 19:30h.
Horari dels dies marcat amb un  
asterisc (*) i dels diumenges: de 10h 
a 14h. 

Sessions:
42 sessions de 4 hores i una de 2h 

Durada: 170 h

Preu: 157 euros (el preu inclou els 
materials)

A càrrec de: Traç formació

Organitza: La Rentadora

(PQPI-Ptt) AUX. EN VENDES, 
OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC
Formació professional elemental per 
a joves amb la fi nalitat de proporcio-
nar recursos personals i professionals 
per accedir a un lloc de treball relaci-
onat amb l’especialitat i/o continuar 
la seva formació.

Sortides professionals: comerç, 
gestió administrativa, distribució i 
logística            

Data d’inici: 1 d’octubre de 2009

Durada de l’activitat: 
d’octubre a juny

Horari: Disponibilitat matins i tardes

Preu: gratuït

Tutora en l’especialitat: 
Ester Agustí López  

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

Organitza: Pla de transició al treball 
(Ajuntament de Sant Celoni i Depar-
tament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya). 

(PQPI-Ptt) AUX. EN MUNTATGES 
D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I 
D’AIGUA I GAS
Formació professional elemental per 
a joves amb la fi nalitat de proporcio-
nar recursos personals i professionals 
per accedir a un lloc de treball relaci-
onat amb l’especialitat i/o continuar 
la seva formació.

Sortides professionals: Ajudant de 
lampista, ajudant de climatització, 
ajudant de muntador de sistemes de 
telecomunicacions, ajudant d’instal-
lacions elèctriques.

Data d’inici: 1 d’octubre de 2009

Durada de l’activitat: 
d’octubre a juny

Horari: Disponibilitat matins i tardes

Preu: gratuït

Tutora en l’especialitat: 
Rocío Méndez Mateo

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

Organitza: Pla de transició al treball 
(Ajuntament de Sant Celoni i Depar-
tament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya). 

CONEIXEMENTS DE BASE I 
ACCESSOS AL SISTEMA EDUCATIU

FORMACIÓ INSTRUMENTAL 2n 
NIVELL (NEOLECTORS)
Perfeccionar-se en la lectura i l’escrip-
tura i iniciar-se en el càlcul.

Durada del curs: 
del 28 de setembre al 17 de juny  

Horari: de dilluns a divendres, de 
15.30 a 17 h

Preu: 21,05 euros + 6 euros (foto-
còpies)

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny 

FORMACIÓ INSTRUMENTAL 3r 
NIVELL (CERTIFICAT)
Dominar els coneixements bàsics de 
les àrees de llengua, de matemàti-
ques i de ciències socials i naturals. 
Els alumnes que hagin assolit aquests 
continguts obtindran el certifi cat de 
formació  instrumental.

Durada del curs: del 28 de setem-
bre al 17 de juny  

Horari: de dilluns a divendres de 16 
a 17.30 h

Preu: 21,05 euros + 6 euros 
(fotocòpies)

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny 

FORMACIÓ INSTRUMENTAL
Assolir els coneixements del 1r nivell 
(Alfabetització),  2n (Neolectors) o 3r 
(Certifi cat) de formació instrumental 
en funció de les necessitats de cada 
alumne. 

Durada del curs: 
del 28 de setembre al 17 de juny  

Horari: 

Grups A i B: dilluns, dimecres i diven-
dres de 20 a 22 h
Grup C: dilluns, dimecres i divendres 
de 15 a 16.45 h 
(Aquest grup es realitzarà al Centre 
Cívic Les Casetes de La Batllòria)     

Preu: 15,15 euros

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

GRADUAT EN EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA
Assolir els coneixements que per-
metin a l’alumne superar les proves 
específi ques per a l’obtenció del Gra-
duat en educació secundària (GES)

Durada del curs: del 28 de setem-
bre fi ns a la data de la realització de 
la prova.

Horari: 
de dilluns a divendres de 17 a 20 h

Preu: 71,04 euros + 10 euros
(fotocòpies)

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

FORMACIÓ PER A LA PROVA 
D’ACCÉS ALS CICLES  FORMATIUS 
DE GRAU MITJÀ
Assolir els coneixements generals que 
permetin a l’alumne superar la prova 
per poder accedir a un cicle formatiu 
de grau mitjà de qualsevol branca. 
Si l’alumne assisteix com a mínim 
al 80% de les classes, se li farà una 
avaluació contínua al centre que 
s’afegirà al resultat de la prova.

Durada del curs: 
del 28 de setembre fi ns a la data de 
realització de la prova.

Horari: 
dilluns, dimarts i dijous de 17 a 20 h

Preu: 71,04 euros + 20 euros
(fotocòpies)

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

 
FORMACIÓ PER A LA PROVA 
D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS 
DE GRAU SUPERIOR
Assolir uns coneixements generals 
i específi cs amplis que permetin a 
l’alumne superar la prova d’accés. 
Si l’alumne assisteix com a mínim 
al 80% de les classes, se li farà una 
avaluació contínua al centre que 
s’afegirà al resultat de la prova.

Durada del curs: 
del 28 de setembre fi ns a la data de 
realització de la prova.

Horari: 
Part comuna: 
Grup A: dilluns i dimarts de 18 a 22 h
Grup B: dimecres i dijous de 18 a 22 h
Grup C: dilluns i dimarts de 18 a 22 h

Part específi ca: 
depenent de les assignatures, en 
la franja horària de 18 a 21.30 h          

Preu: 375,74 euros + 9 euros 
(fotocòpies)

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

PREPARACIÓ PER A LA PROVA 
D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A 
MAJORS DE 25 ANYS
Assolir uns coneixements generals 
i específi cs amplis que permetin a 
l’alumne superar la prova d’accés.

Durada del curs: 
del 28 de setembre fi ns a la data de 
realització de la prova.

Horari: 
Part comuna: 
Grup A: dilluns de 20.30 a 22 h i 
dimarts de 18 a 22 h
Grup B: dimecres de 20.30 a 22 h i 
dijous de 18 a 22 h

Part específi ca: 
depenent de les assignatures, en la 
franja horària de 18 a 21.30 h        

Preu: 375,74 euros + 9 euros (foto-
còpies)

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

*QUEDA’T AQUESTES PÀGINES I BUSCA EL TEU CURS!

setembre - desembre 2009
Guia de tota l’oferta de formació permanent 

de Sant Celoni i la Batllòria
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TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

CURSET D’INICIACIÓ DE RETOC 
FOTOGRÀFIC DIGITAL
Retoc, escanejat, càmera digital, 
restauració de fotografi es, efectes 
artístics, fotomuntatge, etc.

Data d’inici: 
26 de setembre (4 sessions).

Horari: dissabte de 10 a 12 h 

Preu: 52,47 euros (el preu inclou els 
materials)

A càrrec de:
Jaume Turón, dissenyador gràfi c.

Organitza: La Rentadora

MANTENIMENT INFORMÀTIC
Manteniment integral tant correctiu 
com preventiu (software i hardware) 
dels actuals sistemes informatics 
basats en PC (ampliació de memòria 
RAM, canvi de disc dur, etc).

Horari: dissabte de 10h a 12h (5 
sessions).

Data d’inici: 7 de novembre

Preu: 58 euros (el preu inclou els 
materials)

A càrrec de: XM informàtica

Organitza: La Rentadora

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

Durada del curs: del 28 de setem-
bre al 17 de desembre

Horari: 
Grup A: 
dimarts i dijous de 16 a 17.30 h

Grup B: 
dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h

Grup C: 
dilluns i dimecres de 20 a 21.30 h 
(escola Montnegre de La Batllòria)

Preu: 9,48 euros

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

TALLER D’INFORMÀTICA:
WORD I INTERNET
Aprofundir en el funcionament de 
l’ordinador. Conèixer un processa-
dor de textos i les seves funcions 
bàsiques. Saber usar els navegadors 
per localitzar informació a Internet. 
Enviar i rebre missatges de correu 
electrònic. 

Durada del curs: del 29 de setem-
bre al 17 de desembre

Horari: dimarts i dijous de 18 a 
19.30 h

Preu: 102,62 euros

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

DIBUIX I PINTURA
Treballar el dibuix i la pintura com a 
medi de creació i expressió personal. 

Durada del curs: 
del 29 de setembre al 16 de juny

Horari: 
Grup A: dimarts de 18.30 a 21 h
Grup B: dimecres de 17 a 19.30 h

Preu: 205,24 euros.
El material és a càrrec de l’alumne.

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

LLENGUATGE MUSICAL. NIVELL 1
Iniciar-se en el llenguatge musical, 
lectura i escriptura de notes i ritmes.

Data d’inici: 14 de setembre. 
Aquesta activitat dura tot el curs 
escolar, de setembre a juny.

Horari:  Dilluns de 19.30 a 20.30h
Preu: Informeu-vos al Centre Munici-
pal d’Expressió

A càrrec de: Queralt Camps

Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

LLENGUATGE MUSICAL. NIVELL 2
Aprofundir en el llenguatge musical, 
lectura i escriptura de notes i ritmes.

Data d’inici: 14 de setembre. 
Aquesta activitat dura tot el curs 
escolar, de setembre a juny.

Horari: Dilluns de 20.30 a 21.30 h

Preu: Informeu-vos al Centre Munici-
pal d’Expressió

A càrrec de: Queralt Camps

Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

JAZZBAND
Si saps tocar la fl auta travessera, 
el clarinet, el saxo, la trompeta, el 
trombó, el piano o el baix, apunta’t 
a la Jazzband de l’escola de música 
i podràs participar activament en 
aquesta formació instrumental.

Data d’inici: 14 de setembre

Horari: dimecres de 21 a 22.30h. 
Aquesta activitat dura tot el curs 
escolar, de setembre a juny.

Preu: Informeu-vos al Centre Munici-
pal d’Expressió

A càrrec de: Josep M. Aparicio

Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

CONJUNT INSTRUMENTAL VARIAT
Si saps tocar algun instrument i tens 
ganes de compartir l’experiència to-
cant amb altres persones, apunta’t a 
aquest conjunt de l’escola de música.

Data d’inici: 14 de setembre

Horari: dimarts de 19.30 a 20.30h. 
Aquesta activitat dura tot el curs 
escolar, de setembre a juny.

Preu: Informeu-vos al Centre Munici-
pal d’Expressió

A càrrec de: Carles Ferrer

Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

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

Data d’inici: 18 de setembre. 
Aquesta activitat dura tot el curs 
escolar, de setembre a juny.

Horari: dimarts de 21 a 22.30 h

Preu: Informeu-vos al Centre Munici-
pal d’Expressió

A càrrec de: Jordi Schlaghecke

Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

INICIACIÓ PER A DJ’S EN EL MÓN 
DEL VINIL
Conceptes tècnics i artístics bàsic 
per a un disc jockey. Muntatge de 
l’equip, com utilitzar el monitorat-
ge, elaboració de temes propis, les 
diferents tècniques i el contacte amb 
el públic. Cada alumne elaborarà la 
seva maqueta.

Data d’inici: 10 d’octubre

Horari: Dissabte de 10 a 13h 
(4 sessions)

Preu: 62 euros

A càrrec de: Alfred Palma

Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

TEATRE per a JOVES
Curs de tècnica actoral, adreçat a 
joves de 14 a 17 anys: improvisa-
ció d’escenes d’obres conegudes, 
monòlegs i representació d’una obra. 
Volem actors que quan pugin a l’es-
cenari es comportin orgànicament, 
escoltin de veritat, parlin de veritat, 
mirin de veritat... en situacions imagi-
nàries. Es presentarà un treball de 
fi nal de curs.

Data d’inici: 14 de setembre

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

Preu:  Informeu vos al Centre Muni-
cipal d’Expressió

A càrrec de: Francisca Rodrigo

Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

DANSATERÀPIA
Recuperant el moviment i la vivència 
amb el nostre cos i amb els demés, 
es produeixen canvis que es refl ec-
teixen positivament a la nostra salut 
i a la nostra forma de relacionar-nos, 
pensar sentir i actuar. Tot això enri-
queix la nostra experiència i desenvo-
lupament personal. 
No cal tenir coneixements previs de 
dansa.

Data d’inici: a concretar (octubre)

Horari: a concretar (12 sessions 
d’1,5 hores)

Preu: 50 euros

A càrrec de: Laura Abella

Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

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

Durada de l’activitat: del 7 d’octu-
bre al 16 de desembre (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

Lloc: 
Centre Cívic “Les Casetes” – La 
Batllòria

Organitza: Centre Cívic Les Casetes 
– La Batllòria

DANSA DEL VENTRE, nivell inicial
Dansa femenina,  individual que pot 
suggerir sensualitat, força, exotisme, 
seducció.

Durada de l’activitat: del 27 d’oc-
tubre al 22 de desembre (8 sessions)

Horari: 
dimarts, de les 18 a les 19.30h

Preu: 32 euros

A càrrec de: Sònia Júlvez

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

Organitza: Centre Cívic Les Casetes  
– La Batllòria

LLENGÜES

CURS PRESENCIAL. BÀSIC 1
Curs adreçat a persones no catalano-
parlants que volen desenvolupar les 
habilitats de comprensió i expressió 
orals, amb la fi nalitat que l’aprenent, 
en acabar el curs, pugui resoldre en 
català les necessitats fonamentals de 
la vida quotidiana.

Data d’inici: 6 d’octubre

Horari: dimarts i dijous de 15.15 a 
16.45 h (mòdul de 45 h)

Preu: gratuït

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

CURS PRESENCIAL. BÀSIC 2
Curs adreçat a persones no catalano-
parlants que volen desenvolupar les 
habilitats de comprensió i expressió 
orals, amb la fi nalitat que l’aprenent, 
en acabar el curs, pugui resoldre en 
català les necessitats fonamentals de 
la vida quotidiana. 

Data d’inici: 5 d’octubre

Horari: dilluns i dimecres de 20 a 
21.30 h (mòdul de 45 h)

Preu: gratuït

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

CURS PRESENCIAL. BÀSIC 3
Curs adreçat a persones no catalano-
parlants que volen desenvolupar les 
habilitats de comprensió i expressió 
orals, amb la fi nalitat que l’aprenent, 
en acabar el curs, pugui resoldre en 
català les necessitats fonamentals de 
la vida quotidiana. 

Data d’inici: 5 d’octubre

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

Preu: gratuït

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

CLIP Setembre - desembre 2009
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CURS PRESENCIAL. ELEMENTAL 2
Curs adreçat a persones no catala-
noparlants que volen consolidar i 
ampliar les habilitats orals, escoltar 
i parlar i desenvolupar les escrites 
(llegir i escriure), amb la fi nalitat que, 
en acabar el curs, pugui ampliar el 
seu camp d’acció en català a àmbits 
nous, amb un llenguatge que s’adap-
ti a la situació comunicativa, encara 
que sigui sense la fl uïdesa, desimbol-
tura o riquesa, amb què ho faria amb 
la llengua materna.

Data d’inici: 6 d’octubre

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

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

CURS PRESENCIAL. INTERMEDI 2
Curs adreçat a persones que domi-
nen en gran part la llengua oral, i 
tenen per objectiu aprendre a expres-
sar-se per escrit i oralment en varietat 
estàndard i en diferents registres, de 
manera prou precisa, fl uida i correcta 
perquè pugui ser comprensible per al 
receptor i amb un grau de coherència 
i adequació acceptables.

Data d’inici: 5 d’octubre

Horari: dilluns i dimecres de 15 a 
16.30 h (mòdul de 45 h)

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

CURS PRESENCIAL. INTERMEDI 3
Curs adreçat a persones que domi-
nen en gran part la llengua oral, i 
tenen per objectiu aprendre a expres-
sar-se per escrit i oralment en varietat 
estàndard i en diferents registres, de 
manera prou precisa, fl uida i correcta 
perquè pugui ser comprensible per al 
receptor i amb un grau de coherència 
i adequació acceptables.

Data d’inici: 5 d’octubre

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

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

CURS PRESENCIAL. SUFICIÈNCIA 2
Curs adreçat a assolir un bon domini 
de la llengua general i les competèn-
cies comunicatives adequades per 
comunicar-se en varietat estàndard, 
oralment i per escrit, de manera fl exi-
ble i efi caç en les situacions comuni-
catives de caràcter formal usuals de 
l’àmbit social.

Data d’inici: 6 d’octubre

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

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

CURS PRESENCIAL. NIVELL D
Curs adreçat a persones que necessi-
ten aprofundir en aspectes puntuals 
de la llengua catalana. Es treballen 
aspectes teòrics en un grau més alt 
que en els altres nivells, tot i que 
també es repassen continguts de 
domini pràctic de la llengua.

Data d’inici: 5 d’octubre

Horari: dilluns i dimecres de 19.30 a 
21.30 h (mòdul de 120 h)

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

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

Data d’inici: 6 d’octubre

Horari: dimarts de 15.30 a 16.30 h 
(mòdul de 20 h)

Preu: gratuït

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

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

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

Preu: gratuït

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

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

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

Durada del curs: del 29 de setem-
bre a l’11de febrer

Horari: dimarts i dijous de 20 a 
21.30 h

Preu: 3,79 euros

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

CURS D’ACOLLIDA ADREÇAT A 
JOVES NOUVINGUTS/DES
Assolir un nivell bàsic de llengua que 
permeti als/a les joves nouvinguts/des 
integrar-se al municipi i millori la 
seva capacitat d’inserció sociolaboral. 
Adreçat a joves d’entre 16 i 18 anys 
preferentment.

Durada del curs: del 28 de setem-
bre al 10 de febrer

Horari: dilluns, dimarts i dimecres de 
9 a 12 h

Preu: 10,10 euros

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

CURS D’ACOLLIDA ADREÇAT A 
DONES NOUVINGUDES
Facilitar l’aprenentatge de la llengua 
a un nivell bàsic (oral i escrit) i donar 
els recursos necessaris per desenvolu-
par-se en la comunitat.

Durada del curs: del 28 de setem-
bre al 17 de juny  

Horari: de dilluns a dijous de 15.15  
a 16.45 h

Preu: 15,15 euros

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

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

Durada del curs: del 29 de setem-
bre a l’11 de febrer

Horari: dimarts i dijous de 20 a 
21.30 h

Preu: 9,48 euros

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

ANGLÈS NIVELL INICIAL
Posar en contacte les persones adul-
tes amb un procés d’inici d’aprenen-
tatge de la llengua anglesa (conèixer 
el vocabulari, les expressions i les 
estructures bàsiques).

Durada del curs: del 28 de setem-
bre al 16 de juny  

Horari: 
dilluns i dimecres de 19.30 a 21 h        

Preu: 132,61 euros + 6 euros 
(fotocòpies)

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

ANGLÈS NIVELL FUNCIONAL
Reforçar els coneixements adquirits 
i ampliar les estructures bàsiques. 
Comprendre i produir descripcions, 
tant orals com escrites i assolir un 
nivell de comunicació que permeti 
l’alumne entendre’s i expressar-se en 
anglès.

Durada del curs: 
del 28 de setembre al 16 de juny  

Horari: 
Grup A: 
dilluns i dimecres de 16.30 a 18 h
Grup B: 
dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h

Preu: 132,61 euros + 6 euros 
(fotocòpies)

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

ALTRES ACTIVITATS

CURS D’INICIACIÓ 
A LA CATA DE VINS
Curs per conèixer els vins i els caves.

Horari: divendres de 20.30h a 
22.30h (5 sessions).

Data d’inici: 2 d’octubre

Preu: 92 euros

A càrrec de: Alberto Rivas

Organitza: La Rentadora

CURS BÀSIC DE RESTAURACIÓ 
DE MOBLES
Recuperació de mobles àntics, 
vernissat, dedapatge, etc.

Durada i horari: divendres de 20h a 
22h (6 sessions)

Data d’inici: 13 de novembre

Preu: 106 euros (el preu inclou els 
materials)

A càrrec de: Eva Riera, restauradora.

Organitza: La Rentadora

CURS D’INTRODUCCIÓ 
A LA CUINA
Com comprar els ingredients i 
aprenentatge de tècniques culinàries 
per preparar diferents receptes de 
primers plats(paella, bunyols, farcellet 
de col, etc), segons plats (espatlla de 
xai al forn, suquet de peix, pollastre 
rostit, etc) i postres (pa de pessic, 
brownie de xocolata, etc.)

Horari: dijous  de 20h a 22h (5 
sessions)

Data d’inici: 1 d’octubre.

Preu: 62 euros (el preu inclou els 
materials)

A càrrec de: Restaurant Can Net de 
Mosqueroles.

Organitza: La Rentadora

TXI KUNG AMB PILOTA I VANO
Exercicis suaus i elegants que ajuden 
a millorar el cos i la ment cultivant 
l’estímul a través del Qi (Energia). 
Trobar l’harmonia amb un mateix. 
Són exercicis que t’ajuden a relaxar 
ràpidament.
Per gent que pateix d’hèrnies, amb 
artritis,  amb diabetis... És una disci-
plina que treballa els òrgans interns i 
es veu en l’exterior.

Data d’inici: 5 d’octubre (8 sessions)

Horari: dilluns de 19.30 a 20.30 h

Preu: 48,50 euros

A càrrec de: Isabel Vera

Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

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

Durada de l’activitat: del 13 
d’octubre al 17 de desembre 
(19 sessions )

Horari: 
dimarts i dijous de 15.10 a 16.10 h

Preu: 56 euros

A càrrec de: Emili da Silva

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

Organitza: Centre Cívic Les Casetes 
– La Batllòria

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

Data d’inici: del  14 d’octubre al 15 
de desembre ( 18 sessions )

Horari: els dilluns i els dimecres, de 
17.15 a 18.30 h

Preu: 57,60 euros

A càrrec de: Ione Rubio

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

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

Guia de tota l’oferta de formació 
permanent de Sant Celoni i la Batllòria



En portada

14

Equipaments i serveis municipals

Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

Centre educatiu municipal autoritzat per 
la Generalitat, que ofereix 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 orienta-
ció de l’itinerari formatiu més adient per a 
cada persona.

Cursos programats:

• Ensenyaments inicials: 
- Català oral
- Curs d’acollida adreçat a dones 

nouvingudes           
- Curs d’acollida adreçat a joves 

nouvinguts/des           
- Formació instrumental: 

(1r, 2n i 3r nivell)

• Graduat en educació secundària

• Formació per a les proves d’accés a cicles 
formatius de grau mitjà i superior

• Preparació per a la prova d’accés a la 
universitat per a majors de 25 anys            

• Castellà elemental

• Anglès (nivell inicial i nivell funcional)

• Dibuix i pintura

• Informàtica:
- Alfabetització digital
- Taller d’informàtica: Word i Internet
- Ofi màtica

Requisits generals: Persones que tinguin 
18 anys o que els compleixin durant l’any 
2009 (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).

Període de matriculació: 
per a la gent del municipi: 
de l’1 al 4 de setembre         
obert a tothom: del 8 al 10 de setembre

Pel desembre s’obrirà la matrícula per als 
cursos que s’iniciaran al gener.
(Durant el curs també es pot matricular al 
centre si queden places vacants i si les carac-
terístiques del curs i el nivell de la persona 
interessada ho permeten).

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

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

Ofi cina de Català de Sant Celoni

Informació i inscripcions: 
Dies 14 i 15 de setembre
de 10 a 13 h 

Del 16 al 25 de setembre
de dilluns a divendres de 10 a 13 h
de dilluns a dijous de 16 a 19.30 h

Requisits generals: 
Per poder-se inscriure als cursos cal tenir 18 
anys o 16 anys i no haver fet l’escolaritza-
ció obligatòria a Catalunya.
Els alumnes que s’inscriuen per primera 
vegada a un curs han d’acreditar el nivell 
de coneixements de català mitjançant 
el certifi cat corresponent o bé fer una 
prova de col·locació durant el període de 
matriculació. 

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

Centre Cívic Les Casetes

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

Llista de les activitats que comencen 
aquest trimestre:
- Batuka
- Ioga
- Manualitats
- Iniciació a la Dansa del ventre

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

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

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

La Rentadora

La  Rentadora és un espai 
on trobaràs:
Servei de promoció cultural:
Organització de tallers i formació. Recepció 
d’iniciatives culturals i cíviques d’entitats i 
persones: atenció, dinamització, derivació. 
Centre programador d’activitat cultural i 
cívica. Punt de trobada ciutadana. Cessió 
d’espais: espai 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 Internet i a 
equips informàtics. Suport a l’estudiant 
(espai d’estudi, equips informàtics per 
fer treballs, assesorament acadèmic). 
Viatgeteca (informació turística nacional 
i internacional). Tramitació de carnets 
(carnet d’alberguista jove i adult, familiar 
alberguista grup, FYTO,ISIC,ITIC). Espai de 
jocs: jocs de taula i en línia. Consulta de 
fons documental de joventut.

Llista de les activitats:
- Iniciació de retoc fotogràfi c digital
- Curs d’iniciació a la cata de vins
- Director/a d’activitats de lleure infantil i 

juvenil
- Curs bàsic de restauració de mobles
- Manteniment informàtic
- Curs d’introducció a la cuina

Requisits generals:
Alumnes de totes les edats

Horari d’atenció al públic: 
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
Vacances d’estiu: del 3 al 21 d’agost

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

Servei Municipal d’Ocupació

Orientació laboral
El servei ofereix eines i tècniques  per millo-
rar la recerca de feina a aquelles persones 
que en cerquen.

Aquestes eines són: 
- Orientació ocupacional, 
- tècniques de recerca de feina 
- Informació sobre formació professional, 

reglada, ocupacional i continua
- Club Feina
- Borsa de treball
- Programes ocupacionals per a col·lectius 

específi cs.

Assessorament en la creació 
d’empreses
El servei té com a objecte l’assessorament  
per tal de donar suport a la generació 
d’activitat empresarial i afavorir la creació 
de nous llocs de treball al Baix Montseny. 
S’adreça a persones que vulguin crear el 
seu propi negoci i a les petites empreses en 
procés de consolidació.

Aquest servei ofereix:
- anàlisi de la viabilitat del projecte
- assessorament fi scal, laboral, jurídic i 

comercial
- tràmits i normativa
- informació sobre el fi nançament i sub-

vencions
- formació empresarial
- consulta de bibliografi a i documentació

Adreçat a:
Cercar la primera feina. 
Cercar la incorporació al món del treball 
després d’un temps d’inactivitat  laboral.
Cercar una millora laboral, adequada a les 
seves expectatives i perfi l professional.

Horari d’atenció al públic:  
de dilluns a dijous  de  9 h a 13 h amb 
visita concertada
dilluns, dimecres i dijous els ja inscrits 
tenen accés al Club Feina
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 
a/e: orientaciolaboral@santceloni.cat
       creacioempreses@santceloni.cat

Salut comunitària i consum

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

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

Requisits generals:
Persones majors de 16 anys

Període d’inscripció:
Inscripcions del 2 al 10 de setembre

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

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

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

És una tipologia de programes de qualifi ca-
ció professional inicial (PQPI), organitzat pel 
Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Celoni i el suport del 
Fons Social Europeu, on trobaràs:
- Formació professional en un ofi ci.
- Formació pràctica en empresa.
- Formació bàsica per desenvolupar-te 

bé en un lloc de treball i per continuar 
formant-te

Que et permetrà l’accés a:
Treballar amb qualifi cació professional i/o 
estudiar en un cicle formatiu de grau mitjà.
I si vols, més endavant, cursar en centres 
de formació d’adults el graduat en educa-
ció secundària.

Perfi ls professional:
- Aux. en vendes, ofi cina i atenció al públic
- Aux. en muntatges d’instal·lacions elèctri-

ques i d’aigua i gas

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

Període de preinscripció/matriculació:
Preinscripció:  de maig a setembre 
Matriculació: setembre - octubre

Horari d’atenció al públic:
Horaris: matins de 9 a 14 hores               
Visites concertades per telèfon                     

En els mesos de juliol i agost contactar amb 
l’Àrea de Cultura al 93 864 12 13

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

Més informació:
Àrea de Cultura. 
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel.: 93 864 12 13

Sobre les característiques del programa,  
podeu consultar el tríptic del Ptt en el  web 
de l’Ajuntament  a 
www.santceloni.cat/ptt 

Centre Municipal d’Expressió 

Al Centre Municipal d’Expressió hi ha qua-
tre blocs d’activitats: 
- L’Escola de Música: a partir de 4 anys i 

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

a l’edat adulta.
- La gestió d’espais: sales  per assajos o 

actes per a entitats, empreses privades o 
grups locals de música.

- Oferta complementària: cursos de dife-
rent durada vinculats a les arts escèni-
ques 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 21 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 docu-
ments audiovisuals, la biblioteca organitza 
activitats de foment de la lectura i també 
activitats per al creixement personal. Dins 
d’aquí s’emmarca el cicle de xerrades del 
Racó de Pares i Mares, dins el Pla Educatiu 
d’Entorn.

Requisits generals:
Tots els serveis de la biblioteca i les activi-
tats 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
a/e: b.st.celoni@diba.cat

més informació a
www.santceloni.cat
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Comunitat

La telefonia acumula un terç de 
les reclamacions dels celonins
L’ofi cina municipal ha atès 170 consultes durant 
el primer semestre de 2009 

Un terç de les demandes dels celonins a l’Ofi cina Municipal d’Atenció a 
les Persones Consumidores durant el primer semestre de l’any estaven 
relacionades amb la telefonia i Internet. Aquest sector segueix sent el 
que més motius de consulta i reclamació provoca en relació als canvis 
de companyia, baixes que no es fan efectives i defi ciències dels serveis 
prestats. El sector que ocupa el segon lloc és el d’electricitat, amb un 20 % 
de les reclamacions provocades per la liberalització del mercat energètic 
i els canvis de tarifes elèctriques.
El sector de serveis professionals presenta una problemàtica derivada 
bàsicament de la interpretació de la vigent Llei de garanties: si bé la 
garantia de tots els productes nous és de 2 anys, també és cert, i així 
ho apliquen diversos comerços i serveis d’assistència tècnica, a partir 
del sisè mes, exigeixen a l’usuari/a un certifi cat o peritatge conforme el 
defecte és originari. 
 
El sector d’automoció és problemàtic, no pel número de reclamacions, 
sinó per la poca predisposició d’alguns proveidors a la mediació o arbi-
tratge de consum. 

SECTOR % TOTAL

Assegurances 3,53% 6

Automòbils 5,88% 10

Comerç en establiments 2,35% 4

Comerç fora d’establiments 0,59% 1

Electrodomèstics 1,18% 2

Ensenyament 0,59% 1

Entitats bancàries 6,47% 11

Habitatge 3,53% 6

Mobles 1,76% 3

Sanitat 1,18% 2

Serveis: aigua 2,94% 5

Serveis: gas 2,94% 5

Serveis: electricitat 20,00% 34

Serveis: telèfon 31,18% 53

Serveis: altres 1,18% 2

Serveis professionals 8,24% 14

Turisme i transports 4,71% 8

Consultes alienes al consum 1,76% 3

TOTAL 100,00% 170

La major part de tramitacions es realitzen com a reclamacions, mit-
jançant una mediació amb l’empresa reclamada, ja que el què es pretén 
és aconseguir un rescabalament: retorn de diners, canvi de producte...

Cal recordar, però que el procés de mediació és voluntari per part de 
l’empresa, per tant si no s’accepta la mediació es deriva a la persona 
consumidora als serveis jurídics.

L’OMIC està ubicada al carrer Santa Fe, 52, 1r pis. (Àrea de Comunitat).  
Telèfon 93 864 12 24,  salut.comunitaria@santceloni.cat

Recomanacions a 
l’hora de viatjar
Abans de viatjar

- Estudieu bé els catàlegs. La informació és vinculant.

- Demaneu informació per escrit dels horaris, enllaços, mitjans de trans-
port, assegurances, etc.

- Si contracteu amb una agència de viatges només us poden demanar 
fi ns a un 40% del preu total del viatge en concepte de dipòsit.

- L’agència només pot variar el preu en casos taxats (variació del cost 
dels transports, carburants, canvi de moneda, ...) i ho ha de fer 20 dies 
abans de l’inici del viatge i sempre que estigui previst en el contracte.

Durant el viatge

- Denegació d’embarcament “overbooking”. La companyia aèria us ha 
d’oferir entre la devolució de l’import del bitllet i un transport alter-
natiu fi ns a la destinació fi nal i teniu dret a compensació econòmica 
en funció de la distància. També us ha d’oferir gratuïtament menjar i 
beguda i hotel si és necessari.

- Grans retards. En funció del retard i de la destinació, la companyia us 
ha d’oferir menjar i beguda i hotel si és necessari. Quan el retard és de 
5 hores o més, podeu desistir del vol i la companyia us ha d’oferir la 
devolució de l’import del bitllet.

- Anul·lació de vol. La companyia aèria us ha d’oferir triar entre la devo-
lució de l’import del bitllet o un transport alternatiu fi ns a la destinació 
fi nal. També us ha d’oferir menjar i beguda i hotel si és necessari. En 
determinats casos teniu dret a una compensació econòmica en funció 
de la distància.

- Problemes amb les maletes? En cas de, retards, danys, pèrdua o des-
trucció de les maletes, heu de reclamar per escrit a la companyia de 
transports dins el termini establert, ja que teniu dret a compensacions 
econòmiques. Heu de formalitzar l’Informe d’irregularitat d’equipatge 
(PIR) al taulell de la companyia abans d’abandonar l’aeroport.

Després del viatge

- En cas que hagi alguna incidència pel que fa al transport recordeu que 
heu de reclamar per escrit a la companyia amb què heu viatjat.

- Si heu contractat un viatge combinat amb una agència de viatges, us 
heu d’adreçar a la mateixa agència per fer la reclamació.

Recordeu que us podeu informar i 

tramitar la reclamació 

mitjançant l’OMIC.

L’ofi cina municipal ha atès 170 consultes durant el primer semestre de 2009 
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Seguretat Ciutadana

Espai públic

Adopció d’animals: 
un gest cívic i solidari
L’Ajuntament de Sant Celoni té l’obligació 
per Llei de recollir els gats i gossos que es 
troben abandonats. Aquesta acció suposa 
que aquests animals restin en un centre que 
faci funcions d’acollida. No obstant, el mi-
llor per ells és trobar persones que els vul-
guin adoptar. 

Si hi teniu interès adreceu-vos a l’Àrea d’Es-
pai públic. Telèfon 93 864 12 16. Carrer 
Bruc, 26, de 8 a 15 h

De moment aquí podeu veure els nous can-
didats a trobar família: Gats i gossos aban-
donats aquest estiu!

Durant la temporada d’estiu, la Policia Local s’ha reforçat amb el nomenament de tres agents interins 
que reemplacen parcialment l’absència del personal que gaudeix del corresponent període de vacances. 
D’aquesta manera es vol garantir un servei de qualitat i una resposta adequada als requeriments i a les 
necessitats de la ciutadania relacionades amb les diferents competències de l’àrea de Seguretat Ciutadana, 
també durant el període estiuenc. Els agents van començar a treballar a principis de juliol.

Nous jocs infantils al parc de la Rectoria 
Vella, plaça Comte del Montseny, Passeig 
del Pertegàs i Plaça Pla de Palau
Durant aquest mes de juliol s’han renovat tots les zones de joc infantil del Parc de la Rectoria Vella, 
de la plaça Comte del Montseny i del Passeig del Pertegàs a l’alçada del carrer Roger de Flor. 
La intervenció ha suposat retirar el mobiliari envellit i fora de normativa i s’hi ha instal·lat jocs 
infantils adaptats a les darreres normatives. A la plaça Pla de Palau s’hi han traslladat els jocs 
infantils que hi havia a la plaça Baix Montseny on actualment s’hi està construint el nou Centre 
de Formació Sax Sala.

Can Coll estrena 
plaques als carrers

Plaça Comte del Montseny 

Parc de la Rectoria Vella Passeig del Pertegàs a l’alçada del 
carrer Roger de Flor

Reforç estiuenc de la Policia Local 
amb tres agents interins

A proposta del veïnat, s’ha col·locat noves pla-
ques de carrer a la urbanització de can Coll. 
Les plaques segueixen el format tradicional del 
nucli urbà, però, enlloc de plantes, reprodueix 
ocells de la zona.

Plaça Pla de Palau
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Entorn

Es reprenen les obres del nou túnel 
de l’entrada a Sant Celoni
Durant el mes d’agost es tallarà el carril d’accés al municipi pels vehicles que 
vinguin de Girona

Des de fa unes setmanes s’han reiniciat les obres del nou túnel de l’entrada a Sant Celoni pel carrer 
del Doctor Trueta. Segons ha confi rmat la Generalitat, durant els propers dies una empresa homo-
logada per ADIF realitzarà les cates de localització de serveis que han de permetre identifi car les 
xarxes afectades per l’obra. D’aquesta manera, el mes d’agost es podrà iniciar la construcció de 
l’estructura del pas inferior del nou túnel.

Pel que fa a les millores dels recorreguts de vianants, durant la primera setmana d’agost es pre-
veu l’inici de les obres del pas inferior que permetrà creuar a peu el ramal de la C35 d’entrada 
cap a Sant Celoni. Aquesta intervenció inhabilitarà el carril d’entrada al poble des de la C35 pels 
vehicles que vinguin de Girona. Per aquest motiu es recomana entrar per la porta de Llevant o 
fer un canvi de sentit a la rotonda d’accés a l’AP7.

Recordem que les obres de construcció del nou túnel van començar el maig del 2008, un any 
més tard del previst i es van aturar el setembre  per la fallida de l’empresa constructora. Després 
d’una nova licitació de projecte i obra per part de GISA, que ha incorporat millores dels itineraris 
de vianants suggerits per l’Ajuntament que el projecte inicial no contemplava, ara s’han reprès 
els treballs.  

L’Ajuntament de Sant Celoni seguirà treballant i insistint a la Generalitat perquè aquestes obres 
no pateixin més incidències i es pugui gaudir fi nalment d’un accés digne a Sant Celoni pendent 
de fa molts anys. 

Pas de vianants sota la 
C-35 a la Batllòria
A l’espera d’un permís de Carrete-
res, es preveu que l’obra comenci 
el setembre
Des de mitjans de juny s’està a l’espera que 
comencin les obres de construcció del pas de 
vianants sota la C35 que servirà per crear un iti-
nerari per a vianants entre la Batllòria i l’estació 
de tren. L’ajuntament va adjudicar les obres el 
mes d’abril a l’empresa Construccions Deumal 
SA i va fi xar un termini d’execució d’uns qua-
tre mesos. Però com que les obres afectaran de 
manera important la circulació de la C35, l’em-
presa constructora té l’obligació de sol·licitar 
una autorització prèvia a Carreteres de la Gene-
ralitat que preveu els desviaments i les mesures 
de seguretat adequades per fer compatibles les 
obres amb el pas del trànsit. Aquesta sol·licitud 
es va trametre el 12 de juny i la Generalitat va 
respondre que disposa de 3 mesos per emetre 
resolució d’autorització. L’ajuntament ha recla-
mat la resposta, però encara no ha arribat i, per 
tant, encara no es poden iniciar les obres. Men-
trestant la direcció de l’obra i el contractista 
segueixen treballant en diversos detalls per tal 
d’evitar al màxim els imprevistos quan comen-
ci l’obra el mes de setembre. 

Comerç
Sant Celoni Comerç 
celebra una nova edició 
de les Rebaixes al carrer
El passat dissabte 11 de juliol, va tenir lloc a 
Sant Celoni una nova edició de les Rebaixes 
al Carrer. En aquesta ocasió, 24 establiments 
comercials s’ubicaven entre la plaça de la Vila, 
el carrer Major, el carrer d’Anselm Clavé i la 
plaça d’en Nicola per fer rebaixes i liquidaci-
ons, sobre tot en tèxtil i sabateria però també 
decoració i mobiliari, perfumeria i joguines. La 
jornada es va valorar molt positivament per les 
botigues participants i pel públic en general.

Sant Celoni Comerç ja està preparant la campa-
nya Torna a l’Escola que començarà al setembre 
i dues campanyes més per octubre i novembre 
relacionades amb el medi ambient la primera i 
amb la promoció del turisme, la segona.

Pinsos Montplet rep un 
reconeixement de la 
Generalitat com a botiga 
centenària
El passat 2 de juliol, la botiga Pinsos Montplet 
va rebre de mans de Josep Huguet, Conseller 
d’Innovació, Universitats i Empreses de la Ge-
neralitat de Catalunya, i de Gemma Puig, Di-
rectora General de Comerç, un guardó com-
memoratiu del centenari d’aquest establiment 
comercial, que originàriament es deia Ca l’Aia-
na. A l’acte, els propietaris d’aquest comerç, 
van assistir acompanyats del regidor de Des-
envolupament de l’Ajuntament, Marià Pera-
poch, i el president de la Unió de Botiguers i 
Comerciants de Sant Celoni, Jordi Gener.

Presentació de la targeta 
Sant Celoni Comerç
Sant Celoni Comerç, conjuntament amb la Cai-
xa, ha posat en marxa una targeta per poder 
comprar a la xarxa d’establiments associats 
d’aquesta entitat. Aquesta targeta gratuïta per-
metrà als clients benefi ciar-se de descomptes, 
participar en sortejos i promocions exclusives, 
com per exemple descomptes de 4 cèntims 
per litre de gasolina. 

Per obtenir la targeta, cal emplenar els díptics 
que es troben a qualsevol comerç adherit i lliu-
rar-los a una ofi cina de la Caixa o a les botigues 
participants. 

Els propietaris van anar a rebre  el guardó amb 
l’acompanyament de la Unió de Botiguers i 
l’Ajuntament
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CulturaSostenibilitat

Què signifi ca la numeració que 
trobem als envasos de plàstic?
El plàstic es troba a tot arreu: als cotxes, joguines, embalatges, roba, estris de la llar... i representen 
un 11% del total de la nostra bossa d’escombraries. Molts plàstics es poden reciclar però, com 
diferenciem els consumidors els diferents tipus de plàstic i les seves característiques?

Nom Símbol Aplicacions
Usos després del 

reciclat

Tereftalat de 
polietilè

PET
Ampolles, envasat de productes 

alimentaris, moquetes
Tèxtils per bosses, lones i 

veles nàutiques, cordes, fi ls 

Polietilè d’Alta 
Densitat

PEAD

Ampolles per productes alimentaris, 
detergents, contenidors, joguines, 

bosses, embalatges i fi lms, làmines i 
canonades

Bosses industrials, ampolles 
detergents, contenidors, tubs

Policlorur de 
Vinil

PVC

Marcs de fi nestres, canonades 
rígides, revestiments de terres, 

ampolles, cables aïllants, targetes de 
crèdit, productes sanitaris

Mobles de jardí, canonades, 
tanques, contenidors

Polietilè de 
baixa densitat

LDPE
Film adhesiu, bosses, revestiments 

de cubs, recobriment de contenidors 
fl exibles, canonades de reg

Bosses de residus i indus-
trials, tubs, contenidors, fi lm 

d’ús agrícola, tancats

Polipropilè PP
Envasos de productes alimentaris, 

caixes, taps, peces automòbils, 
catifes i components elèctrics

Caixes per a transport 
d’envasos, cadires, tèxtils

Poliestirè PS
Ampolles, gots de iogurt, 

recobriments

Aïllament tèrmic, cubells 
d’escombraries, accessoris 

d’ofi cina

Sabies que...
- La matèria prima del plàstic és el petroli, 

un recurs no renovable

- El consum de plàstic per cada un de no-
saltres es troba al voltant dels 65 kg/per-
sona/any

- Hi ha més de 50 tipus diferents de plàs-
tics, no tots reciclables

- El PVC al cremar-se desprèn substàncies 
tòxiques. Difícil de reciclar

- El plàstic PET és el més utilitzat per a les 
ampolles d’un sol ús a causa del seu baix 
cost, la seva lleugeresa i la facilitat amb 
què es pot reciclar

- El polipropilè té un punt de fusió elevat, 
per la qual cosa s’acostuma a utilitzar per 
envasar líquids calents

L’energia solar tèrmica, una 
bona opció per l’aigua calen-
ta sanitària 
És un tipus d’energia renovable que es basa 
en l’aprofi tament de la radiació solar per 
convertir-la en calor útil. Aquesta calor s’em-
magatzema per consumir-la en forma d’aigua 
calenta.

Com funciona?
A través d’un col·lector es capta la radiació 
solar necessària per escalfar un fl uid que 
circula a través d’uns tubs. Un bescanviador 
transfereix aquesta calor a l’aigua d’ús. L’ai-
gua calenta s’emmagatzema en un dipòsit o 
acumulador.

On es pot aplicar?
Pel que fa a l’ús domèstic, la instal·lació de 
captadors solars a les teulades dels habitatges 
individuals o bé de les comunitats de propie-
taris, és adequada per produir l’aigua calenta 
sanitària i, en cases unifamiliars, també per a 
la calefacció de l’edifi ci i per a la climatització 
de piscines.

Avantatges
- Com la resta d’energies renovables és:

inesgotable i no contaminant.

- Un cop duta a terme la instal·lació i feta la 
inversió inicial no s’originen despeses poste-
riors destacables i el consum resulta gratuït.

- La seva estructura facilita l’autonomia i per 
tant, una distribució de l’energia descentra-
litzada.

- Aporta uns nivells de manteniment i risc 
d’avaria molt baixos.

- La fl exibilitat en el seu funcionament permet 
l’autogestió i la independència, a diferència 
dels sistemes energètics tradicionals molt 
condicionats a factors externs i llunyans 
com, per exemple, els preus del petroli.

- El seu ràpid desenvolupament redueix el seu 
cost i n’augmenta el rendiment.

Alguns números
Vols saber quant et pots estalviar si instal-
les plaques solars tèrmiques a casa teva per 
produir aigua calenta ? Utilitzar l’aplicatiu de 
l’Icaen: http://www.icaen.net/aplicacions/di-
agsolarter/ 

Ajuts
Aplicables només en el cas que no es tingui 
l’obligació legal de disposar d’una instal·lació 
d’energia solar tèrmica.

Institut Català d’Energia (ICAEN)
Atorga anualment subvencions per a l’estalvi 
i per a l’efi ciència energètica, i també per a 
l’aprofi tament dels recursos energètics reno-
vables. L’ajuda inclou el fi nançament per a la 
creació o per a la millora d’infraestructures 
solars tèrmiques amb una quantia màxima 
d’entre 92 i 310 euros/m2, segons el tipus de 
captadors instal·lats. 

Ajuntament de Sant Celoni
• Bonifi cació en l’impost sobre béns immobles 

Bonifi cació del 15% de la quota en els béns 
immobles destinats a habitatges en els 
quals s’hagin instal·lat sistemes per l’apro-
fi tament tèrmic o elèctric de l’energia solar 
per l’autoconsum. Condicionada al fet que 
les instal·lacions per a producció de calor 
incloguin col·lectors homologats.

• Bonifi cació en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres
Hi ha una bonifi cació del 95% de l’impost 
de la part que correspongui a les despeses 
d’instal·lació dels sistemes per a l’aprofi ta-
ment tècnic o elèctric de l’energia solar per 
l’autoconsum.

Energies renovables 2
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Esports

El CESC prepara l’ascen-
sió al Tocllaraju aquest 
agost
El Centre Excursionista Sant Celoni, el CESC, 
s’ha plantejat un altre gran repte per aquest 
agost: assolir el cim del Tocllaraju, de 6.034 
metres, al Perú. L’expedició està formada per 
13 persones del Baix Montseny i l’Alt Maresme 
d’entre 28 i 50 anys. 

El Tocllaraju és una de les 100 muntanyes de 
més de 6.000 metres de sud-amèrica situada 
a la cordillera blanca. L’expedició  es va co-
mençar a planifi car al març del 2008, i des 
d’aleshores els seus components s’han estat 
entrenant de valent. 

L’expedició marxarà el 8 d’agost cap al Perú. 
La primera fi ta serà arribar al camp base, que 
està situat a més de 4.000 metres d’alçada. 
Allà hauran de fer un procés d’aclimatació per 
tal d’evitar el mal d’alçada, que es produeix 
pels canvis de pressió i la reducció de la quan-
titat d’oxigen a les alçades. Aquest procés du-
rarà aproximadament una setmana i després 
serà el moment de provar l’atac al cim.

Segons les previsions podrien intentar arribar 
al cim el 21 d’agost cap a les 10 del matí. El 
CESC ja ha aconseguit altres fi tes importants 
al llarg dels seus 25 anys de vida: Aconcagua, 
Kilimanjaro,  Montblanc i tots els 3.000 dels 
Pirineus. 

Molta sort a tota l’expedició!

Un dia d’activitat física a la plaça de la Vila 
El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes organitza per dissabte 12 de se-
tembre, en el marc de la Festa Major, una jornada a la plaça de la vila amb diferents 
activitats i propostes per a totes les edats. Durant el matí, hi haurà infl ables pels 
més petits i d’11 a 12 una activitat dirigida oberta als nens i nenes fi ns a 12 anys. 
A partir de les 6 de la tarda, tres activitats dirigides: salsa, pilates i dansa del ventre 
obertes a tothom. 
 
A més, el Centre tindrà un estand a la plaça des d’on s’informarà de les noves pro-
mocions de cara a la temporada 2009-2010.
         
 ACTIVITAT FÍSICA = SALUT i BENESTAR!

I Copa Futbol Sala Sant 
Celoni per a cadets
L’equip LOS BETAS es va proclamar campió de 
la primera edició de la Copa Futbol Sala per a 
cadets. La competició es va decidir en una últi-
ma jornada molt emocionant on els equips de 
LOS BETAS i LA PENYA hi van arribar invictes. 
En un partit molt igualat, els primers es van 
imposar per un ajustat 4 a 3.

XXVIII Copa Futbol Sala 
Sant Celoni 2009
Després de més de 100 partits disputats, el 15 
de juliol es va acabar la XXVIII Copa futbol sala 
Sant Celoni 2009 a les pistes poliesportives del 
Camp Municipal d’Esports i al Pavelló Munici-
pal. L’equip MUNTATGES SARRIÀ es va procla-
mar guanyador de la Copa després d’imposar-
se a la fi nal a l’equip CAN RÚSTIC per 3 a 0. 
Els dos equips van arribar a la fi nal després de 
disputar unes eliminatòries molt igualades pel 
gran nivell dels equips participants. 

El tennis celoní subcam-
pió de Catalunya 
El Club Tennis Sant Celoni s’ha proclamat sub-
campió de Catalunya per Equips de Clubs per 
Comarques en la categoria infantil masculí 
“Or”.  A la fi nal, que es va disputar a Sant Celo-
ni el 5 de juliol, l’equip celoní va perdre  davant  
el Cercle Sabadellès 1856. Els celonins van 
arribar a aquesta fi nal, després de guanyar la 
primera fase jugada durant els mesos de març 
a  juny davant equips com el Vallès C.E, el Vic, 
Torelló i Gorchs. A la segona fase, disputada 
aquest juliol entre els guanyadors de la resta 
de grups de comarques de Catalunya,  el Club 
Tennis Sant Celoni va eliminar al Club Tennis 
Salou a semifi nals.
 
Per la seva part, l’equip cadet del Club Tennis 
Sant Celoni, campió del seu grup comarcal, es 
va quedar a les portes d’accedir a la fi nal del 
Campionat de Catalunya al perdre la semifi nal 
davant del Club Tennis Barcino.

Equip guanyador

Equip campió

Equip subcampió

Equip infantil

12 de 
setembre
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Subvencions

L’ Estudi de Dansa 
Margarita Ponce 
amb Càrites
El passat dissabte 27 de juny va tenir lloc al Ca-
sal Pare Casals de Sant Esteve de Palautordera 
la 31a Mostra de l’Estudi de Dansa Margarita 
Ponce. Com cada any els ingressos es van des-
tinar a benefi cència, en aquesta ocasió van ser 
per Càrites Sant Celoni i Sant Esteve.  La gala 
va estar marcada per la professionalitat i l’ex-
periència que la caracteritza i juntament amb la 
gran afl uència de públic que va omplir la sala, 
va fer possible un ingrés net de 1552,69 euros.

Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Tramitació

Subscripció temporal i gratuïta a una 
publicació periòdica

1 al 30 de 
setembre 

Persones que compleixen 18 anys 
durant l’any 2009

www.gencat.cat

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

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.

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

OAC
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Descodifi cadors TDT Indefi nit

Persones que resideixin en un municipi afectat 
per l’apagada de Fase I, com Sant Celoni, 
no disposar de sintonitzador TDT a casa, i 

pertànyer a un dels col·lectius de risc d’exclusió 
(veure www.infoayudastdt.red.es) 

Àrea de Comunitat

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 quotes d’amortització 
d’un habitatge de promoció privada

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

TEDI/iii
Temporal

Comunitats de veïns i propietaris individuals 
que volen fer obres de rehabilitació

Ofi cina Local d’Habitatge

Ajuts a la rehabilitació d’edifi cis i habitatges         23 setembre
Comunitat de veïns i propietaris individuals els 

quals hagin sol·licitat TEDI o iii, en anualitats 
anteriors al 2009

Ofi cina Local d’Habitatge
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10 anys d’Associació de Donants 
de sang al Vallès Oriental
El mes de juny ha fet deu anys que a Caldes de Montbui es va constituir l’Associació de Donants de 
Sang del Vallès Oriental. Aquesta associació té un objectiu ben defi nit: promocionar la donació de 
sang i plasma al Vallès Oriental d’una manera totalment altruista. A més a més de totes les campa-
nyes de recapte de sang portades a terme en tots els municipis del Vallès, en els darrers anys, hem 
inaugurat quatre monuments al Donant, el primer a Sant Feliu de Codines, el segon a la nostra vila 
de Sant Celoni després a Lliçà de Vall i per últim, el passat 23 de maig, a l’Ametlla del Vallès, volent 
així fer un homenatge a tots els donants que col·laboren regularment amb nosaltres.
La junta de l’Associació de Donants del Vallès es reuneix mensualment i organitza i gestiona totes 
les recaptes de sang que es fan al Vallès, alhora que estableix un nexe d’unió amb el Banc de Sang 
i teixits de Barcelona. En motiu d’aquest aniversari, hem editat una auca que podeu consultar a: 
www.santceloni.cat/entitats/recaptedesang

I no ho oblideu: propera capta a Sant Celoni els dies 28 i 29 d’agost dins les proves del Corremonts. 

Espai obert
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Habitatge

HORARI d’atenció presencial al Safareig (agost): de 10 a 13 h
Tancat del 10 al 21 d’agost 

A partir de l’1 de setembre: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h, dimarts i dijous de 17 a 19 h

Més informació a l’Ofi cina Local d’Habitatge al web 
www.santceloni.cat/habitatge

L’Ofi cina d’Habitatge del Baix Montseny ha augmentat en 
un 73% les sol·licituds tramitades pel pagament del lloguer
El nombre de sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer tramitats per l’Ofi cina d’Habitatge del Baix Montseny ha passat de 162 l’any 2008 a 280 
aquest any, tot i que el termini per poder-ho tramitar ha estat molt més curt que en anteriors convocatòries (del 27 de maig al 30 de juny). 
Enguany, fruit de la signatura del conveni relatiu a l’Ofi cina d’Habitatge del Baix Montseny amb Llinars del Vallès i Santa Maria de Palautordera, s’han 
instal·lat dos punts d’informació i recollida de sol·licituds en aquests municipis des d’on s’han gestionat 25 i 37 sol·licituds, respectivament.

L’Ofi cina Local d’Habitatge va engegar una campanya informativa sobre la convocatòria dels ajuts que entre altres coses ha suposat l’enviament d’uns 
400 missatges SMS; tres sessions informatives: Sant Celoni (7 de maig), Llinars del Vallès (11 de maig) i  Santa Maria de Palautordera (14 de maig); 
informació als mitjans de comunicació municipal (butlletí, ràdio i web); cartells i trucades informatives a antics perceptors.

Nova promoció 
d’habitatge protegit 
de lloguer al carrer de 
Montserrat

L’Ajuntament de Sant Celoni  per acord del passat 
ple del mes de juny  ha iniciat els tràmits neces-
saris per a la construcció d’un edifi ci plurifamiliar 
destinat a habitatge protegit en règim de lloguer 
al carrer Montserrat, 61-63, al Pla de Palau, a tra-
vés d’un conveni i la col·laboració amb la Dipu-
tació de Barcelona. 

Amb aquesta actuació, l’Ajuntament pretén do-
nar resposta, recolzar i impulsar el sector de la 
construcció i, l’activitat de promoció d’habitatge, 
així com consolidar el parc d’habitatge protegit 
en règim de lloguer al municipi.

Es preveu la construcció de 14 habitatges de 
lloguer, amb aparcament, a més d’un local on 
s’estudiarà la instal·lació d’equipaments mu-
nicipals.
 
El projecte de construcció i l’execució de les obres, 
es regirà per adjudicació a través de concurs pú-
blic. Com a requisit de participació, les empre-
ses licitadores hauran d’estar inscrites al Registre 
d’entitats de la Diputació de Barcelona.

Han de pagar IVA els contractes 
de lloguer d’habitatge?
• Per norma general, els lloguers d’habitatges estan exempts del Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

• Sí que estaran subjectes a IVA segons els criteris de l’Agencia Tributària (Direcció General de Tri-
buts), quan el propietari sigui un promotor, els lloguers amb opció a compra o els contractes de 
pagaments avançats.(Si el propietari és una persona física, el contracte amb opció de compra o 
de pagaments avançats no tributarà IVA).

  
- Hisenda considera “lloguer amb opció de compra” és un contracte en el que tota la renda abo-

nada pel llogater va dirigida a la compra futura d’un habitatge. En aquest cas, tota la renda 
tributa al 16%. 

 
- Hisenda considera com a “contracte de pagaments anticipats” (“pagos anticipados”) aquell 

contracte on el llogater abona una part de la renda dirigida al pagament de l’habitatge i una 
altra part es destina al lloguer. En aquest cas, la primera part tributarà al 7%, ja que és el 
que pertoca a la futura transmissió, i la segona part no estarà subjecte a cap tribut.

Sant Celoni Santa Maria de
Palautordera Llinars del Vallès Altres municipis Total

Any 2009 171 49 30 30 280

Any 2008 115 26 3 18 162

Any 2007 72 12 5 89

% Increment 
2009 vs 2008 48,70 % 88,46 % 900 % 66,67 % 72,84 %

Sol·licituds tramitades des de l’Ofi cina d’Habitatge Baix Montseny

Lloguer Lloguer amb opció a compra Lloguer, contracte de 
pagaments avançats

Propietaris 
promotors i perso-

nes jurídiques
0% 16% del total 7% de la quantia 

pagada a compte

Altres persones 
físiques 0% 0% 0%

Iva aplicable
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HabitatgeTecnologies de la informació

Zones Wi-Fi: 
1 any en funcionament
Ara fa un any que es van implantar quatre zones Wi-Fi municipals per accés gratuït a Internet a diferents carrers i places de 
la vila. Des d’aquests punts, qualsevol persona que disposi d’un ordinador portàtil, mòbil o d’algun altre dispositiu preparat 
per rebre aquest tipus de senyal, es pot connectar gratuïtament a Internet. El nombre d’internautes s’ha incrementat espe-
cialment els mesos de juny i juliol. A més, 106 persones s’han donat d’alta com a usuàries habituals per poder disposar de 
més velocitat en el servei. Quan un usuari es connecta a la xarxa Wi-Fi , el portal de benvinguda facilita automàticament un 
nom d’usuari i contrasenya gratuïts. Per una millor qualitat de servei es pot demanar a la OAC o a la Biblioteca l’Escorxador 
un nom d’usuari i contrasenya personalitzats.

Aquest estiu els espais amb cobertura Wi-Fi s’han senyalitzat amb indicadors a la via pública: plaça de la Vila, plaça de la 
Biblioteca, parc de la Rectoria Vella i plaça de l’Església de la Batllòria. 

Dins els objectius de difusió de les noves tecnologies de la informació i la dinamització del comerç local, l’Ajun-
tament de Sant Celoni està posant a disposició dels establiments que ho sol·licitin ordinadors portàtils perquè 
la seva clientela els pugui usar per connectar-se gratuïtament a la xarxa. Per això cal que l’establiment ofereixi 
accés gratuït a Internet (ja sigui perquè disposa de Wi-Fi propi o perquè té cobertura de la xarxa municipal), 
faci difusió del servei i tingui cura dels aparells i del seu ús. 

Tots els establiments interessats en oferir aquest servei, es poden posar en contacte amb el departament de 
Tecnologies de la informació al telèfon 93 864 12 00 o per correu electrònic a informàtica@santceloni.cat.
Podeu accedir al llistat actualitzat d’establiments adherits a aquesta campanya, així com la informació de cober-
tura de zones wifi  i el servei Internet a preus assequibles, a l’adreça www.santceloni.cat/wifi 

Aquest estiu, connecta’t!
Campanya per promoure la connexió a Internet des de les terrasses 

Vols anar amb bus a l’Autònoma? 
 

Un grup d’estudiants de la UAB ens estem organitzant per poder anar i tornar de la 
UAB en autocar, matí i tarda. 
 
Volem començar el curs amb el servei en marxa!
 
Si t’interessa: 
trucan’s al telèfon 699 82 76 78 
o envia’ns un correu electrònic e-asensio@hotmail.com

Zones Wi-Fi a Sant Celoni Zona Wi-Fi a la Batllòria Tòtem indicador



23

Partits polítics

És hora d’avançar

El prevere retrògrad Josep Torras i Bages, aquell per qui el liberalisme i el socialisme 
eren l’antítesi del tradicionalisme pairal que defensava –si us plau, no es mereix 
donar nom a un carrer de la vila, canviem-l’hi pel de Lluís Maria Xirinacs!-, ja 
amonestava bíblicament la feligresia a fi nals del segle XIX en aquests termes: no 
és encara temps de collir, sinó de sembrar... Avui dia hi ha qui repeteix l’admonició 
amb la vista posada en el vot dels fi dels catalanistes. D’això es tracta? D’assegurar-
se el càrrec perquè res no canviï substancialment? O ja ens podem atrevir a trencar 
els ous de la cistella per fer una truita? És a dir, gosaran convocar una consulta 
popular basada en el dret de decidir (com en algun municipi del Maresme) les 
dues coalicions sobiranistes presents a l’ajuntament, o seguiran jugant a partir 
del reglament que imposa la vella constitució del 1978? Nosaltres creiem que 
les responsabilitats d’un consistori van més enllà de les complicitats i picades 
d’ullet de la regidoria de cultura envers les entitats, o del volum contractat d’obra 
pública.

A nivell autonòmic, està molt bé (i ens n’alegrem) de disposar d’un millor model 
de fi nançament, obtingut seguint la tàctica del peix al cove -famosa des dels 
temps del president Pujol. Ara, els inconvenients són incontrovertibles. De fet, es 
tracta d’un millor sistema de fi nançament, però no resol del tot l’espoli ni eixuga 
automàticament l’endeutament. Un espoli i un endeutament, no ho oblidem, que 
arrenquen també dels temps del president Pujol i de la baixa ambició negociadora 
dels seus governs. D’acord, els recursos haurien de fl uir de mica en mica amb més 
abundància. Però fi ns quan haurem de continuar condemnats a una estructura 
de subordinació política, cultural i econòmica fruit d’una dominació històrica 
imposada per la força? Que tingueu bon estiu, especialment aquells que viatgeu 
a Jerusalem a donar suport a la causa del poble palestí!

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

Amb l’acord de fi nançament, CiU encara més aïllada i 
paralitzada

Després de llargs mesos de negociacions, per fi  hem arribat a un acord de 
fi nançament en què, per primera vegada, se’ns garanteix la sufi ciència fi nancera. 
Els resultats són evidents: el nou model suposarà un fi nançament de 2.200 
milions que arribarà als 3.800 milions d’euros el 2012. Unes xifres que contrasten 
amb l’actual model de fi nançament: 313 milions l’any 2007. 

Per això, sobta com CiU ha optat per endinsar-se en un terreny difícil: explicar una 
posició incòmoda que, sincerament, dubtem que es cregui. Un comportament 
d’automarginació que no s’entén del partit a qui devem l’actual fi nançament 
insolidari amb Catalunya, signat per Aznar i Pujol a l’hotel Majèstic de Barcelona 
(passeig de Gràcia, 68) el 28 d’abril de 1996. 

Aquesta estratègia d’aïllament sanitari sembla ser la tònica dominant en tots els 
seus àmbits. A Sant Celoni, sense anar més lluny, ha demostrat en només dos 
anys la incapacitat per arribar al consens amb la resta de grups i la facilitat per 
trencar l’acord d’investidura amb la CUP. Una posició de força que ha reprès amb 
els darrers pressupostos municipals que, tot i clamar que eren “els més socials” 
de la història, no van aconseguir més vots que els seus... De res han servit les 
crítiques –constructives- del PSC o les elucubracions diverses de la CUP... 

CiU –estatal, autonòmica i municipal- sembla capfi cada en l’immobilisme. En 
trobar-se sola, en culpa els altres partits. I això és preocupant perquè, més enllà 
dels interessos legítims com a partit, l’aïllament i la paràlisi van en contra de 
tot el poble.  

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

Les prioritats clares i amb empenta pel nou curs

És ben evident que el curs 2008-2009 no ha estat un curs senzill, en tots 
els àmbits, per tant, en ple mes d’agost el primer que volem fer és desitjar 
bones vacances. Tan als que ja les han fet, com al que les estan fent o 
encara les han de començar. El repòs i l’esbarjo són dos grans aliats a 
l’hora d’agafar empenta pel que ha de venir.

L’inici del curs que ve és un repte important per al nostre municipi. 
Políticament tenim les prioritats ben clares i les liderarem amb empenta 
des del primer moment: Fer front a la crisi, l’ocupació i la formació son 
eixos que ja han marcat la nostra acció política però que lluny de relaxar-
se augmentaran. 

El canvi que reclamava Sant Celoni, després de 18 anys de governs 
socialistes, s’està produint i no ens aturarem. Ens ha tocat viure moments 
que no son senzills però lluny d’espantar-nos hem estat i serem valents. 
En moments com aquests cal lideratge i presa de decisions. I això és el 
que fem i farem.

Actuar d’aquesta manera té riscos. Sempre és més còmode no moure res 
i mirar de que tothom estigui content. Però s’ha demostrat que aquesta 
manera de fer té grans costos pel poble a llarg termini, ja que el dèfi cit 
històric acumulat és molt gran. Estem fent front a demandes que porten 
molts i molts anys presentades. I ho resoldrem.

Aquesta és la nostra actitud pel curs que comença.

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

L’Altrium continua incomplint els seus compromisos

Davant el seguit d’il·legalitats que des d’un bon principi es van cometre en la 
construcció del centre comercial Altrium, en el Ple municipal d’ara fa un any 
–23 de juliol de 2008– CiU i PSOE van acceptar modifi car la normativa vigent 
per tal de legalitzar el desgavell que s’hi havia produït. En contrapartida, 
els promotors de l’obra es comprometien a pagar una sèrie de càrregues 
urbanístiques: fer una donació de 60.000 euros a l’Ajuntament i construir 
una passera per sobre el riu Tordera destinada a vianants i ciclistes. A més a 
més, en aquell mateix Ple el PSOE va anunciar que el seu grup havia obtingut 
el compromís dels promotors que farien una aportació de 16.000 euros per a 
entitats socials i solidàries.

En el Ple del 22 de juliol passat, un any després de l’acord a què van arribar 
CiU i PSOE amb els promotors, els regidors de la CUP vam preguntar a l’equip 
de Govern en quin estat es trobava aquest tema, i de la resposta que ens van 
donar se n’extreu que a dia d’avui ningú ha mogut cap dit perquè la passera 
sobre el riu Tordera s’arribi a construir. Pel que fa als 60.000 euros, encara 
no s’han pagat. CiU assegura no sap res dels 16.000 euros a què es van 
comprometre els promotors arran de la negociació amb el PSOE, i el PSOE, en 
aquest darrer Ple, tot i que van ser al·ludits, van optar per no fer cap comentari 
ni aclariment sobre el tema.

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



Exposicions

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

AGENDA

RECTORIA VELLA

Del 5 de setembre al 4 d’octubre

Mario Bedini
Fortius. Pintura

Inauguració: dissabte 5 de 
setembre a les 7 de la tarda

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

Del 4 al 20 de setembre

Mostra de concurs de 
cartells de Festa Major

Horari:
De dijous a dissabte, de 6 a 8 del 
vespre. Diumenges i festius, de 12 
a 2/4 de 2 del migdia i de 6 a 8 del 

vespre

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

CASAS - 93 867 57 58
CHANUT - 93 867 18 03
DRAPER - 93 867 03 74
MAS - 93 848 40 76
SANCHO - 93 867 01 67
VIGAS-CARDONA - 93 867 06 48
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Dissabte, 1 d’agost
 
Festa del barri Boscos del Montnegre

 A les 7 de la tarda            
 Al Barri Boscos del Montnegre

Festa Major d’Olzinelles
Activitats tot el dia

 A les 10 del matí
 A Olzinelles

Organitza: As. cultural del Montnegre i Vall 
d’Olzinelles
        
Oh!fertes al carrer Anselm Clavé
Venda d’articles a preus molt rebaixats

 Tot el dia             
 Al carrer Anselm Clavé

Durada: Tot el dia

Dijous, 6 d’agost
          
Cinema: WALL-E, d’Andrew Stanton

 A les 10 del vespre
 A la plaça d’en Nicola

Durada: 98 minuts

 
Dissabte, 8 d’agost
           
Ball amb el Quartet d’Altra Banda

 A les 10 del vespre
 A la plaça de la Vila

Preu: gratuït
       
Expedició al Tocllaraju (Andes)

 A les 12 de la nit               
 A la plaça Comte del Montseny

Durada: Fins el 27 d’agost
Organitza: CESC

Dijous, 13 d’agost
 
Dijous a la fresca
Circ: Entre pinces, amb Solfasirc

 A les 10 del vespre
 A la plaça de la biblioteca

Durada: 60 min.
 

Dijous, 20 d’agost

Caminada de Sant Celoni a Vic
Tram del Montseny del Camí: itineraris a peu per 
les terres de parla catalana

 A 2/4 de 8 del matí
 A l’estació de tren RENFE

Dijous a la fresca
Música i projeccions:
Aquesta llum, per qui crema?, amb Qui hi ha?

 A les 10 del vespre
 Al Parc de la Rectoria Vella

Durada: 90 min.

 
*************************************

Festa Major de la Batllòria
dies 21,22 i 23 d’agost
Consulteu el programa a la pàgina 4

*************************************
 

Dijous, 27 d’agost
 
Dansa: Kexevkezev, amb Tapeplas
Dijous a la fresca

 A les 10 del vespre
 Al Parc de la Rectoria Vella

Durada: 60 min.
 

Divendres, 28 d’agost
             
Torna el Banc de Sang
Serà prova puntuable pel Corremonts

 A les 5 de la tarda
 A Can Ramis

Dissabte, 29 d’agost

Torna el Banc de Sang
Serà prova puntuable pel Corremonts

 A les 10 del matí i a les 5 de la tarda
 A Can Ramis

 
XVII edició de les 24 hores d’slot
Inici de la cursa

 A les 12 del migdia
 Al Pavelló Municipal d’Esports

Organitza: Club Minibòlids Sant Celoni
 
XXIV Torneig Vila de Sant Celoni d’hoquei patins
Categories prebenjamí i aleví

 A les 4 de la tarda
 A la pista coberta del Camp Municipal 

d’Esports
Organitza: Club Patí Sant Celoni

 
Diumenge, 30 d’agost
 
XXIX Torneig Festa Major de petanca
Amb la participació de clubs de la comarca

 A les 9 del matí
 Al Parc de la Rectoria Vella

Organitza: Club Petanca Sant Celoni
 
XXIV Torneig Vila de Sant Celoni d’hoquei patins
Categories benjamí, infantil i sènior

 A 2/4 de 10 del matí
 A la pista coberta del Camp Municipal 

d’Esports
Organitza: Club Patí Sant Celoni
 
XVII edició de les 24 hores d’slot
Final de cursa, resultats i lliurament de trofeus

 A les 12 del migdia
 Al Pavelló Municipal d’Esports

Organitza: Club Minibòlids Sant Celoni
 

************************************

Festa Major de Sant Celoni
dies 4,5,6 i 7 de setembre
Consulteu el programa a 
www.santceloni.cat

************************************
 
 
Divendres, 11 de setembre
 
11 de Setembre a Montserrat
Sortida festiva del CESC per a totes les seccions.

 A 2/4 de 8 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC
 

 

II Memorial José Luís Sánchez
Torneig de petanca

 A 2/4 de 9 del matí
 A les pistes municipals de petanca

Organitza: Club Petanca les Borrelles
 
 
Diumenge, 13 de setembre
 
Mérens les Vals – Porta
GR 107: “Camí dels Bons Homes”

 A les 6 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC
 
Torneig obert
X Torneig de tennis taula de Festa Major

 A les 9 del matí
 Al Pavelló Municipal d’Esports

Organitza: Club Amics Tennis Taula Sant Celoni
                
Concert i ball a l’Ateneu 
amb l’Orquestra-Conjunt Els Màgic’s

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

Preu: 7 euros
 

Dissabte, 19 de setembre
 
 Pic d’Anayet i Peña Foratata

 A les 6 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Durada: Cap de setmana
Organitza: CESC
 
 
Diumenge, 20 de setembre
 
Salt de la Minyona i Castell de Sant Llorenç 
del Munt (Osona)
Sortida matinal de Natura

 A 2/4 de 8 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC
 
 
Dissabte, 26 de setembre
 
Gran Tuc de Colomers
Sortida de Muntanya

 A les 8 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Durada: Cap de setmana
Organitza: CESC
 
Visita guiada Pertegàs i la Força 
Jornades Europees del Patrimoni

 A les 6 de la tarda
 Sortida del parc de la Rectoria Vella

 
 
Diumenge, 27 de setembre
 
Visita guiada Pertegàs i la Força 
Jornades Europees del Patrimoni

 A les 6 de la tarda
 Sortida del parc de la Rectoria Vella


