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La Batllòria endavant!
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La Batllòria 
endavant!

La població de la Batllòria ha tingut un ràpid creixement. En 10 anys ha 
doblat el nombre d’habitants: l’any 2000 hi havia unes 500 persones 
vivint a la Batllòria i actualment n’hi ha més de 1000. Això ha comportat 
l’ampliació de diferents serveis i equipaments, com per exemple, l’Ofi ci-
na d’Atenció Ciutadana, situada a les Casetes, que atén més usuaris.

A més, la Batllòria ha vist com aquests darrers anys, diferents compro-
misos històrics com la construcció de la Unió Batllorienca, el Pont de 
la Tordera, el ps soterrat de la C-35 d’accés a l’estació o obertures de 
carrers i places, començaven a fer-se realitat. Tirar endavant aquests 
projectes és possible gràcies a un important i continuat esforç inversor 
i també d’optimització dels recursos per part de l’Ajuntament, tot i l’ac-
tual situació econòmica. 

Una mica d’història
La Batllòria, així com Vilardell, Olzinelles, Fuirosos i Montnegre, van constituir municipis 
independents fi ns que es van integrar a Sant Celoni entre els anys 1930 i 1936. Fins 
llavors, la Batllòria juntament amb els pobles de Fuirosos i Montnegre havien constituit 
la Baronia de Montnegre.   

En el casc urbà encara hi ha restes arquitectòniques de l’etapa més decisiva de la seva 
història, que va des dels darrers anys del segle XV a les acaballes del segle XVI, situades 
al carrer Major, al llarg de l’antic camí ral. Hi destaca el gran hostal, del que hi ha notícia 
a l’any 1573, i el casal de can Bruguera erigit pels barons del Montnegre. El nucli urbà 
de la Batllòria va créixer a l’entorn de l’església de la Mare de Déu de l’Esperança (XVI) i 
un antic hospital de pelegrins. 

A bon ritme!
A Sant Celoni encetem l’any a bon ritme. I, 
com podreu veure en aquest Informatiu, a la 
Batllòria també! I és que d’uns anys ençà la 
Batllòria ha vist com la seva vida feia un gir 
i resolíem deutes històrics acumulats: el pas 
sota la C35, l’Ofi cina d’atenció ciutadana, 
l’ampliació de l’escola, la rehabilitació de 
Can Bruguera, la remodelació de la Unió 
Batllorienca, el pont sobre la Tordera, l’adju-
dicació del pavelló poliesportiu, etc. Aquestes 
iniciatives i el seu entorn privilegiat, juntament 
amb la predisposició de la seva ciutadania, fan 
de la Batllòria un lloc ben atractiu per a viure-hi.
 
En aquest Informatiu també hi podrem trobar 
informació sobre les ordenances per aquest 
2011, que es caracteritzen, com no podria ser 
d’altra manera en aquest context de crisi i mal-
grat la forta davallada d’ingressos que ha sofert 
el consistori, per la seva congelació i també per 
l’ampliació d’algunes bonifi cacions per estimu-
lar pràctiques ciutadanes responsables. 
 
Però hi trobaràs moltes més coses: les retribu-
cions dels càrrecs electes, nombroses iniciati-
ves de promoció econòmica (premis i web de 
turisme, iniciatives amb el comerç, programes 
i tallers per a persones aturades i persones que 
volen crear empresa, cursos de formació, etc.) 
i de benestar social (promoció de l’autonomia 
personal, suport a les persones amb addicci-
ons, impuls al banc d’aliments, arranjaments 
d’habitatges, etc.), entre d’altres.
 
Aquest és un poble amb molt bon ritme i ho 
és perquè tothom hi contribueix: ciutadans i 
ciutadanes, entitats i associacions, empresaris i 
comunitat educativa,  i també aquest consistori. 
Enhorabona!
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L’Escola Montnegre comença el curs amb els deures fets

Adjudicat el pavelló poliesportiu que 
es construirà al costat de l’escola 
L’ajuntament ha adjudicat aquest mes de gener la redacció del pro-
jecte del pavelló poliesportiu de la Batllòria per prop de 66 mil euros 
més IVA. El nou pavelló es construirà al costat de l’escola Montnegre, 
entre els carrers Fuirosos, Camí Ral, Olzinelles i Breda i ocuparà prop 
de 2.700 metres quadrats. L’equipament serà el gimnàs dels alumnes 
de l’escola, tindrà ús de pavelló poliesportiu per als ciutadans i enti-
tats de la Batllòria i permetrà acollir-hi actes culturals diversos com 
els balls de festa major...

El fi nançament de la construcció l’assumiran a tres bandes entre 
el Consell Català de l’Esport, el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat i l’Ajuntament.

Aquest curs, l’Escola Montnegre ha estrenat un nou edifi ci que compta 
amb aules de P3 a 6è, preparades per fer desdoblaments i treballar en 
petits grups i aules específi ques de suport, informàtica, anglès i plàsti-
ca. També compta amb espais polivalents com la biblioteca amb accés 
independent al de l’escola perquè es pugui obrir fora de l’horari escolar 
per realitzar activitats de les entitats.
 
Dissabte 18 de desembre, coincidint amb la festa major d’Hivern de La 
Batllòria, va tenir lloc la Jornada de Portes Obertes de l’Escola Montne-
gre amb la presència de més de 300 persones. Durant l’acte, la directo-
ra de l’escola i l’alcalde van destacar el “goig que sentim tots plegats 
per tenir un nou edifi ci de l’escola com un espai important per tota 

la comunitat, obert a tothom, i haver pogut mantenir l’antic edifi ci 
de l’escola dels anys 30 com un símbol de l’esforç del poble de la 
Batllòria per tenir una escola.” L’acte va acabar amb un petit home-
natge de l’escola a la antiga directora que s’ha jubilat Pilar Casellas. Tot 
seguit va tenir lloc el vermut popular i la ballada de sardanes.

A més, durant el mes de desembre passat, l’ajuntament va fer diverses 
actuacions al pati d’Educació infantil. En concret s’hi ha construït un 
sorral, una font i un hortet. Durant el mes de febrer s’hi instal·larà una 
àrea de jocs. 

L’edifi ci de l’aulari de l’escola 
espera el seu futur ús
L’Ajuntament de Sant Celoni ha proposat donar un nou ús a l’aulari de 
l’antiga escola com a consultori mèdic. El Consell de Poble de la Batllò-
ria, des de la comissió transversal que s’ha constituït, està valorant la 
idoneïtat de diferents usos i n’han determinat dos de possibles: dis-
pensari mèdic i espai per a joves. Properament, en el marc del plenari  
del Consell de Poble de la Batllòria es valorarà el treball del a comissió 
transversal i es consensuarà la proposta defi nitiva d’ús de l’aulari.  
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Petites millores

El pont sobre la Tordera unirà 
la Batllòria i el Montnegre
Amb el nou pont sobre la Tordera que s’ha començat a construir a 
l’alçada del Camp de Futbol, la Batllòria podrà fi nalment creuar el 
riu des del nucli i millorar la comunicació amb el Parc Natural del 
Montnegre.  L’inici de les obres s’ha vist afectat per un llarg tràmit per 
part de l’Agència Catalana de l’Aigua i la necessitat de tramitar una 
modifi cació del Pla General, però està previst que acabin a l’estiu. El 
pressupost és de prop d’1 milió d’euros.

Remodelació de la Unió Batllorienca
Amb les obres a la Unió Batllorienca, la Batllòria guanya un nou equi-
pament municipal que acollirà la biblioteca, espai per a entitats i una 
sala polivalent. Les obres han permès substituir l’edifi ci situat en una 
parcel·la estreta i allargada entre la carretera Vella i el fons del carrer 
Breda per un de nou amb planta soterrani, planta baixa i primer pis, 
i  un pati interior connectat amb l’actual Centre Cívic del carrer Major. 
Les obres tenen un cost de 1.072.905 euros (628 mil aportats per 
l’ajuntament, 260 mil per la Generalitat i 185 mil per la Diputació de 
Barcelona). 

Manel Bueno
President del Consell de Poble

La Batllòria és un poble dinàmic amb singularitats històriques i institucionals pròpies. Un poble creixent que 
necessita serveis i equipaments. I aquesta fi ta ha estat possible pel treball conjunt del Consell de Poble i 
l’Ajuntament: l’escola nova, l’Observatori de la Tordera, la Unió Batllorienca, el pas de la C-35, el pont de 
la Tordera o el futur pavelló que milloraran la vida dels veïns. Però també la millora en l’espai públic, del 
cementiri, de les festes i activitats, i de l’increment de la presència policial. I tot això, senzillament perquè la 
Batllòria s’ho mereix.

Rehabilitat Can Bruguera, nova seu 
de l’Observatori de la Tordera
La rehabilitació de Can Bruguera, un dels edifi cis batlloriencs més 
emblemàtics amb belles fi nestres conopials del segle XVI, està pràcti-
cament acabada. Les obres han consistit en el condicionament de part 
de la planta baixa de l’edifi ci de 68 m2 amb una zona de treball, amb 
accés des del carrer Major de la Batllòria i una zona auxiliar de magat-
zem i serveis, a més de la neteja de la façana i el pati existent. 

La planta baixa de Can Bruguera s’ha adequat per acollir-hi l’Obser-
vatori de la Tordera, un projecte impulsat des del 1996 per l’ajunta-
ment de Sant Celoni en conveni amb l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència 
Catalana de l’Aigua que s’encarrega de fer el seguiment continuat dels 
indicadors socioecològics a la conca de la Tordera. Així mateix, podria 
acollir un punt d’informació turística o d’informació del Montnegre. 
Les obres estan fi nançades pel Fons Estatal d’Ocupació Local i Sosteni-
bilitat i tenen un pressupost de 130 mil euros.

Fa uns dies s’han instal·lat unes noves tanques metàl·liques amb revestiment de fusta tractada a l’accés a la Batllòria des de la C35 pel carrer de 
Tordera i al pont sobre la riera del Sot gran, prop del cementiri. El mateix tipus de tanca s’ha posat al pont sobre la riera d’Olzinelles que es fa 
servir per anar cap a la zona de Bocs, després que un camió va trinxar el que hi havia.
D’altra banda, durant les properes setmanes s’instal·laran uns màstils on penjar pancartes a l’entrada del poble, concretament al carrer Tordera. 
Per fer-ne ús, caldrà sol·licitar-ho a l’OAC de la Batllòria. 
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Festes de Nadal i Reis a Sant Celoni

A la plaça de la Vila, les tardes de les festes de Nadal 
van estar plenes d’activitats per als infants: tallers de 
globufl èxia, animació infantil, infl ables, ecoxocs, instru-
ments musicals. 

Durant el concert de Cap d’Any, organitzat per l’Agru-
pació Sardanista, es va presentar el CD de Rafael Fer-
rer i es va donar el tret de sortida a la commemoració 
del centenari del naixement del músic celoní.

El 2 de gener, el grup Macedònia va oferir un repertori 
molt complert de cançons de Nadal.

Festes d’hivern i Festes de Nadal i Reis a la Batllòria

La cavalcada d’enguany ha comptat amb nous ele-
ments, més ambientació i molta col·laboració de les 
entitats: geganters de Sant Celoni, bocs i cabres, l’AE 
Erol, Diables de Sant Celoni, Montse Morella... 

La població de Sant Celoni va rebre en ple l’arribada 
dels Reis d’Orient! 

Més de 2000 persones van celebrar el Cap d’Any al 
pavelló! 

El correfoc ha estat una activitat que s’ha afegit 
als actes de la Festa Major d’hivern. El jovent de la 
Batllòria proposa i participa de la Festa Major !

Jornada de portes obertes de l’Escola Montnegre: 
les ganes de veure la nova escola va fer que tots els 
vilatans de la Batllòria omplissin aules i passadissos.

Fira de l’Esperança: un any més el carrer Major i la plaça 
de l’Església de la Batllòria van ser escenari d’aquesta 
Fira Nadalenca, que acollia parades i comerços.

Cursa enducros organitzada per la Penya motorista i 
la Penya barcelonista:  molta participació de mo-
toristes i gran expectació per veure  les habilitats i 
destreses dels participants.

Concert i Ball de Festa  major amb l’orquestra Sel-
vatana:  més de 300 persones van omplir l’envelat  
per veure un any més  l’actuació d’aquesta gran 
orquestra.

Cavalcada des Reis, que aquest any han aprofi tat 
el nou pas soterrat per arribar a peu a la Batllòria. 
Seguidament han  pujat a les carrosses que les 
entitats els havien preparat, i han llençat caramels 
pels carrers de la Batllòria.

A Sax Sala, l’Escola d’Adults va fer una lectura de 
tradicions relacionades amb Nadal acompanyats 
del grup de percussió de l’Escola de Música.

L’Agrupament Escolta Erol va organitzar i ambientar 
el campament reial instal·lat a la Torre de la Força. 

La 1a fi ra de Nadal va comptar amb un trenet 
carregat sempre de gent
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Passegem pel...

Un passeig pel Sant Celoni 
dels segles XVI i XVII (2)

Segons Miquel Grivé, el tercer recinte o nucli 
fortifi cat de Sant Celoni data del segle XVI; 
s’estenia pel carrer Major entre el portal de la 
Verge Maria (davant de la plaça d’en Nicola) fi ns 
a la Torre de les Hores. El portal de Santa Tecla 
o Torre de les Hores estava davant de la casa 
Bosch i tancava el carrer Major a prop de la cru-
ïlla actual amb el carrer de Sant Martí. Damunt 
del portal hi havia una capella on s’hi venerava 
Santa Tecla, i al cim, les campanes del rellotge 
públic, per això rebia el nom de Torre de les 
Hores. El portal es va enderrocar el 1861.

El barri començava a la plaça Major o de la Vila. 
Antigament la plaça estava formada per tres 
placetes i diversos carrerons. L’any 1761 se cita 
la plaça del Carbó, que era davant de cal Bou 
i el passatge de Sant Ramon. La plaça Consti-
tucional anava des de can Bes fi ns davant de 
can Ramis, i, la placeta de les Olles, des de can 
Ramis fi ns a l’Ajuntament. Entre aquestes dues 
places hi havia un edifi ci, el Piquet, que havia 
servit per allotjar-hi la tropa. L’estructura actual 
de la plaça correspon a mitjan segle XIX i es va 
acabar d’urbanitzar el 1926 i 1945, quan es van 
eixamplar els carrers d’Anselm Clavé i Torras i 
Bages, respectivament. 

Al fogatge de 1553 ja consten 105 cases o focs 
al poble i, 10, fora de la vila. La majoria de caps 
de casa treballava en ofi cis artesanals per pro-
veir el mercat local i la seva zona d’infl uència: 
la comarca natural del Baix Montseny. Desta-
caven els tèxtils (paraires, teixidors de llana, de 
lli), sabaters i sastres, els relacionats amb les 
feines del camp (ferrers, boters...) i hostalers, 
que oferien els seus serveis als viatgers que 
transitaven pel camí ral. 

Un bon nombre de les edifi cacions d’aquesta 
època conservades a Sant Celoni correspo-
nen al darrer quart del segle XVI, un moment 
econòmic favorable que va provocar que 
molts celonins renovessin el seu habitatge i el 
decoressin amb portals i fi nestres treballats 
amb pedra fent evident la seva prosperitat. 
L’arquitectura que caracteritza aquest període 
és senzilla i popular, sense que es pugui parlar 
d’un estil, i perdurarà pràcticament fi ns al segle 
XIX. L’estructura de la casa és simple: consta de 
planta baixa i un o dos pisos. La porta sol ser de 
carreus de granit i dóna pas a l’obrador o taller. 
Generalment és prou ampla perquè hi pugui 
passar un carro. A la llinda hi podem trobar 
inscripcions interessants: l’any de construcció 
de l’habitatge, el nom del propietari, símbols de 
l’ofi ci... La fi nestra del primer pis està alinea-
da amb el portal i també és de pedra tallada. 
Algunes estan decorades amb caps, sanefes 
senzilles, fl ors... Del segle XVI sobresurten pel 
seu decorativisme les fi nestres conopials, carac-
terístiques del gòtic tardà.

A la plaça de la Vila destaquen les voltes o 
cases porticades, de tradició medieval, que 
feien de recer del mercat setmanal. Sobre la 
de can Bonsoms (plaça de la Vila, 4) hi ha una 
bella fi nestra conopial lobulada del segle XVI. 
Abans que es construís l’Hotel Suís el 1886, en 
aquell indret també hi havia cases amb pòrtics. 
Seguint el carrer Major, hi ha dues fi nestres co-
nopials més a can Lleonart (c/ Major, 136), però 
són de granit i més senzilles. Més amunt, la de 
can Besa (c/ Major, 100) destaca per la seva de-
coració popular a base de cercles. Les llindes de 
can Bosch (c/ Major, 67 i 71) mostren la llarga 
pervivència d’aquesta tècnica constructiva. Un 
segle separa les dates que hi ha inscrites: 1576 
i 1678.

Josep M. Abril

El creixement de la vila al llarg del carrer Major: el veïnat de la Torre de les Hores

Voltes de la plaça de la Vila, segle  XV - XVI

Arc de can Besa, segle XVI

Arc conopial de Can Bonsoms, segle XVI

Portal de la casa Bosch, 1576



7

La Biblioteca l’Escorxador i la Llibreria l’Alguer7 

organitzen de forma conjunta presentacions de 

llibres d’autors reconeguts. La cita té lloc l’últim 

divendres de cada mes, a les 8 del vespre a la Sala 

Petita de l’Ateneu. A part de l’autor, es compta amb 

un especialista en el tema que farà de presentador 

de l’obra.

El 28 de gener, el periodista Martí Gironell va 

presentar la seva darrera novel·la L’Arqueòleg i  

l’advocat i historiador Ramon Verdaguer en va fer la 

presentació. 

El 25 de febrer, l’obra protagonista serà El 

carboneig. Quan el record encara és viu i 

els autors, Josep M. Panareda i Josep Masnou; 

presentarà el llibre la biòloga Carme Clopés. 

El 25 de març l’autora convidada serà Maria Carme 

Roca i la seva obra Escollida pels déus, un llibre 

sobre Empúries.

Des de l’Ofi cina de Català de Sant Celoni ha 

començat aquest mes de gener una campanya als 

comerços de nova creació per tal de promoure i 

facilitar el coneixement i l’ús de la llengua catalana 

a les persones que hi treballen, com a eina 

d’integració i també com a valor afegit a un comerç 

de qualitat.

Un establiment comercial que pot atendre 

la clientela també en català millora la seva 

competitivitat. Oferir els productes i els serveis 

en la llengua pròpia de la clientela és un valor 

afegit que pot contribuir a fi delitzar-la, perquè 

permet aconseguir proximitat i augmentar la seva 

satisfacció.

Entre els serveis que s’ofereixen hi ha el 

d’assessorament (revisió de textos breus en català: 

cartes, retolació exterior i interior, llistes, etc.), 

recursos lingüístics en línia (correctors, traductors 

automàtics, etc. Optimot, consultes lingüístiques: 

www.optimot.gencat.cat. Plats a la carta: www.

gencat.cat/platsalacarta), de formació (cursos de 

català), el Voluntariat per la llengua... A més, se’ls 

facilita lèxic i material específi c adequat al comerç.

Matrícula oberta a cursos 
de català per a adults 
L’Ofi cina de Català de Sant Celoni obre la inscripció als cursos de català per a adults 

que s’impartiran durant el segon trimestre de l’any. S’ofereixen places a cursos 

dels nivells bàsic, elemental, intermedi i de sufi ciència per entendre el català, per 

aprendre a parlar-lo amb fl uïdesa, per iniciar-se en l’escriptura o per millorar-la, en 

diferents dies i horaris.

Informació i inscripcions
Del 7 a l’11 de febrer a:

Ofi cina de Català de Sant Celoni
Edifi ci Sax Sala
C. Montserrat, 28
Tel. 93 867 41 75       
santceloni@cpnl.cat

Més informació a www.cpnl.cat  

Horari: de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h i divendres de 10 a 13 h

Es donen números a partir de les 10 hores per atendre durant el matí i a partir de 

les 16 hores per atendre durant la tarda. 

Autors reconeguts presenten 
els seus llibres a Sant Celoni 

Campanya per promoure l’ús del català als comerços

Terminis per al 
2n cicle d’Educació
infantil, Primària i ESO
Curs 2011-2012
Preinscripció:  del 14 al 25 de febrer de 2011
Matrícula:  del 6 al 10 de juny de 2011

La preinscripció es pot entregar a l’escola demanada en 1a opció 

o a l’Ofi cina Municipal d’Escolarització.

Ofi cina Municipal d’Escolarització

Horari fi ns el 14 de febrer: 
de dilluns a divendres  de 9.30 a 15.30 h i 
dimecres de 17 a 20 h (hores a concertar)

Horari durant el període de preinscripció ordinari: 
de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 h i 
de dilluns a dijous de 17 a 20 h

Rectoria Vella
Passeig de la Rectoria Vella, s/n
Telèfon:  93 864 12 13
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Des que es iniciar el desplegament de la Llei 
de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència a 
Catalunya, l’any 2007, un total de 505 persones 
del municipi han tramitat la seva sol·licitud a la 
Generalitat de Catalunya ja sigui directament o, 
la gran majoria, 440 per mitjà de l’ajuntament.

De moment, les resolucions per part del Depar-
tament de Benestar i Família s’han distribuït de 
la següent manera:

Quan la Generalitat rep la sol·licitud, es deriva 
a un equip de valoració ubicat a Mollet del 
Vallès que es trasllada al domicili per valorar la 
dependència i emetre el seu dictamen. Un cop 
resolt, es comunica a la persona interessada. 

Aquesta llei s’aplica de manera progressiva i 
cada any hi tenen accés persones amb dife-
rents graus de reconeixement, tal com indica el 
quadre.

L’ajuntament ha realitzat més de 
400 Plans Individuals d’Atenció 
(PIA)
Des de l’Àrea de Comunitat ja s’han realitzat 
més de 400 Plans Individuals d’Atenció (PIA), 
lligats a resolucions positives, el grau i nivell 
de les quals ja es troben en vigor. En aquests 
casos, els Serveis socials bàsics de l’ajuntament 
fan el PIA per informar a la família i/o persona 
dependent de la cartera de serveis i recursos 
existents i acordar  el més adequat a la situa-

ció de cada persona. Tot seguit, l’ajuntament 
comunica aquest acord a la Generalitat que l’ha 
de validar i respondre a la persona.
Dels PIA realitzats fi ns el moment, la presta-
ció més tramitada és la de cuidador familiar 
no professional. Aquesta prestació se sol·licita 
quan  la persona depenent es troba residint en 
el seu domicili o en el d’un familiar, i hi ha un 
familiar que té cura d’ell. Té l’objectiu de dotar 
econòmicament la persona cuidadora.

En 27 dels PIA tramitats fi ns ara, aquesta 
prestació ha estat compatible amb el Servei 
d’ajuda a domicili que ofereix l’Ajuntament de 
Sant Celoni a través del programa Xec Servei.   
Amb aquesta prestació, la família rep un suport 
professional per atendre algunes necessitats de 
la persona amb dependència. 

En 15 casos el recurs sol·licitat ha estat l’ingrés 
en un centre residencial social. 

Projectes dels membres de la 
Coordinadora d’Entitats Solidàries
Títol del projecte
Suport per a l’educació dels nens i nenes de 
l’Escola del barri marginal Tierra Nueva I

Entitat que col·labora: 
La Salle Centroamérica

Durada: Març - octubre de 2010

Justifi cació:  
L’Escola Tierra Nueva I – La Salle dóna atenció 
a infants d’escassos recursos del barri marginal 
de Tierra Nueva I. Les escoles en àrees margi-
nals que assumeix La Salle només es mantenen 
per mitjà de la cooperació al desenvolupament. 
La Fundació PROIDE és un exemple d’aquestes 

institucions que connecten les societats i admi-
nistracions del Nord amb les societats proble-
matitzades del Sud.
El projecte consistia en obtenir recursos per a 
beques perquè els alumnes més pobles puguin 
estudiar,  adquisició de materials didàctics i 
material escolar bàsic, compra de jocs infantils 
per a l’àrea de preprimària i compra d’aliments 
per a la refecció dels alumnes desnutrits.
  
Objectiu: 
Aconseguir que l’obra popular de La Salle Tierra 
Nueva I, pugui promoure i enfortir la fraterni-
tat, la responsabilitat i la igualtat per formar 
persones conscients i compromeses en la 
transformació de la realitat social, econòmica i 
política d’aquest barri suburbial de la capital de 
Guatemala.

Valoració 
- Mitjançant l’ampliació del programa de be-

ques, 30 infants van tenir l’oportunitat d’es-
tudiar, 14 van acabar els estudis de Primària i 
van passar a Secundària.

- Es va afrontar el problema de la manca d’ali-
mentació de la majoria dels alumnes.

- Els docents van treballar més i millor amb els 
nous recursos didàctics 

- Les millores al pati van permetre millorar les 
estones d’esbarjo.

- La participació de les famílies en l’elaboració 
de l’esmorzar escolar va contribuir a reforçar 
els nivells d’organització de la comunitat i les 
relacions interpersonals 

- Els Germans de La Salle valoren el suport 
solidari rebut com un gest molt fratern i càlid 
i com a un suport inestimable

Benefi ciaris 
L’escola Tierra Nueva I atén una població de 
275 nenes i nens amb pocs recursos econò-
mics que provenen d’assentaments urbans 
marginals de Tierra Nueva I,   municipi de 
Chinautla a Guatemala.

Pressupost
5.989 euros dels quals PROIDE n’ha aportat 
746, l’ajuntament de Montcada i Reixac 2.533 i 
l’ajuntament de Sant Celoni 2.710 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 de Josep Alfaras, 6) o escriu a diversitat@santceloni.cat

PROIDE

Més de 500 persones s’han acollit 
a la Llei de l’autonomia personal

Grau i 
nivell

Nombre 
de reso-
lucions 
positives

Entrada 
en vigor

Gran 
dependència

3. 2 103
2007

3.1 109

Dependència 
severa

2.2 53 2008-2009

2. 1 66 2009-2010

Dependència 
moderada

1.2 40 2011-2012

1. 1 41 2013-2015
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On rebre 
ajuda per 
deixar de 
fumar?
- Podeu demanar dia i hora al CAP de Sant 

Celoni, trucant  al 93 867 41 51 o al telèfon 
de Sanitat Respon  al 902 11 14 44, o mit-
jançant el web www.gencat.cat/ics

- Podeu rebre assessorament adreçant-vos al 
Tritó del Baix Montseny, trucant al 93 864 
12 12, o bé per c/e a eltrito@santceloni.cat

3a edició del Grup 
de suport per a 
persones amb 
addiccions
L’ajuntament de Sant Celoni ha reiniciat el 
grup de suport per a persones amb addicci-
ons del Baix Montseny. És un grup dinamitzat 
per dues educadores socials i terapeutes amb 
experiència en prevenció, tractament i inser-
ció sòciolaboral de persones amb addiccions 
que acull tant a persones addictes a substàn-
cies com a comportaments addictius (feina, 
menjar, internet, compres, ludopatia,etc). El 
grup de suport  es reuneix cada 15 dies per a 
treballar els diferents aspectes de l’addicció, 
proporcionar eines de coneixement i crei-
xement personal per a poder fer front a les 
difi cultats que es presenten a la vida quotidia-
na. Les trobades han començat el 24 de gener 
i estan obertes a qui ho necessiti (només cal 
trucar al 93 864 12 12). La confi dencialitat és 
absoluta i requisit indispensable per a poder 
formar part del grup.

El grup va començar el gener de 2009 i fi ns 
ara hi han passat 12 persones.

Alerta davant 
l’elevat consum 
d’alcohol entre jo-
ves menors d’edat
Des de l’Ajuntament de Sant Celoni i espe-
cialment des del Tritó del Baix Montseny, 
Pla integral de prevenció de drogues, es vol 
fer una crida a la responsabilitat dels pares 
i tutors dels joves de Sant Celoni i rodalies 
davant l’elevat consum d’alcohol entre aquest 
col·lectiu durant les festes. Darrerament hi ha 
hagut algun episodi important d’intoxicació 
etílica i/o altres substàncies en espais públics 
amb joves menors d’edat que es portaven la 
seva beguda.
És una responsabilitat de tots/es, especial-
ment de famílies i dels mateixos menors.

El sector de la telefonia tant fi xa, mòbil i Internet, amb un 45% de les 
reclamacions, segueix sent el que més motius de reclamació ha provo-
cat segons les dades de 2010 de l’Ofi cina Municipal d’Informació a les 
persones Consumidores, l’OMIC. Les reclamacions se centren en canvis 
d’operador sense autorització expressa per part de l’usuari/a o de con-
tractació de serveis accessoris no sol·licitats, seguits per demores en 
altes, baixes o trasllats i fi nalment per defi ciències tècniques. El segon 
sector amb més reclamacions és el d’electricitat, amb un total de 23 
reclamacions provocades, la majoria, pels canvis de tarifes elèctriques. 
L’OMIC ha tramitat durant el 2010 un total de 322 expedients, 292 
dels quals s’han tractat com a reclamació, 9 com a denúncia i 8 com a 
queixa. En el cas de les reclamacions s’ha realitzat una mediació amb 
l’empresa reclamada, sempre que aquesta hi ha accedit. Les denúncies 
s’han traslladat a l’Agència Catalana del Consum i les queixes s’han 
posat en coneixement de l’empresa.

Més informació: 
Ofi cina Municipal d’Informació a les persones Consumidores - Ajuntament de Sant Celoni
Plaça de Josep Alfaras núm. 6  -  salut.comunitaria@santceloni.cat  -  Tel. 93 864 12 24

Nous tallers 
d’entrenament 
de la memòria!
Per aquest primer semestre de 2011 s’han 
programat nous tallers d’entrenament de la 
memòria dirigits a persones majors de 65 
anys de Sant Celoni. Els tallers s’estructuren 
en 10 sessions  d’1 hora i mitja de durada, 
una per semana.
Des que es van iniciar, l’any 2007, se n’han 
fet més de 20 amb una gran acollida. A més, 
l’any passat se’n van començar a fer de 2n 
nivell dirigits a persones que volen repetir 
i aprofundir en el contingut i dinàmiques 
dels tallers. Els tallers es realitzen a diferents 
emplaçaments: l’Àrea de Comunitat, la seu de 
l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny 
(ANABM) i al Centre Les Casetes de la Batllò-
ria. A fi nals de gener ja n’han començat dos.

Propers tallers 
Nivell 1
Del 10 de febrer al 14 d’abril
Dijous de 10.30 a 12 h 
Àrea de Comunitat (plaça Josep Alfaras, 6) 

Del 26 d’abril al 28 de juny
Dimarts de 10.30 a 12 h
Àrea de Comunitat (plaça Josep Alfaras, 6)

A partir del mes de maig
Centre cívic les Casetes 

Nivell 2
De l’1 de febrer al 5 d’abril
Dimarts de 10.30 h a 12 h
Àrea de Comunitat (plaça Josep Alfaras, 6)

La telefonia segueix encapçalant el llistat

Més de 320 expedients tramitats a l’Ofi cina 
municipal de Consum l’any 2010

Sectors segons reclamacions 2010
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Lliurament dels 
premis del 1r Concurs 
de fotografi a Bosc, 
Cuina i Patrimoni
El diumenge 19 de desembre, l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu va fer entrega dels 
premis als guanyadors del 1r Concurs de fotografi a Bosc, cuina i patrimoni. Aquesta primera 
edició del concurs, on s’hi van presentar més de 30 fotografi es, està emmarcat en la proposta 
turística de l’ajuntament que es va iniciar amb l’obertura de la primera Ofi cina de Turisme 
del municipi i segueix amb aquest guardó i la nova web, amb la intenció de posar en valor 
el gran patrimoni turístic de la zona. Els primers premis de cadascuna de les tres categories 
participants consistien en un sopar i una nit d’hotel amb esmorzar a l’hotel Cal Batlle de Sant 
Celoni. Els segons premis estaven patrocinats pels restaurants La Parra i El Cruce de Sant 
Celoni que van oferir als guanyadors un sopar per a dues persones. I als guanyadors del tercer 
premi se’ls va obsequiar amb un llibre del cuiner Santi Santamaria, del restaurant El Racó de 
can Fabes. Tots els guanyadors gaudiran també d’un abonament per a la temporada de teatre, 
música i dansa A l’Ateneu. El jurat estava format per Mònica Castella del restaurant Syrah, 
l’artista Xavi Planas,el president de l’Associació de Propietaris del Montnegre Xavier Alfaras, el 
fotògraf David Masdeu, l’Associació fotogràfi ca Crisàlide, Anna Artizà de l’Ofi cina de turisme,i 
la regidora Laura Costa. Les fotografi es guanyadores es poden veure a www.santceloni.cat/tu-
risme i totes les fotografi es participants van estar exposades a l’Ofi cina de turisme durant les 
festes nadalenques.

Categoria Bosc:
1r. Claror de Jordi Novell
2n. La riera de Gualba de Susanna Cobos
3r. Marina Baixas

Categoria Cuina:
1r. Amor a la cuina de Laura Llopis
El segon i tercer premi van quedar deserts.

Categoria Patrimoni:
1r. Pont trencat arc gòtic d’Àngel Gallardo
2n. Dinàmic de Daniel Florin
3r. La torre de la Força de Jaume Coris

Sant Celoni 
estrena nou web 
de turisme
En el marc del lliurament dels premis del 
Concurs de fotografi es, es va presentar també 
el nou web de turisme que s’ha adaptat a 
la marca turística Sant Celoni. Bosc, Cuina i 
Patrimoni i s’ha estructurat al voltant de qua-
tre grans apartats per facilitar als visitants la 
recerca de la informació bàsica sobre l’oferta 
turística i cultural de Sant Celoni, l’oferta 
gastronòmica i d’allotjaments i la informació 
pràctica.  www.santceloni.cat/turisme
Visita-la!

Balanç exitós de la 
1a Fira de Nadal
El diumenge 19 de desembre més de 60 
comerços i artesans de Sant Celoni van 
participar en la I Fira de Nadal. Durant tot 
el dia, nombroses persones van recórrer les 
parades que s’ubicaven pels principals carrers 
de vianants del centre la vila i van poder triar 
i remenar entre les ofertes i els productes 
que els comerços ens ofereixen per aquestes 
festes de Nadal. La coincidència de la data 
amb la Marató de TV3 va afavorir la realitza-
ció de múltiples activitats que al llarg del dia 
van omplir la plaça de la Vila amb fi nalitats 
solidàries.

Sant Celoni Comerç 
celebra el sorteig de 
Nadal
Sant Celoni Comerç ha portat a terme un any 
més el ja tradicional Sorteig de Nadal en què 
els 130 establiments participants van repartir 
100.000 butlletes entre els seus clients. 

Els números premiats han estat els següents:
1r. Premi 
75.173.500 euros en vals de compra. Butlleta 
donada per la Carnisseria Subirà
2n Premi 
66.706.250 euros en vals de compra. Butlleta 
donada per Electrodomèstics Escrig
3r. Premi 
40.820.100 euros en vals de compra. Butlleta 
donada per Perruqueria Marta.

Els premis s’han de passar a recollir per l’ofi -
cina de Sant Celoni Comerç (plaça de la Vila, 
9 1r pis) de 9 a 13 hores de dilluns a diven-
dres abans del 28 de febrer.

El Mercat de la 
Ganga omple el 
carrer Anselm Clavé
El dissabte 15 de gener, l’Associació de Comer-
ciants Anselm Clavé Centre va organitzar amb 
molt bona acollida de públic una nova edició 
del Mercat de la Ganga on 11 botigues d’aquest 
cèntric carrer van exposar durant tot el dia els 
seus productes rebaixats.

1r premi categoria Bosc1r premi categoria Cuina

1r premi categoria Patrimoni

Suport al comerç 
celoní: més actiu 
que mai
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30 alumnes al 
Curs d’Auxiliar 
de gerontologia 
organitzat per l’Ajun-
tament i la Fundació 
Pere Tarrés
Un total de 30 alumnes van començar el 13 
de desembre passat el curs d’Auxiliar de ge-
rontologia i atenció personal a persones amb 
discapacitat organitzat per l’Ajuntament de 
Sant Celoni i la Fundació Pere Tarrés amb el 
fi nançament de la Caixa. El curs està orien-
tat a capacitar l’alumnat per desenvolupar 
tasques d’auxiliars de geriatria en instituci-
ons residencials. El curs té una durada de 5 
mesos, amb 370 hores lectives i 80 hores de 
pràctiques en centres sociosanitaris i residèn-
cies de la zona.

El Servei Municipal de Creació d’Empreses ha 
posat en marxa un conjunt de noves accions 
adreçades als emprenedors i emprenedores:

- Club de l’emprenedoria. És un espai de 
trobada, d’intercanvi d’experiències, de par-
ticipació i de treball a disposició dels empre-
nedors que estiguin treballant en el projecte 
del seu negoci amb l’objectiu de d’ajudar-los 
en l’elaboració del pla d’empresa o en aquells 
àmbits que siguin del seu interès. Està ubicat 
a la biblioteca de Sax Sala on es pot consultar 
bibliografi a, connexió a Internet i disponibi-
litat d’ordinadors per a elaborar el pla d’em-
presa i consulta de formacions d’emprenedo-
ria. L’horari del Club de l’emprenedoria és els 
dimecres i dijous de 16 a 19 h. 

- Sessions formatives Aprendre a empren-
dre. Es faran tots els dijous d’11 a 13 h per 
informar i orientar sobre la idea de negoci: 
passos previs que cal planifi car i com obtenir 
les dades per tal d’elaborar el pla de viabilitat, 
com capitalitzar l’atur, les formes jurídiques 
més adequades d’acord al tipus d’activitat 
així com la seva tributació, el pla d’inversions 
i de fi nançament, despeses fi xes i variables, 
requisits per tal d’accedir a ajuts i subvenci-
ons, productes bancaris per a emprenedors i 
estudi de casos pràctics. Al fi nalitzar la sessió 
es farà entrega del pla d’empresa.

- Programa formatiu de creació d’empreses. 
Tallers gratuïts de formació d’interès per a 
emprenedors/es que volen crear el seu propi 
negoci. Els propers tallers programats són:

Sessions formatives 
de recerca de feina

Noves eines per a la creació d’empreses

El Servei Municipal d’Ocupació de Sant Celoni 
ha tornat a reprendre un any més les dife-
rents activitats formatives orientades a millo-
rar l’ocupabilitat de totes aquelles persones 
que hi vulguin participar:

- Les càpsules formatives són sessions de 
curta durada que es porten a terme tots els 
dimarts de cada mes, a les 9 del matí i van 
orientades a treballar diferents temes com el 
CV i la carta de presentació, els canals de re-
cerca de feina, recerca de feina per Internet, 
el procés de selecció i noves eines com el 
Facebook i/o les xarxes professionals.

- Els tallers de recerca de feina per Inter-
net van adreçats a totes aquelles persones 
interessades en millorar el seu ús i conei-
xement de les noves tecnologies per a la 
recerca de feina. S’ofereix un nivell bàsic i 
un nivell avançat. Cada taller té una durada 
de 4 sessions que es porten a terme tots els 
divendres de cada mes.

Totes aquelles persones interessades en 
participar en qualsevol d’aquestes accions 
formatives, han de ser usuaris/es del Servei 
Municipal d’Ocupació del municipi i reservar 
la seva plaça per correu electrònic a 
orientaciolaboral@santceloni.cat,
presencialment en el servei a l’edifi ci Sax Sala 
c/ Montserrat, 28, o al telèfon 93 867 41 75.

Nom del taller Hores Dies Horari

Ajuts i subvencions per 
emprendre

3
15 de febrer
22 de febrer

10 a 13 h
17 a 20 h

Elaboració pla 
d’empresa interactiu 4

23 de febrer
9 de març

10 a 14 h
16 a 20 h

L’elecció de la forma jurí-
dica i les subvencions per 

emprendre
4

15 de març 
22 de març

10 a 14 h
16 a 20 h

Els serveis i tràmits que es poden fer:

- Catàleg de prestacions: consulta de les dife-
rents prestacions, els tràmits a realitzar i la 
documentació a presentar 

- Renovació de la demanda d’ocupació 

- Sol·licituds: Permet obtenir impresos i for-
mularis de sol·licitud de prestacions. 

- Informes: consulta i impressió d’informes 
personalitzats. 

- Situació administrativa: permet realitzar can-
vis en la situació administrativa de la seva 
demanda. 

- Actualització del perfi l. 

- Cursos: recerca cursos de formació que ofe-
reix el SOC i preinscripció als mateixos 

- Ofertes: cerca ofertes de feina. 

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h

Sax Sala disposa d’un Punt d’Autoservei 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Gràcies al conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, el Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny disposa d’un punt 
d’autoservei del Servei d’Ocupació de Catalunya. La implantació del Punt d’Autoservei (PAS) a 
Sax Sala permet que els ciutadans puguin accedir a algunes de les informacions i tràmits que 
es duen a terme a les Ofi cines de Treball sense la necessitat de desplaçar-s’hi.

Per participar-hi cal adreçar-se al servei a Sax Sala (c. Montserrat 28) o al telèfon 93 867 41 75
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Es reparteixen més de 500 
contenidors de matèria 
orgànica als domicilis 
En el marc de la campanya de sensi-
bilització ciutadana per a la correcta 
recollida de residus duta a terme 
entre agost i gener al municipi, s’han 
repartit més de 500 contenidors de 
matèria orgànica per a ús domicili-
ari. Durant aquest temps s’ha pogut 
accedir a més de la meitat dels habi-
tatges de Sant Celoni on s’ha lliurat 
informació sobre com actuar respecte 
els residus, especialment pel que fa 
la separació en origen de les diver-
ses fraccions (paper, envasos, vidre i 
orgànica) i com actuar cívicament en 
dipositar-ho als contenidors del carrer. La campanya s’ha portat a ter-
me mitjançant la contractació de 4 informadors/res amb el suport del 
Departament de Treball de la Generalitat en el marc dels plans d’ocupa-
ció per a persones en situació d’atur.

Qui vulgui disposar d’un contenidor de matèria orgànica pot dirigir-se a 
l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni o de la Batllòria. 

Pel que fa l’impacte sobre recollida, es pot observar un interessant aug-
ment en la fracció orgànica: 

2009: 597.620 kg
2010: 607.940 kg
2011: 629.320 Kg

El respecte pel nostre entorn és feina de tots. Enhorabona!

El mes de gener va començar al Sax Sala el 
Programa IPI (Itineraris Personals d’Inserció), 
una acció d’orientació laboral que s’emmarca 
dins el Projecte Impuls de la Generalitat de 
Catalunya fi nançada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni.

Es tracta d’un programa d’un any de durada 
dirigit a persones en situació d’atur i inscrites a 
l’Ofi cina de Treball de la Generalitat que vulguin 
o necessitin orientació per a dur a terme el seu 
procés de recerca de feina. La participació al 
Programa IPI ofereix:

- Ajuda i assessorament per  fer el currículum i 
la carta de presentació

- Assessorament per defi nir l’objectiu laboral i 
les sortides professionals més adients al propi 
perfi l personal i professional

- Informació, assessorament  i entrenament en 
les habilitats necessàries per passar l’entrevis-
ta de feina i les proves de selecció

- Informació sobre els diferents canals de recer-
ca de feina 

- Informació i assessorament sobre formació

- Informació sobre el mercat de treball

Per tal de garantir una atenció més personalit-
zada i efi caç, el Programa IPI es concep com 
un itinerari; és a dir, ofereix diferents accions 
individuals i grupals a les quals la persona pot 
participar en funció de les seves necessitats i 
interessos creant així el seu propi itinerari per-
sonal per la recerca de feina. La durada mitjana 
d’un itinerari és de 4 a 8 sessions.

Aquest programa, que fa anys que es realitza 
en altres localitats, és el primer cop que es fa a 
Sant Celoni, el que evitarà que els participants 
al programa hagin de desplaçar-se a altres 
municipis com passava fi ns ara. Les persones 
que hi estiguin interessades poden dirigir-se al 
Servei Municipal d’Ocupació ubicat a l’edifi ci 
Sax Sala (C/ Montserrat, 28). 

Inici d’un nou programa d’orientació 
laboral a Sax Sala

Promoció econòmica

L’OAC de Sant Celoni 
atén més de 20 mil 
consultes en un any 
Durant l’any 2010 l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni 
ha atès un total de 20.042 consultes i peticions. La major part 
de les gestions estan relacionades amb el padró d’habitants 
(sol·licituds d’alta, canvis de domicili i volants o certifi cats 
d’empadronament), en total han estat 8.297. En aquest sen-
tit, enguany com a novetat, cada persona o unitat familiar que 
s’empadrona rep un kit de benvinguda que inclou una guia dels 
serveis municipals i informació diversa del poble i se’ls convi-
da a participar de les sessions de benvinguda que es realitzen 
periòdicament. Durant aquestes sessions que són obertes a tota 
la ciutadania, l’alcalde dóna la benvinguda als nous celonins i 
celonines i, posteriorment gaudeixen d’una visita guiada pels 
llocs més emblemàtics del poble. 

Entre la resta de gestions destaca la sol·licitud d’informació 
(5.322), la sol·licitud de targetes de bus (2.322), tràmits relaci-
onats amb el cementiri (1.748) i les peticions de certifi cats digi-
tals idCAT, que segueixen augmentant: durant el 2010 se n’han 
fet 470. En aquesta línia, el repte proper és la implementació de 
l’administració electrònica, que facilitarà l’accés de la ciutadania 
a l’administració.

Pel que fa a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana de La Balltòria, en 
funcionament des de l’any 2007, progressivament va ampliant 
el ventall de tràmits i gestions que s’hi poden realitzar. Aquest 
darrer any, des de l’OAC s’han tramitat 200 volants d’empadro-
nament, 35 altes, al padró, 2 canvis de domicili i 104 targetes 
de bus. 
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Sostenibilitat

A les minideixalleries
 hi ha lloc per llençar:

- CD’s i DVD’s
- Piles i bateries de mòbil

- Taps de suro
- Cartutxos d’impressora

- Bombetes incandescents
- Bombetes de baix consum

A més, en algunes botigues de Sant Celoni 
i en equipaments municipals pots trobar 

contenidors per dipositar piles, 
fl uorescents, cartutxos de tinta.

El vidre, el paper-cartró, els 
envasos lleugers i la matèria 

orgànica constitueixen les frac-
cions bàsiques de la recollida 
selectiva. Els materials que 
no han estat correctament 

seleccionats en origen i alguns 
materials difícils de recuperar 
(ceràmica, pols, burilles, etc.) 

constitueixen la resta.

Mapa del 
reciclatge i 
els residus a 
Sant Celoni
Fes-ne ús: contribueix a la vida
El futur del nostre planeta i de les properes generacions és a les 
nostres mans. Reduir els residus que generem i reciclar aquells 
que no podem evitar, és una de les mesures més senzilles i no 
suposen cap despesa amb les que hi podem contribuir. L’Ajunta-
ment ha posat a disposició múltiples contenidors per a facilitar 
el reciclatge o el correcte tractament dels residus, que et deta-
llem en el següent mapa: utilitza’ls i contribueix a la vida.



En portada
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L’ús del bus 
urbà no para 
de créixer
Les xifres d’ús del bus urbà continuen expe-
rimentat augments signifi catius. El novembre 
es va assolir un nou sostre mensual, amb 
3.300 viatges o cancel·lacions. Aquestes 
dades confi rmen el creixement continuat de 
l’ús del servei de bus: l’any 2010 s’ha tancat 
amb un augment del 13 % respecte el 2009. 
En termes absoluts s’ha passat de 26.645 a 
30.071 viatges. D’altra banda, cal recordar 
que la parada 10 de les Torres ha canviat la 
seva ubicació del carrer de Girona, a l’alçada 
de la prefectura de Mossos d’Esquadra, per 
la plaça Camps de Sant Nicolau, tot plegat a 
uns 100 metres de distància per qüestió de 
seguretat. 

Espai públic/Entorn

La millora de 
l’accessibilitat 
no s’atura
Després de l’important volum d’intervenci-
ons del primer semestre de 2010, i a l’espe-
ra d’una nova tongada que tindrà lloc pro-
perament, la colla d’obres de l’àrea d’Espai 
públic ha dut a terme diverses actuacions 
adreçades a la millora de la mobilitat a peu: 
nou pas de vianants al carrer de Canàries, 
nou pas de vianants al carrer de Doctor Bar-
ri, nova vorera a la carretera Vella de Sant 
Celoni, entre d’altres.

Renovació 
d’arbrat a les 
Borrelles i a les 
Illes Belles
Dins el pla de sanejament i renovació de l’ar-
brat públic, aquest hivern s’està actuant a la 
plaça Pertegàs on s’han retirat les velles mè-
lies (Mèlia acederach) que es trobaven molt 
deteriorades i comportaven un risc per a la 
seguretat. Aquests arbres se substituiran per 
la mateixa espècie, tal i com s’ha decidit con-
juntament amb el veïnat. Al carrer Eivissa, i 
també d’acord amb els veïns i veïnes, s’han 
retirat els lledoners (Celtis australis) que de-
terioraven de forma important les voreres. Al 
seu lloc s’hi plantaran erables (Acer platanoi-
des columnare).

La plaça Comte del Montseny i el carrer 
Francesc Moragas, seran els propers àmbits 
on s’actuarà.

Les colles d’Espai 
públic estrenen 
nau
Les colles municipals d’obres, de jardineria i 
d’electricitat ja disposen fi nalment d’un espai 
en condicions. Aquest mes de febrer deixaran 
la Cambra Agrària i es traslladaran a una nau 
de nova construcció siutada al carrer de Can 
Draper, a la zona de Can Pàmies, al costat de 
la Tordera.

A la planta baixa, hi ha l’espai de magatzems 
pels diversos ofi cis i una zona d’aparcament 
pels diferents vehicles. A la planta altell hi ha 
els vestidors pel personal, una sala de des-
cans, magatzem general i una petita ofi cina. 
A l’exterior disposa de zones d’aparcament 
obertes. 

La nau té una superfície total construïda de 
986 m2 i el cost del projecte i l’obra ha estat 
de 422.351 euros més IVA.

Construcció d’una 
escala d’emergèn-
cia a l’escola Soler 
de Vilardell
Aquest mes de gener ha fi nalitzat la instal-
lació d’una escala d’emergència a l’escola 
Soler de Vilardell, a l’edifi ci Puigdollers, 
totalment exterior que comunica la primera 
planta amb el pati posterior de l’edifi ci (pel 
costat del carrer Ramis). L’escala s’ha fabricat 
amb acer i és independent de l’estructura de 
l’edifi ci. Ha tingut un cost de 45.062 euros 
que ha assumit el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat.

Animals abando-
nats a Sant Celoni 
durant els darrers 
mesos 
T’estan esperant!

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. Podeu veure’n les 
fotos a:  www.helpguau.com

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 ).

PORTES 
OBERTES: 

divendres 
18 de febrer
de 17  a 19 h

DAMA, mestissa, femella, 
tamany gran, adulta.

FRAC, mestís, mascle, 
tamany mitjà, jove.

LUKI, mestís, mascle,
tamany mitjà, jove.

SPOK, mestís, mascle, 
tamany gran, jove.

PIGAT, dálmata, mascle, 
tamany mitjà, jove.

S’hi plantarà la mateixa espècie d’arbre que 
al carrer Campins
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Esports

Les pistes de pe-
tanca de la Recto-
ria Vella, en servei
Aquest mes de gener han entrat en funciona-
ment les noves pistes de petanca al parc de 
la Rectoria Vella que tindran com a usuaris 
preferents les persones grans. En concret 
s’han habilitat 8 pistes i també s’hi ha instal-
lat un mòdul com a magatzem i WC adaptat. 
Aquesta instal·lació substitueix les pistes que 
hi havia al carrer Campins, on actualment s’hi 
està construint un aparcament públic.

Adaptació dels WC 
del camp de Futbol
Durant el mes de gener s’han iniciat les actu-
acions de millora de l’accessibilitat al Camp 
Municipal d’Esports. En concret s’han habili-
tat els WC tant d’homes com de dones per a 
persones amb discapacitat o mobilitat reduida 
aizí com l’accés als mateixos.

Bons resultats 
dels karateques 
celonins al Campi-
onat de Catalunya 
El darrer Campionat de Catalunya Infantil de 
Karate celebrat l’11 de desembre a Berga va 
suposar excel·lents resultats pels competidors 
celonins en les categories de  kata i kumite 
del Centre Esportiu Mètric. Cal destacar el 
magnífi c debut en competicions ofi cials dels 
karateques alevins Ivan Jiménez Almagro, Ro-
ger de Mingo Muñoz i Alba Company Costa. 
La seva excepcional classifi cació en aquest 
campionat de nivell fa preveure un magnífi c 
futur. Enhorabona!

Els esportistes celonins amb les respectius 
trofeus al fi nal del campionat.

Comencen els Jocs 
esportius escolars
Amb el Cros local a la pistes d’atletisme van 
començar el passat 15 de gener els Jocs es-
portius escolars organitzats per l’Ajuntament 
de Sant Celoni amb la col·laboració de les 
associacions de mares i pares d’alumnes de 
les escoles Pallerola, la Tordera, Montnegre, 
l’Avet Roig, La Salle i Cor de Maria i dels clubs 
locals d’atletisme, d’arc, ciclista i la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya. Hi van 
participar uns 60 corredors i corredores des 
de prebenjamins fi ns a veterans. 

La propera cita serà el 12 de febrer al Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes on es 
faran jocs aqüàtics. Els Jocs esportius escolars 
s’allargaran fi ns el mes de juny. 

Pòdium dels corredors més joves
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Activitat de govern

Pròrroga del contracte per a la gestió dels serveis 
de recollida de residus i neteja viària del municipi 
pel termini previst de dos anys amb la mercantil 
Concesionaria Barcelonesa SL.
Sí: 7 CiU + 8 PSC  No: 2 CUP

Acceptació de la cessió de les obres d’urbanització, 
instal·lacions i dotacions de Royal Park. 
SÍ: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

Ordenances fi scals per a l’exercici de 2011 
Sí: 7 CiU + 8 PSC  No: 2 CUP
(Més informació a les pàgines següents)

Modifi cació de l’Ordenança de policia i bon govern 
per adequar-se al nou Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives, segons el qual tots els 
establiments d’aquest tipus han de tenir un limitador 
de so amb registrador per poder ser controlats via 
telemàtica des de l’Ajuntament. 
SÍ: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

Moció presentada pel Grup Municipal del PSC 
per a la reducció de l’horari de tancament de la 
Discoteca 4. El Grup Municipal de la CUP, esmena 
la moció i incorpora una modifi cació proposada 
pel Grup Municipal de CiU:  es proposa la revisió o 
modifi cació puntual del PGOU vigent a Sant Celoni, 
de tal manera que faciliti i no difi culti la ubicació de 
bars musicals i discoteques als sectors del Molí de les 
Planes i Can Pàmies i que un cop fet això, l’Alcaldia 
proposi al Ple que dicti resolució per a la reducció de 
l’horari de tancament de la discoteca “4”.
Sí: 7 CiU + 2 CUP  No: 8 PSC

Moció presentada per la secció local d’ERC per 
condemnar l’atac marroquí al poble sahrauí.
SÍ: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP 
pel dret a l’habitatge enfront els llançaments dels 
seus domicilis dels veïns i veïnes de Sant Celoni i 
la Batllòria amb les esmenes presentades pel Grup 
Municipal de CiU.
SÍ: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

Moció presentada pels Grups Municipals de CiU, 
PSC i CUP i la Secció Local d’ERC de suport al model 
català d’immersió lingüística.
SÍ: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

Despeses dels càrrecs electes 
del juliol al desembre de 2010
Amb l’objectiu de dotar de més transparència les fi nances del consis-
tori, i tal i com es va acordar per unanimitat al Ple de 22 de novembre 
de 2007, semestralment es publiquen les despeses de tots els regidors 
i regidores pel que fa a dietes, telèfons mòbils, locomoció i tasques de 
representació.

Regidor/a Telèfon Desplaçaments
Assistència a 

òrgans de govern*

Francesc Deulofeu 246,25 € 551,80 € -  

Dolors Lechuga 110,48 € 55,76 € -

Laura Costa 138,19 € - -

Carles Mas 82,99 € - -

Miquel Negre 85,87 € - -

Marià Perapoch 85,02 € - 1935,43 €

Jordi Cuminal - - 557,05 €

Montserrat Vinyets  - - 882,72 €

Albert Ventura  - - 1036,42 €

Joan Castaño  - - 932,22 €

Magalí Miracle  - - 934,82 €

Jordi Arenas  - - 934,82 €

Miquel Vega  - - 783,69 €

J. Manuel Bueno  - 199,20 € 984,32 €

Josep Capote  - - 932,22 €

Raul Casado  - - 731,59 €

Julia de la 
Encarnación  - - 934,82 €

* Retribució exclusiva per als regidors que no cobren cap sou

Aprovada per unanimitat 
una moció d’urgència de 
suport al model català 
d’immersió lingüística
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya. 
Atès que la immersió lingüística a l’escola catalana ha suposat la princi-
pal eina de cohesió social de Catalunya dels darrers 25 anys. 
Atès que la Unió Europea ha qualifi cat aquest model d’exemplar. 
Atès que el Tribunal Suprem qüestiona aquest model que permet 
aprendre perfectament tant el català com el castellà.

Els Grups Municipals de CiU, PSC i CUP i la secció local d’ERC propo-
sen al Ple l’adopció dels següents acords:

1.- Donar suport a l’actual model d’immersió lingüística de l’ensenya-
ment català

2.- Donar suport a la Generalitat en totes les mesures que facin possible 
el manteniment d’aquest model

3.- Donar suport a les mobilitzacions i concentracions que es proposin 
de vocació unitària. 

A tal efecte, s’enviarà aquesta moció al Parlament de Catalunya. 

Sant Celoni, 22 de desembre de 2010

PLE MUNICIPAL

22 de desembre de 2010 - Sessió ordinària
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Col·lectiu / Activitat Tipus de bonifi cació Procediment de sol·licitud

Arranjament de façanes d’edifi ci Exempció total - Especifi car en instància de sol·licitud de 
llicència

Obres que incorporin sistemes 
d’aprofi tament tèrmic o elèctric de l’energia 

per autoconsum i no estiguin imposades pel Codi Tècnic d’Edifi cació
Bonifi cació del 95 %

- Especifi car en instància de sol·licitud de 
llicència

- Documentació tècnica acreditativa

Instal·lacions i obres de remodelació que afavoreixin les condicions 
d’habitabilitat i accés de les persones amb disminució física o psíquica i 

de les obres d’instal·lació d’ascensors a habitatges ja construïts
Bonifi cació del 90 %

- Especifi car en instància de sol·licitud de 
llicència

- Documentació tècnica acreditativa

Bonifi cacions aplicables per a l’any 2011

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Període de sol·licitud:  en el moment de demanar una llicència d’obres
Lloc: Ofi cina d’Atenció Ciutadana (El Safareig)

Per quart any consecutiu la característica 
principal en les ordenances és la contenció 
dels impostos i una millora en les bonifi cacions 
socials, per tal d’afavorir les famílies en l’actual 
marc de crisi econòmica, de la que tampoc se 
n’escapen les fi nances municipals. 

En els últims anys l’Ajuntament ha patit un 
important descens en els seus ingressos, espe-
cialment en els procedents de la construcció. 
Tot i això, s’ha optat des de l’any 2007 per no 
compensar aquesta disminució amb l’aug-
ment d’impostos, sinó principalment reduint 
les despeses o millorant-ne la seva efi ciència i 
realitzant un esforç per prioritzar aquelles acci-
ons que socialment són més necessàries o que 
aporten més valor afegit al municipi.

Els eixos de les ordenances fi scals per l’any 
2011, aprovades defi nitivament el mes de de-
sembre són:

- Increment general de les taxes i impostos 
del 2,4% (sis dècimes per sota de l’IPC de 
l’any 2010). Es mantenen les tarifes de l’any 
2010 per a la taxa d’escombraries i l’impost 
sobre els vehicles de tracció mecànica.

- S’incrementa la bonifi cació de la taxa de les 
escombraries fi ns el 20% de la taxa per la 
utilització de la deixalleria . Els residus mu-
nicipals objecte d’aquesta bonifi cació són els 
no ordinaris, com ara els voluminosos, residus 
perillosos, restes d’esporga, oli vegetal, roba, 
vidre pla, cable, fl uorescents, petits volums 
de runa generada per particulars, ampolles de 
cava, material electrònic, electrodomèstics i 

altres.
La bonifi cació no s’aplicarà en el cas de les 
aportacions de residus que ja se seleccionen 
amb la recollida porta a porta de cartró o 
mitjançant disposició de contenidors ubicats 
a la via pública: vidre, paper-cartró, envasos 
lleugers, brossa orgànica i brossa inorgànica.

- Disminueix la taxa anual per la instal-
lació de taules i cadires al carrer dels bars 
i restaurants. Per a l’any 2011, la mateixa 
tarifa aplicada per els mesos d’estiu permet 
la instal·lació d’aquestes terrasses durant tot 
l’any. 

- Adaptació de les taxes administratives als 
nous procediments derivats de l’aplicació 
de la Directiva de Serveis.

Els impostos per a l’any 2011, 
per sota de l’IPC
El Ple de l’Ajuntament del 21 de desembre va aprovar defi nitivament la modifi cació de les ordenances 
fi scals per a 2011. Malgrat que l’IPC del 2010 és del 3%, només s’ha aplicat un 2,4% d’increment respecte 
l’any anterior, quan es van congelar les tarifes

Calendari fi scal 2011

Dates de pagament Concepte

04/02/2011 a 05/04/2011
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS

01/04/2011 a 02/06/2011 
IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES URBANS
IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

02/09/2011 a 03/11/2011

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL
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Activitat de govern

Col·lectiu / Activitat Tipus de bonifi cació Procediment de sol·licitud

Famílies nombroses quan 
l’habitatge habitual tingui 
un valor cadastral inferior a 
90.000 euros

- Fins a tres fi lls, el 20 % de la quota, amb 
una bonifi cació mínima de 103 euros

- Amb quatre fi lls, el 30 % de la quota,
amb una bonifi cació mínima de 141 euros

- Amb cinc fi lls o més, el 40 % de la quota, 
amb una bonifi cació mínima de 172 euros

Per a propietaris, la bonifi cació s’aplica directe (sen-
se sol·licitud). En cas de detectar alguna anomalia:

- Instància
- Volant d’empadronament
- Còpia del carnet de família nombrosa
- Núm. de compte corrent on fer l’ingrés
- Còpia del rebut de l’IBI pagat

Per a llogaters:
- Instància
- Carnet de família nombrosa
- Núm. de compte corrent on fer l’ingrés
- Còpia del contracte de lloguer i del rebut del 

mes de gener

Béns immobles destinats 
a habitatges on s’hagin 
instal·lat sistemes per a 
l’aprofi tament tèrmic o 
elèctric de l’energia solar per 
autoconsum  i no estiguin 
imposades pel Codi Tècnic 
d’Edifi cació

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

- Instància

- Adjuntar documentació acreditativa que les 
instal·lacions per a producció de calor inclouen 
col·lectors homologats per la Generalitat, d’acord 
amb allò establert a l’article 8.4 de l’ordenança 
reguladora de l’IBI

Habitatges de protecció 
ofi cial i les que resultin 
equiparables a aquestes 
conforme la normativa de la 
comunitat autònoma.

50% de la quota íntegra de l’impost

- Instància

- Documentació acreditativa de que l’habitatge 
està sotmès al règim de protecció ofi cial o a un 
règim equiparable a aquest d’acord amb la nor-
mativa de la comunitat autònoma.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
Període de sol·licitud:
1.- bonifi cació per a famílies nombroses: Per a l’any 2011 fi ns el dia 2 de juny
2.- altres bonifi cacions: fi ns el 31 de desembre de l’any anterior per al qual se sol·licita la bonifi cació
Lloc: Ofi cina d’Atenció Ciutadana (El Safareig) i Ofi cina de l’Organisme de Gestió Tributària (Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)

FRACCIONAMENT 
DEL PAGAMENT 

Les persones que tinguin el 
pagament domiciliat i ho 
demanin per escrit abans de 
l’1 d’abril de 2011 es fracci-
onarà el pagament en dos 
terminis del 50% a pagar el 
dia 2 de juny i el 3 d’octubre, 
sense cap recàrrec.
Per altres tipus de fracciona-
ments, cal adreçar sol·licitud 
a l’Àrea d’Economia de 
l’Ajuntament.

Col·lectiu / Activitat Tipus de bonifi cació Procediment de sol·licitud

Activitats que disposin per a l’ús propi, l’energia solar o altres 
energies renovables o energia produïda a partir de sistemes 
de cogeneració

Bonifi cació del 10%

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

- Adjuntar documentació acreditativa de l’aplicació i 
efectiva dels sitemes

Activitats dedicades a la producció d’energia solar o altres 
energies renovables o l’activitat de producció d’energia a 
partir de sistemes de cogeneració

Bonifi cació del 10%

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

- Adjuntar documentació acreditativa de l’aplicació i efectiva dels 
sistemes

Foment de la contractació indefi nida Bonifi cació del 5 %

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

- Adjuntar documentació acreditativa de l’aplicació i 
efectiva dels sistemes

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Període de sol·licitud:  Fins el 2 de setembre de 2011
Lloc de sol·licitud: Ofi cina d’Atenció al Ciutadà (c/Campins) i Ofi cina de l’Organisme de Gestió Tributària 
(Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)
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Col·lectiu / Activitat Tipus de bonifi cació Procediment de sol·licitud

Unitats familiars empadronades a Sant Celoni 
segons requisits que tot seguit s’estableixen i el 
conjunt de membres de la unitat no sigui propie-
tària de més d’un habitatge. L’habitatge ha d’estar 
ocupat per l’interessat, ja sigui sol, amb el seu còn-
juge, amb fi lls menors de 18 anys, o incapacitats, 
amb exclusió de qualsevol altre persona.

Bonifi cació del 90%, 
amb els següents criteris de renta:

Unitat familiar d’un membre: 
ingressos que no sobrepassin els 641,40 euros / mensuals

Unitat familiar de dos membres: 
ingressos que no sobrepassin els 962,1 euros / mensuals

Unitat familiar de més de dos membres: 
ingressos que no sobrepassin els 1154,52 euros / men-
suals

- Instància

- Volant d’empadronament

- Document acreditatiu dels ingressos mensuals 
dels residents al domicili

- Certifi cat de convivència

- Declaració de renda de l’exercici anterior al de 
sol·licitud de la bonifi cació i en cas que la perso-
na no estigui obligada a declarar, es presentarà 
un certifi cat negatiu d’Hisenda o autorització 
per a la seva consulta a la base de dades de 
l’Agència Tributària.  Quan no es disposi de 
declaració de renda se sol·licitarà altra documen-
tació acreditativa i en el cas de pensionistes, el 
justifi cant acreditatiu de la pensió o jubilació. 

Persones empadronades 
a Sant Celoni

Bonifi cacions entre el 4 i el 20%, segons el número 
d’aportacions a la deixalleria de residus no ordinaris com 
ara els voluminosos, residus perillosos, restes d’esporga, 
oli vegetal, roba, vidre pla, cable, fl uorescents, petits vo-
lums de runa generada per particulars, ampolles de cava, 
material electrònic, electrodomèstics i altres.

La bonifi cació no s’aplicarà en el cas de les aportacions 
de residus que ja se seleccionen amb la recollida porta 
a porta de cartró o mitjançant disposició de contenidors 
ubicats a la via pública: vidre, paper-cartró, envasos lleu-
gers, brossa orgànica i brossa inorgànica.

- Instància

- Targeta magnètica que es lliura a l’OAC que 
recollirà les aportacions que es facin durant el 
2011 a la deixalleria.

TAXA D’ESCOMBRARIES
Període de sol·licitud: Fins el 3 de novembre de 2011
Lloc: Ofi cina d’Atenció Ciutadana (El Safareig) i Ofi cina de l’Organisme de Gestió Tributària 
(Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)

Col·lectiu / Activitat Tipus de 
bonifi cació Procediment de sol·licitud

Jubilats o pensionistes, empadronats a Sant Celoni, amb el requisit que la unitat familiar 
obtingui uns ingressos que no sobrepassin el barem que tot seguit s’estableix:

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

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

- Unitat familiar de més de dos membres: ingressos que no sobrepassin el 180% del salari 
mínim interprofessional

100% de la taxa de 
conservació de nínxols

- Instància

- Volant d’empadronament

- Document acreditatiu dels ingressos 
mensuals dels residents al domicili

TAXA CONSERVACIÓ DE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Període de sol·licitud:  Fins el 3 de novembre de 2011
Lloc: Ofi cina d’Atenció Ciutadana (El Safareig) i Ofi cina de l’Organisme de Gestió Tributària 
(Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)

Col·lectiu / Activitat Tipus de bonifi cació Procediment de sol·licitud

Transmissió de terrenys per herències, pels ascendents i descendents 
de primer grau i els cònjuges de difunts

Bonifi cació 
del 30%

Règim d’autoliquidació amb obligatorietat, en 
tos els casos, de declarar les dades i determi-

nar el deute tributari

IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS 
DE NATURALESA URBANA (PLUS VÀLUA)
Període de sol·licitud:  1- Actes intervius: 30 dies hàbils   2 - Actes per causa de mort: 6 mesos

Lloc: Ofi cina de l’Organisme de Gestió Tributària (Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)
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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 mu-
nicipi, matriculats a alguna de les activitats 
d’educació permanent que promou l’Ajun-

tament 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 mu-
nicipi, 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, calde-
res i aparells d’aire condicionat a Catalunya

de l’1 de juliol 
fi ns el 30 de 

desembre de 
2010 o fi ns 

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” Indefi nit Matrimonis que celebren els 50è aniversari 
de casament

OAC  /
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

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

Complement de la pensió Tot l’any
Persones amb una pensió de jubilació i d’in-
validesa, per a pensionistes en modalitat no 

contributiva que visquin de lloguer
Àrea de Comunitat - Serveis Socials

Pla Renova’t de Finestres, ajuts per renovar 
fi nestres per d’altres més efi cients 

tèrmicament

Entre el 17 
de gener i 

el 30 d’abril

- Habitatges particulars (només primera 
residència) - Edifi cis plurifamiliars i edifi cis 

del sector terciari (comunitats de propietaris, 
empreses privades, fundacions, entitats sen-

se ànim de lucre i altres ens corporatius)

www.plarenovat.cat

Promoció de l’ocupació autònoma: Subven-
ció per reduir els interessos dels préstecs 

destinats a fi nançar inversions per a la 
creació i posada en marxa d’una activitat 
empresarial com a persona treballadora 

autònoma

Dos mesos des-
prés de la data 
d’alta al corres-

ponent règim de 
la Seguritat So-
cial o de la data 
d’alta a la mutu-
alitat  del col·legi 
professional que 

correspongui.

Persones desocupades que vulguin consti-
tuir-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
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Habitatge

HORARI d’atenció presencial al Safareig
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h, dimarts i dijous de 17 a 19 h

Més informació a l’Ofi cina 
Local d’Habitatge i al web 

www.santceloni.cat/habitatge
habitatge@santceloni.cat
Telèfon 93 864 12 10

Què és el Programa 
d’arranjaments d’habitatges?
És un programa pensat per efectuar reformes bàsiques i 
d’adaptació funcional a habitatges de cara a millorar les con-
dicions de seguretat, habitabilitat i accessibilitat. L’any 2010, 
l’Ajuntament de Sant Celoni ja va a dur a terme obres de reforma 
i adaptació a 11 habitatges de persones grans dependents amb 
problemes de mobilitat dins el mateix programa. La majoria de les 
intervencions van ser arranjaments de dutxes i lavabos. 

Qui en pot ser benefi ciari?
Persones i famílies amb pocs recursos econòmics, especialment 
gent gran, persones amb limitacions d’autonomia, etc... i propi-
etaris a canvi de posar el seu habitatge a la borsa de lloguer de 
l’Ofi cina local d’habitatge.

Des de l’Ofi cina l’Habitatge es reben les sol·licituds, es valora la 
prioritat en funció de les necessitats i recursos econòmics disponi-
bles en el programa i es fa una visita de valoració al domicili.

La participació de les persones interessades queda subjecta als 
següents requisits:

- Màxim d’ingressos de 4,21 vegades IRSC (41.519,97.- euros en 
còmput anual, pot variar en funció el nombre de persones que 
formin la unitat de convivència)

Què cal fer?
Anar a l’Ofi cina Local d’Habitatge i adherir-se al programa.   

Quina documentació 
s’ha de presentar?
- NIF/NIE de tots els membres de la unitat de convivència

- Fitxa de sol·licitud on es detalli proposta d’arranjaments en
l’habitatge  (la trobareu a l’Ofi cina d’Habitatge)

- Certifi cació dels ingressos actuals

Obres o ajudes tècniques més habituals

- Canvi d’aixetes

- Arranjament de fi nestres o portes que no tanquen bé o 
tenen fi ltracions d’aire

- Arranjaments persianes o substitució de la cinta

- Adaptació de la banyera o dutxa

- Adaptació del vàter

- Col·locació d’agafadors, barres de recolzament, passa-
mans, seients al bany.

1. Habitatge situat a la Batllòria on hi viu una senyora de 
80 anys en règim de lloguer on hi tenia fi ltracions d’aire 
per les fi nestres, una fi nestra de la cuina que no tancava 
bé i problemes d’accessibilitat al bany. Les obres van ser 
realitzades per millorar l’habitabilitat del dia a dia.

2. Habitatge on hi viu una persona gran, se li ha col·locat una 
fi nestra nova doncs tenia fi ltracions d’aigua, s’ha ajustat una 
porta i altres fi nestres per on tenia fi ltracions d’aire, recol-
locació d’endoll per difi cultat d’accés, s’ha adequat el sostre 
del balcó per risc de caiguda de guix, repàs amb pintura el 
bany, arranjament de la persiana que no subjectava bé, etc...

Programa 
d’arranjaments 
d’habitatges

Termini de presentació 
de sol·licituds: 

31 de març de 2011 

Habitatge abans
de l’arranjament

Habitatge després
de l’arranjament

Habitatge abans
de l’arranjament

Habitatge després
de l’arranjament

EXEMPLES D’ACTUACIONS REALITZADES
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HabitatgeEspai Obert

El recapte del Banc 
d’Aliments de Sant 
Celoni recull més de 
5 tones
Els dies 17 i 18 de desembre es va fer un recapte 
d’aliments a Sant Celoni per a nodrir els magat-
zems del Banc d’Aliments del municipi. El recap-
te es va basar en la col·laboració dels clients que 
acudien a diferents supermercats i establiments 
adherits i l’aportació de diverses escoles. La 
quantitat recollida, 5.465 kg, és sensiblement 
superior a la recaptada l’any anterior i demostra, 
novament, la solidaritat dels celonins i celonines.
El Banc d’Aliments de Sant Celoni, coordinat per 
Càritas, Creu Roja i l’Ajuntament, està en funci-
onament des del novembre de 2009 i mensu-
alment proporciona aliments bàsics a unes 360 
famílies del municipi.

Recollida de manu-
alitats per a l’expo-
sició de Catalunya 
contra el Càncer
El proper 12 de febrer a les 19 hores inaugu-
rem la exposició de manualitats a benefi ci de 
Catalunya contra el Càncer. Uns dies abans, el 7, 
8, 9 i 10 estarem a Can Ramis de 18 a 20 hores 
per recollir les vostres aportacions desinteres-
sades que any rere any ens regaleu per poder 
portar a terme aquest acte destinat a recollir 
fons per dedicar-los a investigació, ajuda social 
i psicològica.

Gràcies per endavant a totes aquelles persones 
que aporteu les vostres manualitats o que col-
laboreu comprant-les.

Junta local de Sant Celoni

El Nadal a la Salle 
La Salle té bon ritme! Divendres 10 de desem-
bre, els infants,  nens  i  adolescents  de l’escola, 
conjuntament  amb  el professorat  i  el  perso-
nal  d’administració, vam protagonitzar un matí 
ben mogudet i divertit. Es tractava de gravar un 
lip-dub per tota l’escola amb la cançó d’en Sisa 
Qualsevol nit pot sortir el sol.  El podeu veure: 
www.lasallesantceloni.cat. 

Som solidaris. La setmana del 13 al 17 de 
desembre vam fer la Campanya de Nadal.  
Els productes recollits es van lliurar a Càritas 
Parroquial per a les famílies més necessitades 
del nostre poble i a les Germanetes d’Arenys de 
Mar que acullen persones grans sense recursos. 
Les petites aportacions de moltes persones fan 
un gran resultat fi nal! Moltes gràcies!

Encesa solidària. Divendres 17 de desembre, 
a les 6.30 de la tarda, l’escola es va il·luminar 
amb  totes  les  espelmes  que  en resseguien  la  
silueta.  L’Encesa constitueix el tret  de  sortida  
de  la Campanya de PROIDE del 2010. Es va 
vendre la xifra rècord de 1.578 llantions i  gràci-
es a la vostra col·laboració en tots els actes de la 
Campanya, es van recollir 5.301,95 euros que 
es destinaran a millorar les escoles del nord del 
Togo. De tot cor, us estem molts agraïts!!

Col·legi la Salle 

Sant Celoni ha recollit un total de 7.711 euros 
entre els diferents actes organitzats amb motiu 
de LA MARATÓ DE TV3, els dies 18 i 19 de de-
sembre del 2010.

Durant el cap de setmana es van fer tot tipus 
d’activitats lúdiques, competicions esportives, 
tornejos, actuacions en directe, sortejos de 
paneres i cercaviles. El resultat ha estat la més 
gran recaptació de diners per a La Marató de 
TV3 que s’hagi fet mai abans a la nostra vila.

Tot el poble es va abocar en dos dies solidaris 
que, tot i el fred i la pluja, no van frenar la bona 
participació de la gent ni el seu esperit solidari.

Els objectius que els 08470 ens vàrem plante-
jar inicialment, es van assolir plenament amb 
l’ajut de tothom, particulars,  entitats que van 
aportar els seus diners per a la investigació de 
les lesions medul.lars i cerebrals adquirides. Així 
mateix amb la logística, el personal i els recur-
sos  que va abocar-hi l’Ajuntament.

La recaptació de diners a les diferents activitats 
ha estat la següent:
- Activitats d’altres associacions - 121 euros 
- Activitats lúdiques i tallers - 691 euros
- Ass. Gent Gran Esplai St.Celoni - 600 euros
- Bingo i tòmbola - 926 euros
- Botigues manualitats - 587 euros
- Club Esportiu Sant Celoni - 865 euros
- Col·legi Cor de Maria - 1180 euros
- Diables i Disc joqueys solidaris - 538 euros
- Donacions d’empreses en metàlic - 300 euros
- Donacions de particulars - 1571 euros
- Sorteig del gall de Nadal - 332 euros

Des dels 08470, no ens volem plantejar aquesta 
recaptació sense precedents com una fi ta, sinó 
com un punt de partida perquè als propers 
anys en poguem fer encara de millors.

Un darrer agraïment per a totes aquelles perso-
nes que han col·laborat amb les seves energies, 
temps i mitjans. El seu esforç ha estat impres-
cindible per aconseguir aquest èxit.

Tot Sant Celoni, ha fet bona la nostra frase de 
capçalera: “No hi ha donació petita” i amb 
moltes miques s’ha fet un molt.

Ah, i per aquells que tinguin curiositat, el gall 
va pesar 5,900 kg i l’ùnica encertant entre 332 
apostants va ser la Sra. Dolors Auledas.

Gràcies a tothom!

Els 08470 –.

Creu Roja reparteix 
joguines a més de 
250 infants
Creu Roja de Sant Celoni i Baix Montseny ha 
repartit 750 joguines a 254 nens i nenes durant 
la diada de Rei dins la tradicional campanya que 
organitza des de fa 25 anys per aquestes dates. 
Sota el lema, Juguem-hi! Els drets dels infants, 
el deure dels adults, s’ha volgut sensibilitzar 
a la ciutadania sobre la joguina educativa (no 
bèl·lica, no sexista, no racista, ...)  i poder recollir 
joguines per lliurar a les famílies més desfavo-
rides de la vila. La selecció de les famílies es fa 
des de Serveis Socials de l’Ajuntament i dels 
llistats propis de la Creu Roja.
 
Segons el president de Creu Roja, Josep Quitet,  
“la participació ciutadana ha estat  la millor dels 
últims anys gràcies a la col·laboració d’entitats, 
comerços i molts particulars fent campanyes 
i activitats per recollir joguines o diners per 
poder-les comprar”.  El 90% de les joguines 
recollides han sigut noves, el que segons Quitet 
signifi ca “la sensibilització en vers aquest acte 
de solidaritat a favor dels més menuts de famíli-
es amb pocs recursos per donar-los la il·lusió de 
la nit màgica” .
 
En la recollida i reparació de les bosses de jogui-
nes hi han participat més de 20 voluntaris de la 
Creu Roja i també un grup de joves del col·legi 
Cor de Maria amb la seva professora. 

Secció local de Creu Roja Sant Celoni i Baix 
Montseny

Gràcies a tothom ! 
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ANY NOU?
Com diu la dita: “Any Nou, vida nova” , encara  que això  no es pas del tot veritat, a no ser que ens 
hagi tocat la grossa de Nadal  o bé la del reis. El que sí que és clar és que si no posem de la nostra 
part una mica d’optimisme no ens en sortirem. La veritat és que una part de la societat ha estirat més 
el braç que la màniga  i ara tothom en paga les conseqüències tenint en compte, a més, que la corda 
és trenca per la part més feble i aquesta és la situació que tenim actualment: una societat menys 
cohesionada, amb pors i fòbies al que és estrany. És aleshores quan els poders fàctics ens van reforçant 
i ens van prenent les millores socials guanyades amb molt d’esforç i patiment en aquest darrer segle.

A partir d’ara  i un cop aprovada la retallada social feta pels partits polítics més votats PP, PSOE, CiU, 
PNV, fet que vol dir que la majoria del nostre poble ha legitimat aquestes retallades, aquests mateixos 
partits ens diuen que és necessari fer aquests ajustos per assegurar les pensions del futur, amb la qual 
cosa justifi quen  retallades en els pressupostos de sanitat, educació, dependència personal, etc. A 
més, dintre de quatre dies, els partits més reaccionaris (PP, C,s, UpD, etc.),començaran a demanar més 
policia per fer front a la inseguretat que tindrem com a conseqüència  d’aquestes polítiques nefastes i 
impopulars.

Per què  aquests partits polítics que han aprovat i aprovaran més retallades, no diuen res de retallar 
també les partides pressupostaries militars, eclesiàstiques i a la casa reial? Així com eliminar o aprimar 
els ministeris de: Sanidad, Cultura, Educación, etc, ja que totes aquestes funcions estan traspassades 
a les autonomies? També ens haurien de dir en quines condicions el govern de l’estat ha injectat diner 
públic als bancs i caixes, especifi cant si el tornaran i quan ho faran. 

Així, comencem un any nou, ple de incerteses i d’ajustos, però des d’ERC  creiem que ja hem tocat fons 
i per tant la remuntada és començarà  a notar a partir del quart trimestre si les polítiques dels governs 
van en la direcció de facilitar als emprenedors la creació de llocs de treball que són els únics que en 
poden crear. També ens ajudarien a sortir de la crisis els 22.000 milions d’euros que anualment l’estat 
espanyol no ens retorna amb el conte de la solidaritat entre els pobles i que sense la independència no 
tindrem. 

ERC, no és sant de devoció dels poders fàctics ni dels mitjans d’informació o de desinformació (la 
Vanguardia ,RAC 1, e-noticies, el Periodico, l’Avui i dels mitjans espanyols no cal ni parlar-ne), i per tant, 
d’una banda volem dir des d’aquí alt  clar que tot i que acceptem els resultats de les urnes, entenem 
que els polítics dels grans partits que han estat escollits, són els mateixos que ens han portat a la 
situació de crisi actual que patim. D’altra banda, reconeixem que ERC ha fet errades i per tant un temps 
a l’oposició també ens anirà bé per agafar forces, de la mateixa manera que creiem que fer un canvi de 
govern desprès de set o vuit anys, també és bo.

Des d’ERC demanem que es deixi treballar el nou govern de CiU i si aquest no aplica el programa 
electoral amb el qual es va presentar a les eleccions, cal que la societat  exigeixi de forma ferma i clara 
el seu compliment, sense acceptar la justifi cació d’aquestes mancances pel bé de la governabilitat, com 
ens tenia acostumats, als darrers governs, el sr. Pujol.

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

Vull governar l’espai públic amb fermesa

La cura de l’ espai públic ha de ser un objectiu prioritari. 
El poble comença en allò que compartim tots, l’espai públic. En 
moments d’especials difi cultats com els actuals, em refermo en la 
meva aposta per un espai públic de qualitat, que sigui garantia de la 
llibertat que hem de  tenir a Sant Celoni i La Batllòria. 

Crec en Sant Celoni, en els seus barris i la seva gent,  per això 
sé que és possible un Sant Celoni que sigui exemple de 

seguretat, de bona convivència i de civisme. Mai ningú ens ha regalat res, hem 
treballat molt per aconseguir el que tenim i hem estat capaços de fer somnis individuals i 
projectes col·lectius.

Treballaré per un espai públic que tots podem gaudir que ens faci millorar la nostra 
qualitat de vida  i que incrementi també, les possibilitats de realització personal. La 
construcció dia a dia del municipi requereix l’esforç i la complicitat de tothom, ningú no 
té la recepta màgica i menys en temes tant importants. Però aquesta tasca de millorar la 
percepció de seguretat dels nostres carrers, no només s’ha d’abordar amb mesures de 
vigilància, hi ha també actuacions urbanístiques, com la millora d’enllumenat i d’altres 
relacionades amb els serveis municipals, com la neteja, que incideixen en l’espai que tots 
compartim i que continuaré potenciant.

Treballaré sobre el terreny, coordinant els cossos de seguretat, incrementant els agents 
i els recursos, convertint-los en una veritable policia de proximitat, al costat de la gent per 
garantir la bona convivència i la seguretat.  En condicions de llibertat i igualtat, tots 
els ciutadans i totes les ciutadanes hem de poder exercir els nostres drets i posar en comú 
unes regles de joc per a l’exercici dels deures de la convivència.

Vull governar l’espai públic amb fermesa, per això no toleraré sorolls molestos o 
actituds incíviques que provoquin molèsties i sensació d’inseguretat als veïns. L’esbarjo 
d’uns no ha de signifi car perjudicis per a uns altres, perquè la bona convivència i el 
civisme són una qüestió de tots i totes i amb un petit esforç i la col·laboració de tothom 
ho hem d’aconseguir.

Joan Castaño

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

Un pas ferm en justícia social: Sant Celoni ajudarà 
aquelles persones que poden patir un desnonament

Arran de la moció de la CUP pel dret a l’habitatge, aprovada per unanimitat

Actualment hi ha milers de ciutadans desemparats i perseguits per la llei a causa de la punxada 
de la bombolla immobiliària. Són aquells ciutadans que si no poden seguir pagant la hipoteca 
se’ls reclama l’immoble i, si no l’arriben a vendre, se’ls reclama igualment seguir pagant el deute. 
Aquesta situació fa que moltes famílies siguin expulsades de casa seva i obligades a seguir pagant 
la hipoteca de l’immoble que ja no tenen. 
 
Davant d’aquesta realitat, el darrer ple del 2010 va aprovar per unanimitat una moció de la CUP 
en què s’instava el consistori a fer un pas ferm i ajudar les persones que es troben en la difícil 
situació de ser expulsades de casa seva. Així, el ple va acordar el següent:
 
- Combatre les conseqüències socials dels desnonaments reforçant, d’una banda, la coordinació 

entre els serveis d’habitatge i serveis socials de l’ajuntament i, de l’altra, mantenint a través de 
l’Ofi cina d’habitatge el servei de seguiment de la situació global de l’habitatge. 

- Informar del servei que ofereix l’ofi cina de l’Ofi deute de la Generalitat sobre assessorament legal 
i mediació amb bancs i caixes. 

- Instar el Jutjat de Pau de Sant Celoni a fer arribar mensualment a l’Ofi cina d’habitatge i als 
grups municipals una relació estadística dels processos judicials que podrien fi nalitzar amb 
desnonaments. 

- Convocar, a través de l’Ofi cina d’habitatge, els directors de bancs i caixes per instar-los a fer totes 
el possible per evitar les execucions hipotecàries, així com els administradors de fi nques per rebre 
informació sobre els impagaments de lloguers.

- Mantenir per al 2011 les ajudes de serveis socials destinades a evitar l’exclusió social. 
- Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’habitatge que actualment es poden tramitar a 

l’Ofi cina d’habitatge.

- Donar suport a les propostes de modifi cació de la Llei d’enjudiciament civil i de la Llei hipotecària 
per tal de limitar els efectes socials de les execucions hipotecàries i evitar que s’arrossegui un 
important deute després de perdre la propietat de l’habitatge.

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

Partits polítics

Sortim a passejar
 
Sí: sortim a passejar. Fem-ho i gaudim d’un poble que constantment va endavant. 
 
Podem començar pel parc de la Rectoria Vella, amb un carril bici ampliat que recorre tot 
el Pertegàs, unes noves pistes de petanca i ben a prop la primera escola bressol municipal. 
I podem seguir pel Turó de la Mare de Déu, un barri recentment urbanitzat, amb pistes 
d’esports i, al seus peus, entre l’Hospital i La Salle, les obres de l’aparcament municipal. Si 
baixem cap a l’Institut, un nou passeig ens hi acompanya (a la dreta, on hi havia el càmping, 
s’hi projecta el Museu del Bosc), i, en arribar, hi veureu les obres de la planta potabilitzadora 
d’aigua que, fi ns ara, només cloràvem. De tornada, trobarem el Parc d’activitats del Pertegàs. 
 
A l’extrem nord del terme municipal hi trobem el Tanatori, que dignifi ca moments difícils. 
Arribarem a l’altra banda de la via pels nous passos soterrats que impermeabilitzen les dues 
bandes i ens donen seguretat. Al nou barri de les Torres hi trobarem parcs infantils i a les Illes 
Belles millores a l’espai públic, que ens menen cap al centre de dia i el local de l’Associació 
neurològica, necessitats imperioses que aconseguim superar.
 
I, a l’extrem sud, trobem la nova entrada al municipi, que ja no ens avergonyeix davant els 
visitants. Si tombem a mà esquerra, podem arribar-nos fi ns el Sax Sala, centre de formació i 
ocupació de 2.000m2 que ens dóna poder davant la vida. 
 
I, a la Batllòria, podem travessar amb seguretat per sota la C35, anar a veure l’escola 
ampliada, arribar-nos fi ns a la Tordera i veure les obres del pont, vigilar la remodelació de la 
Unió Batllorienca, admirar la bona feina que s’ha fet amb la rehabilitació de Can Bruguera, 
fer cada vegada més tràmits a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana, que aviat complirà 3 anys, 
gaudir de l’amplitud de la carretera Vella o del carrer Breda o assistir a les creixents activitats 
de tota mena que es proposen: tallers d’igualtat de gènere, d’estalvi energètic, tallers de 
memòria, etc.
 
Això i moltes coses més. I malgrat tot, en el camí de l’excel·lència municipal i la dignitat de 
tots i cadascun dels ciutadans que l’integren, encara queda molt per fer. Però la línia està 
traçada i el pas és ferm. És un plaer contribuir-hi.

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

L1 -  L. Moreno  629 87 80 70
L2 -  J. Codina  617 55 42 66
L3 -  J. Muñozo  659 49 44 11
L4 -  J. Arias  686 89 41 33
L5 -  J.C.Rossà  649 44 77 52
L6 -  G. Álvarez  670 27 90 90 
L7 -   S. Villaescusa 608 13 09 12

TAXI
SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h

Febrer Taxi 
guàrdia 

Taxi 
retén 

1-6 L4 L5

7-13 L5 L6

14-20 L6 L7

21-27 L7 L1

28 L1 L2

Març

1-6 L1 L2

7-13 L2 L3

14-20 L3 L4

21-27 L4 L5

28-31 L5 L6

Febrer

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             

Març

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 31      

RECTORIA VELLA
Ricard Altés i Cardelús
Creativitat: entre 
l’artesania i l’art
Del 12 de febrer al 13 de març

Inauguració: 
dissabte 12 de febrer a les 7 del vespre  

Horari:  dissabtes i feiners de 5 a 8 del 
vespre, dilluns tancat; diumenges i 
festius de 2/4 de 12 a 2 del migdia i de 5 
a 8 del vespre

CAN RAMIS
Manualitats a benefi ci de 
Catalunya contra el càncer
Del 12 de febrer al 27 de febrer

Inauguració: 
dissabte 12 de febrer a les 7 del vespre

Horari:  de dimarts a divendres de 6 a 8 
del vespre; dissabtes, diumenges i fes-
tius de 12 a 2/4 de 2 i de 6 a 8 del vespre

diumenge, 5 de febrer
Sessions’n’sona 2011
Concert: Electric Fly Killers + Ignation

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

Entrada lliure

 diumenge, 6 de febrer

Passejada per Tivissa i Miravet
 A la plaça Comte del Montseny
 A 2/4 de 7 del matí

Organitza: CESC

Festivitat de Sant Antoni Abat
  Al Sot de les Granotes
 A les 10 del matí
  Plaça de l’església
 A les 2/4 d’1 del migdia

Organitza: Comisió de Sant Antoni Abat

Concert i Ball a l’Ateneu
amb l’Orquestra Costa Brava

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

Preu: Socis de l’Esplai, 4 euros; 
públic general, 7 euros

divendres, 11 de febrer

Hora del Conte a la biblioteca de la Batllòria
“Contes Coents” a càrrec de Perot Contacontes

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

dissabte, 12 de febrer

Jocs esportius escolars 2011
Jocs aquàtics

 A les 10 del matí 
 Al CME Sot de les Granotes

Inauguració de l’exposició
“Creativitat: entre l’artesania i l’art”
de Ricard Altés

 A les 7 de la tarda 
 A la Rectoria Vella

Campanya contra el càncer
Exposició i venda de manualitats a Can Ramis

 A les 7 de la tarda 
 A can Ramis

Organitza: Associació Catalunya contra el càncer 
de Sant Celoni

Teatre: “Les nenes no haurien de jugar a 
futbol”, amb Versus Teatre
Programació A l’Ateneu 2011

 A les 10 del vespre
 A la sala petita de l’Ateneu

diumenge, 13 de febrer

Etapa 3. Camí dels Nyerros

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

Organitza: CESC

Inauguració Restauració
Sant Llorenç de Vilardell

 12 h   Ermita de Sant Llorenç

divendres, 18 de febrer

Portes obertes nau municipal d’Espai públic
(colla de jardiners, paletes i electricistes)

 De les 17 a les 20 h
 Polígon industrial Molí paperer

C. Can Draper, Nau 9-11

Amb raquetes per la vall d’Ansó
 A les 3 de la tarda
 A la plaça Comte del Montseny

Durada: Cap de setmana
Organitza: CESC
Preu: Refugi de Linza, 33 euros/nit
 

Tertúlia literària: 
“Si això és un home”, de Primo Levi

 A 2/4 de 9 del vespre 
 A la Biblioteca l’Escorxador

diumenge, 20 de febrer

Activitats del CESC - Matinal de Natura
Castell de Palafolls i caminada per la Tordera

 A les 8 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC

Cinema a l’Ateneu 2011
“Ex”, de Fausto Brizzi

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

Entrada lliure

divendres, 25 de febrer

Recapte de sang
 De 5 a 9 del vespre 
 A can Ramis

Organitza: Associació de Donants de Sang del 
Vallès Oriental a Sant Celoni

Hora del conte
Això va de rondalles
amb Cesca Vadell

 A les 6 de la tarda 
 A la Biblioteca l’Escorxador

Presentació del llibre
amb la presència dels autors

El carboneig. Quan el record encara és viu, 
de Josep M. Panareda i Josep Masnou

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

Organitza: Biblioteca l’Escorxador i Llibreria 
Alguer7

dissabte, 26 de febrer

Recapte de sang
 De 10 a 2 del migdia i de  5 a 9 del vespre 
 A can Ramis

Organitza: Associació de Donants de Sang del 
Vallès Oriental a Sant Celoni

Espectacle de trapezi i teles
 A les 5 de la tarda 
 Al Centre Comercial Altrium

Organitza: TALP i Centre Comercial Altrium
Preu: gratuït

Música d’arrel: “Voldria tindre el talent!”, 
amb Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries
Programació A l’Ateneu 2011

 A les 10 del vespre 
 A la sala petita de l’Ateneu

diumenge, 27 de febrer

Etapa 4. Camí dels Nyerros
 A 2/4 de 8 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC

Inauguració Restauració de Can Bruguera
 A les 12 h
 A can Bruguera. La Batllòria

dissabte 5 i diumenge 6

Carnaval i Ball de Gitanes
(Consultar Programa específi c)

diumenge, 6 de març

Calçotada del CESC a Can Patiràs
 A les 11 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC


