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2011: Centenari del naixement
del fill predilecte Rafael Ferrer

En portada
Sant Celoni celebra
l’any Rafael Ferrer

EDITORIAL
Francesc Deulofeu
Alcalde

Nadal transformador
Encara sort que les llums de Nadal absorbeixen
una mica aquest fred gèlid d’hivern. I que Sant
Celoni segueix vivíssim per combatre’l. Obrim
l’Informatiu de desembre amb el centenari del
naixament d’un fill predilecte de Sant Celoni que
des del municipi va fer viatjar el seu art musical
arreu del país i més enllà, amb una visió ferma
de la sardana, però tant versàtil com per musicar bandes sonores de pel·lícules i fins dibuixos
animats. Enceta la commemoració d’aquest any
Rafael Ferrer el concert de la Cobla Sant Jordi i
Ciutat de Barcelona el proper 2 de gener i segueix
amb un munt d’activitats programades per diverses entitats que han volgut retre-li homenatge,
fer recordar la seva vàlua i mostrar agraïment
col·lectiu.
Altres temes transformadors que recull aquest
butlletí són el concurs per la redacció del projecte
constructiu del Museu del Bosc, que va prenent
forma amb passes fermes; les xifres del primer
mig any d’obertura de l’oficina de turisme, sorprenents! o les 342 ajudes al lloguer per a joves gestionades des de la posada en marxa de l’oficina
d’habitatge. I també totes les activitats de Nadal,
encapçalades pels comerços, que fan pinya i ens
ofereixen el millor de sí mateixos i els actes de la
Marató, liderats pel col·lectiu 08470.

SUMARI

Ja som a Nadal, i a més de l’època més familiar i
de recolliment de tot l’any, és també l’època més
solidària. Ens cal cultivar un sentiment solidari
lluny de la caritat o la benevolència, basat en la
responsabilitat que comporta el sentiment de pertinença a una mateixa comunitat, el món, que no
serà lliure ni just del tot fins que totes les persones
que l’habiten ho siguin. Tens mil oportunitats per
contribuir-hi: el recapte d’aliments, la Marató de
TV3, la recollida de joguines,... Cada un d’aquest
gest també fa Sant Celoni més gran. Bon Nadal!
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Durant l’any 2011, l’ajuntament en col·laboració amb diferents entitats
del municipi promouen diferents actes per commemorar el centenari
del naixement de Rafael Ferrer Fitó. El programa s’inicia el dia 2 de gener amb la presentació del CD i un concert commemoratiu amb la Cobla
Sant Jordi Ciutat de Barcelona i es clourà un any després amb un concert de Nadal de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya.
La vida de Rafael Ferrer va estar sempre vinculada a la música i a Sant
Celoni. Durant la seva trajectòria professional va combinar de manera
excel·lent la creació amb la divulgació i la pedagogia musical: violinista, compositor, director d’orquestra, programes de música a diferents
mitjans de comunicació...
Sant Celoni ha fet diferents actes de reconeixement: per exemple, l’any
1962, l’Ajuntament el va nomenar fill predilecte de la vila i l’any 1983 es
va donar el seu nom a la plaça que envolta la capella de Sant Ponç.

Qui era Rafael Ferrer?
Destacat violinista, director d’orquestra, compositor i pedagog, va néixer a Sant Celoni
el 22 de maig de 1911, i va morir a Barcelona el 1988.
El seu pare, Josep Ferrer i Torres (Perelada, 1878-Sant Celoni, 1952) era un gran instrumentista de fiscorn i compositor. Havia format part de La Principal de Perelada i d’Els
Fatxendes de Sabadell, i el 1918 va venir a Sant Celoni per fundar l’orquestra La Lira,
en la qual també hi va participar el seu germà Andreu com a contrabaix. Josep i Andreu
es van establir a la vila, on van formar les seves famílies, unes nissagues que han jugat
un paper important en el camp musical. Josep Ferrer es va casar amb Marina Fitó Casadevall, de Santa Maria de Palautordera, i van tenir una botiga de queviures a la carretera
Vella, a can Quadres.
De ben petit, la primera formació de Rafael va ser amb el seu pare i els músics de La
Lira (Emili Figueras i Joan Castillo), orquestra en la qual també va tocar de ben jovenet.
Va anar a classes particulars amb Eduard Toldrà, i també va ser deixeble d’aquest mestre, de Lluís Millet i d’Enric Morera a l’Escola Municipal de Música de Barcelona. Amb
quinze anys va acabar els estudis de violí i va fer el primer concert a l’Ateneu de Sant
Celoni, interpretant la Xacona de J. S. Bach.
El 1929 va obtenir el premi Parramon per a violinistes joves i va començar a fer concerts a diferents localitats. L’octubre de 1930 es va instal·lar definitivament a Barcelona
i poc després, el 1931, va entrar a formar part de l’Orquestra Pau Casals, dirigida
per l’insigne mestre, durant dues temporades. La va deixar per fer el servei militar a
Barcelona, època en què tocava el violí les tardes i les nits al teatre Tívoli. El 1933 va
entrar a l’orquestra de Ràdio Associació. Aquests també són els anys en els quals va formar part del Quintet Català, que més endavant
va ser quartet, de l’Agrupació de Cambra dirigida
per Eduard Toldrà, i del trio anomenat Pro Arte.
Des de 1934, i abans d’esclatar la Guerra Civil, va
ser professor auxiliar de violí del Conservatori
Superior de Música de Barcelona, i feia les suplències de Toldrà com a violinista en alguns concerts.
Després de patir la duresa de la guerra, va conèixer a Sant Celoni la seva futura esposa, Teresa
Coch Martí, una barcelonina que passava temporades a la vila perquè la seva tia regentava
l’Hotel Suís. La postguerra també va ser difícil,
i va haver de fer de violinista al Ritz. L’orquestra
tocava quan la gent menjava i en el ball de nit. Al
final va deixar aquesta feina tan poc creativa per
fer d’oficinista durant dos anys, sort que el 1943
el director Eduard Toldrà va començar els tràmits

dirigir ocasionalment moltes altres formacions, com l’Orquestra Simfònica de Barcelona,
la Nacional de Madrid, la Municipal de València, la Simfònica de Bilbao, la Societat de Concerts del Conservatori de París... També va començar a treballar per a cases discogràfiques
fent arranjaments o dirigint orquestres per a
gravacions, obres que, de vegades, va signar
amb pseudònims com F. Delta. Entre d’altres,
va gravar una sèrie de discos de sarsueles
amb l’Orquestra Simfònica Espanyola en els
anys cinquanta. El 1959 José Tamayo va crear
la Compañia Lírica Amadeo Vives, dedicada
a la interpretació de sarsueles, i Rafael Ferrer
n’era el director musical. La companyia va fer
representacions arreu de l’Estat. Des de 1941
va composar música per a curts d’animació
per encàrrec dels estudis Dibujos Animados
Chamartín, acabats de fundar a Barcelona.
Fins i tot va fer algunes bandes sonores per a
llarg metratges de realitzadors joves.

per crear l’Orquestra Municipal de Barcelona,
en la qual Rafael Ferrer va obtenir la plaça
de violí primer, i que es va presentar al Palau
de la Música el 1944. Ferrer va ser concertino
i sotsdirector de l’Orquestra Municipal de
Barcelona entre 1944 i 1962, i director interí
(1962-1967), després de la mort de Toldrà.
El 1949 es va crear l’emissora de Radio
Nacional a Barcelona, i Rafael Ferrer es va
fer càrrec de la seva Orquestra de Cambra,
amb la qual feien un concert cada quinze dies.
Va ser cap de programes musicals i assessor
d’aquesta ràdio entre 1949 i 1976. A més de
l’orquestra de Radio Nacional de España, va

L’octubre de 1967 es va crear l’Orquestra
Ciutat de Barcelona, de la qual en va ser
sotsdirector (1967-1978). Bon pedagog, cal
destacar la seva tasca com a catedràtic de
Música de Cambra del Conservatori Municipal
de Música de Barcelona (1969-1981). També
va fer programes de divulgació musical a TVE,
com Música en la intimidad, Grandes Intérpretes o Atril.
Entre les seves obres cal assenyalar el Concert
en si menor per a violí i orquestra (1950), la
Suite mediterrània núm. 1 (1951), la suite
per a cor mixt i orquestra Una nit de Nadal
(1960), o la composició per a veus i orquestra
La tarde, la noche y el amanecer, que va rebre

el Premi Italià de la RAI el 1962. També va
escriure 29 sardanes i 8 peces musicals per
a cobla. Un altre mèrit de Rafael Ferrer van
ser els treballs d’orquestració fets amb obres
d’Albeniz, Vives i, sobretot, Enric Granados.
De les composicions d’aquest darrer s’ha de
destacar la versió orquestral que va fer Ferrer
de les Danzas españolas (1966).

Vinculació amb Sant Celoni
Rafael Ferrer va estar sempre vinculat al poble
on va néixer. Passava tots els estius a can Quadres amb la seva família i, quan es va retirar,
va decidir de venir a viure a cal Faïno, la casa
que va comprar al carrer Major. A Sant Celoni
ha estat objecte de diversos actes de reconeixement. El setembre de 1945 es va fer a
l’Ateneu un concert d’homenatge a Rafael
Ferrer i Josep Domènech Agell, a càrrec de
l’Orquestra Municipal de Barcelona dirigida
per Eduard Toldrà. El 8 de setembre de 1962
l’Ajuntament el va nomenar fill predilecte
de la vila, i en l’acte va dirigir un concert de
la citada orquestra. El consistori també va
editar el 1975 la monografia d’Eugeni Molero
Rafael Ferrer, mig segle de vida musical, que
va obtenir el Premi St. Salony 1974. El darrer
acte que va comptar amb la seva presència
va ser el gener de 1983, quan se li va retre
un homenatge entranyable, i es va donar
el seu nom a la plaça que envolta la capella
de Sant Ponç. Finalment cal destacar l’edició
del CD Sardanes de Rafael Ferrer, l’any 1997,
amb el suport de l’Agrupació Sardanista Baix
Montseny i l’Ajuntament.

Un any ple d’actes!
L’Agrupació Sardanista Baix Montseny, la Colla del Ferro del Ball de Gitanes, la Coral Briançó,
l’AMPA de l’Escola de Música i l’Ajuntament proposen actes per a tots el públics

2 de gener Concert de Reis amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Presentació del CD Rafael Ferrer a l’Ateneu
6 de març Ball de Gitanes amb una sardana tocada per la Jazzband i La Principal del Ferro
15 de març Actuem per les escoles del municipi a l’Ateneu
22 de març Setmana a la carta a l’Escola de Música
29 d’abril Cloenda del curs de sardanes a la plaça de la Vila
maig Concert extraordinari a l’Ateneu
maig Exposició sobre Rafael Ferrer i la Lira a la Rectoria Vella
19 de juny Concert dels cors de l’Escola de Música i la Coral Briançó a l’Ateneu
17 de juliol Aplec de la Sardana
octubre Dins la programació Entrefestes, concert dedicat a Rafael Ferrer i contemporanis a l’Ateneu
oct/nov Música comentada sobre Rafael Ferrer i músics catalans de la postguerra a l’Ateneu
novembre Santa Cecília a l’Escola de Música
desembre Concert de Sant Esteve a l’Ateneu
1 de gener de 2012 Concert de Nadal extraordinari per part de la JONC a l’Ateneu
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Cultura
En portada
Festes de Sant Martí
Sant Celoni va celebrar les festes de Sant Martí amb molt bona participació a
tots els actes programats. La commemoració del 150è aniversari de l’arribada
del ferrocarril al municipi amb una xerrada i una exposició a la Rectoria Vella va
donar la nota diferencial a les festes.

Mercat de l’intercanvi
Al llarg de tot el dissabte al matí el carrer
Anselm Clavé es va convertir en un bon mercat
de l’intercanvi on, grans i petits, van passejar i
canviar tot allò que van voler.

Fira artesana
La Fira Artesana ja és una tradició de les
Festes de Sant Martí de Sant Celoni. Tot el cap
de setmana vam veure com es feia pa, com
treballaven el ferro o com funcionava el torn per
a fer figures de fang, entre les paradetes dels
artesans.

Geganters a Santiago
El passi i xerrada de la Colla dels Geganters
que tractava del camí de Santiago que van fer
els nostres gegants aquest estiu va ser un acte
molt emotiu que va omplir de gom a gom la
sala petita de l’Ateneu.

Animació Infantil La Tresca i la Verdesca
Després del Cercavila de Gegants, tothom qui
ho va desitjar va poder fer-se passar el fred,
cantant, saltant i ballant amb La Tresca i la
Verdesca.

Amics de les Arts
A la nit, la Sala Gran del Teatre Ateneu va quedar
plena de gom a gom per gaudir del concert
dels Amics de les Arts. En acabar, el DJ Aleix ens
esperava a la Sala Petita per acabar la nit amb la
millor música de tots els temps.

Concurs d’all i oli
Diumenge al matí, just abans de l’esmorzar
popular, es va celebrar el XXVI concurs d’all
i oli. A continuació, torrades amb tomàquet,
botifarra i bolets per agafar forces per
continuar amb les Festes de Sant Martí 2011.

Festa Major d’Hivern de la Batllòria
Del 17 al 19 de desembre tindrà lloc la Festa Major d’hivern de la Batllòria i entitats, Consell de Poble i
ajuntament han treballat plegats per oferir un programa d’activitats ben diverses.
Una novetat important és que des de fa alguns mesos la Batllòria gaudeix d’escola nova i aprofitant la festa
major es farà una jornada de portes obertes el dissabte 18 de desembre, al matí. Així mateix, durant aquests
dies de festa a l’escola s’hi han programat un seguit d’activitats: l’hora del conte, animació infantil, sardanes
i el vermut popular. El mateix dissabte a la plaça de l’Església es durà a terme la 2a Fira Nadalenca de
l’Esperança que acollirà parades nadalenques i activitats de les entitats de la Batllòria i Sant Celoni. S’hi podrà
trobar des de plantes, regals i neules fins a tómboles, escudellades i activitats d’aventura...
L’envelat forma part de l’altre eix principal, on s’hi programarà ball d’orquestra les tres nits seguides: el
divendres 17 amb una nit Jove amb l’Orquestra Montecarlo, l’endemà Ball de Festa Major amb l’Orquestra Els
Màgics i finalment, Concert i Ball amb l’Orquestra Selvatana.
Molt bona Festa Major!

Podeu consultar el programa a www.santceloni.cat/labatlloria

4

Dos nous
projectes per
seguir millorant l’èxit
educatiu
Des de fa 4 cursos Sant Celoni compta amb
el Pla Educatiu d’Entorn que té tres objectius
bàsics: contribuir a la millora de l’èxit educatiu
de tots els nois i noies; promoure la cohesió
social i afavorir el treball i l’aprenentatge en
xarxa entre els centres educatius i els diferents
agents de l’entorn. En el marc d’aquest pla,
se situen 2 projectes adreçats a millorar l’èxit
educatiu dels nois i noies de Sant Celoni: els
tallers d’estudi assistit i la mediateca a l’escola
La Tordera.

Presentació
de la zona
educativa del
Baix Montseny
L’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu
i representants del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya van presentar
el 17 de novembre la zona educativa del
Vallès Oriental Nord/Baix Montseny, en un
acte a Sax Sala. Es va presentar als alcaldes,
regidors i tècnics municipals i a continuació
a tots els directors dels centres educatius
públics i concertats de la zona.
La zona educativa té per objectiu aconseguir
l’èxit escolar, reduir l’abandonament escolar,
garantir l’equitat, la inclusió i la cohesió social
i millorar l’eficiència en la gestió. Per assolir
aquests objectius es desenvoluparà una pla
de treball que concretarà accions.

130 escolars participen als
tallers d’estudi assistit

El Centre Cívic
les Casetes, un
equipament de
referència a la
Batllòria
El Centre Cívic les Casetes ha esdevingut un
equipament de referència a la Batllòria que
no ha parat de créixer en oferta d’activitats
i projectes per a totes les franges d’edat.
Durant el matí acull l’Oficina d’Atenció
Ciutadana per apropar l’administració i els
seus tràmits als batlloriencs i batllorienques
i, a la tarda, els joves hi tenen un espai de
trobada i de connexió a Internet i els més
grans hi fan activitats de formació permanent,
tallers, reunions d’entitats... A més és la seu
del Patronat de la Vellesa de la Batllòria.
El Centre Cívic les Casetes està obert a
tothom. Si encara no el coneixes, visita’ns!

Prop de 130 infants i joves de tots els centres
educatius del municipi gaudeixen dels tallers
d’estudi assistits. Es tracta d’una acció
positiva que vol proporcionar a l’alumnat que
hi participa unes condicions que l’ajudin al
seguiment del currículum escolar. L’objectiu
d’aquests tallers és promoure en l’alumnat:
- L’adquisició d’hàbits d’organització i
constància en el treball
- L’aprenentatge de tècniques d’estudi
- La millora de les habilitats i actituds
associades a la lectura i a l’escriptura

L’alcalde Francesc Deulofeu, el director dels
serveis territorials del Departament d’Educació,
Josep M. Fernández, la directora de la zona
educativa, Neus Ollé i el cap adjunt d’inspecció,
Josep Ferrer.

A la tarda, les Casetes acull activitats de
formació permanent i tallers per adults i és
espai de trobada i connexió a internet per als
més joves

- La millora de les habilitats i actituds
associades a la resolució de problemes
- l’adquisició d’habilitats relacionades amb
la resolució de conflictes amb ells altres
alumnes o amb els professors.

Mediateca a l’escola La
Tordera oberta al barri
L’escola La Tordera obre els dimarts, dimecres
i dijous de 17 a 18.30 h l’espai de mediateca
(aula d’informàtica + biblioteca) al barri
perquè tothom que vulgui pugui utilitzar
l’espai per consultar Internet, fer treballs en
grup...
Aquestes actuacions es financen a través del
programa PROA del Ministerio de Educación
y Ciencia i del Pla Educatiu d’Entorn, finançat
conjuntament pel Departament d’Educació de
la Generalitat i l’Ajuntament de Sant Celoni.

La 3a edició de la
Mostra d’Entitats es
comença a moure!
La Mostra d’Entitats 2011 programada pel 28 de maig ja es comença a moure.
Totes les entitats que tinguin interès de participar-hi poden emplenar el
formulari d’inscripció que trobaran a la web municipal santceloni.cat. Si es vol
més informació es pot trametre un missatge a cultura@santceloni.cat o trucar al telèfon de
l’àrea de Cultura 93 864 12 13.
Sant Celoni és una localitat on les entitat hi tenen un lloc molt destacat, amb un teixit
associatiu molt extens i divers. L’objectiu de la Mostra és donar a conèixer a la població
la totalitat entitats que configuren el ric teixit associatiu celoní i les activitats que
desenvolupen. A més a més, es crea un espai comú, afavorint la comunicació entre elles,
tot animant-les a treballar en comú i compartir sinèrgies.
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Cultura
Comunitat
En
portada
La sala d’estudi de la
Biblioteca amplia
l’horari d’obertura

Activitats infantils
amb inscripció prèvia
Des que es va obrir la sala d’estudi el passat mes de setembre les activitats
infantils es duen a terme a la sala infantil de la biblioteca. L’Hora del conte és

Del 20 de desembre al 6 de febrer, coincidint en el període d’exàmens

una activitat molt valorada i que té una gran acollida i el nombre d’assistents

universitaris, la sala d’estudi de la Biblioteca ampliarà el seu horari. Aquest nou

no para de créixer. Pretén ser una activitat molt propera i d’interrelació entre el

servei atén una de les necessitats detctades en la diagnosi de la realitat juvenil del

professional, els infants i les seves famílies i per tal de garantir-ne la qualitat és

Pla Local de Joventut. El nou espai de treball i estudi està adreçat especialment a

important controlar l’aforament.

estudiants universitaris i similars. La resta d’espais de la biblioteca restaran tancats
i no hi haurà servei de préstec (ni de documents, ni de portàtils).

A partir del mes de gener, quinze dies abans de la realització de l’activitat,
es podrà fer la inscripció per telèfon al 93 867 33 13, per correu electrònic

Del 20 de desembre al 6 de febrer l’horari d’obertura de la sala
d’estudi serà el següent:
- dilluns i divendres: de 10 a 13.30 h
- dissabtes: de 15.30 a 20.30 h
- diumenges: de 10 a 13.30h i de 15.30 a 20.30 h
- excepte festius: 25 i 26 de desembre, 1 de gener, 6 de gener
Aquest horari es complementarà amb l’horari habitual de la biblioteca
que no tancarà per aquestes Festes, exceptuant els festius.
- dimecres i dissabte de 10 a 13.30 h
- de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h

18 parelles participen a la
13a edició del Voluntariat
per la llengua
Dimecres 17 de novembre, a les 19 hores, a la sala polivalent del Sax Sala,

biblioteca@santceloni.cat o presencialment a la Biblioteca. Les dades a
facilitar a l’hora de la inscripció són les següents: nom de l’infant, nom del pare
o la mare i telèfon i correu electrònic de contacte.
Les inscripcions quedaran limitades al número de participants que la biblioteca
cregui oportú segons la tipologia de l’activitat i s’efectuarà llista d’espera per si
hi ha alguna baixa.

Per Nadal,
tradicions
en català
A la tradicional carta als Reis del Consorci per
a la Normalització Lingüística, aquest any s’hi
afegeix un ampli ventall de felicitacions digitals
per enviar als vostres amics i familiars.

va tenir lloc la presentació de les 18 parelles de la 13a edició del Voluntariat
per la llengua de Sant Celoni, algunes d’elles repetidores de l’edició anterior.
Durant l’acte es va informar de l’acord signat amb la Unió de Botiguers de Sant
Celoni que garanteix als participants ser atesos en català als comerços amb
el distingiu del Voluntariat. A més, en aquesta ocasió es va fer el lliurament de

El Consorci per a la Normalització Lingüística ha elaborat un recull de recursos
per gaudir del Nadal. A l’adreça htttp://cpnl.cat/nadal trobareu propostes per
compartir aquestes festes amb els més petits de casa, a través de jocs, contes de
Nadal, la carta als Reis, el Tió, etc.

carnets i de material de suport, entre el qual hi havia una llista amb els teatres,
museus i monuments de Catalunya on presentant el carnet del Voluntariat per
la llengua s’aconsegueixen importants descomptes i entrades 2x1.
Si estàs interssat/da en participar del programa, truca al 93 864 12 13 o envia
un correu a santceloni@cpnl.cat

A més a més, com que Nadal són sobretot uns dies de tradicions i rituals, hi
trobareu diverses maneres de conèixer-les més de prop. Sabreu els llocs on
podeu anar a veure pessebres, representacions dels pastorets, pessebres vivents
i conèixer la diversitat de plantes nadalenques incloent-hi l’arbre de Nadal.
Coneixereu cançons i dites populars nadalenques i consells per fer el pessebre.
A l’apartat Jocs en català, hi ha l’enllaç cap a molts webs on podreu jugar en català en línia. També hi veureu l’enllaç Catàleg de jocs, amb informació sobre els
jocs en català existents al mercat, que s’actualitza al llarg de l’any. La publicació
recull de manera exhaustiva els productes existents al mercat classificats per
tipus, edat dels destinataris i marques comercials.

Podeu consultar-ne el contingut directament a l’adreça
http://www.cpnl.cat/jocs/cataleg/
A la pàgina web cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental trobareu un document amb l’adreça i el telèfon de tots els establiments de la comarca
que tindran jocs en català.
A Sant Celoni, n’hi ha set.
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Cultura/Comunitat
Es presenta el llibre L’Abans.
Recull gràfic de Sant Celoni, 1880-1965
d’una imatge de l’església d’Olzinelles. La data
de tancament correspon a un punt d’inflexió en
l’àmbit socioeconòmic, en què s’ha conformat
una societat més propera a l’actual. De fet, durant els anys seixanta, es produïren un conjunt
de canvis tecnològics, econòmics i sociopolítics
que afectaren alguns costums establerts fins
aleshores. A la vila, aquests canvis van estretament lligats a la implantació industrial de finals
dels anys cinquanta i els seixanta: les indústries
del plàstic, químiques...

La Sala petita de l’Ateneu es va omplir de gom
a gom a l’acte de presentació del llibre L’Abans.
Recull gràfic de Sant Celoni, 1880-1965 que
es va cloure amb la projecció d’una selecció
fotogràfica del recull. El llibre, editat en fascicles col·leccionables durant un any, ha estat
elaborat per Josep M. Abril, i editat per l’Editorial Efadós amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Celoni.
El recull es proposa recuperar el passat immediat de Sant Celoni, emmarcat entre l’any
1880 i el 1965. La primera data correspon a la
fotografia més antiga que s’ha trobat després
d’’una recerca d’imatges de la vila. Es tracta

Les festes són el fil conductor de l’obra, que es
complementa amb temes importants de la vida
quotidiana celonina: el mercat; les escoles; els
oficis, alguns dels quals ja han desaparegut (ferradors de cavalls, constructors de carros...); les
indústries (des dels primers tallers que elaboraven taps de suro i les indústries tèxtils, passant
per les dedicades a la construcció i, finalment,
a les químiques...), molt vinculades, en els inicis,
als recursos naturals de la zona; les associacions, entre les quals destaca la rivalitat entre el
Centre Popular i l’Ateneu, i les orquestres i corals
que es van formar al seu entorn; les activitats
esportives, especialment el futbol i l’handbol...
També es tracta de la història de carrers i places,
del creixement urbanístic i dels canvis que va
experimentar la vila en aquells anys.

El llibre aplega unes 1200 fotografies procedents de 200 famílies. Per això, la majoria
de les imatges no havien estat publicades. La
recerca històrica també ha estat fonamental
en l’elaboració del llibre. Molts celonins hi han
col·laborat a partir del seu testimoni directe
mitjançant entrevistes amb Josep M. Abril, el
qual també ha fet un treball intens de recerca
bibliogràfica i d’hemeroteca.

Un grup de persones del poble escollides pels
seus coneixements de la història local i la seva
participació en la vida social, van ajudar a revisar
els textos i les fotografies

Projectes dels membres de la
Coordinadora d’Entitats Solidàries
Títol del projecte
Reconstrucció de l’escola de Los Puquíos a
Xile

Àmbit
Desenvolupament educatiu i comunitari en
les poblacions rurals de la comuna de San
Fabián
Entitat que col·labora
Missioneres del Cor de Maria a Xile i direcció
de l’escola de Los Puquíos
Durada
9 mesos

Context
El 27 de febrer del 2010 un terratrèmol va
sacsejar Xile. El poblet de Los Puquíos es
troba a 56 Km de San Fabián prop de l’epicentre. És una zona amb un elevat índex de
pobresa que s’ha agreujat degut al terratrèmol. La població és majoritàriament camperola i viu agrupada en petits poblets i cases
aïllades. Situada prop dels Andes, a l’hivern
aquesta zona té unes condicions encara més
difícils degut a les pluges, al fred i la neu.
Objectiu
Reconstruir i reparar el que sigui possible de
l’escola de Los Puquíos.
Animar a gestos concrets de solidaritat per
ajudar a reconstruir tantes escoles derruïdes
pel terratrèmol.
Motivar als infants i joves a assumir al projecte educatiu de cara al futur com a pilar
fonamental per a combatre la pobresa.
Dotar del material necessari per oferir una
educació de qualitat que doni valor no només
a la reconstrucció material sinó primordialment a la dignitat humana.

Fundació
Cor de
Maria

Valoració
La reconstrucció de l’escola té una gran importància en aquesta zona, ja que a més de la
finalitat educativa, en situacions d’emergència serveix de refugi per a albergar famílies.
El material per a la reconstrucció s’ha finançat amb el projecte i la mà d’obra ha anat a
càrrec de les famílies dels infants.
Beneficiaris
Infants i joves de la zona que durant el
període posterior al terratrèmol va haver de
realitzar les classes a l’aire lliure.
Pressupost
8.230 euros dels quals l’entitat Missioneres
Cor de Maria de Sant Celoni hi participa amb
4.500 euros i l’ajuntament de Sant Celoni
amb 3.207 euros.

Si vols col·laborar amb la Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant Celoni, pots assistir a la reunió que es fa cada primer dilluns de mes
de 2/4 de 8 a les 9 del vespre a l’Àrea de Comunitat (plaça Josep Alfaras, 6) o escriure un correu electrònic a diversitat@santceloni.cat
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Comunitat
En
portada
PER NADAL, CONSUM
RESPONSABLE

Sant Celoni es mou
en contra la violència
de gènere

Aquestes festes, feu comptes!
- Planifiqueu les despeses i eviteu
endeutar-vos.
- Compareu els preus i la qualitat dels productes i dels serveis.
- Demaneu i conserveu el tiquet o la factura
de compra: són la garantia del producte.

El periodista Eloi Vila va ser l’encarregat de llegir el manifest
Eel 25 de novembre Sant Celoni va organitzar
a la plaça de la Vila l’acte central de la commemoració del Dia internacional contra la
violència vers les dones . L’acte el va presentar
la regidora de Comunitat, Laura Costa i Olivé,
qui va destacar que “la violència de gènere no
és un crim aliè a nosaltres. Tot i que a vegades ens pugui semblar una realitat llunyana,
a Sant Celoni també existeix: durant aquest
any 2010, el Servei a la Dona ha atès 45
persones; la línia d’atenció a la violència de
gènere del Vallès Oriental ha tingut més de
330 trucades i 13 dones han estat víctimes
mortals a Catalunya. I tot i això, aquestes xifres només són la punta de l’iceberg perquè la
gran majoria de casos, malauradament encara
resten ocults, silenciats”.

entitats i persones. L’Associació Dansa Espiritual del Ventre van confeccionar un llaç lila
gegant, que va estar penjat a la façana de Can
Ramis del 24 al 26 de novembre i l’Associació
Neurològica Amics del baix Montseny va fer els
llaços liles que es van repartir a la plaça de la
Vila abans de començar l’acte central.

Trieu productes de comerç just i
responsable!
- El comerç just basa la producció i comercialització dels seus productes en criteris ètics,
socials i mediambientals que contribueixen
al desenvolupament sostenible de les economies més desfavorides i empobrides així
com productors de proximitat.

A l’hora de comprar joguines,
aneu amb mil ulls!
- Fixeu-vos en les dades mínimes obligatòries
que hi ha d’aparèixer:
• La marca CE, que significa que compleix
les exigències mínimes de seguretat
contingudes a les normes comunitàries.
• El nom i la marca del producte.
• La raó social i l’adreça del fabricant o
importador o venedor.
• Les instruccions i advertències d’ús.
- Les joguines elèctriques han d’especificar la
potència màxima, la tensió d’alimentació que
necessiten i el consum energètic que fan.
- Tot el contingut obligatori de l’etiquetatge de les joguines ha d’estar en català i/o
castellà.

El grup de teatre Rebrot va fer una lectura dramatitzada de diversos poemes de Maria Mercè
Marçal; l’Associació de Dones Progressistes
del Baix Montseny van fer una encesa d’espelmes en record de les 13 víctimes mortals a
Catalunya aquest any 2010 i el periodista Eloi
Vila va fer la lectura del manifest. Finalment,
l’alcalde Francesc Deulofeu va cloure l’acte,
agraint la participació de la ciutadania que tot i
el fred es va apropar a la plaça a donar suport
a l’acte i a les entitats que cada any s’impliquen en aquesta commemoració.

Recordeu:
- Totes les empreses i establiments disposen
de fulls oficials de reclamació/denúncia.
Trobareu més informació a:
Oficina Municipal d’Informació
a les persones Consumidores (OMIC)
Tel. 93864 1224
salut.comunitaria@santceloni.cat

Seguint amb la trajectòria d’anys anteriors, es
va comptar amb la col·laboració de diferents

En marxa el CIRIG, el Centre d’Informació
i Recursos per a la Igualtat de Gènere
El CIRIG és el Centre d’Informació i Recursos per a la Igualtat de Gènere que l’Ajuntament de Sant Celoni ha creat per continuar
amb la línia de treball per la igualtat d’oportunitats i de gènere, iniciada l’any 1998 amb la creació del Servei a la Dona.
El CIRIG ofereix:
- Un punt de trobada i referència d’homes i dones conscienciats de la necessitat de superar
l’androcentrisme, la misogínia, el sexisme i l’
homofòbia.
- Suport i assessorament per canalitzar iniciatives per la igualtat de gènere i promoure
l’associacionisme.
- Espai de referència interrelacional on dones
i homes puguin informar-se i assessorar-se
en tots aquells temes d’interès pel seu creixement personal, social i relacional.
- Activitats de sensibilització i visualització
del paper i la importància de les dones en
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la nostra societat, així com de situacions de
desigualtat.
- Un punt d’informació personalitzada amb
informació dels serveis i recursos municipals,
comarcals i de Catalunya, a la ciutadania.
- Serveis d’atenció específica: atenció i suport
psicològic, jurídic i social per a casos de maltractaments contra les dones i els seus fills i
filles, a través del Servei a la Dona.
- Un fons documental per a consulta i préstec
on es poden trobar llibres, revistes, dossiers i
material audiovisual sobre la igualtat i temàtiques diferents com: salut, educació, treball,
violència de gènere, entre d’altres.

Des del CIRIG també es porta a terme la implementació gradual del Pla per a la igualtat
d’oportunitats entres dones i homes a Sant
Celoni, l’eina que, basada en una diagnosi
prèvia de la realitat del territori, ens serveix per
a impulsar programes i accions transversals
per incorporar la perspectiva de gènere a les
polítiques públiques.

Horari del servei:
De dilluns a divendres de 10 hores a 14 hores i
tardes en visites concertades.
Telèfon: 93 867 07 09
igualtat@santceloni.cat

Xerrada per a
les famílies amb
persones amb
dependència
Divendres 17 de desembre a les 10 del matí,
a la sala petita de l’Ateneu es farà una xerrada
per a famílies amb persones amb dependència. És una xerrada gratuïta d’exposició sobre
el procediment de la Llei de promoció d’autonomia personal i atenció a la dependència per part d’una tècnica del Departament
d’Acció Social i Ciutadania i de les treballadores socials del Baix Montseny responsables
de la implementació d’aquesta llei al territori.
És indispensable confirmar l’assistència al
telèfon 938641212 o bé per correu electrònic
a comunitat@santceloni.cat

35 cuidadors
familiars no
professionals
reben formació
Del mes d’octubre i fins ara, 35 familiars
cuidadors de persones amb dependència
han rebut formació a dos tallers específics
organitzats per l’Ajuntament de Sant Celoni
en col·laboració amb el Departament d’Acció
Social i Ciutadania i la Diputació de Barcelona.
L’objectiu del tallers és formar, sensibilitzar i
informar als cuidadors així com fer un reconeixement explícit de la seva tasca.
Les persones assistents valoren molt positivament aquests espais de trobada on, a més de
rebre informació útil, també els permet relaxar-se, compartir angoixes i fer coneixences.

Tallers d’entrenament de la memòria. Apunta-t’hi!
Durant el primer trimestre de 2011 es preveu iniciar nous tallers d’entrenament de la
memòria dirigits a les persones més grans de
65 anys. Els tallers tenen una durada de 10
sessions d’una hora i mitja amb una freqüència setmanal i el seu objectiu és estimular la
memòria de les persones grans i millorar la
seva qualitat de vida. Es realitzen al nou local
de l’Àrea de Comunitat, situat a la plaça Josep
Alfaras, 6. Per participar en algun dels tallers
cal inscriure’s a l’Àrea de Comunitat o bé al
telèfon 93 864 12 12.

Recapte d’aliments pels
celonins i celonines necessitats: 17
i 18 de desembre
Les entitats que gestionen el Banc d’Aliments
(Creu Roja, Càrites i l’Ajuntament de Sant
Celoni) organitzen una recapte d’aliments els
dies 17 i 18 de desembre que aniran destinats
als celonins i celonines amb dificultats: són
famílies acreditades pels Serveis Socials Bàsics
municipals a les quals mensualment se’ls
dóna un lot d’aliments.
Durant l’any 2010, el Banc d’aliments ha atès
al voltant de 1200 persones.
Els dies 17 i 18 de desembre, tu pots contribuir-hi aportant: llet, llegum cru, oli i conserves
de peix. Els aliments poden deixar-se a la seu
social de Càritas o Creu Roja (de 9 a 13 h) o
bé a qualsevol dels comerços col·laboradors.

Recollida de
joguines de Creu
Roja: del 14 al 28
de desembre
La secció local de Creu Roja organitza novament la tradicional campanya de recollida de
joguines que enguany porta per lema: “Juguem-hi. Els drets dels Infants, el deure dels
adults.” Del 14 al 28 de desembre, tothom qui
vulgui col·laborar pot portar qualsevol tipus
de joguina nova a la seu de Creu Roja (carretera Vella,86) de dilluns a divendres de 9 a 1 i
dimarts i dijous de 4 a 7 de la tarda. Els objectes recollits es repartiran entre les famílies del
municipi que ho necessitin.

800 alumnes
d’ESO del Baix
Montseny faran
tallers de prevenció de drogodependència
El programa de drogodependències i conductes de risc, el Tritó del Baix Montseny, treballarà aquest curs escolar amb 800 alumnes
d’ESO del Baix Montseny. Els joves faran
tallers de prevenció de drogodependència i
enfortiment emocional durant els quals se’ls
dóna informació sobre els efectes nocius de
les substàncies i es treballen els recursos personals per prendre’n consciència.
Enguany des del Tritó s’ofereixen activitats
a 13 centres educatius del Baix Montseny, 6
dels quals a Sant Celoni de primària i secundària, al PQPI-PTT i a la recent inaugurada
Casa d’oficis.
Recordem que el Tritó del Baix Montseny ofereix un servei d’assessorament confidencial.
Per demanar hora cal trucar al tel. 93 864 12 12

L’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat, Laura Costa, van visitar els participants
i els van fer palesa la voluntat de seguir treballant per a aquest col·lectiu i reconèixer la tasca
que realitzen diàriament
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Activitat de govern
PLE MUNICIPAL
3 de novembre de 2010 - Sessió extraordinària
Adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a la Xarxa
Europea de Territoris Surers (RETECORK) que té per
objectiu representar i defensar els interessos de les
col·lectivitats territorials amb presència al sector del
suro, així com la difusió i posada en valor del llegat
cultural i patrimonial de les activitats, i preveu un
ampli ventall d’activitats.
Sí 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP
Sorteig de les persones que han de formar part de
les meses electorals a les Eleccions al Parlament de
Catalunya de 28 de novembre de 2010.

Resultats de
les Eleccions al
Parlament de
Catalunya
Cens: 12.115
Participació: 63,05 %

Partit

Vots

%

CiU

3.506

46,19%

PSC

1.313

17,30%

PP

546

7,19%

ERC

544

7,17%

ICV-EUiA

454

5,98%

SI

408

5,38%

C’s

149

1,96%

PxC

110

1,45%

RI.cat

93

1,23%

Modificació provisional de les Ordenances fiscals per
a 2011 basada en la contenció d’impostos i taxes:
només s’aplicarà un increment del 2,4% segons la
inflació interanual a Catalunya el mes de setembre
(tret de l’Impost de Vehicles de tracció mecànica,
el de Construccions, instal·lacions i obres i la taxa
d’escombreries que no es modifiquen respecte
a 2010). Les bonificacions també es mantenen,
i alguna s’amplia com la de la Deixalleria que
augmenta la bonificació fins el 20 % de la taxa per
impulsar el reciclatge.
Sí 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

Concertació d’una operació de préstec amb Caixa
Laietana d’import 1.303.814,96 euros per finançar
inversions previstes en el pressupost de la Corporació
per a 2010 i en la modificació de crèdit aprovada pel
darrer Ple de 7 d’octubre.
Sí 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

Surt a concurs la redacció del projecte executiu del Museu del Bosc
L’ajuntament de Sant Celoni ha tret a concurs
la redacció del projecte de construcció del
Museu del Bosc i l’adequació del seu entorn
als terrenys de Can Giralt. El pressupost base
de licitació és de 295.000 euros i el concurs
d’idees serà valorat per un jurat format per
Martí Boada, Jorge Wagensbeg, l’alcalde
Francesc Deulofeu i altres representants
tècnics i polítics municipals, un representant
del Col·legi d’Arquitectes i dos arquitectes
de reconegut prestigi en l’àmbit paisatgístic i
docent respectivament. L’11 de gener s’acaba
el termini perquè les empreses presentin les
seves ofertes i el Consistori preveu adjudicar
la redacció del projecte abans d’acabar el
mes.
El Museu del Bosc es planteja com una
institució amb clara vocació europeista i de
gran projecció que superarà la idea clàssica
de col·lecció enciclopèdica per esdevenir un
observatori de la natura i un centre cultural de
divulgació, debat i recerca. Segons l’alcalde

Francesc Deulofeu, “vol ser un referent en
la divulgació del coneixement integral dels
boscos i en l’impuls i difusió de la recerca
en matèria de sistemes forestals i nous usos
d’aquests espais.”
Per a més informació sobre el concurs:
www.santceloni.cat/perfildelcontractant

Una vintena de nous celonins i celonines van participar
dissabte a la darrera sessió de benvinguda
L’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu,
va rebre a una vintena de persones que van
assistir a la darrera sessió de benvinguda al
municipi que va tenir lloc el passat 13 de
novembre a l’ajuntament. Durant les sessions, l’alcalde dóna la benvinguda i explica els
serveis que ofereix l’ajuntament, es lliuren les
guies de benvinguda i finalment, es fa una visita guiada per edificis singulars del municipi,
la seva història, llegendes, etc que finalitza a
la Rectoria Vella. Les sessions de benvinguda
tenen una periodicitat trimestral.
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CLIP
FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ
CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I
JUVENIL
Curs per obtenir el diploma de la
Secretaria General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya.
Durada del curs: 9, 10, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 d’abril i 7,
8, 14, 15, 21 de maig
Horari: de 10 a 14h i de 16 a 20h
Preu: 100 euros
A càrrec de: Escola Traç Diomira
Organitza: Sax Sala
TALLERS DE RECERCA DE FEINA
PER INTERNET
Aquests tallers van adreçats a totes
aquelles persones en edat laboral que
estiguin inscrites al Servei Municipal
d’Ocupació i que vulguin ampliar i/o
millorar el seu coneixement i ús de
les noves tecnologies per la recerca
de feina.
S’ofereix un nivell bàsic i un nivell
avançat. Els tallers tindran una durada total de 4 sessions formatives i es
duran a terme sempre els divendres
de cada mes.
Preu: gratuït
Lloc: Edifici Sax Sala.
c/ Montserrat,28
Organitza: Club de Feina del Servei
Municipal d’Ocupació
Inscripció: Totes aquelles persones
que vulguin participar, han de reservar plaça, presencialment en el club
de feina (dilluns, dimarts i dijous de
9 a 13.30h) i/o per correu electrònic
orientaciolaboral@santceloni.cat.
Les places són limitades

CÀPSULES FORMATIVES.
Es tracta de diferents accions formatives gratuïtes adreçades a totes aquelles persones en edat laboral que
estiguin inscrites al Servei Municipal
d’Ocupació i que vulguin ampliar i/o
millorar el seu coneixement i ús dels
diferents recursos pera trobar feina,
inclòs l’ús de les noves tecnologies.
És una formació de curta durada (2
hores), flexible, actualitzada i a mida,
ja que les persones interessades
poden apuntar-se a una sessió o a
totes.
Aquestes accions es portaran a terme
els dimarts al matí a l’edifici Sax Sala
Dates i horari de l’activitat:
Currículum / carta de presentació
Gener 2011: dimarts 11
Febrer 2011: dimarts 8
Març 2011: dimarts 8
Canals de recerca
Gener 2011: dimarts 18
Febrer 2011: dimarts 15
Març 2011: dimarts 15
Recerca per internet
Gener 2011: dimarts 25
Febrer 2011: dimarts 22
Març 2011: dimarts 22
Procés de selecció i noves eines
(videocurriculum, facebook...)
Febrer 2011: dimarts 1
Març 2011: dimarts 1
Març 2011: dimarts 29
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Preu: gratuït
Lloc: Edifici Sax Sala
c/ Montserrat,28
Organitza: Club de Feina del Servei
Municipal d’Ocupació
Inscripció: Totes aquelles persones
que vulguin participar, han de reservar plaça, presencialment en el club
de feina (dilluns, dimarts i dijous de
9 a 13.30 h) i/o per correu electrònic
orientaciolaboral@santceloni.cat.
Les places són limitades
TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
CURS DE RETOC FOTOGRÀFIC
DIGITAL (nivell II)
Retoc fotogràfic amb Photoshop, càmera digital, restauració de fotografies,
efectes artístics, fotomuntatge, etc.
Data d’inici: 21 de gener (5 sessions).
Horari: divendres de 10 a 12 h
Preu: 53 euros
(el preu inclou els materials)
Es requereixen coneixements bàsics
de Photoshop o haver assistit a un
curset d’iniciació
A càrrec de: Jaume Turon, dissenyador gràfic.
Organitza: Sax Sala
INTRODUCCIÓ A
LA FOTOGRAFIA DIGITAL
Classes teòriques (introducció al llenguatge fotogràfic, regles de composició, revelatge digital, retoc digital) i
sortides pràctiques.
Horari: dimecres de 19h a 21h (10
sessions).
Data d’inici: 26 de gener
Preu: 114 euros
El preu inclou els materials.
A càrrec de: Anna Rodríguez,
fotògrafa.
Organitza: Sax Sala
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: dimarts i dijous de 18 a
19.30 h
Preu: 9,59 euros
Matrícula: del 13 al 15 de desembre
(període reservat a les persones del
municipi). Dies 16 i 17 de desembre
(període obert a tothom)
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
ALFABETITZACIÓ DIGITAL II
Aprofundiment en els coneixements
bàsics de l’ordinador, programes
bàsics i utilitats.
Durada del curs: del 10 de gener al
23 de març
Horari: dilluns i dimecres de 18 a
19.30 h
Preu: 9,59 euros
Matrícula: del 13 al 15 de desembre
(període reservat a les persones del
municipi) Dies 16 i 17 de desembre
(període obert a tothom)
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

TALLER D’INFORMÀTICA: EXCEL
Conèixer i utilitzar les eines bàsiques
d’un full de càlcul (fórmules, plantilles, formularis, gràfics,...).
Durada del curs: de l’11 de gener al
24 de març
Horari: dimarts i dijous de 19.30 a
21 h
Preu: 103,85 euros
Matrícula: del 13 al 15 de desembre
(període reservat a les persones del
municipi) Dies 16 i 17 de desembre
(període obert a tothom)
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
AULA TALLER – MÚSICA PER A
DISCAPACITATS
La proposta pretén afavorir la creativitat i les vies d’expressió, utilitzant la
música com a vehicle. Tocar instruments de percussió, cantar, dansar o
escoltar audicions de diferents estils,
són algunes de les propostes.
Horari: dimecres de 7 a 8 de la tarda
Aquesta activitat dura fins a final del
curs escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal d’Expressió
A càrrec de: Mercè Tarragó i Carles
Ferrer
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
AULA TALLER – TEATRE PER A
DISCAPACITATS
La proposta pretén afavorir la creativitat i les vies d’expressió, utilitzant
el teatre com a vehicle. Improvisar
situacions, crear petites representacions, ficar-nos dins d’un personatge,
són propostes que ens ajudaran a
alliberar tensions o relacionar-nos
amb el grup.
Horari: dijous de 7 a 8 de la tarda
Aquesta activitat dura tot el curs
escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal d’Expressió
A càrrec de: Marta Casas
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
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:
17 de gener (12 sessions)
Horari:
Nivell 1: dilluns de 20.30 a 21.30h
Nivell 2: dimecres de 20.30 a 21.30h
Preu: 65,70 euros
Requisits: és imprescindible portar
la guitarra
A càrrec de: Matias Inzunza
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

BALLS DE SALÓ
Swing, salsa, merengue i altres propostes que pugueu aportar.
Adreçat a gent amb ganes d’aprendre a ballar. Cal portar parella.
Data d’inici:
20 de gener (12 sessions)
Horari: Dijous de 20.30 a 22h
Preu: 58 euros per parella
A càrrec de: Antonio Garcia
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
TEATRE PER A JOVES
Curs de tècnica actoral, adreçat a
joves de 14 a 17 anys: improvisació
d’escenes, 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: Aquesta activitat dura
tot el curs escolar i es permeten
incorporacions al llarg del curs.
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal d’Expressió
A càrrec de: Francisca Rodrigo
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
GRUPS INSTRUMENTALS I CORALS
Formar part d’un grup instrumental
o coral pot ser una experiència molt
enriquidora i gratificant. Si sempre
t’ha agradat la música i saps cantar o
tocar algun instrument, vine i informa’t dels grups i horaris.
Al Centre Municipal d’Expressió
buscarem el grup que encaixa millor
amb el teu nivell i estil.
Adreçat a totes les edats.
Data d’inici: Aquests grups assagen
durant tot el curs escolar i permeten
incorporacions al llarg del curs.
Horari: segons grup i nivell
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal d’Expressió
A càrrec de: professorat titulat del
CME
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
INICIACIÓ A LA GRALLA
Iniciació al món de la gralla, tècnica
bàsica. Adreçat a persones que no
han tocat mai la gralla.
És imprescindible portar l’instrument.
Data d’inici: dilluns 17 de gener (12
sessions)
Horari: dilluns de 20 a 21 h
Preu: 64 euros
A càrrec de: Mercè Tarragó
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

EL PLAER D’ESCRIURE
Experimentar i gaudir del fet d’escriure en forma d’iniciació. L’escriptura
com a element de reflexió i autoconeixement, trencar el full en blanc,
utilitzar els diaris personals i construir al voltant de les veus de cada
participant.
Acostament a la literatura, amb un
aprofundiment en els gèneres com la
poesia, el teatre, la narrativa, l’assaig
i els més diversos recursos literaris de
cada disciplina.
Data d’inici: dilluns 7 de febrer (6
sessions)
Horari: Dilluns de 20 a 21.30
Preu: 40 euros
A càrrec de: Pau Gener
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
L’ACTOR I LA CÀMERA:
INTERPRETAR LA REALITAT
Tècniques necessàries per dominar
l’art de la interpretació al cinema i la
televisió.
Adreçat a totes aquelles persones
que, professionals o no de la interpretació, vulguin iniciar-se i/o aprofundir en l’art interpretatiu davant la
càmera (cinema i televisió)
Es gravarà tots els exercicis en DVD
per tal de que quedin en propietat
dels alumnes.
Es comptarà també amb la presència
d’algun actor reconegut de l’escena
catalana.
Data d’inici: 26 de febrer
Horari: dissabte de 10 a 13 h
(5 sessions)
Preu: 120 euros
A càrrec de: Esteve Rovira
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
EDICIÓ DE PARTITURES.
PROGRAMA FINALE
Coneixements bàsics d’edició de
partitures amb el programa Finale.
Adreçat a persones que ja coneguin
el llenguatge musical, des de qualsevol nivell.
Introducció de dades amb el teclat, el
ratolí i el teclat midi.
És recomanable portar l’ordinador
personal. Si no en teniu, consulteu a
consergeria del centre.
Data d’inici: dilluns 17 de gener
(10 sessions)
Horari: dilluns de 20 a 21h
Preu: 47 euros
A càrrec de: Jorge López
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
SEVILLANES PER NENS I NENES
Data d’inici: del 19 de gener al 30
de març (11 sessions)
Horari: els dimecres, de 17.15 a
18.15 h
Preu: 30 euros
A càrrec de: Noèlia
Lloc: Centre Cívic Biblioteca, del
carrer major, 15. La Batllòria.
Organitza: Centre Cívic “Les Casetes” – La Batllòria

SEVILLANES PER ADULTS
Data d’inici: del 17 de gener al 31
de març (22 sessions)
Horari: els dilluns i els dijous, de
17.30 a 18.30 h
Preu: 60 euros
A càrrec de: Noèlia
Lloc: Centre Cívic Biblioteca, del
carrer major, 15. La Batllòria.
Organitza: Centre Cívic “Les Casetes” – La Batllòria
LLENGÜES
CATALÀ ORAL nivell II
Conèixer el vocabulari bàsic per tal
de fer del català la llengua d’acollida
de les persones nouvingudes.
Durada del curs:
del 15 de febrer al 16 de juny
Horari:
dimarts i dijous de 19 a 20.30 h
Preu: 3,84 euros
Matrícula: del 31 de gener al 2 de
febrer (període reservat a les persones del municipi). Dies 3 i 4 de febrer
(període obert a tothom)
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
CASTELLÀ ELEMENTAL nivell 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 15 de febrer al
16 de juny
Horari: dimarts i dijous de 20 a
21.30 h
Preu: 9,59 euros
Matrícula: del 31 de gener al 2 de
febrer (període reservat a les persones del municipi) Dies 3 i 4 de febrer
(període obert a tothom)
Organitza: Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny

ALTRES ACTIVITATS
APREN A MEDITAR
Què és meditar i quins són els beneficis de la meditació.
Aprenentatge de les tècniques de
meditació. Exercicis pràctics: respiració conscient, somriure intern, sac
de llavors, endinsar-se en un mateix,
observar-se, escoltar-se i sentir-se.
Tot això a través de meditacions guiades, visualitzacions, Mantres, Bols
de Quarç i Tibetà.
Data d’inici: 24 de gener (5 sessions)
Horari: dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 35,20 euros
A càrrec de: Marta Vigas
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

UN TOMB PEL SUD DE LA
RAÓ. INTRODUCCIÓ A LA
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
Des de la consciència emocional, anirem fent un recorregut per la gestió
emocional, l’autonomia personal i les
habilitats comunicatives i de relació,
per tal que els assistents vagin organitzant la seva pròpia caixa d’eines.
Data d’inici: divendres 11 de febrer
(4 sessions)
Horari: divendres de 19 a 22h i
dissabte de 10 a 13h
Preu: 80 euros
A càrrec de: Josep Toll
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
IOGA
Activitat que ens permet aprendre a
relaxar-nos adquirint flexibilitat.
Data d’inici: del 12 de gener al 30
de març (12 sessions)
Horari: els dilluns i els dimecres, de
17.30 a 18.45 h
Preu: 63 euros
A càrrec de: Ione Rubio
Lloc: Centre Cívic Biblioteca, del
carrer major, 15. La Batllòria.
Organitza: Centre Cívic “Les Casetes” – La Batllòria
CURS BÀSIC DE DISSENY
DE PÀGINES WEB
Planificar el web, seleccionar i optimitzar el material, construir el web,
activar el hosting i el domini, etc.
Data d’inici: 3 de febrer (5 sessions)
Horari: dijous de 19 a 20.30 h
Preu: 53 euros (el preu inclou els
materials)
Es requeriex conèixer el sistema operatiu del nostre ordinador (clicar amb
el ratolí, copiar, enganxar, desà, obrir,
moure, arrossegar, etc.)
A càrrec de: Albert Peix
Organitza: Sax Sala

Formació per
l’ocupació
Coneixements de
base i accessos al
sistema educatiu
Tecnologies de
la informació i de
la comunicació
Expressió
artística
Llengües
Altres
activitats
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Equipaments i serveis municipals
Sax Sala
Centre de formació i ocupació
del Baix Montseny
Centre de Formació
d’Adults Baix Montseny
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.
Cursos programats entre gener i març:
• Alfabetització digital I
• Alfabetització digital II
• Taller d’informàtica: Excel
• Català oral
• Castellà elemental
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’ensenyaments inicials, als quals es pot
accedir des dels 16 anys).
Període de matriculació:
Els períodes de matrícula estan indicats en
el curs corresponent.
La matrícula dels cursos iniciats el setembre
resta oberta en aquells 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 20 hores
Adreça:
Sax Sala.
Centre de formació i ocupació del Baix
Montseny
C/ Montserrat 28
Tel.: 93 8674175
a/e: cfadults@santceloni.cat
Oficina de Català de Sant Celoni
Cursos de català per a adults
Cursos i activitats:
Cursos per entendre el català
Cursos per parlar-lo amb fluïdesa
Cursos per iniciar-se en l’escriptura
Cursos per millorar l’escriptura

Servei Municipal d’Ocupació

Centre Municipal d’Expressió

Centre Cívic Les Casetes

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.

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

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

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.
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

Llista de les activitats:
- Aula Taller – Música per a discapacitats
- Aula Taller – Teatre per a discapacitats
- Guitarra d’acords
- Balls de Saló
- Teatre per a joves
- Grups instrumentals i corals
- Aprèn a meditar
- Iniciació a la gralla
- El plaer d’escriure
- L’actor i la càmera: interpretar la realitat
- Edició de partitures. Programa Finale
- Un tomb pel sud de la raó. Introducció a
la intel·ligència emocional.

Llista de les activitats que comencen
aquest trimestre:
- Ioga
- Sevillanes per nens i nenes
- Sevillanes per adults
Període d’inscripció a les activitats:
Variable en funció del taller. Informeu-vos
al Centre Cívic .
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres,
de 16 a 20 h
Adreça:
C/ Miquel Mateu, 6
08470 La Batllòria
Tel.: 93 847 01 59
a/e:lescasetes@santceloni.cat

Requisits generals:
Alumnes de totes les edats
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres
Matins de 10 a 1
Tardes de 5 a 8
Adreça: C/ Sant Josep, 18
Tel.: 93 867 40 89
a/e: centrexpressio@santceloni.cat

Horari d’atenció al públic:
- de dilluns a dijous de 9 a 13 h i dilluns
de 17 a 19 h amb visita concertada
- dilluns, dimecres i dijous dins l’horari
de matí i els dimarts de 17 a 19 h els ja
inscrits tenen accés al Club Feina
Adreça:
Sax Sala.
Centre de formació i ocupació del Baix
Montseny
C/ Montserrat, 28
Tel: 93 864 12 00
orientaciolaboral@santceloni.cat
creacioempreses@santceloni.cat

Voluntariat per la llengua:
Parelles lingüístiques
Informació i inscripcions:
Del 7 a l’11 de febrer:
de dilluns a divendres, de 10 a 12.30 h
de dilluns a dijous, de 16 a 19.30 h
Per poder ser atès, cal recollir número a
partir de les 10 h o de les 16 h.
Adreça:
Edifici Sax Sala.
Centre de formació i ocupació
del Baix Montseny
c/ Montserrat, 28
08470 Sant Celoni
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.
Aquestes proves es fan durant el període
de matriculació.
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Més informació

www.santceloni.cat/clip

Turisme
1.400 persones visiten
l’oficina de turisme
en el seu primer mig
any d’obertura
L’Oficina de Turisme de Sant Celoni es va
inaugurar el 29 de maig d’enguany. En el
mateix acte s’hi va presentar la marca turística
Sant Celoni: Bosc, Cuina i Patrimoni, que destaca els principals atractius del territori i reflexa
un turisme respectuós, identitari i, alhora,
modern. Des de llavors, Sant Celoni ha acollit
la 1a Setmana Gastronòmica i el 1r Concurs de
fotografia, que juntament amb la confecció de
noves rutes pels Parcs Naturals i la publicació
de nou material informatiu, van donant contingut a la nova línia endegada.

Durant aquest primer mig any han visitat
l’oficina 1.395 persones. Com es pot observar
als gràfics, destaquen els visitants de mitjana
edat (de 30 a 50 anys: 822, un 60%). Pel que fa
a la procedència, el 30% són de l’àrea metropolitana de Barcelona i, en segon lloc, de Sant
Celoni mateix (26,5%). En aquest sentit, cal
destacar les 66 persones procedents de França
o les 51 de la resta d’Europa i les 14 de la resta
del món. El principal motiu és la visita als parcs
naturals (28%), seguit de la visita al municipi
(20%) i, a continuació, la visita a l’oficina en sí,
que també ha despertat molta curiositat (13%).

D’aquestes 1.395 persones, el 73% hi ha acudit
amb amics o família, el 16,5% sols i el 10,5%
en grup organitzat. Malgrat que aquestes xifres
són molt positives, cal tenir en compte que
només 181 dels 1.395 visitants han pernoctat a
Sant Celoni.
L’oficina es troba ubicada a l’edifici de l’Hospital Vell, al carrer Major número 53, gràcies a la
cessió d’ús que la Fundació Hospital, propietària de l’edifici, en fa a l’ajuntament.

Edat

Procedència
Sant Celoni

370

26,5%

Baix Montseny

156

11,2%

Barcelona i Àrea metropolitana

426

30,5%

Província Barcelona

192

13,8%

Resta Catalunya

50

3,6%

Total Catalunya

1194

85,6%

Menors de 30 anys
De 30 a 50 anys

Madrid

14

1,0%

València

8

0,6%

Resta Espanya

21

1,5%

Total Espanya

43

3,1%

França

66

4,7%

Regne Unit

27

1,9%

Resta Europa

51

3,7%

Resta món

14

1,0%

Total Món

158

11,3%

Majors de 50 anys

Motiu

Visita Parcs naturals

Total

1395 100,0%

Visita Sant Celoni
Visita O)cina Turisme
Rutes
Festa Major
Comerç, restauració i
allotjament
Activitats i cultura
Altres
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PromocióEspai
econòmica
En
portada
públic
Aquest Nadal, vine a
comprar a Sant Celoni

Presentació del
Nadal al Mercat
municipal

Aquestes festes s’han organitzat diverses activitats per tal de promoure que fem les nostres
compres nadalenques a la Vila.

cada compra pagada amb la targeta, la Caixa
aportarà un euro a Catalunya Contra el Càncer
de Sant Celoni.

Per començar, l’Ajuntament organitza la 1a
Fira de Nadal, que es farà el diumenge 19 al
centre de la Vila amb activitats i animacions
diverses i en la que més d’una seixantena de
botigues Sant Celoni ens faran més fàcil triar i
remenar.

A més, es podrà visitar el pessebre que, recreat
amb les parades del mercat, hi ha instal·lat
al Mercat Municipal o fer una visita pel poble
amb el tren turístic que circularà el cap de setmana del 18 i 19 de desembre entre el Pavelló
i la plaça de la Vila.

Així mateix, el dia 18, en el marc de la Festa
Major de l’Esperança la comisió de festes del
Consell de Poble organitza la segona Fira nadalenca. amb parades i la tombola de la Colla de
Geganters i Grallers.

A partir del 23 cada tarda, a la Plaça de la
Vila, trobareu activitats i animacions per la
mainada. Consulteu el programa de les festes
d’hivern i animeu-vos a participar.

El Mercat Municipal Sant Martí ha iniciat
la campanya de Nadal amb presentant les
Targetes client i la inauguració d’un pessebre
gegant fet per Lluis Rico. L’alcalde Francesc
Deulofeu i el cuiner Santi Santamaria van
rebre les dues primeres targetes, amb les
que els clients rebran punts per cada compra
realitzada i els podran bescanviar per vals de
compra. A més a més durant el primer any,
si el número de la targeta és igual al del “cuponazo” de l’ONCE dels divendres, rebran
un val de compra per valor de 100 euros per
gastar al Mercat Municipal.
• 24 de desembre OBERT TOT EL DIA
• 31 de desembre OBERT MATÍ I TARDA
• 5 de gener OBERT MATÍ

A les botigues de Sant Celoni Comerç podràs
participar en un sorteig pel sorteig de 3 premis de 500 euros, 250 euros i 100 euros que
es portarà a terme el dia 8 de gener i a més,
si pagues amb la targeta de Sant Celoni, cada
30 euros de compra et regalaran una ampolla
de cava.
Un any més els establiments adherits a Sant
Celoni Comerç es comprometen amb les entitats locals i organitzen una campanya solidària
amb el suport de La Caixa. Aquest Nadal, per

Les dues primeres targetes client van ser per
l’alcalde i el cuiner Sant Santamaria

El Servei de Creació d’Empreses i l’associació
d’emprenedors del Baix Montseny visiten
diversos referents del món econòmic
La regidora Laura Costa i una delegació formada per tècnics muncipals i representants de
l’associació recentment creada Emprenedors
del Baix Montseny (www.emprenedorsbaixmontseny.com), van visitar el passat 19 de
novembre diverses entitats i equipaments
referents del món de l’emprenedoria. En
primer lloc van ser a Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament de l’ajuntament de
Barcelona. A continuació, van realitzar una
visita guiada pel 22@, el districte de la innovació de la capital catalana. I, finalment, van
visitar el Centre Internacional de Negocis de
Catalunya (CINC), una experiència de l’àmbit
privat on el seu director, Enric Urreta, els va
explicar el funcionament de l’entitat. Segons la
regidora Laura Costa, l’objectiu de la visita “era
conèixer les experiències i els recursos dels
referents de l’emprenedoria a nivell nacional,
per tal d’incorporar-los en la mesura que ens
sigui possible al funcionament del nou Centre
de formació i ocupació Sax Sala. En una primera fase, tenim intenció de posar en funcionament el viver d’empreses, tasca en la que
l’associació d’emprenedors també ens ajuda.”

En el que va d’any 2010, 22 empreses han
nascut al si del Servei de Creació d’Empreses,
s’han realitzat 24 plans d’empresa i s’han fet
més de 175 assessoraments.
El Servei està ubicat al Sax Sala (carrer de
Montserrat, 28) i aquestes en són les seves dades de contacte: creacioempreses@santceloni.
cat, 93 867 41 75.

S’agilitzen els tràmits
per obrir un negoci
Arran dels darrers canvis legislatius lligats
a la Directiva de Serveis del Mercat Interior
(DSMI), a partir d’ara la major part d’activitats podran començar a funcionar amb una
simple comunicació a l’Ajuntament acompanyada de la documentació necessària. Això
vol dir que no caldrà disposar prèviament de
llicència i la comunicació servirà de justificant o habilitació legal per a l’exercici de
l’activitat. L’objectiu és eliminar traves administratives. Evidentment, en tot moment les
activitats hauran de complir la legislació vigent i disposar de tots els permisos sectorials
que corresponguin. La responsabilitat serà
exclusiva del titular de l’activitat i del tècnic
projectista, sens perjudici de les inspeccions
i comprovacions que pot fer-hi l’ajuntament.
En el cas concret dels comerços, per exemple, aquests es podran instal·lar dins la
trama urbana consolidada (TUC), aprovada
recentment per Urbanisme de la Generalitat
i contra la que l’Ajuntament ha interposat
recurs d’alçada ja que s’ha reduït l’àmbit
respecte de la proposta aprovada pel Ple.
Al web municipal hi ha disponibles els models de comunicació per a l’exercici d’activitats i les declaracions responsables.
www.santceloni.cat/tramits
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Sostenibilitat
Sant Celoni recicla més de 3.500 litres
d’oli durant el 2010
Els dipòsits de recollida instal·lats al carrer augmenten el recilatge en un 5 %
El reciclatge d’oli domèstic ha augmentat un
5% a Sant Celoni durant aquest any. S’han recollit més de 3.500 litres d’oli (52% als contenidors ubicats al carrer i 48% a la Deixalleria).
Aquests litres es reutilitzaran per a la fabricació
de sabons, detergents o es transformaran en
combustible biodiesel, estalviant l’emissió de
mes de 40 kg de CO2.
Aquest augment coincideix amb el primer any
de funcionament dels dipòsits de recollida d’oli
domèstic al carrer, concretament a l’avinguda
de la Pau i al costat de la Tèrmica.

biocombustibles que es pot utilitzar en motors
de vehicles dièsel i es contribueix a la reducció
de la contaminació atmosfèrica ja que aquest
biocombustible no emet CO2.
Les persones que encara no disposin de la seva
ampolla per reciclar l’oli poden demanar-la a
l’oficina de Sant Celoni Comerç (plaça de la
Vila, 9 Tel. 93 867 47 03).

3.500 litres recollits a Sant Celoni

Un litre d’oli pot arribar a contaminar 1 milió
de litres d’aigua i a més provoca col·lapses a
les canonades dels edificis, fa malbé el clavegueram i afecta als mecanismes de les plantes de tractament de residus. D’altra banda,
si es reutilitza l’oli, s’evita la producció de
més residus, es redueix la dependència dels
combustibles fòssils en transformar-lo en

El Centre Municipal d’Expressió i
l’Escola Pallerola aconsegueixen reduir
el consum d’electricitat en més del 10%
En el marc de les actuacions d’eficiència
energètica promogudes per l’ajuntament de
Sant Celoni s’ha aconseguit que dos equipament municipals, l’Escola Pallerola i el Centre
Municipal d’Expressió, redueixin el consum
d’electricitat en més d’un 10% respecte l’any
anterior. A l’inici del curs passat es van substituir els sistemes d’encesa dels fluorescents

Estalvi energètic (kw)

i es van canviar les làmpades. Això, acompanyat de les mesures de racionalització d’espais
i l’aplicació de bones practiques, ha aconseguit una reducció del consum de 15,8% a
l’Escola Pallerola i 8,3% al Centre Municipal
d’Expressió. Aquest estalvi energètic ha comportat una important reducció en l’emissió de
CO2 a l’atmosfera.
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En portada
Espai
públic
Renovació de voreres Canvi d’ubicació de la
parada 10 del bus urbà
a diversos punts
La millora i renovació de voreres no s’atura. Durant el mes de novembre s’ha arranjat un tram de vorera del carrer de Sant Josep, entre els
carrers de Germà Emilià i Major. També s’han millorat les voreres del
carrer de la Creu Roja, molt deteriorades per l’efecte de les arrels dels
arbres, així com el tram entre Anselm Clavé i Olzinelles. En aquest
tram, s’han ampliat les voreres tenint present el canvi de direcció del
trànsit que properament s’aplicarà al carrer Olzinelles i millorar així
les condicions de visibilitat dels vehicles en la seva incorporació a la
carretera Vella.

A partir del mes de gener, la parada número 10 del Bus urbà es traslladarà des de la seva ubicació actual al carrer de Girona, a l’alçada
de la prefectura de Mossos d’Esquadra, fins a la plaça Camps de Sant
Nicolau, en la confluència dels carrers d’Alfons Moncanut i de Josep
Tarradellas. L’objectiu del trasllat és millorar la seguretat, atès que el
canvi de rasant del carrer Girona generava situacions de risc per manca de visibilitat.

Nova ubicació

Parada Anul·lada

S’ha arranjat un tram de Sant Josep, entre els carrers de Germà Emilià i Major

Animals abandonats a Sant Celoni
durant els darrers mesos
L’Ajuntament de Sant Celoni té la obligació per Llei de recollir els gats i gossos
que es troben abandonats. Aquesta
acció suposa que aquests animals restin
en un centre que faci funcions d’acollida.
El millor per ells és trobar persones que
els vulguin adoptar i l’ajuntament - els
ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni
- no hagin d’assumir-ne les despeses.
Si hi teniu interès adreceu-vos a l’àrea
d’Espai públic (Tel. 93 864 12 16, c/ Bruc,
26 de 8 a 14 h) o a la Centre d’acollida
Help Guau d’Argentona
(Tel. 687 69 60 11 - 687 69 60 12 www.helpguau.com).

ADOPTA’LS!
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Nom: Yayi
Gènere: femella
Raça: mestissa
Edat: adulta

Nom: Zar
Gènere: mascle
Raça: mestís
Edat: jove

Nom: Mao
Gènere: mascle
Raça: mestís
Edat: jove

Nom: Frac
Gènere: mascle
Raça: mestís
Edat: jove

Nom: Fura
Gènere: femella
Raça: mestissa
Edat: adulta

Nom: Jazz
Gènere: mascle
Raça: mestís
Edat: cadell

Esports
200 persones participen a Sant Celoni a la
passejada A 100 cap
als 100
Prop de 200 persones provinents dels municipis d’Esparreguera,
Martorell, Badia del Vallès i Sant Celoni van participar dimarts 16
de novembre a la passejada dins el programa A 100 cap als 100 que
organitza la Diputació de Barcelona amb el suport dels ajuntaments. El
punt de trobada va ser el Pavelló Municipal d’Esports a les 10 del matí
des d’on es va pujar fins a Campins amb autocar i des d’allí va començar un itinerari de 7 km. visitant l’ermita de Sant Guillem i baixant pel
GR-5. Després de gairebé 3 hores de caminada es va arribar a la pista
coberta on es va fer el dinar conjunt amb la presència de l’alcalde de
Sant Celoni, Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat, Laura Costa.
Es va acabar la jornada amb una mica de ball.

El patinatge celoní
aconsegueix el 4 lloc
al Campionat mundial
El grup petit de show conjunts del Patinatge artístic Sant Celoni ha
aconseguit la 4a posició al Campionat del món que es va celebrar el
darrer cap de setmana de novembre a Portimao, Portugal. Les celonines van interpretar la coreografia titulada auh! , obra del seu entrenador Jaume Pons. Seguint el seu estil, les patinadores van mostrar un
alt nivell tècnic i de dificultat i el jurat les va puntuar amb diversitat
de puntuacions, des del 7 fins al 9, fet que les va col·locar en 4t lloc,
darrere del Club Patí Blanes. Aquest grup va obtenir el bronze amb la
coreografia Avui volaré. La medalla d’or va anar per segon any consecutiu pel grup italià Roma Roller Team amb el seu programa Zodiac.

Els participants van caminar 7 km de Campins a l’ermita de Sant Guillem
fins al Pavelló d’esports

L’equip en plena actuació d’Auh! amb el seu entrenador Jaume Pons al
capdavant

Primer curs al
rocòdrom del Sot

Campus esportiu de
Nadal al Centre Municipal d’Esports Sot de
les Granotes

El rocòdrom del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes acull
per primera vegada aquest mes de desembre un curs d’alpinisme
de nivell 2 organitzat pel Centre Excursionista Sant Celoni i el Centre
Excursionista Palautordera. L’objectiu és ensenyar les tècniques de progressió i assegurament i les tàctiques adequades per moure’s en neu
(pendents a 50-60º), gel (introducció a l’escalada en glaç) i mixte (grau
II-III / M2-M3), desplaçament per pales, esperons i corredors amb autonomia i seguretat. El curs combina una part teòrica i una altra pràctica
amb sortides a Ull de Ter i a la Vall de Boí.

Del 23 de desembre al 5 de gener,
l’ajuntament de Sant Celoni a través
del Centre Municipal d’Esports Sot de
les Granotes organitza un Campus
esportiu de Nadal. S’ofereixen activitats de lleure i esportives (bàsquet,
futbol, handbol, natació, gimcanes,
manualitats, etc) a infants i joves de
3 a 14 anys en horari de 9 a 14 h
amb possibilitat de servei bon dia
de 8 a 9 h. Per a més informació
i inscripcions cal adreçar-se al
Centre Municipal d’Esports Sot de
les Granotes Tel. 93 848 69 13,
santceloni@ufec.cat.

El rocòdrom del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes està
preparat per a entrenaments i per a competició
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Ajuts

Terminis

Qui ho pot demanar

Tramitació

Activitats d’Educació permanent

Durant el curs
2010 - 2011

Les famílies/alumnes empadronats al municipi, matriculats a alguna de les activitats
d’educació permanent que promou l’Ajuntament de Sant Celoni

Sax Sala
Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny

Escola de música i teatre

Durant el curs
2010 - 2011

Les famílies/alumnes empadronats al municipi, matriculats a alguna de les activitats
de l’escola de música o teatre que promou
l’Ajuntament de Sant Celoni

Centre Municipal d’Expressió

Pla de renovació d’electrodomèstics, calderes i aparells d’aire condicionat a Catalunya

de l’1 de juliol
fins el 30 de
desembre de
2010 o fins
l’exhauriment
del pressupost

Persones que renovin equips destinats a
primera residència dintre el territori de
Catalunya

www.gencat.cat/icaen

Programa “Noces d’Or”

Indefinit

Matrimonis que celebren els 50è aniversari
de casament

OAC /
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Renda bàsica d’emancipació

Tot l’any

Joves entre 22 i 30 anys per pagar el lloguer

Oficina Local d’Habitatge

Prestacions d’especial urgència
(antics Ajuts personalitzats a l’allotjament)

Temporal

Persones que acreditin que no poden satisfer
els rebuts impagats de lloguer o les quotes
d’amortització d’un habitatge de promoció
privada

Àrea de Comunitat - Serveis Socials
Oficina Local d’Habitatge

Complement de la pensió

Tot l’any

Persones amb una pensió de jubilació i d’invalidesa, per a pensionistes en modalitat no
contributiva que visquin de lloguer

Àrea de Comunitat - Serveis Socials

Informe intern d’idoneïtat

Temporal

Propietaris individuals que volen fer obres de
rehabilitació del seu habitatge

Oficina Local d’Habitatge

Promoció de l’ocupació autònoma: Subvenció per reduir els interessos dels préstecs
destinats a finançar inversions per a la
creació i posada en marxa d’una activitat
empresarial com a persona treballadora
autònoma

Dos mesos després de la data
d’alta al corresponent règim de
la Seguritat Social o de la data
d’alta a la mutualitat del col·legi
professional que
correspongui.

Persones desocupades que vulguin constituir-se com a treballadors/ores autònoms/es
o per compte propi i a treballadors/ores
autònoms o per compte propi que formin
part de comunitats de béns o societats civils

Generalitat de Catalunya
Serveis Territorials de Treball
93 622 04 00

Treball

Habitatge

Gent
gran

Família

Subvencions
i ajuts
En portada
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Habitatge
Compartirhabitatge.net

Renda bàsica
d’emancipació

L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny
juntament amb el Consell Comarcal del
Vallès Oriental dóna suport a la iniciativa
www.compartir-habitatge.net. Es tracta d’un servei gratuït via web que posa
en contacte persones
llogateres i persones propietàries
d’habitacions. Per
tal de poder accedir a totes les
possibilitats que
ofereix el portal,
cal registrar.se com
a usuari.

Es tracta d’una prestació adreçada als joves
d’entre 22 i 30 anys que visquin en habitatges de lloguer o vulguin llogar-ne un. No està
subjecta a convocatòria, i, per tant, es pot
sol·licitar en qualsevol moment.

S’adjudiquen els
12 habitatges de
lloguer amb protecció oficial
El 16 de novembre es va realitzar el sorteig
dels 12 habitatges amb protecció oficial en
règim de lloguer de la promoció del carrer
Maria Aurèlia Capmany, 4 de Sant Celoni.
Es van rebre un total de 19 sol·licituds, de
les quals se’n van excloure 5 per no complir
els requisits (4 per manca d’empadronament
de 3 anys a Sant Celoni i 1 per tenir ingressos insuficients).
El nombre de sol·licituds del grup A (persones que superen el barem de mobilitat
reduïda) i els dels grups B (joves, persones
grans, dones en situació de violència de
gènere, famílies monoparentals i persones
amb un grau de disminució superior al 33%)
va ser igual o inferior al nombre d’habitatges a sortejar i per tant es va poder fer una
adjudicació directa.
Als tres habitatges inicialment assignats al
grup C se li va afegir el romanent del grup B
quedant dos habitatges de dues habitacions
i dos habitatges de tres habitacions per a
aquest grup. Els dos sol·licitants del grup C
(població en general) d’habitatges de tres habitacions van tenir una adjudicació directa.
Els quatre sol·licitants del grup C d’habitatges de dues habitacions, van formar part del
sorteig que va determinar els dos adjudicataris així com l’ordre en la llista d’espera.

Més informació a l’Oficina
Local d’Habitatge i al web
www.santceloni.cat/habitatge
habitatge@santceloni.cat
Telèfon 93 864 12 10

Aquests joves poden rebre:
- 210 euros mensuals per al pagament del
lloguer
- Un préstec sense interessos per a la fiança
del lloguer (600 euros)

OFIDEUTE
Nou servei d’informació i assessorament sobre el deute hipotecari
Què és?
És un servei d’informació i assessorament
adreçat a les famílies que no poden fer front
al pagament dels préstecs hipotecaris i es
troben, per aquesta causa, en risc de perdre
el seu domicili habitual.

Com t’ajuda Ofideute?

- Un import per a les despeses de tramitació
de l’aval (120 euros)

Ofideute s’ofereix com a mediador entre la família i la entitat financera, per intentar trobar
l’estratègia més vàlida per fer front al deute i
evitar el desnonament.

Han d’acreditar:

Qui pot ser usuari d’Ofideute?

- Que disposen d’una font regular d’ingressos
que no superi els 22000 euros bruts anuals

Els propietaris d’un únic habitatge que l’utilitzen com a habitatge principal i que no poden
fer front a les quotes del préstec hipotecari
obtingut per comprar-lo.

- La titularitat del contracte d’arrendament de
l’habitatge en el qual resideixin de manera
habitual i permanent
- Tenir la nacionalitat espanyola, d’algun
membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu o, en el cas d’estrangers no
comunitaris, tenir residència legal i permanent a Espanya.
- No ser propietaris d’un habitatge
- No tenir cap relació de parentiu (pares,
mares, sogres, fills, avis, germans, cunyats i
néts) amb l’arrendador de l’habitatge
L’Oficina Local d’Habitatge ja n’ha tramitat
més de 340
L’Oficina Local d’Habitatge continua creixent
en el nombre de Rendes Bàsiques d’Emancipació tramitades. Des de la seva creació, n’ha
tramita 342, de les que 224 estan actives. La
mitjana és de 31 Rendes Bàsiques tramitades
per trimestre.

Què cal fer?
En el moment en què es preveuen els problemes per fer front a les quotes del préstec, cal
parlar amb l’entitat financera (EEFF) per tal
de negociar possibles solucions.
En cas de resposta negativa o de difícil compliment dels pactes proposats, podeu adreçarvos a Ofideute.
Si el deute ja és important i heu rebut avisos
d’execució del deute:
- Demaneu assessorament legal al Servei
d’Orientació Jurídica (SOJ) dels col·legis
d’advocats (Tf. 93 422 15 45 a avinguda
del Carrilet, 3 edifici D 1a planta Ciutat
de la Justícia a Barcelona - Hospitalet de
Llobregat)
- Adreceu-vos a Ofideute perquè analitzi el
vostre cas i faci de mediador amb l’entitat
financera. (Cal demanar cita prèvia al Tel.93
553 88 29 i es troba al carrer Diputació, 92
de Barcelona)
Documentació que cal presentar a Ofideute
- DNI o NIE dels titulars
- Escriptura de compra
- Escriptura del préstec
- Certificat de l’EEFF de l’estat del préstec
actualitzat: quotes pendents, capital inicial,
capital pendent, terminis del préstec, tipus
d’interès actual i import de les quotes.
- Certificat de convivència
- Certificat d’ingressos actuals de tots els
membres de la unitat familiar.

HORARI d’atenció presencial al Safareig
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h, dimarts i dijous de 17 a 19 h
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Espai
Obert
Habitatge
En
portada
Línia directa amb els Reis
Mags d’Orient

30 anys de la Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni

Som l’Agrupament Escolta i Guia Erol La Salle i ens adrecem a vosaltres per oferir-vos un servei que farà que els més petits de la casa
visquin el Nadal amb il·lusió.

El 2011, coincidint amb els 30 anys de la Colla de
Geganters i Grallers de Sant Celoni,volem fer una
festa en què els principals protagonistes siguin el
poble i la seva gent.

Es tracta d’una visita dels Reis Mags d’Orient la nit del dia 5 de gener
per portar els regals tan esperats pels menuts.
Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres podeu trucar al:
699 28 64 38 600 81 07 19 678 39 00 29
661 30 33 54 633 42 26 14 659 16 91 45
A canvi només us demanem la voluntat...
Agrupament Escola i Guia Erol La Salle

Durant l’any, anirem fent activitats per a petits i
per a grans,que tindrà el seu punt culminant el
proper Setembre del 2011.
Si ens voleu enviar alguna informació o
fer algun suggeriment, el nostre correu és
santceloni@geganters.com
Sant Celoni, Poble de Gegants.
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Partits polítics

Gràcies! Junts hem començat a fer una
Catalunya millor!

La retirada de l’ARE:
una gran victòria popular

El 28N al vespre Catalunya va iniciar un canvi d’etapa. Una gran majoria de ciutadans
i ciutadanes van anar a votar per escollir les persones que tindran la responsabilitat de
gestionar els nostres recursos i posar rumb a la nau. I a totes els comarques, a 921 dels
947 municipis de Catalunya CiU va guanyar les eleccions.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el Sr. Joaquim Nadal, ha optat per no
tirar endavant una de les bestieses urbanístiques més rellevants dels últims anys a la nostra
vila: l’ARE de Can Riera de l’Aigua. Des de la CUP, ens vam oposar des d’un bon principi a
l’ARE, tot i que des de la Generalitat i l’equip de govern ens van vendre que era necessari
per dos motius transcendentals: per facilitar l’accés a l’habitatge i tenir el nou hospital.
Llavors nosaltres ja els dèiem que de pisos n’hi ha molts i que l’hospital l’havíem de tenir
perquè hi tenim dret. Això passava el 2008. Ara, el 2010, ningú discuteix que hi ha massa
pisos i que tindrem el nou hospital, perquè el ple municipal ja va acordar fa mesos iniciar els
tràmits legals pertinents per obtenir els terrenys.

A Sant Celoni i la Batllòria més d’un 63% de persones amb dret a vot van acudir a les
urnes i, d’aquests, més del 46% van escollir l’opció de Convergència i Unió. CiU va
guanyar a cadascuna de les 20 meses distribuïdes pels 8 col·legis electorals.
El poble de Catalunya, Sant Celoni i la Batllòria, doncs, han apostat per un lideratge
fort, un govern cohesionat amb un horitzó clar, més ambició nacional i un equip
de persones preparades, enfront del desgavell d’un govern Tripartit de rivalitats i
desconfiances que ha agreujat la crisi a Catalunya i no ha traçat cap pla per superar-la.
Volem agrair a totes les persones que han treballat per fer-ho possible, perquè van fer
pinya eficaçment i d’una manera abnegada. I a totes les persones que van votar CiU,
perquè validen el projecte i les formes. I també a totes les persones que van votar, a
qualsevol de les opcions possibles, perquè dignifiquen el servei públic i demostren
civisme i responsabilitat.
Vam dir que en aquestes eleccions no feia falta ser de Convergència i Unió per votar
Convergència i Unió. I molta gent ens ha fet confiança. Des de Sant Celoni treballarem
perquè aquesta actitud ens acompanyi en el futur. Ens seguirem esforçant perquè
la gent que ens ha fet confiança ara ho torni a fer en les properes eleccions
municipals, per garantir un govern municipal que segueixi avançant cap a la
llibertat i executant un projecte de Vila ambiciós, que amb poc més de 3 anys
ens ha portat a superar molts dèficits històrics i ser més grans col·lectivament.
Moltes gràcies Sant Celoni, moltes gràcies La Batllòria!

Aquesta vegada, a diferència d’altres, hem estat a temps d’aturar una barbàrie urbanística.
I quin ha estat el secret? La mobilització popular. Hem treballat per aconseguir una de les
coses més importants: tenir un veïnat informat, que significa un veïnat participatiu, un
veïnat que diu no a la destrossa del medi ambient i a l’especulació. I diem especulació,
amb majúscules, perquè la verdadera finalitat de l’ARE era afavorir l’únic propietari dels
terrenys de Can Riera de l’Aigua, un propietari que passava de tenir uns camps de patates
a tenir uns terrenys on s’hi preveia construir 1.200 habitatges. Un propietari que no era un
innocent pagès, sinó un dels màxims representants del negoci immobiliari.
Perquè el treball popular ha estat la clau, continuarem lluitant contra totes les agressions
que vulguin fer-nos a casa nostra. Com la nova ronda nord, que destrossarà uns
valuosíssims terrenys agrícoles amb l’únic objectiu de poder arribar més ràpid al Montseny.
No en deixarem passar ni una.

CUP Sant Celoni

Grup Municipal de CiU

www.santceloni.cup.cat

www.ciu.cat/santceloni

santceloni@cup.cat

santceloni@ciu.info

Sis compromisos d’Esquerra
per negociar un nou Govern
La celebració d’una consulta sobre el futur de Catalunya és el primer dels sis
compromisos que Esquerra s’ha fixat a l’hora de negociar un nou Govern. El
segueixen: reclamar el Concert Econòmic quan s’acabi el model de finançament
vigent; crear un sistema financer públic català per suplir les dificultats de crèdits a
empreses, autònoms i famílies; garantir els recursos necessaris per aplicar la Llei de
la dependència; establir un règim de preus justos per als productors que potenciï la
producció agrària i ramadera i en faciliti la comercialització; i reformar l’estructura del
Govern per reduir els alts càrrecs i fer una administració més eficient i transparent.
Aquestes són les propostes més votades de la campanya Catalunya Decideix, que
Esquerra va presentar el mes de gener i que va consultar a un total de 72.000
persones. Els candidats d’Esquerra a les eleccions van ser els encarregats d’anunciarlos davant les 1.500 persones que hi havia en un acte de la passada campanya
electoral al Teatre Grec.
Aquest país està perdent la por, com ho demostra la manifestació del 10 de juliol de
2010, on més d’un milió i mig de persones van sortir al carrer per reclamar “Som una
nació. Tenim dret a decidir”. Esquerra només pactarà i arribarà a acords amb aquells
partits que respectin les seves propostes. Només, per tant, amb els que acceptin
celebrar un referèndum per l’autodeterminació. La celebració de la consulta és una
fórmula democràtica, valenta i clara i l’única via per sortir de l’atzucac en què es
troba Catalunya. En aquestes passades eleccions al Parlament de Catalunya estàvem
decidint si volíem anar endavant o volíem retornar al passat. El 28 de novembre
estava en joc el futur d’una generació. Si volem que l’acabi decidint el PP o volem
oferir als nostres fills un futur millor, un futur en llibertat, un futur a la primera
generació de catalans que viuran la independència com a adults, administrant els
seus propis recursos.

Escoltar a tothom i treure conclusions
Fa molts mesos que hem començat el que nosaltres anomenem
“els cafès d’en Joan” unes trobades informals on en Joan Castaño
es reuneix amb grups petits de veïns per saber de primera mà que
els preocupa i com veuen ells el futur de Sant Celoni i la Batllòria.
Aquestes reunions són molt útils i a la vegada molt gratificants i per
tant les continuarem fent al llarg del propers mesos.
En Joan Castaño vol i sap escoltar i com ha demostrat al llarg de la seva
vida política, creu en un projecte de poble capaç de generar esperança
i confiança. La seva experiència, la seva proximitat a la gent i la seva
solidesa política, són el seu millor aval.
Ens esperen mesos decisius, mesos on la il·lusió pel futur ha de guanyar
a l’apatia i a la paràlisi del govern de Sant Celoni.
Us desitgem a tots i totes unes bones festes, nosaltres les aprofitarem
també per reflexionar. Per fer front l’any 2011 tenim il·lusió, ganes de
treballar dur i de millorar el que calgui i comptem amb en Joan Castaño
per liderar un projecte que retorni l’empenta perduda a Sant Celoni.
Bon Nadal i els millors desitjos pel nou any!!
Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

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

Exposicions

RECTORIA VELLA
Hugo González Durante.
Confidències. Escultura
Del 18 desembre al 16 gener

Dissabte, 18 de desembre

Diumenge, 26 de desembre

Dimecres, 5 de gener

Aliments solidaris
Recapte d’aliments per als celonins/es amb
dificultat
A partir de les 9 del matí
A la seu de Càritas, de Creu Roja o comerços
col·laboradors. Organitza: Creu Roja, Càritas
Parroquial i l’Ajuntament

Cantada de Sant Esteve
a càrrec dels alumnes de l’Escola M. de Música
A les 12 del migdia
A la sala gran de l’Ateneu

Cavalcada de Reis a Sant Celoni
De les 6 a les 7 de la tarda Pels carrers de la
vila, del c. Major (la Creu) a la pl. de la Vila

Sant Celoni amb la Marató de TV3
Tot el dia, a partir de les 9 del matí
Al Camp Mun. d’Esports, Pavelló d’Esports,
Pàrking del Pavelló, Ateneu
Organitza: Col·lectiu 08470

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; Dia de Nadal i de Cap
d’Any tancat

Trenet de Nadal
Festes de Nadal
A les 10 del matí A la plaça de la Vila i
Pavelló Municipal d’Esports

CAN RAMIS

Festa Major d’hivern de la Batllòria
A les 11 del matí
A l’Escola Montnegre, Església, Plaça de l’església, Camp de futbol, Envelat
Concert de Nadal

Josep M. Bosch.
Olis i aquarel·les
Del 18 desembre al 9 gener

Festes de Nadal
A 2/4 de 7 de la tarda
A la plaça de l’Església i plaça de la Vila

Horari: de dimarts a divendres de 6 a
8 del vespre; dissabtes, diumenges i
festius de 12 a 2/4 de 2 i de 6 a 8 del
vespre; Dia de Nadal i de Cap d’Any
tancat

Confidències, escultures d’Hugo González
Inauguració de l’exposició
A les 7 de la tarda
A la Rectoria Vella
Josep M. Bosch, olis i aquarel·les
Inauguració de l’exposició
A les 7 de la tarda
A Can Ramis

TAXI
SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h
Desembre

Taxi
guàrdia

Taxi
retén

1-5

L2

L3

6-12

L3

L4

13-19

L4

L5

20-26

L5

L6

27-31

L6

L7

1-2

L6

L7

3-9

L1

L2

10-16

L2

L3

17-23

L3

L4

24-30

L4

L5

Tradicional pujada del pessebre a les Agudes
Activitats del CESC
A 2/4 de 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC
Sant Celoni amb la Marató de TV3
Actes de diumenge, dia 19
Tot el dia, a partir de les 9 del matí
A la plaça de la Vila, Centre M. d’Esports Sot
de les Granotes, Pavelló d’Esports i Ateneu
Organitza: Col·lectiu 08470
Festa Major d’hivern de la Batllòria
A partir de les 9 del matí
A la plaça de l’Església, fàbrica Roca Umbert,
carrer Major, Envelat

629 87 80 70
617 55 42 66
659 49 44 11
686 89 41 33
649 44 77 52
670 27 90 90
608 13 09 12

Trenet de Nadal
A les 10 del matí
A la plaça de la Vila i
Pavelló Municipal d’Esports
Fira de Nadal
De les 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre
Als carrers del centre de la vila
Cinema en català: Austràlia, de Baz
Luhrmann - Festes de Nadal
A les 6 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Desembre
DLL DM

DC

DJ

DV

DS

DG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DC

DJ

31

DV

Dilluns, 27 de desembre
Tallers i animació per a tota la família
A les 5 de la tarda
A la plaça de la Vila

Dimarts, 28 de desembre

DS

DG

1

2

Dimecres, 29 de desembre
Circ, amb Tot Circ
A les 5 de la tarda

A la plaça de la Vila

3

4

5

6

7

8

9

Detotscolors, Taller d’art col·lectiu
A les 5 de la tarda A la plaça de la Vila

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
CASAS - 93 867 57 88
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

Taller infantil de Cuina: Fem un tronc del tió
Amb la companyia Petit Xef
A les 6 de la tarda
A la biblioteca l’Escorxador

Divendres, 24 de desembre
Espectacle infantil i Caga Tió
A les 5 de la tarda A la plaça de la Vila

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

Dissabte, 8 de gener
Anatomia del còmic celoní: nou volum
A les 8 del vespre A la Rectoria Vella

Camí dels Nyerros: Matadepera - Sant
Sebastià de Montmajor (Etapa I)
A 2/4 de 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC
Preu: Socis CESC: 13 euros. No socis: 20 euros
Ball de saló
A 2/4 de 6 de la tarda
A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: L’Esplai - Casal de la Gent Gran
Preu: socis: 2 euros; no socis, 3 euros

Divendres, 31 de desembre
L’home dels Nassos
Tot el dia, a partir les 9 del matí
Pels carrers del poble
Animació infantil
A les 5 de la tarda

A la plaça de la Vila

Dissabte, 15 de gener
3r Festival de les Veus
A les 8 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: Centre Artístic de la Veu Intuït
Preu: 10 euros

Nit de Cap d’any 2011
A 2/4 d’1 de la matinada
Al Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 8 euros

Diumenge, 16 de gener

Dissabte, 1 de gener

Muntanya: Circular per Montserrat
A 2/4 de 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Els Pastorets a càrrec de Rebrot Teatre
A les 6 de la tarda
Sala gran de l’Ateneu
Preu: 6 euros

Diumenge, 2 de gener
Diada sardanista
A les 12 del migdia
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: Agrupació Sardanista Baix Montseny

Arribada del Carter Reial a Sant Celoni
A 1/4 de 6 de la tarda A la plaça de la Vila

Structures Musicals: exposició interactiva
A les 5 de la tarda
A la plaça de la Vila

Gala lírica
A les 6 de la tarda A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: Societat Ateneu

Dijous, 30 de desembre

Lliurament del 1r premi de fotografia Sant
Celoni, Bosc, cuina i patrimoni
A 2/4 de 8 del vespre
A Can Ramis

Dijous, 23 de desembre

Dijous, 6 de gener

Diumenge, 9 de gener

Arribada del Patge Reial a la Batllòria
A les 5 de la tarda
Al Centre Cívic del carrer Major

Dimarts, 21 de desembre

Cavalcada de Reis a la Batllòria
De 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre Pels
carrers del poble, de la ctra. Vella (pas soterrat) a
la pl. de l’Església

Ecoxoc, autoxocs ecològics
A les 5 de la tarda A la plaça de la Vila

Escudellada per a tothom
A les 7 de la tarda A la plaça de la Vila

Concert de Nadal
a càrrec dels alumnes de l’Escola M. de Música
A les 8 del vespre
A la sala gran de l’Ateneu

Gener
DLL DM

Els Pastorets a càrrec de Rebrot Teatre
A les 6 de la tarda
Sala gran de l’Ateneu
Preu: 6 euros

Diumenge, 19 de desembre

Gener

L1 L. Moreno
L2 J. Codina
L3 J. Muñozo
L4 J. Arias
L5 J.C.Rossà
L6 G. Alvarez
L7 - S. Villaescusa

Ball de saló
A 2/4 de 6 de la tarda
Al Casal d’avis L’Esplai
Organitza: L’Esplai, Casal de la Gent Gran

Presentació del CD de Rafael Ferrer i concert
commemoratiu - Any Rafael Ferrer
A 2/4 de 6 de la tarda Sala gran de l’Ateneu
Organitza: Agrupació Sardanista Baix Montseny
Preu: 7 euros
Lliurament de cartes als Reis d’Orient
De 6 a 8 del vespre
A la Torre de la Força
Organitza: Agrupament Escolta Erol

Dilluns, 3 de gener
Jocs, tallers i contacontes medievals
A les 5 de la tarda A la plaça de la Vila
Lliurament de cartes als Reis d’Orient
De 6 a 8 del vespre A la Torre de la Força
Organitza: Agrupament Escolta Erol

Dimarts, 4 de gener
Parc d’inflables
A les 5 de la tarda

A la plaça de la Vila

Lliurament de cartes als Reis d’Orient
De 6 a 8 del vespre A la Torre de la Força
Organitza: Agrupament Escolta Erol

Ball de saló
A 2/4 de 6 de la tarda
A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: L’Esplai - Casal de la Gent Gran
Cinema: Las chicas del calendario,
de Nigel Cole
A les 6 de la tarda
A la sala petita de l’Ateneu

Dissabte, 22 de gener
Alta muntanya: El Posets hivernal
A les 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Diumenge, 23 de gener
Natura: Pels voltants del Santuari
de Puiggraciós
A 3/4 de 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Diumenge, 30 de gener
Camí dels Nyerros: Sant Sebastià de
Montmajor - Castellcir (Etapa 2)
A 2/4 de 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC
Preu: Socis CESC: 13 euros. No socis: 20 euros

Diumenge, 6 de febrer
Tivissa i Miravet
Activitats del CESC
A 2/4 de 7 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC
Preu: Socis CESC: 40 euros. No socis: 45 euros

