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A Sant Celoni decidim sobre afers que
ens impliquen i el proper 13 de desembre tens una nova cita per fer constar
la teva opinió
El camí de la participació

A Sant Celoni, prenem part
En els darrers dos anys a Sant Celoni hem tingut
l’oportunitat de decidir col·lectivament algunes
coses en relació al nostre entorn que han tingut
una incidència definitiva. Ho vam fer a través de
tallers participatius per presentar la proposta a la
Generalitat per la remodelació del nucli històric
de Sant Celoni -que haurà d’esperar noves convocatòries-, a través de la primera consulta popular celebrada al municipi en relació al desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica a Can
Riera de l’Aigua, a través de les trobades participatives per la confecció de la festa major...
El proper 13 de desembre tenim una nova cita
per fer sentir la nostra opinió sobre el marc referencial que volem que tingui al futur el nostre
país, que no és poc. I encara més orgull n’hem
de sentir quan aquesta és una iniciativa que ha
sorgit de la voluntat social, agrupada en aquest
cas en una Plataforma, a la que el Pe municipal
va acordar donar suport el passat 8 d’octubre. I
és que el dret a l’autodeterminació dels pobles,
a decidir què volen ser, emana de la Carta de les
Nacions Unides de l’any 1951 i el posterior Pacte
dels drets civils i polítics.
I malgrat la clara legitimitat del dret a decidir
d’un poble sobre el futur del poble mateix, hem
de lamentar el nostre estupor en relació al posicionament del Govern espanyol, que va trigar 12
mesos a respondre la nostra petició de consulta
sobre l’ARE i va ser per denegar-nos-la, tal com
ha fet amb les consultes pel dret a l’autodeterminació que s’estan desenvolupant a més de 160
municipis de Catalunya.

SUMARI

Però com va dir Kennedy, ‘el futur no és un regal, sinó una conquesta’. Conquerim, doncs, el
nostre futur: participa i decideix!
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Més enllà de les eleccions municipals, a Sant Celoni i la Batllòria l’opinió de la ciutadania sobre afers que ens impliquen com a poble s’ha recollit en diferents ocasions. El
passat 23 de gener de 2009 es va fer la primera consulta popular al municipi, en aquest
cas per preguntar a la població si estava a
favor o en contra d’una Àrea Residencial
Estratègica a Can Riera de l’Aigua. La participació aleshores va ser d’un 30,03 %.
Un mesos més tard, l’ajuntament de Sant
Celoni va impulsar el procés participatiu
per sol·licitar la Llei de Barris per al nucli
històric i en una trobada a l’Ateneu, el 18
d’abril passat, es van recollir les opinions
dels veïns i veïnes. En la línia del consistori
a compartir projectes amb la ciutadania, cal
remarcar el treball que es fa amb la configuració de la festa major, la mostra i la guia Més d’una cinquantena de veïns van participar
a la sessió de treball per presentar el projecte de
d’entitats, entre molts altres.
renovació del centre històric al Pla de Barris de la
Generalitat

Consulta sobre el futur de Catalunya el proper
13 de desembre
El ple municipal de 8 d’octubre va aprovar amb els vots favorables dels regidors i regidores de CiU i la CUP, la moció presentada pels grups municipals de CiU, de la CUP i
de la Secció Local d’ERC que dóna suport a la Plataforma organitzadora de la consulta
popular sobre l’autodeterminació dels Països Catalans a Sant Celoni i la Batllòria.
Els celonins i celonines tornem a tenir l’oportunitat d’exercir el nostre dret a decidir el
13 de desembre. En aquest cas, la pregunta és ‘Està d’acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social?”
Un dret a decidir, a determinar què volen els ciutadans i ciutadanes d’un poble, a autodeterminar-nos, que se’n diu, com mana la Carta de les Nacions Unides de l’any 1951 i,
posteriorment, al Pacte Internacional dels drets civils i polítics, proclamat al 1966, en vigor des de l’any 1976 i ratificat per l’Estat espanyol al 1977 i que estableix en l’article 1:

“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i
cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc,
i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de
subsistència.
Els estats part en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”

El 13 de desembre, participa!
A continuació trobaràs totes les dades que necessites per participar a la consulta del proper diumenge 13 de desembre. Digues sí, digues no o abstén-te,
però no et quedis a casa. Participar és un exercici bàsic de democràcia.

Consulta popular sobre
la independència de la
nació catalana a Sant
Celoni i la Batllòria
Després de la consulta popular que va tenir lloc
a Arenys de Munt el 13 de setembre passat,
molts pobles i ciutats de Catalunya s’han
sumat a aquesta iniciativa, Sant Celoni també.
D’aquesta manera, el diumenge 13 de desembre
se celebrarà una consulta popular a Sant Celoni
i la Batllòria sobre l’autodeterminació de la nació
catalana.
Està organitzada per la plataforma constituïda amb aquest propòsit i
formada per l’Associació fotogràfica Crisàlide, Bocs i Cabres, Casal
Popular Independentista Quico Sabaté, Centre de Debats Baix Montseny,
CiU Sant Celoni, Colla Bastonera Quico Sabaté, Colla de Diables,
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, Coral Briançó, Col·lectiu
Sant Celoni amb Palestina, CUP Sant Celoni, ERC Sant Celoni i la
Batllòria i Joventut Nacionalista de Catalunya. Nombroses persones a títol
individual hi han donat suport, així com persones destacades de la vila. A
més a més, compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni, aprovat
en el Ple municipal del 8 d’octubre.

QUÈ S’HI VOTARÀ
‘Està d’acord que la nació catalana
esdevingui un estat de dret,
independent, democràtic i social?’

COM ES VOTARÀ
Mitjançant vot secret dipositat
en una urna.

POSSIBLES RESPOSTES

COM S’ACREDITARÀ LA
IDENTITAT I L’EDAT DELS
ELECTORS
Exhibint a la mesa electoral l’original
d’algun dels següents documents:
- Document Nacional d’Identitat
- Carnet de conduir
- Passaport
- Targeta de residència

SÍ – NO – BLANC

Tenen validesa encara que estiguin
caducats.

QUI PODRÀ VOTAR

Els documents hauran de ser els
originals.

Totes les persones empadronades a
Sant Celoni que en data 13 de desembre
de 2009 tinguin 16 anys o més.

COM S’ACREDITARÀ LA
RESIDÈNCIA DELS ELECTORS

LLOC DE VOTACIÓ

- Si consta en el document identificatori
l’adreça al municipi, queda acreditada.

- A Sant Celoni: hi haurà habilitades
quatre meses per a la recollida de vots
on es podrà votar segons la inicial
del primer cognom. Totes les meses
estaran ubicades a la plaça de la Vila.
També en cas de pluja.
- A la Batllòria: hi haurà habilitada una
única mesa a la plaça de l’Església.
També en cas de pluja.

HORARI D’OBERTURA DEL
LLOC DE VOTACIÓ
De les 9 del matí fins a les 8 del vespre.

ES POT VOTAR PER CORREU?
No, donada la NO col·laboració dels
organismes de l’Estat, no podem refiar
el procés a Correos.

ES POT VOTAR
ANTICIPADAMENT?
No, només es podrà votar el mateix dia
de la consulta popular.

FEM FESTA
Durant tot el dia, a la plaça de la Vila
de Sant Celoni i a la plaça de l’Església
de la Batllòria, hi haurà actuacions de
grups i entitats.

- Si hi consta una adreça en un altre
municipi, l’elector haurà d’acreditar
la seva residència exhibint a la mesa
electoral un dels documents següents
de data posterior a la del document
identificatori:
- Certificat d’empadronament
- Targeta sanitària
- Declaració de renda
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Activitat
Activitat de
de Govern
govern
El Centre de Dia per a la gent gran i el Centre
de Formació a Sax Sala van endavant
Adjudicat el projecte de construcció del Centre de Dia
als terrenys de la Moncanut
L’ajuntament ha adjudicat la redacció del projecte tècnic de construcció del nou Centre de Dia de Sant Celoni a l’empresa Pich-Aguilera arquitectes
SLP per un valor de 31.040 euros + IVA. Recordem que l’ajuntament ha decidit construir un Centre de Dia d’uns 800 metres quadrats i amb capacitat per a unes 40 persones al terreny de la Moncanut amb els diners provinents del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010.
Aquestes darreres setmanes, l’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat Laura Costa han mantingut dues reunions amb la consellera
d’Acció Social i CIutadania, Carme Capdevila i el director dels Serveis Territorials Josep González-Cambray que han arrencat el compromís de la
Generalitat a donar suport a la construcció del Centre de Dia i la seva col·laboració en la concertació de places. Segons l’alcalde “ha estat una
cursa a contrarellotge amb final exitós. Hi va haver bona entesa entre l’Ajuntament i la Conselleria i ambdós van coincidir que realment era
sorprenent que Sant Celoni no disposés de cap equipament d’atenció a la dependència i que calia posar-hi remei”.
El Centre de dia es construirà on actualment hi ha l’edifici central de la Moncanut, que s’haurà d’enderrocar, i els tallers on hi ha el PQPI - Pla de
transició al treball s’arreglaran per a ubicar-hi l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny, una entitat que fa un treball complementari al que
assumirà el futur equipament.

El Centre de Formació i Ocupació, gairebé enllestit
El Centre de Formació i Ocupació que s’està
construint als terrenys de Sax Sala està gairebé enllestit. Fa un any, l’ajuntament va decidir
destinar la major part de Fons d’Inversió Local a aquest equipament per donar resposta a
les necessitats d’educació permanent dels habitants de Sant Celoni i del Baix Montseny. El
centre oferirà formació pel món laboral, per
treballadors en actiu i per a persones aturades i
consolidarà i ampliarà la formació professional
del municipi.
L’edifici situat entre els carrers de Palautordera,
Vallès, Montserrat i la plaça Baix Montseny, té
quatre plantes amb un espai útil de prop de
dos mil metres quadrats. L’edifici tindrà dos
accessos: un a la planta semisoterrada pel costat de la plaça Baix Montseny i l’altre pel carrer
Montserrat a la planta baixa.

Ajuntament i Fundació la Caixa signen el contracte per la
redacció del programa museogràfic del Museu del Bosc
L’ajuntament i la Fundació la Caixa van signar el
passat 10 de novembre el contracte per la redacció del programa museogràfic del Museu del
Bosc de Catalunya que es construirà al municipi.
L’equip del reconegut museòleg Jorge Wagensberg serà l’encarregat d’elaborar aquest document que ha d’establir el plantejament conceptual del futur centre, els continguts a transmetre,
les solucions museogràfiques que s’utilitzaran per
il·lustrar-los, els graus d’originalitat i complexitat
de les unitats expositives, així com, les relacions
internes d’espai.
En l’acte, l’alcalde Francesc Deulofeu va agrair l’impuls de Martí Boada, Jordi Bartrolí i Jorge
Wagensberg per tirar endavant un projecte “tan
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ambiciós que esdevindrà un veritable centre
cultural del bosc de referència europea, un lloc
on discutir i debatre en matèria de boscos, on
fer-hi recerca i que incorpori, en el seu mateix
funcionament, les tecnologies més avançades i
respectuoses amb el medi.“
L’ideòleg i impulsor del projecte, el celoní Martí
Boada, en representació de l’Institut de Ciència i
Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, va recordar que “el Museu té
una lògica d’ubicació geogràfica molt gran. A
Sant Celoni, els nostres avis eren carboners i
bosquerols, els nostres pares serradors o industrials de la fusta i ara nosaltres, prenem la torxa del sector terciari”.

Can Bruguera de la Batllòria es
rehabilitarà aquest any vinent
L’equipament serà la seu de l’Observatori de la Tordera
L’ajuntament ha decidit destinar part del Fons
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010 a rehabilitar Can Bruguera de la Batllòria. Es tracta d’un dels edificis batlloriencs
més emblemàtics amb belles finestres conopials del segle XVI. Per la seva ubicació tocant a la Tordera i pel mateix prestigi de
l’edificació, l’ajuntament ha decidit ubicar-hi la seu de l’Observatori de la Tordera.
L’Observatori és un projecte impulsat des del
1996 per l’ajuntament de Sant Celoni en conveni amb l’Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma
de Barcelona i l’Agència Catalana de l’Aigua
i s’encarrega de fer el seguiment continuat
dels indicadors socioecològics a la conca de la
Tordera. Precisament el passat 2 de novembre va tenir lloc a al Rectoria Vella una jornada tècnica sobre els estudis de l’Observatori.
La trobada va servir per apropar i tenir un intercanvi d’impressions al voltant de les línies
de seguiment de l’estat de qualitat de la con-

ca de la Tordera entre els investigadors principals de l’Observatori de la Tordera i els tècnics responsables de l’ACA. Es va valorar molt
positivament la feina feta fins ara, i es van
proposar noves línies de col·laboració en relació al Pla de Seguiment i Control de l’ACA.

Es construirà un
aparcament per a 100
vehicles al dipòsit de
la Salle
La crisi fa inviable de moment la
construcció del pàrquing soterrat
L’ajuntament ha decidit construir un aparcament de superfície per a unes 100 places a
l’actual dipòsit d’aigua de la Salle, que deixarà d’estar en funcionament quan es posi en
marxa la planta potabilitzadora de Can Sans.
D’aquesta manera es dóna resposta a un dèficit històric, la necessitat d’aparcament a prop
del centre i dels serveis sanitaris del CAP i
l’Hospital. La decisió s’ha pres en un context
de crisi econòmica que fa inviable de moment la construcció d’un aparcament soterrat
a la plaça Comte del Montseny.

El director de l’Observatori, Martí Boada i
l’alcalde Francesc Deulofeu van visitar l’edifici
de Can Bruguera

Més de 50 famílies ja reben l’ajut per
fill/a matriculat a una llar d’infants
privada del municipi

PLE MUNICIPAL

L’ajuntament garanteix que tothom pugui accedir a una plaça
d’escola bressol amb finançament públic

5 de novembre

Més de 50 famílies del municipi ja reben l’ajut
mensual de 90 euros per fill/a matriculat a les
llars d’infants privades del municipi, La Caseta
del Bosc i l’Escola Pascual, (centres autoritzats
pel Departament d’Educació com a escoles
bressol). L’ajut, que va entrar en vigor a finals
de setembre, vol garantir la igualtat d’oportunitats entre totes les famílies que optin per escolaritzar els seus fills i filles de 0 a 3, davant el

dèficit de places públiques d’escola bressol.
Per poder accedir a l’ajuda familiar, els sollicitants i els seus fills/es han d’estar empadronats a Sant Celoni, estar matriculat o haver sol·licitat la matriculació a La Caseta del
Bosc o a l’Escola Pascual. L’ajut es pot presentar en qualsevol moment, mitjançant instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Comencen les obres de millora dels accessos a
l’estació de tren des de la Batllòria
A finals de novembre han començat les
obres del pas soterrat de la C-35, per tal de
millorar l’accés a l’estació de rodalies de
RENFE des del nucli de La Batllòria. Aquestes
obres tenen una durada prevista de 6 mesos.
Les obres comporten desviaments de la carretera comarcal i el tall de l’actual accés de
vehicles a la Batllòria per la carretera Vella.
Per aquest motiu els vehicles es veuen obligats a accedir-hi pel carrer Tordera.

1. Moció proposada pel Consell Comarcal del
Vallès Oriental per concedir la Creu de Sant
Jordi al cooperant Jordi Mas i Castells que
treballa al Camerun des de fa més de 40
anys. Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
2. Subvenció atorgada pel FEDER, període
2007-2010, per a l’actuació Conservació
i rehabilitació de l’edifici de Can Ramis (s.
XVI). Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
3. Modificació dels Estatuts del Consorci de
Turisme del Vallès Oriental.
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
4. Aprovació d’un annex al conveni col·lectiu
del personal laboral i a l’acord de condicions
de treball del personal funcionari.
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
5. Aprovació inicial de la modificació de crèdit
2/2009. Sí: 7 CiU + 8 PSC; No: 2 CUP
6. Modificació de les Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2010.
Sí: 7 CiU + 2 CUP; Abstenció: 8 PSC
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Cultura
En portada
La biblioteca l’Escorxador
celebra el 10è aniversari
El proper 18 de desembre la biblioteca celebra els seus primers 10
anys de servei. Es tracta d’un equipament molt ben valorat per la
ciutadania i amb un alt nivell d’ús dins la comparativa d’ús de les
biblioteques tant pel que fa a visites diàries, préstecs per hora de
servei, per habitant i per document.
Per celebrar-ho s’ha preparat el següent programa d’actes:

divendres 11 de desembre
Concert/recital del grup Taima
Tesao (Toni Xuclà i Laura Guiteras),
amb cançons per la interculturalitat
a les 20.30 h a la biblioteca

divendres 18 de desembre
Taller familiar de creació
d’instruments musicals amb
materials reciclats, a càrrec
d’Angel Di Stefano
a les 18 h a la biblioteca

A principis d’any, la biblioteca té previst
ampliar els serveis al pis on fins ara se
situava la sala d’actes. S’habilitarà com
a espai de treball en silenci, per a l’estudi, amb un punt d’atenció a l’usuari i
serveis als adults.

Tertúlia literària amb l’obra
La dona trencada, de Simone de
Beauvoir, conduïda per Joan Mañas
a les 21 h a l’Hotel Suís

dissabte 19 de desembre
Hora del conte:
contes del cistell de Nadal,
a càrrec de Violeta Avilés
a les 11.30 h a la biblioteca
Amb aperitiu de fi de festa
per a tothom!

Per Nadal, jocs i DV en català
El Consorci per a la Normalització Lingüística posa a l’abast de tothom
una llista de jocs en català que podeu trobar a www.cpnl.cat/jocs.
El catàleg està ordenat segons els apartats següents: puzles i encaixos,
jocs de taula, ordinadors, jocs multimèdia, joguines i pel·lícules DVD.
Cada fitxa del joc conté el nom i un enllaç per anar al web de l’autor.
Els jocs tracten temes diversos.
S’hi poden trobar des de contes
interactius (El gegant del pi),
cançons, jocs ràpids de càlcul
mental, jocs per treballar aspectes
de la llengua (formació de paraules),
per descobrir personatges (Dalí o
Gaudí) fins a jocs relacionats amb la
música o el cos humà.
A la pàgina web www.cpnl.cat/
xarxa/cnlvallesoriental trobareu
un document amb l’adreça i el
telèfon de tots els establiments de la
comarca que tindran jocs i DVD en
català. A Sant Celoni, n’hi ha set.

Ampliació de
l’espai per a
estudi

21 parelles a l’11a edició del
Voluntariat per la llengua
Dilluns, 23 de novembre va
tenir lloc a la Rectoria Vella
la sessió de constitució de
les parelles lingüístiques del
programa Voluntariat per la
llengua. A la sessió van assistir una trentena de persones
i s’hi van formar 21 parelles
lingüístiques, algunes d’elles
repetidores de l’edició anterior.
Després de comentar en què consisteix el programa, d’escoltar algun
testimoni de persones que ja hi han participat en altres ocasions i de
conèixer la parella lingüística, es va presentar la signatura d’un acord de
col·laboració entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i la Unió
de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni per promoure el programa
Voluntariat per la llengua. Els establiments adherits, els quals tenen en
un lloc visible de l’establiment el logotip del Voluntariat, adquireixen el
compromís que les persones que vagin a l’establiment trobaran facilitats
per expressar-se i ser ateses en català, encara que el parlin amb dificultat.
Tothom pot contribuir als objectius de la campanya senzillament parlant
en català també amb les persones que l’han d’aprendre.

Nou període
d’inscripcions a
Cursos de català
per a adults
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Comença el nou període d’inscripcions dels cursos de català per a adults, que organitza el Consorci
per a la Normalització Lingüística a Sant Celoni per entendre el català, per aprendre a parlar-lo
amb fluïdesa, per iniciar-se en l’escriptura o per millorar-la.

Informació i inscripcions del 8 al 16 de febrer a l’ Oficina de Català de Sant Celoni
Rectoria Vella Parc de la Rectoria Vella, s/n - Tel. 93 864 12 13 - santceloni@cpnl.cat
de dilluns a divendres de 10 a 13 h - de dilluns a dijous de 16 a 19.30 h

Patrimoni
Nadal a l’Escola de
Música i de Teatre
Tal com ja és tradicional, l’Escola de Música
i l’Escola de Teatre celebraran el Nadal amb
dos concerts amb la participació de gairebé
tots els seus alumnes.
Dimecres 16 de desembre a les 8 del vespre
serà el torn des instrumentistes de totes les
edats que, agrupats en grans formacions, oferiran nadales tradicionals i modernes en el
marc de l’Audició de Nadal. En aquest cas els
alumnes s’ajuntaran i actuaran per famílies:
vent, guitarres, corda, percussió i pianos amb
la presentació a càrrec dels alumnes de l’Escola de Teatre.

Un conjunt instrumental de l’Escola de
Música al MACBA
Coincidint amb el dia de Santa Cecília, el
passat 22 de novembre un conjunt mixt
format per 9 alumnes de l’Escola Municipal
de Música dirigits per Jorge López van actuar
al Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA) dins el programa d’activitats
paral·leles a l’exposició sobre el creador
John Cage. Concretament van participar a
l’obra Musicircus for Children al costat de
molts altres alumnes menors de 18 anys de
diferents escoles de música de Catalunya.
Els celonins van oferir un repertori clàssicexperimental sobre músiques del Mediterrani.

D’altra banda, dissabte 26 a les 12 del migdia
seran tots els nois i noies de l’Escola de Música, des dels més petits fins als més grans, els
que cantaran un bon assortit de nadales en el
Concert de Sant Esteve. Finalment, diumenge
3 de gener a les 7 de la tarda, l’AMPA de l’Escola de Música ha programat un gran Concert
de cap d’any: els alevins de la JONC (Jove
Orquestra Nacional de Catalunya) presentaran
un concert simfònic a la Sala Gran de l’Ateneu.
Serà l’ocasió per gaudir de la música d’aquest
joves talents.

Els alumnes del PQPI-PTT participen
en activitats de creixement personal
i professional
Amb l’objectiu de promoure hàbits i estils
de vida saludables, els alumnes del Pla de
transició al treball de Sant Celoni (PQPI-PTT),
han realitzat diversos tallers de salut durant
els mesos d’octubre i novembre. Els tallers,
organitzats per l’ajuntament en col·laboració
amb la Diputació de Barcelona, han tractat
diversos temes com els hàbits saludables, la
sexualitat i la prevenció de drogodependències, aprendre a ser crítics amb les pressions
externes i l’ús adequat dels serveis del territori. Alumnes i tutors del programa han valorat
molt positivament aquests tallers i els recomanen per a futures promocions.
D’altra banda, els joves del PQPI-PTT del perfil auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic es van entrevistar amb la dinamitzadora
de l’Unió de Botiguers i Comerciants de Sant
Celoni, Eva Cabrera, per rebre informació sobre aquesta entitat i sobre el sector empresarial pel qual es preparen professionalment.

Divendres 8 de
gener comença
a l’Ateneu 2010
amb Manel
L’ajuntament ha decidit avançar al mes
de gener, l’inici de la programació estable
de teatre, música i dansa A l’Ateneu. El
grup revelació MANEL actuarà el dia 8
de gener amb “Els millors professors
europeus”. Aquest serà un dels seus
últims concerts, ja que després de passar
per Sant Celoni, se’n van fins a València,
el dia 9, i el 15 acaben la gira al Palau de
la Música de Barcelona, on ja tenen totes
les entrades exhaurides des de fa molts
dies, i es tanquen a enregistrar el seu
segon disc.

Preu de l’entrada: 12 euros
Venta d’entrades anticipades al Centre
Municipal d’Expressió (c. Sant Josep,
18): dies 4 i 5 de gener, de 10 a 13h,
dies 7 i 8 de gener, de 10 a 13h i de 17
a 20h i, a les taquilles del teatre, una
hora abans del concert.

17 entitats s’impliquen
en la integració social
d’infants i joves
Enguany el nombre d’entitats implicades en el
projecte Xarxa, que treballa per a la socialització d’infants i joves del municipi amb dificultats d’integració social, s’ha ampliat fins a 17.
El projecte Xarxa va començar el curs passat i
amb caràcter experimental va treballar amb 39
infants i joves que es van integrar a diferents
entitats de Sant Celoni i la Batllòria.
Les diferents comissions socials dels centres
educatius (formades per mestres, educadors/es
i treballadors/es familiars) fan el procés de derivació i acompanyament oportú a les entitats
educadores i un tècnic de l’ajuntament fa el seguiment amb les entitats acollidores, famílies i
infants i joves.
Les entitats implicades són: AMPA Tordera,
AMPA Pallerola, AMPA Cor de Maria, Collegi La Salle, AMPA Soler de Vilardell, AMPA
Montnegre,Penya Barcelonista Sant Celoni
(Coordinadora de Futbol Base), Club Patinatge Sant Celoni, Club Bàsquet Sant Celoni, Club
Arc Sant Celoni, Club d’Amics tennis Taula, Club
tennis Sant Celoni, Club Atletisme Sant Celoni,
Club Esportiu Sant Celoni, Agrupament Escolta
Erol,Ponts d’Unió i Colla Bastonera Quico Sabaté. Com a equipaments municipals hi ha la Rentadora, el Centre Municipal d’Expressió i el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes.
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Cultura
En portada
Passegem per... la Batllòria cap a l’any 1500 (2)
El Ribot, l’antic hostal pels viatgers del camí ral
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A l’època romana diverses vies unien Roma
amb les principals ciutats dels confins de
l’imperi. L’antiga via Heraclea, procedent dels
Pirineus, es dirigia a Cartago Nova (Cartagena)
i Gades (Cadis) passant per la comarca natural del Baix Montseny. Posteriorment aquest
camí es va reformar i va rebre el nom de via
Augusta en el tram corresponent a la Península Ibèrica. Les notícies sobre el traçat de la
via Augusta són escasses i difícils de verificar.
Procedent de Girona arribava al Vallès per la
Batllòria i Gualba de Baix fins a Sant Celoni.
Al llarg del recorregut hi havia les mansiones,
que eren hostals i parades de posta. Gràcies als
Itineraria sabem que entre Gerunda (Girona) i
el pas de la Tordera hi havia Aquae Vaconiae i
Seterrae. Alguns historiadors situen la mansio
de Seterrae a la zona de Viabrea i la Batllòria,
però malauradament no hi ha testimonis a la
toponímia ni han aparegut proves arqueològiques que permetin demostrar-ho.

El senyor de Montnegre va propiciar la formació d’una parada o hostal a la Batllòria, al peu
del camí ral medieval, per poder-ne recollir
ingressos, de la mateixa manera que ho van
fer els senyors de les viles properes. L’any 1489
l’hostal ja existia i el regentava “Pons Stapoll,
hostaler de la Batllòria”. La família Estapoll,
Stapoll o Tapoll ja consta als fogatges de la
Batllòria de 1497, 1515 i 1553. L’antic hostal
de la Batllòria és conegut com el Ribot, i
en el segle XVIII era propietat del comte de
Darnius. Es tracta d’un edifici important de
planta quadrada, format per l’hostal o vivenda,
que és al fons, un seguit de coberts pels cavalls
i carruatges i un pati ampli. La construcció està
envoltada per una alta muralla de protecció, les
cantonades de la qual estan fetes amb carreus
de marbre de Gualba, amb angle arrodonit.
El Ribot formava un recinte segur i fortificat,
recer dels viatgers del camí ral contra lladres i
bandolers.

Durant l’edat mitjana la via Augusta es va
transformar en el camí ral, que va servir
fins al segle XIX, quan es van construir les
noves carreteres. La xarxa de camins rals es
va consolidar amb la construcció d’una sèrie
d’hostals que va estar en ús fins a l’època
contemporània. El camí ral de Barcelona a
Girona era molt transitat i el viatge es feia
normalment en dues jornades, per això calia
fer nit als hostals de la meitat del camí (Vilalba
Sasserra, Sant Celoni, Gualba de Baix, la Batllòria, Hostalric...). No en va, el tram torderenc
del camí es coneixia en l’època medieval com
la ruta dels hostals. Aquest indret, envoltat de
boscos i muntanyes, també afavorí l’activitat
de bandolers i lladres de camí ral, com Perot
Rocaguinarda, actiu pels camins de les faldes
del Montseny pels volts de 1610.

El conjunt actual es va construir en el segle
XVI. El portal principal devia tenir arc de mig
punt, que es va substituir per la biga de fusta
que hi ha actualment. Hi ha restes de finestrals
a l’alçada del primer pis visibles des de l’interior del barri. Segons sembla, els casal va ser
cremat pels carlins. Posteriorment els amos van
fer treure les finestres de pedra (que eren conopials lobulades com moltes de les que trobem
a la Batllòria) i altres peces arquitectòniques de
valor per portar-les a una torre amb forma de
castell que s’estaven construint a Teià.
Josep M. Abril
El Ribot formava un recinte segur i fortificat, recer dels
viatgers del camí ral contra lladres i bandolers.

Més de cinquanta persones a la
passejada guiada al Pla d’en Toni

Actuacions de millora
a les Llobateres

Coincidint casualment amb la celebració de la festa major de Sant Martí
al Montnegre, més d’una cinquantena de participants de totes les edats
i orígens van participar a la passejada guiada al Pla d’en Toni que va començar a l’església de Sant Martí del Montnegre. Un dels principals focus
d’interès de la sortida va ser el suro i la seva explotació, tot aprofitant el
pas de la passejada per una magnífica sureda, amb exemplars rellevants com el Suro Gros. Els castanyers i les femtes de la guineu
també van ser temes comentats,
prèvia identificació col·lectiva.
L’altre punt que va centrar l’atenció
va ser el suposat “dolmen” de la
Roca de la Guilla, amb la sorpresa
de trobar al seu capdamunt una
notable latrina de gat mesquer.
El grup aturat a la sureda

Aquestes darreres setmanes a les Llobateres s’han condicionat els accessos i la zona de l’observatori de fauna amb l’objectiu d’aconseguir que la
zona esdevingui un espai d’ús social, difusió i coneixement de la Tordera
i del patrimoni natural del municipi sense que aquest fet tingui repercussions negatives sobre la gea, la flora i la fauna de l’indret. Concretament
s’han fet petits endreços per facilitar l’accés als visitants, s’ha impermeabilitzat l’observatori de fauna, s’han habilitat i condicionat zones
d’aparcament per a vehicles i bicicletes i s’han arranjat les esplanades d’ús públic dels accessos. Tots aquests treballs s’han pogut realitzar
gràcies a una subvenció del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Tanmateix, la zona es troba afectada per l’obra del pas de la canonada
d’aigua que ha d’unir la dessaladora de Blanes amb la planta potabilitzadora de Cardedeu, alhora que s’han iniciat els treballs finals de restauració de la mota del riu. Per tot això, val la pena visitar les Llobateres
passades les obres.

Festa Major de la Batllòria, desembre 2009
El dies 18, 19 i 20 de desembre la Batllòria aixeca el taló, és Festa Major. I és per això que s’han programat actes per a totes les edats.
Els nens i nenes faran tallers, menjaran xocolata desfeta, cagaran el tió...Els joves ballaran a la Disco Jove, i al ritme de la Girasol, i
gaudiran amb la cursa de motocross. I els grans veuran teatre, Tramoia presenta “Som i serem “, ballaran... i tothom passejarà per la Fira
Nadalenca de l’Esperança. A més, aquest any hi haurà concurs de decoració de façanes. La Batllòria es vesteix de gala!

Divendres, 18 de desembre
CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA
A les 12 del migdia
A l’Església de la Mare de Déu
de l’Esperança
Seguidament VERMUT POPULAR
A la plaça de l’Església

ANIMACIÓ INFANTIL
amb JAUME BARRIS
A les 12 del migdia
A la plaça de l’Església

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

FIRA NADALENCA
DE L’ESPERANÇA
a la plaça de l’Església
A partir de les 3 de la tarda

Diumenge, 20 de desembre

SARDANES amb de la Flama de Farners
A 1 de la migdia
A la plaça de l’Església

TALLERS INFANTILS,
el Tió i espectacle de titelles
A les 4 de la tarda

TALLER DE NADAL Fem tions i postals
A les 4 de la tarda
A l’Envelat

Organitza: JSSC

Seguidament
Lliurament de premis del 8è campionat d’ESCACS
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
Dibuixem el logo pel 20è aniversari
dels nostres gegants
A 2/4 de 7 de la tarda
Al Centre Cívic del carrer Major
Organitza: la Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

XOCOLATADA
A les 5 de la tarda
Organitza: AMPA de l’Escola Montnegre

PARTIT DE LLIGA DE FUTBOL
INACSA C.E. LA BATLLÒRIA –
PITRES U.D
La recaptació de la rifa anirà per la Marató de TV3
A 2/4 de 5 de la tarda
Al Camp de Futbol
Organitza: Inacsa C.E. la Batllòria

TEATRE
Tramoia presenta SOM I SEREM
A 2/4 de 8 del vespre
A l’Envelat
DISCO JOVE
A les 12 de la nit

BULDER, activitats d’aventura
A les 5 de la tarda
Al passeig de davant l’església

ENDUCROS,
Festa Major de la Batllòria 2009
A les 9 del matí
Al terreny de l’antiga fàbrica
“Roca Umbert”
Organitza: Penya Motorista la Batllòria
i Penya Barcelonista la Batllòria Culé
BALLADA DELS GEGANTS
DE LA BATLLÒRIA
A les 12 del migdia
A la plaça de l’Església
PARC INFANTIL
A les 4 de la tarda
Al carrer Major, plaça de l’Església
CONCERT I GRAN BALL DE FESTA MAJOR
amb l’orquestra SELVATANA
A les 6 de la tarda
A l’Envelat

Organitza: El Senglar Ferit

A l’Envelat

Organitza: JSSC

Dissabte, 19 de desembre
V TROBADA DE PUNTAIRES
A les 11 del matí
A l’Envelat
Organitza: Les Puntaires de la Batllòria

CONCERT DE NADAL
amb la CORAL BRIANÇÓ
A les 6 de la tarda
A l’Església de la Mare de Déu
de l’Esperança

Dimarts, 22 de desembre
REPRESENTACIONS NADALENQUES
a càrrec de l’alumnat de l’Escola Montnegre
A les 10 del matí
A la Sala Gran de l’Ateneu

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

Festes de Sant Martí

El bust de Josep Alfaras Prat obra de Lluís Montané ha tornat
al vestíbul de l’Ateneu. L’alcalde Francesc Deulofeu i Miquel
Alfaras, fill de Josep Alfaras van destapar el bust de bronze
del celoní que va dotar la vila d’energia elèctrica el 1909.

Com ja és tradició, l’animada cercavila dels gegants i
capgrossos va recórrer els carrers de la vila. La colla de
geganters va estar ben acompanyada de les escoles del
municipi.

El concurs d’alliol i va omplir el diumenge al matí la plaça
de la vila d’esforçats xefs, que van desplegar les seves arts
culinàries per veure qui era capaç d’elaborar el millor allioli.

L’Expressart 09 va permetre que grans i petits
participessin en un seguit d’activitats d’expressió
proposades per artistes i creadors locals

Durant la fira artesana, organitzada pel col·lectiu
d’artesans del Baix Montseny, es va fer la demostració
d’oficis tradicionals: filadora, forner, terrissaire i cisteller.

Dissabte a la tarda es van presentar dos nous números
de la col·lecció “Anatomia del còmic local”, de Carles Puche
i Garci. Durant l’acte es presentà també el còmic
“Li: la sonrisa del mono” del celoní Pol Cunyat.
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Entorn
Comunitat
En
portada
La Caixa dóna 10.950 euros
al Tritó del Baix Montseny

La Marató 2009:
malaties minoritàries

L’obra social de la Caixa ha atorgat una subvenció al El Tritó del Baix
Montseny, Pla integral sobre consums problemàtics de drogues i altres
comportaments de risc, per un valor de 10.950 euros. L’alcalde de Sant
Celoni, Francesc Deulofeu va recollir divendres 20 de novembre el xec
de mans del Director de l’Àrea de Negocis de la Caixa de Pensions del
Vallès Nord, Ferran Villar.

El proper 13 de desembre tindrà lloc la divuitena edició de
La Marató de TV3, dedicada a les malalties minoritàries.

El Tritó ha estat escollit entre diferents projectes de la comarca
per la importància del treball supramunicipal per una banda i de la
prevenció i tractament de les drogodependències tant a joves com amb
persones adultes, per l’altra.
L’alcalde Francesc Deulofeu, va agrair en nom del municipi i tot el
Baix Montseny ”el gest de la Fundació Obra Social La Caixa que
ben segur serà útil a aquest territori que compartim i ens permet
ser col·lectivament més eficaços en la lluita contra el risc a la
drogodependència i conductes de risc”.

- Hi ha més de 7.000 malalties minoritàries
- Afecten 1/2.000 persones
- Hi ha 400.000 catalans afectats
- Al voltant del 80% són d’origen genètic
- Poden afectar el 3-4% dels nounats
COL·LABORA AMB LA MARATÓ
• El mateix dia 13 de desembre
trucant al 905 11 12 13
• Fins el 31 de gener de 2010 a través de:
- Servicaixa
- Internet: www.tv3.cat/marato
• Tot l’any
Transferència bancària a “La Caixa” al número
de compte 2100 0555 31 0201001500

L’alcalde Francesc Deulofeu
va recollir el xec de mans de
Ferran Villar A l’acte també
hi va assistir la regidora de
Comunitat, Laura Costa,
la tècnica del Tritó, Anna
Urrutia i els directors de les
diferents oficines de l’entitat
al municipi, Antoni Casanovas,
Joan Badia, Alfons Bosch i
Xavier Catarineu.

El Grup de suport per a persones
amb addiccions arrenca el gener
La darrera iniciativa del Tritó del Baix Montseny, el grup de suport
per a persones amb addiccions a substàncies o a comportaments
començarà l’11 de gener. Es tracta d’un grup de suport dinamitzat per
dues educadores socials i terapeutes amb experiència en prevenció,
tractament i inserció sòciolaboral de toxicòmans/es. Aquest nou recurs,
plantejat com un grup de creixement, pretén alhora facilitar la vinculació
dels usuaris/ries als diferents serveis, entitats i activitats de la zona.

Material per a la prevenció d’abusos de drogues
i altres comportaments de risc
Informació adreçada a famílies amb fills/es adolescents i a la comunitat en general

L’AMBIENT I EL
CONSUM DE
DROGUES
LA FAMÍLIA
Un ambient familiar conflictiu o massa permissiu
pot esdevenir un factor de risc per a l’inici del
consum de drogues. Sovint les drogues esdevenen una sortida o una escapatòria a determinades problemàtiques.
Són situacions de risc:
- La manca de comunicació
- Els problemes de relació

La família acostuma a iniciar “simbòlicament” el
nen/a en el consum de l’alcohol.

- Les drogues legals (alcohol, tabac...) són les
més barates i per tant les més consumides

EL GRUP

- La predisposició genètica, metabòlica i la pròpia sensibilitat individual

El grup és el marc on s’inicia i es consolida el
consum de qualsevol droga.

- La pressió dels mitjans de comunicació (publicitat,...)

La necessitat d’identificar-se amb un grup és
fonamental en els adolescents.
Cal que aprengui a ser capaç d’afrontar situacions de pressió que pretenen que faci coses que
considera que no hauria de fer. Cal que aprengui
a dir NO, quan realment ho vulgui dir.
Cal potenciar una visió crítica de les relacions
amb el grup.

- La desestructuració familiar
- La manca de coherència a l’hora d’establir
pautes educatives
- Els maltractaments físics i psicològics
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FITXA
1 2 3 4
5 6 7 8

ALTRES FACTORS SOCIALS I
CULTURALS
- La disponibilitat (l’accés fàcil) a la droga en
funció de l’entorn

- La cultura mediterrània

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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CLIP gener - març 2010 En portada
FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ
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: 6, 7*, 13, 14*, 20, 21*, 27,
28*, 29, 30, 31 de març, 1, 10, 11*,
17, 18*, 24, 25* d’abril, 8, 9*, 15,
16*, 22, 23*, 29, 30* de maig
Els dies marcats amb (*) no hi ha
sessió de tarda.
Horari:
de 10 a 14 h i de 15.30 a 19.30 h.
Els dies marcat amb un asterisc (*) i
els diumenges és de 10 a 14 h.
Sessions: 41 sessions de 4 hores i 6h
destinades a fòrum
Durada: 170 h
Preu: 157 euros
(El preu inclou els materials)
A càrrec de: Traç formació
Organtiza: La Rentadora
MONITOR 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: 13, 14*, 20, 21*, 27, 28*,
29, 30, 31 de març. 1, 3, 4*, 10,
11*, 17 d’abril.
Els dies marcats amb (*) no hi ha
sessió de tarda.
Horari: dies intensius i dissabtes de
10h a 14h i de 15.30 a 19.30h.
Horari dels dies marcat amb un asterisc (*) i dels diumenges és de 10h
a 14 h.
Sessions: 25 sessions de 4 hores
Durada: 170 h
Preu: 100 euros (El preu inclou els
materials)
A càrrec de: Traç formació
Organitza: La Rentadora

TALLERS PER A EMPRENEDORS
L’elecció de la forma jurídica i les
subvencions per emprendre
Dates i horari:
a determinar, durant el mes de març
Preu: Gratuït
Lloc: Edifici el Safareig.
C/ Campins, 24
Organitza: Creació d’Empreses del
Servei Municipal d’Ocupació
Per formalitzar la inscripció cal
adreçar-se al Servei de Creació
d’Empreses
SESSIONS FORMATIVES
Formació de curta durada (2 hores),
flexible, actualitzada i a mida.
Dates i horari:
Currículum
Dimarts, 12 de gener
Dimarts, 2 de febrer
Dimarts, 2 de març
Canals de recerca
Dimarts, 19 de gener
Dimarts, 9 de febrer
Dimarts, 9 de març
Recerca per Internet
Divendres, 8 de gener
Divendres, 19 de febrer
Divendres, 19 de març
Procés de selecció
Dimarts, 26 de gener
Dimarts, 23 de febrer
Dimarts, 23 de març
Preu: Gratuït
Lloc: Edifici el Safareig.
C/ Campins, 24
Organitza: Creació d’Empreses del
Servei Municipal d’Ocupació
TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICA
CURS BÀSIC DE DISSENY DE
PÀGINES WEB (DREAMWEAVER)
Conceptes bàsics per poder elaborar
una pàgina web personal: introduir
fotografies, arxius sonors, text, etc.
Horari:
dissabte de 10 a12 h (5 sessions).

ALFABETITZACIÓ DIGITAL II
Aprofundiment en els coneixements
bàsics de l’ordinador, programes
bàsics i utilitats.
Durada del curs: del 12 de gener al
25 de març
Horari: dimarts i dijous de 16 a
17.30 h
Preu: 9,48 euros
Matrícula: del 14 al 16 de desembre (període per a les persones del
municipi) dies 17 i 18 de desembre
(període obert a tothom)
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
TALLER D’INFORMÀTICA:
WORD I INTERNET
Conèixer un processador de textos i
les seves funcions bàsiques per elaborar, donar format i revisar escrits.
Saber localitzar informació a Internet
i enviar i rebre missatges per correu
electrònic.
Durada del curs:
de l’11 de gener al 24 de març
Horari: dilluns i dimecres de 18 a
19.30 h
Preu: 102,62 euros
Matrícula: del 14 al 16 de desembre (període per a les persones del
municipi) dies 17 i 18 de desembre
(període obert a tothom)
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

CURSOS DE FORMACIÓ PER A
PERSONES MANIPULADORES
D’ALIMENTS
Garantir el nivell de coneixement
necessari per fer possible unes pràctiques correctes d’higiene i manipulació dels aliments.
Durada de l’activitat: 25, 26 i 28
de gener
Horari: de 20 a 22 h
Preu: 22 euros
A càrrec d’: Assessors de Sanitat i
Qualitat, SL
Lloc: CFA Baix Montseny
Organitza: Àrea de Comunitat – àmbit de salut comunitària
Places limitades

A càrrec d’: Albert Peix
Organitza: La Rentadora
INTRODUCCIÓ A LA
FOTOGRAFIA DIGITAL
Classes teòriques (introducció al llenguatge fotogràfic, regles de composició, revelatge digital, retoc digital) i
sortides pràctiques.
Horari: divendres de 19.30 a 21.30 h
(10 sessions).
Data d’inici: 22 de gener
Preu: 93 euros
(El preu inclou els materials)
A càrrec d’:
Anna Rodríguez, fotògrafa.
Organitza: La Rentadora

TALLERS PER A EMPRENEDORS
Treball Autònom: característiques
laborals, fiscals i comptables
Dates i horari de l’activitat:
a determinar, durant el mes de febrer
Preu: Gratuït
Lloc: Edifici el Safareig.
C/ Campins, 24
Organitza: Creació d’Empreses
del Servei Municipal d’Ocupació
Per formalitzar la inscripció cal
adreçar-se al Servei de Creació
d’Empreses
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ALFABETITZACIÓ DIGITAL I
Introducció a l’ús de l’ordinador,
programes bàsics i utilitats.
Durada del curs: de l’11 de gener al
24 de març
Horari: dilluns i dimecres de 20 a
21.30 h
Preu: 9,48 euros
Matrícula: del 14 al 16 de desembre (període per a les persones del
municipi) dies 17 i 18 de desembre
(període obert a tothom)
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

Data d’inici: 14 de setembre.
Aquesta activitat dura tot el curs
escolar, de setembre a juny.
S’accepten noves inscripcions al llarg
del curs.
Horari: dilluns de 20.30 a 21.30 h
Preu: Informeu-vos al Centre
Municipal d’Expressió
A càrrec de: Queralt Camps
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió
JAZZBAND
Si saps tocar la flauta 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.
S’accepten noves inscripcions al llarg
del curs.
Preu: Informeu-vos al Centre
Municipal d’Expressió
A càrrec de: Josep M. Aparicio

TALLER D’INFORMÀTICA: EXCEL
Conèixer i utilitzar les eines bàsiques
d’un full de càlcul (fórmules, plantilles, formularis, gràfics,...).

Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

Durada del curs: del 12 de gener al
25 de març

CONJUNT INSTRUMENTAL VARIAT
Si saps tocar algun instrument i tens
ganes de compartir l’experiència tocant amb altres persones, apunta’t a
aquest conjunt de l’escola de música.
Estils: tradicionals catalanes, músiques del món i peces populars de la
música clàssica.

Horari: dimarts i dijous de 18 a
19.30 h
Preu: 102,62 euros
Matrícula: del 14 al 16 de desembre (període per a les persones del
municipi) dies 17 i 18 de desembre
(període obert a tothom)
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

Data d’inici: 31 de gener
Preu: 80 euros.
(El preu inclou els materials)

LLENGUATGE MUSICAL. NIVELL 2
Aprofundiment en el llenguatge
musical, lectura i escriptura de notes
i ritmes. Familiarització amb la nomenclatura d’acords, per a la música
moderna i de jazz.

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
MANUALITATS
Potenciar la creativitat personal mitjançant l’aprenentatge de tècniques
de pintura sobre roba, ceràmica...
Durada de l’activitat:
del 13 de gener al 24 de març
(11 sessions )
Horari: dimecres de 16 a 17.45 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
LLENGUATGE MUSICAL. NIVELL 1
Iniciació al llenguatge musical,
lectura i escriptura de notes i ritmes.
Familiarització amb la nomenclatura
d’acords, per a la música moderna i
de jazz.
Data d’inici: 14 de setembre.
Aquesta activitat dura tot el curs escolar, de setembre a juny. S’accepten
noves inscripcions al llarg del curs
Horari: dilluns de 19.30 a 20.30h
Preu: Informeu-vos al Centre
Municipal d’Expressió
A càrrec de: Queralt Camps
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

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.
S’accepten noves inscripcions al llarg
del curs.
Preu: Informeu-vos al Centre
Municipal d’Expressió
A càrrec de: Carles Ferrer
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió
COR DE DONES
Per a noies/dones disposades a assajar setmanalment de forma estable
amb l’objectiu de muntar un repertori
variat de peces polifòniques.
Data d’inici: 14 de setembre. Aquesta activitat dura tot el curs escolar, de
setembre a juny.
S’accepten noves inscripcions al llarg
del curs.
Horari: dimarts de 21 a 22.30 h
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal d’Expressió
A càrrec de: Jordi Schlaghecke
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

Guia de tota l’oferta de formació
permanent de Sant Celoni i la Batllòria
IKEBANA: Art floral japonès
L’Ikebana és una eina de decoració
i meditació. És un art molt refinat
on són representats el cel, la terra i
l’home. Ajuda a treure la projecció
artística de cada persona.
Cada participant podrà crear el seu
propi centre Ikebana, que després
col·locarà al lloc que ell consideri més
important de casa seva. Aquest esdevindrà un espai de respecte a la terra.

AULA D’EXPRESSIÓ PER A
DISCAPACITATS
La proposta pretén afavorir la creativitat i les vies d’expressió, per trobar
moments d’alliberació de les emocions a través del cos i la veu, utilitzant eines com el teatre, la dansa i
el moviment, la música, l’expressió
corporal, oral i plàstica.
Data d’inici: 11 de gener

Horari: dilluns de 20 a 21.30h

Horari: dilluns de 19 a 20.30 h.
Aquesta activitat dura fins a final del
curs escolar.

Preu: 51 euros
Aquest preu inclou el material floral

Preu: Informeu-vos al Centre
Municipal d’Expressió

A càrrec de: Isabel Vera

A càrrec de: Blanca Pugés

Dates: 18 i 25 de gener i 1 de febrer

INICIACIÓ A LA GUITARRA
D’ACORDS
Coneixement dels acords i dels ritmes
per cantar i acompanyament amb la
guitarra. Treball de cançons d’estils i
èpoques variats. Breu introducció al
coneixement de l’instrument, tècniques d’afinació, canvi de cordes, etc.
Data d’inici: 20 de gener
(10 sessions)
Horari: dimecres de 20.30 a 21.30h
Preu: 53 euros
Requisits: és imprescindible portar
la guitarra

Organitza: Centre Municipal
d’Expressió
DANSATERÀPIA
Recuperant el moviment i la vivència
amb el nostre cos i amb els demés,
es produeixen canvis que es reflecteixen positivament a la nostra salut
i a la nostra forma de relacionar-nos,
pensar sentir i actuar. Tot això enriqueix la nostra experiència i desenvolupament personal.
No cal tenir coneixements previs de
dansa.
Data d’inici: 20 de gener

A càrrec de: Matias Inzunza

Horari: dimecres de 20 a 21.30 h
(11 sessions d’1,5 hores)

Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

Preu: 41 euros

COREOGRAFIES
DE TEATRE MUSICAL
Taller dirigit a joves on promourem
la imaginació i la sensibilitat a través
del Teatre Musical. Barrejant diferents
estils i tècniques de dansa com el
Funky, el Jazz o la Dansa Contemporània, ens introduirem en el món
de la coreografia del teatre musical,
treballant amb obres clàssiques i més
actuals.

A càrrec de: Laura Abella
Organitza:
Centre Municipal d’Expressió
ALTRES ACTIVITATS
CURS BÀSIC DE DIETÈTICA
I NUTRICIÓ
Classes teòriques per assolir les bases
per tenir una bona alimentació.

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 20 a 22 h
(5 sessions)
Data d’inici: 21 de gener
Preu: 62 euros
A càrrec: Restaurant Can net
Organitza: La Rentadora
CLASSES DE GIMNÀSTICA
DIRIGIDES: Aeròbic, tonificació,
steps...
Durada de l’activitat: del 19 de
gener al 25 de març (20 sessions)
Horari: dimarts i dijous de 15.10 a
16.10 h
Preu: 59 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

TATUATGES TEMPORALS
Els atractius dels tatuatges temporals
són molts: són ràpids i senzills de fer,
no fan mal ja que no hi ha agulles,
són temporals i no “per tota la vida”,
permeten canviar de disseny cada
vegada que vulguem i els podem
millorar amb altres complements.
Aquests són els materials que
s’utilitzaran per als tatuatges: Henna
natural, tinta negra especial per
tatuatges negres, purpurina, cristalls
Swarovsky, estrelles i pasta de colors
i purpurines.
Dates: 19 i 26 de gener i 2 i 9 de
febrer
Horari: dimarts de 20 a 21.30 h
Preu: 49,50 euros
Aquest preu ja inclou els materials
A càrrec de: Beatriz Iribarren
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

LLENGÜES
CATALÀ ORAL
Conèixer el vocabulari bàsic per tal
de fer del català la llengua d’acollida
de les persones nouvingudes.
Durada del curs: del 16 de febrer al
17 de juny

DANSES DEL VENTRE
segon nivell

Horari: dimarts i dijous de 20 a
21.30 h

Durada de l’activitat: del 12 de
gener al 23 de març (11 sessions)

Preu: 3,79 euros

Horari: els dimarts, de les 18 a les
19.30 h
Preu: 44 euros
A càrrec de: Sònia Júlvez
Lloc: al Centre cívic – Biblioteca del
carrer major, 15 de la Batllòria
Organitza: Centre Cívic Les Casetes
– La Batllòria

Matrícula: de l’1 al 3 de febrer (període per a les persones del
municipi) dies 4 i 5 de febrer
(període obert a tothom)
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
CURS D’ACOLLIDA ADREÇAT A
JOVES NOUVINGUTS/DES

Data d’inici: 2 de febrer

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

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 de 16 a 21 anys.

A càrrec de: Laura Abella

Preu: 34 euros (El preu inclou els
materials)

Data d’inici: del 18 de gener al 17
de març ( 18 sessions )

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

Organitza:
Centre Municipal d’Expressió

A càrrec de: Marta Vancells, tècnica en
dietètica i nutrició i psicòloga en curs

Horari: els dilluns i els dimecres, de
17.30 a 18.45 h

Horari: dimarts, dimecres i dijous de
9.00 a 11.45 h

Organitza: La Rentadora

Preu: 63 euros

Preu: 10,10 euros

A càrrec de: Ione Rubio
Lloc: Centre Cívic Biblioteca, del
carrer major, 15. La Batllòria.

Matrícula: de l’1 al 3 de febrer (període per a les persones del municipi)
dies 4 i 5 de febrer (període obert a
tothom)

Organitza: Centre Cívic Les Casetes
– La Batllòria

Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

Data d’inici: 21 de gener (10 sessions)

Horari: dimarts de 20 a 21.30 h
(5 sessions).

Horari: dijous de 19.30 a 21h
Preu: 50 euros

TEATRE per a JOVES
Curs de tècnica actoral, adreçat a
joves de 14 a 17 anys: improvisació d’escenes d’obres conegudes,
monòlegs i representació d’una obra.
Volem actors que quan pugin a l’escenari es comportin orgànicament,
escoltin de veritat, parlin de veritat,
mirin de veritat... en situacions imaginàries. Es presentarà un treball de
final 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.
S’accepten noves inscripcions al llarg
del curs.
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal d’Expressió
A càrrec de: Francisca Rodrigo
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

INICIACIÓ AL TAST DE
FORMATGES
Sessió pràctica. Descobriment de les
diferents tipologies de formatges,
i de les característiques organolèptiques. Tast amb diferents tipus de
complements : pans, vins, caves o
cerveses
Horari i dia: divendres 29 de gener
(1 sessió) de 20.30 a 23 h
Preu: 35 euros (El preu inclou els
materials. Cal portar coberts)
En cas de llista d’espera es programarà una altra sessió pel mes següent
A càrrec: Caseus afinadors
Organitza: La Rentadora

INICIACIÓ AL COUNTRY
Classes de ball country, d’estil lineal i
amb música tradicional d’aquest estil.
Data d’inici: del 14 de gener al 26
de març (11 sessions)
Horari: els dijous a la tarda de 7 a 8
del vespre
Preu: 33 euros
A càrrec de: Meritxell Iborra
Lloc: Centre Cívic Biblioteca, del
carrer major, 15. La Batllòria.
Organitza: Centre Cívic Les Casetes
– La Batllòria

CASTELLÀ ELEMENTAL II
Millorar la fluïdesa, 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. Corresponent
al nivell A2 del marc de referència
europeu per a les llengües.
Durada del curs: del 16 de febrer al
17 de juny
Horari: dimarts i dijous de 20 a
21.30 h
Preu: 9,48 euros
Matrícula: de l’1 al 3 de febrer (període per a les persones del municipi)
dies 4 i 5 de febrer (període obert a
tothom)
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
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En portada
Equipaments i serveis municipals
Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

Centre Cívic Les Casetes

Centre educatiu adreçat a persones adultes, que imparteix ensenyaments relacionats amb els àmbits següents: formació
bàsica, formació per al món del treball i
formació cultural i de lleure. És també un
espai de participació i relació on es pot
rebre informació i orientació de l’itinerari
formatiu més adient per a cada persona.

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

Cursos programats (de gener a març):
• Català oral
• Curs d’acollida adreçat a joves nouvinguts/des
• Castellà elemental
• Alfabetització digital I
• Alfabetització digital II
• Taller d’informàtica: Word i Internet
• Taller d’informàtica: Excel
Cursos anuals:
• Ensenyaments inicials
- Formació instrumental
(1r, 2n i 3r nivell)
- Curs d’acollida adreçat a dones nouvingudes
• Graduat en educació secundària
• Preparació de proves d’accés a: CFGM,
CFGS i universitat per a majors de 25 anys
• Anglès (nivells inicial i funcional)
• Dibuix i pintura
Requisits generals:
Persones que tinguin 18 anys (excepte per
al curs de preparació per a la prova d’accés
a cicles formatius de grau mitjà i els cursos
d’acolliment lingüístic, als quals es pot
accedir des dels 16 anys).
Període de matriculació:
Els períodes de matrícula estan indicats en
el curs corresponent. La matrícula resta
oberta en els cursos que encara disposen
de places lliures. Podeu passar pel centre
per informar-vos.
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
cfadults@santceloni.cat
Oficina de Català de Sant Celoni
Descripció: Cursos de català per a adults
Cursos/activitats:
• Cursos per entendre el català
• Cursos per parlar-lo amb fluïdesa
• Cursos per iniciar-se en l’escriptura
• Cursos per millorar l’escriptura
Informació i inscripcions:
Del 8 al 16 de febrer:
de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
de dilluns a dijous, de 16 a 19.30 h
Per poder-se inscriure als cursos cal:
- Tenir 18 anys.
- Tenir 16 anys i no haver fet l’escolarització 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
certificat corresponent o bé fer una prova
de col·locació, les quals es fan durant el
període de matriculació.
Adreça:
Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel.: 93 864 12 13
a/e: santceloni@cpnl.cat
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Llista de les activitats que comencen
aquest trimestre:
• Gimnàstica dirigida
• Ioga
• Manualitats
• Dansa del ventre, segon nivell
• Iniciació al country
Període d’inscripció a les activitats:
Variable en funció del taller.
Informeu-vos al Centre Cívic.
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
Adreça:
C/ Miquel Mateu, 6
08470 La Batllòria
Tel.: 93 847 01 59
lescasetes@santceloni.cat
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 collectius (reunions, preparació d’activitats...),
laboratori fotogràfic...
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:
• Curs bàsic de disseny de pàgines Web
(Dreamweaver)
• Curs d’introducció a la cuina
• Introducció a la fotografia digital
• Alimentació saludable
• Director/a d’activitats de lleure infantil i
juvenil
• Monitor de lleure infantil i juvenil
• Iniciació al tast de formatges
Requisits generals:
Alumnes de totes les edats
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
Informació i inscripcions:
C/ Campins, 24, 1r pis
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 28
Fax 93 867 03 36
larentadora@santceloni.org
Servei Municipal d’Ocupació
Orientació laboral
El servei ofereix eines i tècniques per millorar 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
específics.

Adreçat a persones que volen:
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 perfil professional.
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9 h a 13 h i dilluns de
17 h a 19 amb visita concertada
dilluns, dimecres i dijous dins l’ horari de
matí i els dimarts de 17 h a 19 h els ja
inscrits tenen accés al Club Feina
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 fiscal, laboral, jurídic i
comercial
- tràmits i normativa
- informació sobre el finançament i subvencions
- formació empresarial
- consulta de bibliografia i documentació
Altra informació:
Per apuntar-se al servei cal demanar dia i
hora prèviament a l’OAC.
Adreça:
C/ Campins, 24. Edifici El Safareig
Tel: 93 86412 00
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 de l’11 al 21 de gener
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Adreça:
C/ Santa Fe, 52
Tel.: 93 864 12 24
salut.comunitaria@santceloni.org
Pla de transició al treball Sant Celoni
(PQPI-PTT)
És una tipologia de programes de qualificació 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 ofici.
- 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 qualificació 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 educació secundària.
Perfils professional:
- Aux. en vendes, oficina i atenció al públic
- Aux. en muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas

Requisits generals:
Joves de 16 a 21 anys que no han obtingut
el títol de Graduat en Educació Secundària
Obligatòria.
Adreça:
C/ Santa Fe, 52, 2n
Tel.: 93 864 12 22
a8960027@xtec.cat
Més informació:
Àrea de Cultura.
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel.: 93 864 12 13
Sobre les característiques del programa,
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
quatre blocs d’activitats:
- L’Escola de Música: a partir de 4 anys i
fins a l’edat adulta.
- L’Escola de Teatre: a partir de 6 anys i fins
a l’edat adulta.
- La gestió d’espais: sales per assajos o
actes per a entitats, empreses privades o
grups locals de música.
- Oferta complementària: cursos de diferent durada vinculats a les arts escèniques i a l’expressió artística
Llista de les activitats:
• Llenguatge musical. Nivell 1
• Llenguatge musical. Nivell 2
• Jazzband
• Conjunt instrumental variat
• Cor de dones
• Teatre per a joves
• Aula d’expressió per a discapacitats
• Dansateràpia
• Ikebana: art floral japonès
• Iniciació a la guitarra d’acords
• Tatuatges temporals
• Coreografia de teatre musical
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.
Adreça:
C/ Sant Josep, 18
Tel.: 93 867 40 89
centrexpressio@santceloni.cat
Biblioteca l’Escorxador
Servei de Biblioteca Pública, municipal,
oberta a totes les edats. A més d’oferir el
fons habitual de llibres, revistes i documents audiovisuals, la biblioteca organitza
activitats de foment de la lectura i també
activitats per al 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 activitats que s’hi organitzen són gratuïts.
Horari d’atenció al públic:
tardes de dilluns a divendres
de 2/4 de 4 a 2/4 de 9 h
matins de dimecres de 10 a 13 h
matins de dissabtes de 10 a 13.30 h
Adreça:
Pg. de la Rectoria Vella, 10.
08470 Sant Celoni
Tel.: 93 867 33 13
b.st.celoni@diba.cat

Comunitat
L’Oficina Municipal d’Informació
a les persones
consumidores
INFORMA
El videojoc no és una joguina,
és un producte d’oci interactiu
• Trieu el videojoc més adequat a l’edat,
personalitat i sensibilitat de la persona
usuària, especialment si és menor d’edat.
• Comproveu que l’etiquetatge:
- Indica la raó social i l’adreça del fabricant
o importador o venedor.
- Inclou les instruccions d’ús i les seves
característiques.
- Té el Codi PEGI, que és el codi de
conducta de la indústria europea del
programari interactiu, que estableix una
classificació per edats i continguts.
- La classificació del joc ha d’aparèixer en
la part frontal i en la part del darrere del
videojoc.

Indicadors d’edat per a majors de:

Pictogrames informatius del
contingut dels videojocs:
Cada videojoc ha de mostrar un o més
pictogrames de contingut a la part del
darrere, excepte els classificats 3+.
Discriminació
El joc conté representacions o
materials que poden afavorir la
discriminació.

Violència
El joc conté representacions violentes.

Por
El joc pot espantar o fer por als infants

Tots i totes posem punt i final a la
violència vers les dones!
Al voltant del Dia internacional contra la
violència de les dones, el 25 de novembre,
l’ajuntament i diverses entitats van organitzar un conjunt d’actes per promoure la
igualtat de gènere i sensibilitzar a tota la
població sobre la necessitat de posar fre a
aquest tipus de violència. Al Baix Montseny,
per exemple, aquest any 2009 hi ha hagut
de moment 30 denúncies de violència de
gènere, la meitat a Sant Celoni.
Enguany es va prioritzar l’organització d’actes als centres formatius: es van fer tallers de
prevenció amb els alumnes de tercer d’ESO
de l’IES Baix Montseny i un col·loqui sobre
l’abús i sobrecàrrega de les persones cuidadores al Centre de Formació d’Adults que va
reunir més de 40 persones. Els actes també
van arribar a la Batllòria amb un taller “Barba Blava, l’home fosc dels nostres somnis” a
càrrec de l’Associació l’Eixam. La projecció
de la pel·lícula “Tomàquets verds fregits” i el
posterior berenar organitzat per l’Associació
de Dones Progressistes del Baix Montseny va
comptar també amb un nombrós públic igual
que la xerrada Saber Dret per solucionar conflictes de família i parella a càrrec de Ramon
Verdaguer.
L’acte central va ser el mateix dia 25 a Can
Ramis. Durant la presentació, l’alcalde
Francesc Deulofeu va manifestar “la necessitat urgent de treballar plegats per eradicar qualsevol tipus d’abús, com els que
es produeixen, sovint en silenci, contra
les dones”. La lectura del manifest commemoratiu la va fer Maria Marsol i tot seguit la
companyia Delícies va presentar tres històries
en veu i saxo del seu repertori Heroïnes quotidianes. L’Associació Neurològica Amics del
Baix Montseny va repartir llaços contra la
violència vers les dones i l’Associació Dansa
del Ventre va penjar un llaç lila a la façana de
Can Ramis.

El Servei a la Dona ha atès 45
demandes els darrers 10 mesos
L’ajuntament de Sant Celoni disposa del
Servei a la Dona que atén a persones que es
troben en una situació de conflicte en la seva
relació de parella i/o pateixen maltractaments
físics i/o psíquics i necessiten orientació i
assessorament jurídic, psicològic i/o social.
Aquest any el Servei ha atès 45 demandes, 29
de les quals del municipi i la resta de dones
de Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve
de Palautordera.
Des de l’any 1998, els diferents serveis del
Baix Montseny que intervenien o podien intervenir davant d’un cas de violència de gènere van signar un protocol d’adhesió al Servei
a la Dona establint un circuit d’atenció i coordinació entre ells. Aquest protocol està funcionant des d’aquell moment amb una bona
valoració per part de tots els agents implicats.

Col·loqui a l’Escola d’Adults

Xerrada per aprendre a solucionar conflictes

Drogues
El joc fa referència o mostra l’ús
de drogues.

El joc conté paraulotes.

Mesures per afrontar la crisi

Sexe o nuesa

L’Ajuntament de Sant Celoni explica com gestionar els serveis
en temps de crisi en una jornada de la Diputació

Llenguatge groller

El joc conté representacions de
nuesa i/o comportaments sexuals
o referències sexuals.

Recordeu!
Totes les empreses i establiments disposen de
fulls oficials de reclamació/denúncia

Oficina Municipal d’Informació
a les Persones consumidores
c/ Santa Fe, 52, 1r - 08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 24 - Fax 93 867 38 69
salut.comunitaria@santceloni.cat

Com l’ajuntament de Sant Celoni afronta la
crisi i la gestió dels serveis va centrar la intervenció de l’alcalde Fancesc Deulofeu el passat
9 de novembre a una jornada organitzada per
la Diputació de Barcelona amb l’assistència
d’unes 300 persones. La taula-debat, anomenada Crisi i món local, hi van intervenir també l’alcaldessa d’Esplugues i els alcaldes de
Corbera de Llobregat, Torelló i de la Palma de
Cervelló i va estar moderada per la presidenta delegada de l’Àrea de Benestar Social de la
Diputació, Montserrat Ballarín.

A grans trets, l’alcalde va distingir entre tres
tipus de mesures: les permanents basades en
l’optimització de recursos i l’austeritat, les del
curt termini per donar resposta a les principals urgències com l’augment de les ajudes i
les beques i les del llarg termini, que han de
servir per fer possible el canvi de model que
ens cal per superar la crisi: la priorització dels
àmbits de formació i ocupació i l’estimulació
d’un teixit productiu sostenible.
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Comerç
En portada
La Fundació Acció Baix Montseny rep 41 mil euros de Caixa Laietana
La Fundació Acció Baix Montseny ha rebut
per part de Caixa Laietana, una aportació de
41 mil euros per reforçar la tasca que promou
l’entitat en la integració i la millora de les condicions de vida de persones amb discapacitats
físiques i psíquiques. L’alcalde de Sant Celoni
com a president de la Fundació va rebre per
part del president de Caixa Laietana, Jaume
Boter de Palau, l’aportació en un acte que va
tenir lloc dimarts 17 de novembre a Mataró.
A més de la Fundació Acció Baix Montseny,
es beneficiaran d’aquestes ajudes la Fundació
GIMM, la Fundacó el Maresme i el Centre de
Formació i Prevenció de Mataró, la Fundació

Campanya de Nadal
de Sant Celoni Comerç

Campanya de Nadal
del Mercat municipal

Sant Celoni Comerç inicia aquest mes de desembre la campanya de Nadal que enguany
comptarà amb algunes novetats. El tradicional
sorteig de Nadal, que se celebrarà a la plaça de
la Vila el 9 de gener, repartirà tres premis de
1.000 euros, 500 euros i 250 euros en vals de
compra per gastar als establiments adherits.
A més, els dies 22 de desembre i 4 de gener
regalaran una ampolla de cava als 250 primers
clients que paguin la seva compra amb la targeta Sant Celoni Comerç.

El Mercat municipal Sant Martí organitza
per aquest Nadal un sorteig de 10 paneres.
Per participar-hi, cal omplir les butlletes de
participació que lliuren les parades per les
compres realitzades entre el 15 de novembre
i el 22 de desembre. El sorteig dels números
guanyadors tindrà lloc al mercat el dimarts 22
de desembre a les 12 hores.

D’altra banda, els diumenges 20 de desembre
i 4 de gener la major part dels comerços adherits a Sant Celoni Comerç obriran les seves
portes durant tot el dia i obsequiaran als seus
clients convidant-los a un cafè a qualsevol dels
establiments adherits a la campanya.
Per aquestes festes, els botiguers del municipi
també repartiran cartes als Reigs Mags d’Orient per tal que els més petits la puguin omplir
i lliurar al Campament Reial que hi haurà a la
Torre de la Força.
Cal recordar que ja s’han començat a repartir els pacs de degustació de cervesa a aquells
titulars de la targeta que ja han fet alguna compra i s’estan distribuint les col·leccions de sota
gots exclusiva que es pot aconseguir pagant
amb la targeta pròpia de Sant Celoni Comerç.
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MARPI de Pineda, la Fundació El Molí d’en
Puigvert de Palafolls i la Fundació Gaspar de
Portolà de Santa Coloma de Cervelló.
L’alcalde va agrair l’aportació “en un moment
en què aquest tipus de centres ocupacionals estan notant molt la crisi” i va recordar
“l’esforç que s’ha fet darrerament per aconseguir ampliar el patronat de la Fundació
amb nous municipis del Baix Montseny de
cara a consolidar i dinamitzar l’activitat i
perquè més persones amb dificultats tinguin
opció de trobar-hi feina”.

Durant aquestes festes de Nadal, el mercat
obrirà els dijous 24 i 31 de desembre al matí
i a la tarda per tal de facilitar als clients la
realització de les compres nadalenques.

L’ajut ha de servir per reforçar la tasca que promou
l’entitat en la integració i la millora de les condicions
de vida de persones amb discapacitats físiques i
psíquiques

Els comerciants i
l’ajuntament de
Sant Pere de Ribes
s’interessen pel
model celoní
El dilluns 23 de novembre un grup de comerciants i representants de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes van tenir l’oportunitat de conèixer el funcionament del Pla de dinamització
comercial de Sant Celoni, en un intercanvi
d’experiències promogut per la Regidoria
de Comerç de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes. Els assistents van ser rebuts a la Casa
de la Vila pel regidor de Desenvolupament,
Marià Perapoch, i pel president de la Unió de
Botiguers i Comerciants de Sant Celoni, Jordi
Gener, on els tècnics municipals i de l’associació de comerciants van explicar l’evolució de
les polítiques locals de suport al comerç urbà.
Sant Celoni, tot i ser un municipi amb un
menor nombre d’habitants que Sant Pere de
Ribes, és un referent en la implantació d’accions de dinamització comercial i en la relació
de cooperació establerta entre l’Ajuntament i
la UBIC, tal com va reconèixer la Diputació de
Barcelona l’any 2006 atorgant el Premi a la
dinamització comercial.

Espai públic
Més millores en accessibilitat: actuació important a la plaça Comte del
Montseny
La cruïlla dels carrers Campins - Verge del
Puig- Carretera de Campins - Passeig dels
Esports - Sant Martí -Santa Fe, és un cas complex de convivència entre vehicles i vianants.
En aquest punt coincideixen el fort pendent
d’un dels carrers, l’elevat trànsit de vehicles
i el pas a peu. Per minimitzar aquesta situació i aportar seguretat, durant el mesos de
novembre i desembre s’està duent a terme
una importat actuació. D’altra banda, durant
el desembre es completaran totes les obres
d’accessibilitat realitzades amb recursos del
Fons Estatal d’Ocupació, amb els carrers
d’Abat Oliba i Alguersuari, com a principals
punts de treball.

Manteniment constant
de les zones de jocs
infantils
L’ajuntament disposa des del mes de setembre d’un contracte de manteniment de totes
les zones de jocs infantils públiques, signat
amb una empresa especialitzada que s’ocupa
de vetllar pel bon estat de tots els elements
que composen aquestes instal·lacions. Mensualment es realitza una revisió a fons de
cada element i, es compta també amb un
servei de reparació d’urgència per si es detecta quelcom en mal estat que pugui revestir
perillositat.

El mobiliari urbà es
renova amb 60 bancs

Més suports per
aparcar bicicletes

A finals de novembre ha començat la installació de 60 nous bancs. La major part substituirà mobiliari molt envellit, més vulnerable
al vandalisme o més incòmode. Les zones
més significatives que, entre d’altres, renovaran els bancs són el Passeig del Pertegàs, la
Plaça Comte del Montseny, Plaça de l’Església
i el camí Ral de la Batllòria.

La Casa de la Vila, el Safareig, el Centre
d’Assistència Primària i la plaça de l’Església
disposen des d’aquest mes de novembre de
nous suports per a aparcar bicicletes.

Els ajuntaments del Baix
Montseny estudien com
vincular el transport
públic i l’escolar
La Comissió de Transport del Baix Montseny,
configurada per diversos ajuntaments i que va
promoure l’ampliació del servei de bus interurbà en funcionament des del mes de maig,
vol fer un pas per la promoció del transport
públic: optimitzar el servei de bus convencional i el servei escolar. Un cop es disposi de totes les dades i si s’obtenen resultats positius,
es proposarà a la Generalitat de Catalunya
l’impuls d’una prova experimental aplicada al
Baix Montseny.

Neteja de pintades en
equipaments
Durant el mes de novembre s’ha dut a terme
la neteja de pintades tipus graffiti a diversos
punts de la via pública i d’equipaments de la
zona esportiva del centre. Els treballs s’han
encarregat a una empresa especialitzada que
disposa de tecnologia adequada per a aquesta
funció. Es tracta d’un tipus d’intervenció
costosa, però que cal fer periòdicament per
mantenir net l’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 millor per ells és trobar persones que els vulguin adoptar.
Si hi teniu interès adreceu-vos a l’Ajuntament:
Àrea d’Espai públic. Telèfon 93 864 12 16.
Carrer Bruc, 26, de 8 a 15 h
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En portada
Sostenibilitat
Cultura
La nova política
de comunicació
permet reduir un
10% el consum de
paper
Aquest darrer any, en un intent de racionalitzar la quantitat de díptics, tríptics i altres que
produeix l’Ajuntament per tal de donar a conèixer les activitats que s’organitzen al municipi, s’ha vingut treballant per la creació de
sis programes centralitzadors de tota la informació així com en millorar la informació
d’agenda de L’Informatiu.
Altres accions realitzades han estat la introducció dins L’Informatiu del Clip!, oferta de
formació permanent o la creació de fitxes
col·leccionables al voltant de temes com la
producció de residus, les energies renovables
o la prevenció d’abusos de drogues i altres
comportaments de risc.
Amb aquesta nova manera de fer s’ha aconseguit reduir la quantitat de paper consumit,
i amb això, reduir les conseqüències ambientals del consum de paper. En concret, aquesta
política ha comportat un estalvi de:

Aprenem a fer sabó - instruccions
Una mica d’història
La preparació del sabó és una de les reaccions químiques més antigues que es coneixen;
probablement la segona, després de la fermentació del most per obtenir el vi. Els grecs
i els romans ja el coneixien –s’han trobat restes d’una fàbrica de sabó a les excavacions
de Pompeia- i segurament el feien servir com
a cosmètic. A la segona meitat del segle XIX,
quan el químic belga Solvay va descobrir el
mètode per obtenir sosa a baix preu, es va industrialitzar el procés de fabricació del sabó i
se’n va popularitzar l’ús.

Fabricació de sabó de tota la vida
El sabó es produeix a partir d’una reacció química anomenada saponificació. Aquesta reacció
química es pot esquematitzar de la manera següent: greix + àlcali sabó + glicerina. Per fer el
sabó de rentar la roba s’acostuma a utilitzar, com
a greix, l’oli d’oliva i la sosa càustica, com a àlcali.
Per fer sabons de tocador i medicinals s’utilitzen
altres olis com l’oli de palma, el d’ametlla o el de
coco i s’hi afegeixen colorants, perfums, desinfectants, etc. La glicerina que s’obté queda barrejada
amb l’aigua. Industrialment es recupera i s’aprofita per a diferents usos.

MATERIAL
- 500 ml d’oli d’oliva
- 500 ml d’aigua
- 85 g de sosa càustica
- un recipient de plàstic (galleda)
- una caixa de fusta o plàstic per fer de motllo
- un bastó de fusta per remenar
- guants de plàstic o de goma
- ulleres protectores

PROCEDIMENT
1. Prepareu un motlle amb una capsa de fusta i
poseu -hi un plàstic per dins. També es pot utilitzar
qualsevol capsa de plàstic.
2. Dissoleu la sosa amb l’aigua dins de la galleda o
recipient de plàstic. Remeneu a poc a poc vigilant
que no us esquitxi la dissolució (posseu-vos ulleres
protectores).
3. Un cop dissolta la sosa, deixareu refredar una mica
la solució (la sosa escalfarà molt l’aigua). Tot seguit
heu d’abocar-hi l’oli lentament i anar removent
sense parar i sempre en el mateix sentit, fins que es
faci una massa cremosa i homogènia.
Pot ser que quedi un líquid que no formarà sabó. És
la glicerina barrejada amb l’aigua i restes de sosa.
Llença’l, amb cura de què no caigui el sabó.
4. Quan vegeu que el sabó ja és una massa cremosa,
com si fos maionesa, aboqueu-lo al motlle de
manera que es distribueixi per tota la capsa i acabi
de deixar anar el líquid sobrant.

- 100.000 A3
- 640 kg de paper
- 10.240 litres d’aigua en la seva producció
- 2.304 kWh - el consum de 7 mesos d’una
família

5. Deixeu reposar el sabó unes hores fins que estigui dur
(però no sec) i després el podreu tallar a trossos de la
mida que vulgueu. Abans de fer-lo servir s’ha de deixar
assecar uns dies i ja el tindreu llest per rentar la roba!
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Energies renovables
Energia eòlica

Què és i com funciona?
Consisteix a aprofitar la força del vent per
generar electricitat mitjançant uns molins de
vent o aerogeneradors que al girar accionen
una turbina. En grans instal·lacions formen
els anomenats parcs eòlics des dels quals
s’aboca l’energia generada a la xarxa. També
és possible usar-los per a l’autoconsum
gràcies a petits aerogeneradors, de vegades
combinats amb plaques solars fotovoltaiques.
El desenvolupament tecnològic actual
així com un més gran coneixement de les
condicions de vent a les diferents zones ha
permès la implantació de grans parcs eòlics
connectats a la xarxa elèctrica.

Avantatges
- Energia segura, neta i renovable
- No emet gasos efecte hivernacle
- No precisa de grans moviments de terra i
l’obra civil és mínima
- La seva instal·lació és compatible amb
altres usos del sòl
- Contribueix a l’autoabastament i la millora
de la seguretat del subministrament elèctric

Inconvenients
- Discontinuïtat del vent

En tots els casos, aquestes instal·lacions
estan constituïdes pels mateixos elements
bàsics: un element mòbil de captació de
l’energia cinètica del vent, anomenat rotor,
que s’acobla a un eix que es connecta a una
bomba o a un generador elèctric, segons l’ús
que es faci de l’aparell.
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- Impacte visual, doncs genera modificació
del paisatge i afeccions menors sobre
l’avifauna
- Efectes sonors a l’entorn del parc eòlic

Esports
Presentació del Club
Esportiu Sant Celoni
El passat 22 de novembre, el Club Esportiu
Sant Celoni va fer la presentació oficial
dels 13 equips que apleguen més de 100
esportistes: un de voleibol femení, dos de
futbol femení, quatre a la secció amateur i sis
de futbol base. L’Alcalde i el Regidor d’Esports
varen assistir a l’acte i van anunciar, entre
altres aspectes, la imminent instal·lació d’una
xarxa de protecció a tot el perímetre del camp
de futbol, per evitar la caiguda de pilotes a
l’exterior.

Cinquena posició del
patinatge celoní al
Campionat del Món
El patinatge celoní va quedar en cinquena
posició al Campionat del Món celebrat a
Freiburg, Alemanya, la tercera setmana de
novembre. El resultat obtingut va decebre
bastant les celonines, acostumades a un tipus
de valoració que prima la tècnica per sobre
de l’espectacle visual. Ara les patinadores
ja estan preparant la nova coreografia que
vindrà de la mà del seu entrenador i també
patinador, Jaume Pons. La primera competició
que tindran serà al gener.

Activitats esportives
de Festes de Sant Martí

80 arquers dividits en 20 equips van
participar el 8 de novembre al XI Trofeu Vila
Sant Celoni de tir amb arc organitzat per l’Arc
Sant Celoni en el Pavelló d’Esports.

Karateques celonins
campions de
Catalunya
David Pou Turón i Joan Francesc Barril Tomas
han aconseguit per tercer any consecutiu ser
els primers en la seva categoria al Campionat
de Catalunya de Shito Ryu. Ells i 9 esportistes
més del Karate Club Just han pujat al podi.

Sant Celoni té nou equip
de vòlei femení
El Club Esportiu Sant Celoni ha presentat el
nou equip de vòlei femení. Es tracta d’una
iniciativa que un grup de noies d’entre 18
i 30 anys del municipi van posar en marxa
el passat mes de maig. L’equip, que compta
amb una vintena de jugadores, entrena cada
dimarts i dijous al vespre al pavelló esportiu
de Sant Celoni i ja ha disputat alguns partits
amistosos amb els equips de Breda i Llinars.

El XIV Campionat de resistència terra 50 cc
organitzat pel Motoclub Sant Celoni va tenir
lloc el 15 de novembre al Parc Motor de
Vallgorguina

La Penya Barcelonista
i la UD Pitres presenten els equips

El club organitza un campus
de Nadal
Per a les festes de Nadal, el Club ha organitzat
un campus que consistirà en un Tastet
d’Esports i unes Jornades Tècniques de Futbol
a més d’un espai per fer els deures escolars.
S’hi poden inscriure nenes i nens de 5 a 14
anys. El preu és de 50 euros, i el termini
d’inscripció està obert fins al 18 de desembre
trucant al 665 75 86 11 o al 669 80 37 33
o bé adreçant-se a les oficines del Club de
dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Diumenge 1 de novembre va tenir lloc la
presentació dels equips de futbol de la Penya
Barcelonista Sant Celoni i la UD Pitres. En
total 13 equips de promoció de futbol de
diverses categories, des de l’escola fins al
juvenil, que apleguen més de cent cinquanta
esportistes i la UD Pitres que aplega jugadors
majors d’edat.

599 ciclistes van participar al X BTT
Montnegre organitzada pel Club Ciclista Sant
Celoni el 8 de novembre. Els ciclistes van
poder escollir el circuit de 21 o de 38 km dins
del Parc Natural del Montnegre-Corredor

Cortines motoritzades
pel Pavelló
Durant el mes de novembre s’ha completat
la instal·lació de les cortines motoritzades
al Pavelló d’Esports; la primera fase es van
posar el 2008. D’aquesta manera no només
es guanya en comoditat sinó també en
versatilitat dels usos de l’equipament.
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Habitatge
Canvis legals que afavoreixen el lloguer dels habitatges
MÉS FÀCIL PELS PROPIETARIS
RECUPERAR L’ÚS DEL SEU HABITATGE

El Govern estatal aprova
la modificació de les lleis
d’Enjudiciament Civil i la
Llei d’Arrendaments Urbans
per potenciar el mercat
de lloguer. La llei 19/2009,
de 23 de desembre, de
mesures de foment pel
lloguer d’habitatges i
l’eficiència energètica
dels edificis inclou alguns
aspectes que milloren
l’agilitat dels desnonaments
per falta de pagament i
l’ajuda a situacions d’alta
vulnerabilitat social.

• Els propietaris dels habitatges podran resoldre
el contracte de lloguer, si necessiten l’habitatge
perquè sigui ocupada pels seus fills o pares,
sempre que aquesta possibilitat es faci constar en
el contracte de lloguer
Fins ara, el propietari només podia resoldre
el contracte en el cas que necessités ocupar
l’habitatge per a ús propi.

S’AGILITZEN ELS DESNONAMENTS
• Els judicis per desnonament i les reclamacions
per impagament de rentes, que fins ara es
decidien en judici ordinari, passaran a fer-se en
judici verbal. Més senzill i ràpid
• Amb la nova Llei, la sentència de desnonament
dictada pel jutge serà suficient per l’execució
directa del desnonament.

SERÀ MÉS FÀCIL RECLAMAR LES RENTES
IMPAGADES
MÉS GARANTIES PELS LLOGATERS
• Si després de tres mesos des de l’extinció del
contracte, la propietat o els seus familiars no han
ocupat l’habitatge:
- El llogater tindrà dret d’ús i podrà gaudir de
l’habitatge llogat per un nou període de 5 anys,
respectant les condicions contractuals existents.
- El llogater rebrà una indemnització per les
despeses que li hagi suposat el desallotjament,
o una quantitat igual a l’import de la renta pels
anys que queden fins a complir cinc.

• Es podrà reclamar per l’impagament d’una
renta, un mes després d’haver-se produït.
Fins ara el termini era de dos mesos
• El propietari que reclami les rentes impagades
cobrarà, quan hi hagi sentència, no només
les que deu el llogater abans de la reclamació,
sinó també les posteriors a la presentació de la
demanda judicial.
Actualment només s’està obligat a abonar les
rentes no pagades fins la interposició de la
demanda.

Tots els municipis del Baix Montseny s’adhereixen a l’Oficina d’Habitatge
L’Ajuntament de Sant Celoni té en funcionament des de l’any 2007
l’Oficina Local d’Habitatge, situada al Safareig, que ofereix els
serveis d’informació, assessorament i tramitació sobre habitatge,
en matèria de borsa d’habitatge de lloguer social i jove, ajuts al
pagament del lloguer, rehabilitació d’habitatges i edificis i al control
de l’habitabilitat. Des d’aquesta oficina no només s’atén a la
població celonina sinó també a qualsevol persona dels municipis
del Baix Montseny.
El dia 26 de maig passat es va signar un conveni de col·laboració
per compartir els serveis de l’Oficina amb els ajuntaments de
Llinars del Vallès i Santa Maria de Palautordera i es va constituir
l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny. La seu continua estant
a Sant Celoni i a Llinars i a Palautordera es disposa d’un Punt
d’Informació de l’Habitatge.
Durant aquesta tardor els ajuntaments de Campins, Gualba,
Hostalric, Riells i Viabrea, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de
Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i de Vilalba
Sasserra han tramès l’aprovació per adherir-se a l’Oficina i Fogars
de Montclús ha manifestat la seva voluntat de fer-ho ben aviat.
Això vol dir que partir d’ara, tots aquests municipis disposaran
d’espais informatius sobre habitatge als seus ajuntaments i del
suport tècnic de l’Oficina.

Més informació a l’Oficina Local d’Habitatge al web

www.santceloni.cat/habitatge
HORARI d’atenció presencial al Safareig
dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h, dimarts i dijous de 17 a 19 h
habitatge@santceloni.cat
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Família

Subvencions
Ajuts

Terminis

Qui ho pot demanar

Tramitació

Ajut mensual de 90 euros per els alumnes
de les escoles bressol privades del municipi

Curs
2009 - 2010

Families amb fills/es de 0-3 anys matriculats a
les escoles bressol La Caseta del Bosc i Escola
Pascual

OAC

Infants de 4 a 12 anys

www.t-12.cat - Servicaixa - Estanc
Centre d’atenció al client de la xarxa
de transport públic

Indefinit

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 oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Indefinit

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

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

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

Indefinit

Persones amb problemes de dependència
vinculats a la mobilitat

Àrea de Comunitat
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Programa “Noces d’Or”

Indefinit

Matrimonis que celebren els 50è aniversari de
casament

OAC
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Descodificadors TDT

Indefinit

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

Oficina 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
Oficina Local d’Habitatge

Transport públic gratuït per a nens i nenes
de 4 a 12 anys

Sol·licitud i revisió de grau de disminució

Habitatge

Gent
gran

Autonomia
personal
i atenció a la
dependència

Sol·licitud del títol de família nombrosa

Indefinit
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Tecnologies de laEn
informació
Habitatge
portada
A Sant Celoni, Internet a preus assequibles
Un centenar de persones ja
en gaudeixen
A Sant Celoni i a la Batllòria es pot gaudir de
connexió a Internet a preus assequibles:
7 euros al mes (1 mega) i 12 euros al mes
(2 megues). Això és possible gràcies al
conveni que l’ajuntament de Sant Celoni
va signar amb l’empresa celRas (Maxen
Technologies S.L) i que actualment ja dóna
servei a un centenar de persones.
Podeu trobar més informació a
www.santceloni.cat/wifi
o www.celras.net
ADSL Sant Celoni
Connexió d’1 i 2 Mb
Preu de 7 i 12 euros/mes
Sense necessitat de telèfon
Pagament instal·lació en 6 mesos

Continua el préstec de portàtils als establiments amb
terrassa
L’ajuntament de Sant Celoni va engegar
aquest estiu el projecte “e-terrasses” que
cedia un ordinador portàtil a tots aquells
locals amb terrassa que ho sol·licitéssim
amb l’objectiu de promoure l’ús de les noves
tecnologies. Des d’aleshores, una desena de
bars disposen d’un netbook i han mostrat
la seva satisfacció davant l’alt nivell d’ús
d’aquests aparells per part de la clientela.

Què és un netbook?
Un netbook és un portàtil de baix cost i
reduïdes dimensions. Aquests equips tenen la
potència justa per a l’ofimàtica i la navegació
per Internet, no estan orientats per a l’edició
digital o per a jocs complexos i no posseeixen
unitat de CD/DVD. Estan especialment
pensats pels segments de població menys
habituats a l’ús d’aquests instruments com
la gent gran i els infants. Per aquest motiu,
utilitzen una interfície gràfica molt senzilla i
intuïtiva.

Tots els establiments amb terrassa que
estiguin interessats en aquest servei, cal
que es posin en contacte amb Secretaria de
l’ajuntament (tel. 93 864 12 11).

Espai Obert
Bocs i Cabres amb el Tió de Nadal
Bocs i Cabres un any més realitza una campanya, amb
l’objectiu de reivindicar, recuperar i potenciar la figura del
Tió de Nadal, com a tradició i senyal d’identitat Nacional.
La campanya engega a causa de la preocupació d’un
augment de la presència del Pare Noel com a personatge
referent a les festes de Nadal (publicitat, mitjans de
comunicació, comerços,...) traient protagonisme a una
festa tan nostrada com la “Cagada del TIÓ”.

Des d’aquí us animem a decorar
les vostres llars, aparadors i
carrers amb Tions. Caga el Tió!!

Campanya de recollida
de joguines de CREU ROJA
Creu Roja recull joguines noves i usades en bon estat per ajudar a les famílies amb
dificultats socioeconòmiques del municipi amb infants fins a 10 anys. Les joguines
s’han de portar a la seu de Creu Roja, a la carretera Vella número 86 de dilluns a
divendres de 9 a 1 i de 4 a 7 de la tarda. Les famílies que vulguin ser beneficiàries
de la campanya s’han d’adreçar a Creu Roja abans del 28 de desembre i aportar un
certificat de convivència. El 5 de gener a la tarda, podran recollir les seves joguines.
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L’Esplai prepara el Nadal
Tothom qui ho vulgui pot passar per les oficines de l’Esplai on us informaran de les
diferents activitats programades per aquest final d’any: el dia 12 celebració del pre
Nadal al Garraf amb un lot nadalenc per tots els socis i sòcies que hi vagin; el 20
sortida a l’Auditori de Barcelona a veure el Ballet de l’exèrcit rus i, el 31, festa de Cap
d’Any a l’Esplai. La Junta agraeix a tothom la col·laboració per tirar endavant tantes
activitats durant tot l’any i us desitja unes bones festes i un millor any.

La Junta

Les tardes de TV3 han passat
per Sant Celoni
La primera setmana de novembre, el programa Divendres, que s’emet cada tarda
per TV3, va instal·lar un plató mòbil a la plaça de la Vila de Sant Celoni. Durant
4 tardes, de dilluns 2 a dijous 5 de novembre, el programa va connectar amb
Sant Celoni des d’on es van fer entrevistes, reportatges, enquestes... per ajudar
als espectadors a conèixer millor el nostre municipi i el Baix Montseny. El ball
de gitanes amb la Colla del Filferro, les patinadores, Punt 7 ràdio, bolets amb el
Trobador de Rovellons, el Racó de Can Faves, entre d’altres, van treure el cap per la
televisió catalana.

Partits polítics

Projecte, programa i emoció.
Un centre de dia i dret a decidir
En el segon volum de les seves memòries, el president Pujol defineix els tres pilars
fonamentals que, segons ell, calen per fer política: Un projecte, un programa –que faci
possible el projecte- i emoció.
Des de CiU tenim un projecte de poble: capital del Baix Montseny, lligat al dia a dia
del país, on la gent que hi viu hi pugui prosperar; tenir-hi, a part de la casa, la feina,
el metge i l’escola dels seus fills i filles. Un poble amable, generós i acollidor i obert al
Montnegre i al Montseny.
Per arribar aquí tenim un programa ambiciós: acabar amb les necessitats històriques
que arrossegava Sant Celoni, gestionar millor els recursos i governar d’una manera més
propera, més amable i escoltant tothom.
Feta l’escola bressol, la Torre de la muralla, el tanatori, el parc d’skate i la urbanització
del turó, entre d’altres. Mentre s’està fent el pont de l’entrada, arreglant Can Ramis,
acabant el pas sota la via i construint el centre d’ocupació i formació del Baix Montseny
–tot això en temps de crisi-. I quan ja tenim clar que disposarem de 100 places de
pàrquing després de 18 anys de moltes promeses i prou, impulsem un Centre de dia
municipal. Un centre de 800 metres quadrats, útil per a 40 persones que, juntament
amb la seu de l’associació neurològica Amics del Baix Montseny, anirà on hi ha ara
l’escola Montcanut.
Tot això per tenir un poble modern, amb oportunitats per a tothom, del que els
celonins i celonines n’estiguin orgullosos i se’n sentin responsables. Responsables de
tot el que hi passa i de tothom que hi viu. I del que ens envolta, prenent-hi part.
Creiem que fent un Sant Celoni millor contribuïm a fer el nostre país més just, més
ric i més lliure. El programa i el projecte al servei de l’emoció. Per això defensem
que al poble se li pugui preguntar. I ens preocupa que els socialistes i populars vulguin
impedir-ho. Per això vam donar suport polític a la plataforma d’entitats que organitza
una consulta a Sant Celoni i la Batllòria. I ens preocupa que hi hagi regidors de
l’ajuntament que hagin intentat impedir-ho. Per això us demanem que el dia 13 de
desembre aneu a votar: perquè som una nació i volem decidir.

El Ple municipal del 5 de novembre va aprovar una modificació de crèdit
per als pressupostos prorrogats del 2008 amb els vots favorables de
CiU i PSC-PSOE. Des de la CUP hi vam votar en contra perquè pensem
que anar tirant amb modificacions de crèdit sense proposar uns nous
pressupostos no és res més que un subterfugi per tirar endavant uns
pressupostos que al seu dia el Ple municipal no va aprovar (abril 2009).
La CUP aposta fermament per l’aprovació sencera i unitària dels
pressupostos, com la resta de municipis, ja que és la forma idònia
per planificar les prioritats i polítiques de l’activitat municipal
durant tot l’any.
A causa de la situació d’estancament provocada per la no aprovació
dels pressupostos, des de la CUP vam elaborar un document d’esmenes
(vegeu-lo a la nostra web) en què fèiem especial èmfasi en les necessitats
socials i educatives, amb l’objectiu que s’incorporessin a la proposta de
pressupostos. Al final aquestes propostes no s’hi van incorporar, per
falta de voluntat d’executar-les per part de l’equip de Govern, i perquè
aquest ja tenia la vista posada a fer modificacions de crèdit en veure
que els ingressos municipals queien en picat i no podrien aplicar la seva
proposta de pressupostos per al 2009. Tot i això, des de la CUP vam
tornar a convidar l’equip de Govern a asseure’ns al voltant d’una taula
per negociar seriosament les propostes que vam elaborar. A veure què
passa.
CUP Sant Celoni
www.santceloni.cup.cat

santceloni@cup.cat

Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni

Les modificacions de crèdit: el subterfugi de CiU per no
aprovar sencers els pressupostos

santceloni@ciu.info

Davant les paradoxes que vindran

L’aparcament soterrat: la darrera capitulació

La ciutadania políticament madura i responsable de Sant Celoni i la Batllòria ja
s’haurà pronunciat en la consulta popular sobre la independència, o serà a punt de
fer-ho, quan es publiqui aquest article. Com constata molt senzillament el preàmbul
de l’Estatut del 2006, el poble català defineix Catalunya com una nació.

En ple inici de la campanya de Nadal s’evidencia -més si cap- la importància del comerç de
proximitat com a sector estratègic impulsor i dinamitzador de l’activitat econòmica
local. Per això les administracions públiques han d’impulsar una política de promoció
econòmica coherent i ferma en què, sense oblidar altres tipus de comerç, tingui especial
cura dels petits i mitjans establiments. El comerç és i ha de ser un element cohesionador,
una activitat que doni vida al centre urbà, recuperi espais i ens doti de nous d’indrets no
sols per a la compra, sinó també per a l’esbarjo i el passeig i que contribueixi a donar la
millor imatge del nostre poble.

Si la convocatòria del 13 de setembre a Arenys de Munt va merèixer tant de ressò
mediàtic i se li va reconèixer tant de valor simbòlic, la suma de consultes locals
organitzades des del costat associatiu en més de 130 municipis el 13 de desembre
haurà de merèixer un reflex i una transcendència molt superiors en el conjunt de la
nació catalana i també internacionalment. Nosaltres no tenim cap més arma que
la paraula i la fermesa, però són raons prou tossudes per aconseguir enderrocar
el mur invisible que converteix l’estat espanyol en una presó de pobles. D’ençà
de les mobilitzacions exigint el dret de decidir, la voluntat popular s’ha situat molt
per davant d’una legislació i d’unes institucions d’autogovern que cada cop són
més obsoletes. Amb tot, mentre els activistes van assajant les pròximes jugades
que han de fer escac als oponents de la independència, cal seguir aprofitant
el marge de maniobra que permet l’actual status quo. Fins i tot -a falta d’una
tàctica de resultats més ràpids i efectius- cal continuar recorrent als procediments
convencionals i esperar que es vagi consolidant al Parlament una majoria de
diputats favorable a l’emancipació nacional. Això només serà possible a partir de
la generalització d’una nova actitud política basada en la dignitat, en comptes
de les corrupteles, en la capacitat d’esforç, en comptes de la comoditat, i en la
solidaritat patriòtica, en comptes dels individualismes estèrils. Esperem que un
dia, com el ginebrí Jean-Jacques Rousseau, puguem agrair als honorables polítics
del nostre país el grau de llibertat en què viu el poble sobirà.
Secció local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria
santceloni@esquerra.org

El govern municipal, però, sembla estar consolidant una política dubitativa, també en
matèria comercial. En un moment de debilitat marcat per la crisi econòmica, Sant Celoni veu
amb preocupació la passivitat del govern de CiU, la paralització de noves actuacions i
l’endaderriment de les ja previstes, amb l’única excepció de les obres totalment finançades
pel Govern central mitjançant el Plan E (Edifici del Sax Sala, el Centre de Dia, etc). La
construcció del pàrquing soterrat no és sinó la darrera capitulació d’aquest govern
municipal. Es talla, així, una iniciativa sorgida dels mateixos comerciants, es renuncia als
preacords –i negociacions- de finançament extern, s’aparca una iniciativa privada amb què
s’anava a crear una empresa celonina per a la seva gestió i, així, es frustra un interessant
acord entre Unió de Botiguers, Ajuntament de Sant Celoni, Generalitat de Catalunya i
Caixa Manlleu per a la seva construcció.
Ara ja fa més d’un any que des de diferents cercles es ve denunciant la manca d’interès
del govern municipal en la construcció de l’aparcament soterrat. De fet cal dir que
l’Ajuntament va “desbancar” el sector privat d’aquesta iniciativa anunciant que seria ell
com a Administració Pública qui s’encarregaria de la construcció de l’aparcament i, per
això, va anunciar als quatre vents la creació d’una empresa pública per fer aparcament i
habitatge social que, per cert, també està aturada. I tot això perquè ara, “de sobte”, en
justifiquen la paràlisi per “la mala sort d’entrar en aquest moment de crisi” i, per
acabar-ho d’adobar, plantegen com a “alternativa” la construcció d’un aparcament de
100 places on hi ha el dipòsit de la Salle... L’únic problema és que l’inici de les obres no es
produirà fins que es posi en marxa la potabilitzadora de Can Sans... una nova obra que
no seria estrany veure com es retarda convenientment i, amb ella, el nou aparcament
“pedaç”... I bé, continuarem llavors sentint nous arguments que intentaran explicar a la
població els motius sempre aliens de la inacció del govern municipal. En resum: paràlisi.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat
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AGENDA

Exposicions

Divendres, 11 de desembre
10 anys! Biblioteca l’Escorxador
Concert: Taima Tesao
(Toni Xuclà - Laura Guiteras)
A 2/4 de 9 del vespre
A la Biblioteca l’Escorxador

RECTORIA VELLA
19 de desembre - 17 de gener

Núria Rossell
Darrere les paraules
Pintura

Dissabte, 12 de desembre
Música clàssica: Un tast de cordes
A les 10 del vespre
A la Sala gran de l’Ateneu

Inauguració: dissabte 19 de desembre a les 7 del vespre
Horari:
Dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre,
dilluns tancat. Diumenges i festius de
2/4 de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 del
vespre
Dies de Nadal i Cap d’Any tancat

Diumenge, 13 de desembre
Gòsol-Tuixén i Tuixén-Gòsol
GR 107: “Camí dels Bons Homes” + GR 150
A 2/4 de 7 del matí
A la Plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Visita comentada a càrrec de Núria
Rossell i mostra dels llibres d’artista
dissabte 9 de gner a les 7 del vespre

Consulta popular sobre la independència
Sant Celoni i la Batllòria decideixen
A partir de les 9 del matí
A tots els punts del municipi habilitats per
efectuar la votació
Durada: El dia 13 de desembre de 9 a 20 h.

CAN RAMIS

Organitza: Plataforma organitzadora de la consulta popular sobre
la independència dels Països Catalans

19 de desmbre - 10 de gener
Imma Subirà. Molt d’amor.
Pintura, fotografia i poesia

Concert i ball, amb l’Orquestra Montgrins
A les 6 de la tarda
A la Sala gran de l’Ateneu
Preu: 7 euros

Inauguració: dissabte 19 de desembre a les 6 de la tarda

Divendres, 18 de desembre
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
Dies de Nadal i Cap d’Any tancat

Taller de Nadal: fem tions i postals
A les 4 de la tarda
A la Biblioteca de la BatllÚria

En aquesta exposició es vendran
dues revistes relacionades amb l’obra
presentada, els diners que es recullin
es destinaran a Creu Roja.

10 anys! Biblioteca l’Escorxador
Taller familiar de creació d’instruments
musicals amb materials reciclats
A les 6 de la tarda
A la Biblioteca l’Escorxador
10 anys! Biblioteca l’Escorxador
Nit de lletres: La dona trencada,
de Simone de Beauvoir
A les 9 del vespre
A l’Hotel Suís
Nit de salsa: exhibició i ball a l’Ateneu
A les 10 del vespre
A la Sala petita de l’Ateneu
Preu: 5 euros

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Organitza: Club de ball Celodance
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Febrer 2010
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Organitza: Esplai Casal de la Gent Gran

Inauguració Exposició:
Molt d’amor, d’Imma Subirà
A les 6 de la tarda
A Can Ramis
Inauguració Exposició:
Darrere les paraules, de Núria Rossell
A les 7 de la tarda
A la Rectoria Vella
I Roda d’autors Ciutat de Sant Celoni
A les 10 del vespre
A la Sala gran de l’Ateneu
Preu: 5 euros

Diumenge, 20 de desembre
Tradicional pujada del Pessebre a Les Agudes
A 2/4 de 9 del matí
A la Pl. Comte del Montseny
Cantada de nadales,
a càrrec de la Coral Briançó
A 2/4 d’1 del migdia
A l’Església parroquial Sant Martí

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

Passejada per la ruta Quico Sabaté
A les 10 del matí
Al Cementiri de Sant Celoni

Dissabte, 26 de desembre

Acte d’homenatge al guerriller
A 3/4 de 12 del migdia
Al Carrer Major (davant col·legi La Salle)

Cantada de Sant Esteve
Alumnes de l’Escola Municipal de Música
A les 12 del migdia
A la Sala gran de l’Ateneu
Teatre: Els pastorets, a càrrec de Rebrot Teatre
A les 6 de la tarda
A la Sala gran de l’Ateneu

Diumenge, 27 de desembre
Teatre: Els pastorets, a càrrec de Rebrot Teatre
A les 6 de la tarda
A la Sala gran de l’Ateneu

Dilluns, 28 de desembre
Cinema: Cars, de Disney/Pixar
A les 5 de la tarda
A la Sala petita de l’Ateneu

Dijous, 31 de desembre
L’Home dels Nassos
Durant tot el dia

Pels carrers de la vila

Cap d’any 2010
A 2/4 d’1 de la matinada
Al Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 5 euros

Dissabte, 2 de gener
Arribada del Carter Reial
A les 6 de la tarda
A la Plaça de la Vila
Durada: fins a les 8 del vespre
Concert líric
A les 6 de la tarda
A la Sala gran de l’Ateneu
Preu: 5 euros
Organitza: Societat Ateneu

Diumenge, 3 de gener

Concert: Jove Orquestra Nacional de Catalunya
A les 7 de la tarda
A la Sala gran de l’Ateneu
Preu: 3 euros

Cantada de nadales
A les 6 de la tarda
A la Sala petita de l’Ateneu

Dissabte, 9 de gener

Organitza: Comissió 50 anys Quico Sabaté

10 anys! Biblioteca l’Escorxador
Hora del conte: Contes del cistell de Nadal
A 2/4 de 12 del migdia
A la Biblioteca l’Escorxador
Dinar de Nadal
A les 12 del migdia
Al Pavelló Municipal d’Esports

Concert: Manel
A les 11 de la nit
A la Sala gran de l’Ateneu

Organitza: Ass. Dansa Espiritual del Ventre i Escola Maishadansa

Recollida de les cartes per els Reis d’Orient
A les 6 de la tarda
A la Torre de la Força

Organitza: CESC

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

Dansa: Sueños, amb Alba Hayal
A 2/4 de 8 del vespre
A la Sala gran de l’Ateneu
Preu: gratuït

Dissabte, 19 de desembre

Organitza: Creu Roja

Gener 2010

Cinema: Mamma mia, de Phyllida Lloyd
A les 6 de la tarda
A la Sala petita de l’Ateneu
Preu: gratuït

Organitza: AMPA de l’Escola Municipal de Música

Dilluns, 4 de gener
Cinema infantil: Ratatouille, de Disney/Pixar
A les 5 de la tarda
A la Sala petita de l’Ateneu

Organitza: Comissió 50 anys Quico Sabaté

Dinar popular
50 anys Quico Sabaté
A les 2 del migdia
A la Sala petita de l’Ateneu
Organitza: Comissió 50 anys Quico Sabaté

Visita comentada de l’exposició
Darrere les paraules, de Núria Rossell
A les 7 del vespre A la Rectoria Vella
Session’s, amb Batalla Final +
Canívales Podridos + grup convidat
A les 11 de la nit
A la Sala petita de l’Ateneu

Diumenge, 10 de gener
Diada sardanista
Ballada de sardanes i Concert de Reis
A les 12 del migdia
A la Plaça Comte del Montseny
Preu: 6 euros
Organitza: Agrupació Sardanista Baix Montseny

Divendres, 15 de gener
Nit de lletres: No i jo, de Delphine de Vigan
Tertúlia literària conduïda per Joan Mañas
A les 9 del vespre
A l’Hotel Suís

Diumenge, 17 de gener
Cinema: Balzac y la joven costurera china,
de Dai Sijie
A les 6 de la tarda
A la Sala petita de l’Ateneu
Preu: gratuït

Dissabte, 23 de gener
Hora del conte: Contes il·lustrats i taller
familiar, amb Blanca Martí
A 2/4 de 12 del migdia
A la Biblioteca l’Escorxador
Sopar de Germanor
Festa de Sant Antoni Abad
A 2/4 de 10 del vespre
Session’s: Prou + Elèctric Fly Killers
+ grup convidat
A les 11 de la nit
A la Sala petita de l’Ateneu

Diumenge, 24 de gener

Recollida de les cartes per els Reis d’Orient
A les 6 de la tarda
A la Torre de la Força
Durada: fins a les 8 del vespre

Concentració del bestiar
Festa de Sant Antoni Abat
A les 10 del matí
Al CME Sot de les Granotes

Dimarts, 5 de gener

Missa i benedicció del bestiar
Festa de Sant Antoni Abat
A 2/4 de 12 del migdia
A l’Església parroquial Sant Martí

Ofrena floral a la tomba de Quico Sabaté
A les 10 del matí
Al Cementiri de Sant Celoni
Organitza: Comissió 50 anys Quico Sabaté

Diumenge, 7 de febrer

Cavalcada dels Reis d’Orient
A les 6 de la tarda
A la Plaça Comte del Montseny

Cinema: Slumdog millionaire, de Danny Boyle
A les 6 de la tarda
A la Sala petita de l’Ateneu
Preu: gratuït

Divendres, 8 de gener
Presentació del llibre Tren correu 1104,
de Joan Ventura
A 2/4 de 8 del vespre
A la Llibreria els 4 Gats
Organitza: Comissió 50 anys Quico Sabaté

Més informació a
www.santceloni.cat

