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Alcalde

Plens d’il·lusió i energia (2)
Benvolguts celonins i celonines, batlloriencs i batllorienques,
Amb aquest Informatiu núm. 60, a les portes de l’esperat solstici d’estiu, donem per acabada la legislatura. I com podreu llegir en les pàgines que segueixen,
ho fem amb un munt de projectes ben interessants
pel municipi, que se succeeixen contínuament i a
molt bon ritme.
Constatem la vitalitat de les entitats celonines amb
el balanç de la 3a Mostra, l’anunci del 30è aniversari
de Geganters i Grallers i les desenes d’activitats que
molts col·lectius ens han preparat per aquest estiu.
Fem balanç del primer any de l’oficina de turisme
(prop de 2.600 visites!), les iniciatives que n’han sorgit i les que properament es posaran en marxa. En
promoció econòmica, expliquem com vam celebrar
el mig any de funcionament del Sax Sala, amb la 1a
Jornada d’emprenedoria i empresa, en la que vam
inaugurar el Viver d’empreses, constituir el Fòrum
Baix Montseny i convocar el 1r Premi d’emprenedoria i empresa. Ens fem ressò de la posada en marxa
del recinte Alfons Montcanut per la promoció de
l’autonomia personal, amb el nou centre de dia i el
trasllat de l’Associació neurològica. Llistem les actuacions per la millora de l’espai públic: Abat Oliba,
Joan Minuart, Jaume I, Ramis, carril bici, Illes Belles...
Ensenyem la nova ràdio i t’encoratgem a participarhi i repassem com ha anat la 1a setmana de les TIC.
Felicitem els i les esportistes que no paren de recollir
èxits de tota mena i els convoquem a la 3a edició del
Pòdium. Anunciem l’actualització del Pla local d’habitatge mitjançant una sessió de participació...

Amb una participació del 59,99 %, el PSC i CiU
han aconseguit 7 regidors, 2 la CUP i 1 ICV
Resultats de les eleccions municipals al
conjunt del municipi de Sant Celoni:
Partit

Vots

PSC

2.621

Resultats a la Batllòria
Partit

% Regidors
36,27%

Vots

%

7

CiU

208

50,73%

92

22,44%

CiU

2.514

34,79%

7

PSC

CUP

946

13,09%

2

ICV

43

10,49%

ICV

368

5,09%

1

CUP

24

5,85%

PP

337

4,66%

0

PP

18

4,39%

ERC

225

3,11%

0

ERC

15

3,66%

En blanc

10

2,44%

Nuls

7

Cens

12.212

Cens

813

En blanc

216

Participació

417

Nuls

99

Participació

59,99 %

51,3%

VOTS VÀLIDS
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PP
337

4,7 %

En
ERC blanc
225 216
3,1 %

3,0 %

5,1 %

CUP
946

PSC
2621

13,1 %

36,3 %

I tot això només és possible gràcies a un projecte
compartit, que uneix ciutadania, treballadors públics
i responsables polítics sota el comú denominador del
servei al poble i la voluntat de fer-lo avançar. Permeteu-me que per un moment personalitzi aquest escrit
per agrair-vos l’oportunitat que he tingut de formarne part i demani disculpes si en algun moment he
pogut ofendre algú.

CiU
2514

Un servidor es va estrenar en aquesta pàgina, ara
fa exactament 37 números, amb el títol ‘Plens
d’il·lusió i energia’. Doncs aquesta és la mateixa
manera com seguirem d’ara endavant. Visca Sant
Celoni i la Batllòria!
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REGIDORS i
REGIDORES
CiU 7

Dissabte 11 de juny a les 12 del migdia tindrà lloc
el Ple de constitució del nou ajuntament.
Punt 7 ràdio el retransmetrà en directe pel 107.7 de la FM i www.santceloni.cat/radio

Cultura
Encetem la programació d’estiu
2011 a Sant Celoni i la Batllòria
El programa de les festes d’estiu recull les activitats i propostes que s’organitzen a Sant
Celoni i la Batllòria de mitjan de juny fins a finals d’agost. Hi ha propostes variades, creatives i fresques; activitats de carrer, de tradició popular, de cuina, d’esports, d’identitat
catalana...
El dissabte 18 de juny, el grup de teatre local Trocateatre presenta l’obra musical La cua
(creació pròpia). I aquest mateix dia la Colla Bastonera Baix Montseny celebra el 6è aniversari amb una mostra de cultura popular catalana i un concert.
El dijous 23 de juny, l’agrupació sardanista Baix Montseny, la colla de Diables i l’agrupament escolta Erol organitzen l’arribada de la flama del Canigó, amb un cercavila, sardanes
i la lectura del manifest per acollir, com fan molts poble si ciutats de Catalunya, la flama
arribada de la muntanya Canigó.
Divendres 1 de juliol la plaça de la Vila es tornarà a omplir amb la mostra de cuina Tastets
d’estiu i la seva gustosa proposta.
La joventut alternativa de Sant Celoni (JASC), el dissabte 2 de juliol, ha programat el Made
in Montseny Festival amb un conjunt d’activitats de poesia, narrativa, pintura en directe,
projeccions. L’entitat Celodance complementarà la programació d’aquest dia amb dos actuacions a l’Ateneu, ball country i festa cubana.
A la Batllòria el diumenge 19 de juny es celebra la festa de la Gent gran i algunes entitats
estan treballant per organitzar un sopar i una revetlla popular de Sant Joan.
Més informació a www.santceloni.cat/estiu

Activitats per a infants i joves
per a l’estiu 2011 en marxa!
Ajuntament i entitats presenten una oferta variada
La proposta d’activitats per a infants
i joves per a l’estiu 2011 ja està en
marxa! L’ajuntament i les dotze
entitats participants (AMPA l’escola
l’Avet Roig, AMPA escola Pallerola,
AMPA escola la Tordera, AMPA escola
Montnegre, AMPA escola Soler de
Vilardell, Club Bàsquet Sant Celoni,
Club Esportiu Sant Celoni, Club Tennis Sant Celoni, col·legi Cor de Maria,
col·legi la Salle, Penya Barcelonista,
Sot de les Granotes – UFEC Centre
Municipal d’Esports) han treballat
coordinadament per garantir un gruix
d’activitats diverses i variades per a
infants i joves de 3 a 17 anys: casals d’anglès, casals esportius, reforç
escolar, campus esportius, activitats
de lleure de tota mena (pirates del
Carib, concerts de música, màgia, gimcanes...). Entre d’altres, un dels objectius en el qual
es treballa, és garantir que hi pugui participar tothom, i per això l’ajuntament ofereix ajuts
econòmics a les famílies amb situacions desafavorides. Després de tres anys de funcionament, el projecte es va consolidant i cada cop genera més xarxa entre la comunitat educativa i el teixit associatiu.
www.santceloni.cat/activitatsestiu

Tastets
d’estiu
Divendres 1 de juliol
de 2011 a les 21 h
L’Associació d’Empresaris
Turístics del Montseny
i l’Ajuntament de Sant
Celoni organitzen un
any més la mostra de
cuina del Baix Montseny
Tastets d’estiu.
Els Avets (Sant Celoni)
Canelons de bolets del Montseny amb
all porro i botifarra negra
Ca l’Eli (Santa Maria de Palautordera)
Ravioli de gamba i pinyó amb
mitjaglaça de marisc
Can Pere Punyetes
(Sant Esteve de Palautordera)
Crep de trompetes de la mort i bolet de temporada
amb formatge tendre del Mogent
El Romaní (Breda)
Vedella amb carlets del Montseny
Hotels Sant Bernat - Sant Marçal (Montseny)
Cruixent de gambes, txangurro i bolets del
Montseny confitats amb camembert
La Parra (Sant Celoni)
Llom de bacallà amb fruits secs i mel
Tastacel (Sant Celoni)
Niu de pasta de full amb verdures
de temporada i formatge artesà
Syrah (Sant Celoni)
Brick cruixent de verdures del temps,
botifarra i foie amb reducció de soja
La Vall del Montseny
(Sant Esteve de Palautordera)
Peus de porc desossats amb ceba confitada
acompanyat de mongetes del ganxet
Pastisseria Lleonart (Sant Celoni)
Pastís de Sacher de fruites del bosc
amb nata muntada
Pastisseria Vila (Sant Celoni)
Brownie de nous amb bavaresa de vainilla bourbon
i ratafia del Montseny
Pastisseria Fornés
(Santa Maria de Palautordera)
Semifred d’albercoc i canyella
Vallflorida xocolaters
(Sant Esteve de Palautordera)
Semiesfera efervescent de cítrics i marialluïsa
Serrat de Montsoriu
(Sant Feliu de Buixalleu)
Vins i caves

VENDA ANTICIPADA. PREU: 14 euros
El tiquet inclou 3 plats + 1 postre + beguda + cafè
A Sant Celoni: Pastisseria Lleonart, els Tretze Vents,
Embotits Artesans El Montseny, els Avets, La Parra,
Pastisseria Vila, Oficina de Turisme de Sant Celoni.
El tiquet inclou número per sorteig de 5 premis.
+ informació: www.santceloni.cat i
www.turisme-montseny.com
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EnCultura
portada
Entitats i ajuntament treballen en el disseny
de la festa major de setembre 2011
El mes de febrer es va donar el tret de sortida de la festa major de 2011 i des d’aleshores ençà representants d’entitats i de l’ajuntament estan
treballant en les diferents comissions de treball i en la proposta de programa d’activitats que aniran del 8 al 12 de setembre.

Alguns apunts del programa de la festa
• El pregó de la festa anirà a càrrec de la Colla
de geganters i grallers de Sant Celoni per
celebrar el seu 30è aniversari.
• La Comissió jove està treballant en noves
activitats, com una gimcana, concurs de play
station i noves propostes vinculades a les TIC.

• La Comissió de concerts ja té la proposta
tancada que inclou, grups locals, banda de
versions, The Pepper Pots, amb la presentació del seu quart disc Trian to your lover, el
Sindicato Riff, mestres en l’ús d’instruments,
Gertrudis, amb les cançons més destaques de
la seva trajectòria i les del nou disc Tripolar.

• Noves proves per al correxarrups i el
rodaxutxes.

• Els Senys i Negres s’estan despertant i ja
han començat a fer alguna moguda...

• La celebració de la Diada de Catalunya, l’11
de Setembre, es reforça i es vincula amb actes diversos de la festa: cercavila de gegants
i sardana puntuable.

Els alumnes de l’Escola
de Música actuen
...A l’olivera!
Aquest mes de maig ha començat el 6è cicle
de concerts de joves músics ...A l’olivera, on
els i les alumnes més avançats de l’Escola
de Música tenen l’oportunitat de mostrar les
seves habilitats davant el públic en un format
de concert. Tots els concerts del cicle es composen de tres parts, cada una d’elles interpretada per un alumne solista o bé per un conjunt instrumental i tenen lloc els divendres a
les 9 del vespre a la Sala Petita de l’Ateneu. El
10 de juny tindrà lloc el darrer dels concerts
...A l’olivera d’aquesta temporada.

Concert de música
coral de Rafael Ferrer:
diumenge 19 de juny a
les 11 h a l’Ateneu
Diumenge 19 de juny a les 11 del matí, els
cors de l’Escola Municipal de Música, i la
Coral Briançó, oferiran un concert de música coral del mestre Rafael Ferrer i Fitó a la
Sala Gran de l’Ateneu. Aquest concert forma
part de la programació que s’està fent durant
tot aquest any en motiu del centenari del
naixement del músic celoní. En el concert
hi podrem sentir des d’arranjaments molt
senzills de cançons populars catalanes que
interpretaran el Cor infantil fins a cançons
harmonitzades a quatre veus cantades per la
Coral Briançó, o una Salve Regina, que Ferrer
va composar per l’Escolania de Montserrat,
que cantarà el Cor de Dones.
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Les més de 25 entitats implicades,
col·lectius i ajuntament tancaran el programa a la reunió del proper dimecres 22 de
juny, a les 8 del vespre, a la Rectoria Vella.

L’Ateneu s’omple de teatre
local aquest mes de juny
Aquest mes de juny l’Ateneu acollirà l’estrena
de dues obres de teatre local. Rebrot teatre i
la Jazz Band del Centre Municipal d’Expressió
presenten dissabte 11 de juny a les 10 de la
nit i diumenge 12 de juny a les 6 de la tarda,
The Full Monty amb la participació de més de
40 actors i músics. Per la seva banda, Trocateatre presenta La Cua, una obra de creació
pròpia dissabte 18 de juny a les 10 del vespre
a la Sala Petita.

The Full Monty
Rebrot teatre

21è Concurs de cartells
de la Festa Major
Un any més, l’Ajuntament de Sant Celoni
convoca el concurs de cartells de la Festa
Major de setembre. El termini de presentació
finalitzarà el dia 17 de juny. El tema, el procediment i les tècniques d’aquest concurs són
lliures. En el treball ha de constar-hi, com a
mínim, el text Festa Major 2011. Sant Celoni
del 8 al 12 de setembre, amb un tipus de
lletra que sigui entenedor. El premi és de 600
euros i el lliurament tindrà lloc en un acte públic inclòs en el programa de la Festa Major.
www.santceloni.cat/festamajor

La vila de Sant Celoni i
el Montseny celoní.
Una cruïlla entre dos monts
Autors: Josep Pujantell, Sergi Travessa,
Martí Boada, Geòrgia Rodoreda
Editat per: Ajuntament de Sant Celoni
Preu: 15 euros
En aquest llibre es fa una anàlisi socioambiental del nucli urbà de Sant
Celoni i també de la zona celonina del
Montseny. Es fa una descripció del
nostre sistema urbà i del creixement
i transformacions que l’han anat
modulant; l’evolució demogràfica
i les activitats econòmiques, així
com el que s’anomena metabolisme
urbà, que fa referència a l’ús i consum de recursos
materials i energètics. És el sisè i darrer volum de
la sèrie Sant Celoni, Natura i Societat, editada per
l’Ajuntament de Sant Celoni, gràcies al conveni de col·laboració entre aquest i l’Institut de
Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

L’espasa d’en Soler
de Vilardell
Autors: Pol Cunyat (il·lustracions) i
Josep Busquet (text adaptat)
Editat per: Ajuntament de Sant Celoni
Preu: 5 euros
Conte que narra la llegenda d’en Soler
de Vilardell, un important cavaller
celoní que fa molts i molts anys va
matar el drac que assolava la vila
amb l’ajuda d’una espasa de virtut,
que suposadament li va entregar el
mateix Sant Martí.

La cua
Trocateatre

“Segons la llegenda, fa molt temps la gent de
Sant Celoni vivia amb por perquè un drac ferotge
tenia el seu cau ben a prop del camí ral...”

Educació
Avancem en el model educatiu 3-16
Les escoles La Tordera, Josep Pallerola, Soler de Vilardell i l’Institut fan passos endavant
Sant Celoni està avançant amb el model educatiu 3-16. Aquest model es basa en donar
continuïtat educativa dels 3 als 16 anys a
l’escola pública amb el model conegut com a
“Institut Escola” i aplegar l’oferta post obligatòria (batxillerats i cicles formatius) a l’Institut
Baix Montseny.

L’Ajuntament de Sant Celoni està negociant
amb el Departament d’Ensenyament els
terminis per construir un complex educatiu
al costat de l’actual Institut Baix Montseny
per acollir-hi l’actual oferta de cicles formatius, ampliar-los amb cicles de grau superior i noves famílies professionals com hoteleria, turisme, restauració i treballs forestals.

L’escola La Tordera ja és Institut Escola i el
proper curs oferirà 2 línies de 1r d’ESO. Les
aules d’ESO s’ubicaran en 2 mòduls prefabricats en un terreny adjacent a l’escola i l’edifici
definitiu anirà ubicat en els terrenys del complex esportiu del Temple.

Sant Celoni preinscriu
273 infants al P3 del
curs vinent
Sant Celoni escolaritzarà 273 infants
al P3 del curs vinent. Per fer-ho
caldrà obrir un nou grup de P3 a
l’Escola Pallerola.
ESCOLA

El Departament d’Ensenyament ja ha licitat la redacció del projecte constructiu de
l’edifici d’educació secundària (ESO) de
l’Escola Pallerola.
L’Ajuntament de Sant Celoni ja ha cedit els
terrenys adjacents a l’Institut Baix Montseny
per construir l’edifici definitiu de l’Escola
Soler de Vilardell. A més, l’ajuntament està
negociant amb el Departament els terminis
per adequar l’actual Institut per acollir la futura secundària de l’escola. També s’ha enllestit
la urbanització de la parcel·la i s’ha allargat el
carril bici del Pertegàs fins al mateix Institut
Baix Montseny.

Josep Pallerola

70

Montnegre

25

Soler de Vilardell

25

La Tordera

52

Cor de Maria

25

La Salle

51

L’Avet Roig

25

Les famílies han de passar per
l’escola on ha estat admès l’infant a
formalitzar la matrícula entre el 6 i
el 10 de juny.

Oferta ensenyaments per a adults
a Sax Sala. Curs 2011-2012
Català oral
Aprendre a llegir i escriure nivell 1 i 2
Perfeccionar la lectura i l’escriptura
ENSENYAMENTS INICIALS
Certificat

Jornada de portes obertes:
dissabte 18 de juny d’11 a 13 h

Preinscripció:
del 20 al 23 i del 27 al 30 de juny

Perfeccionar les competències bàsiques
Curs d’Ensenyaments inicials (La Batllòria)
Graduat en educació secundària obligatòria

ACCÉS AL SISTEMA REGLAT

LLENGÜES
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
DE LA COMUNICACIÓ

Més informació:
de 9.30 a 13.30 i de 15.30 a 20 h

Formació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior

Sax Sala
Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny

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

C/ Montserrat, 28
Tel. 93 867 41 75
cfadults@santceloni.cat
www.santceloni.cat/cfa

Anglès inicial, funcional, first-certificate

Alfabetització digital nivell 1 i 2

Hi ha altres cursos d’oci i lleure que
pots consultar a la publicació el Clip
(www.santceloni.cat/clip)
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Comunitat
Patrimoni
En
portada
Passegem per...

l’espai fluvial restaurat a la Tordera

El camí que va paral·lel a la Tordera ens permet anar des de Sant Celoni fins a Hostalric
sense trepitjar cap carretera. Alguns trams són frescals i s’apropen a la llera del riu. Altres
trams són més oberts, i travessen camps, conreus i erms. Fàcilment podrem advertir les
obres de restauració fluvial de la canonada d’aigua que ha instal·lat ATLL.
És una pista que es pot prendre des del pont de
la Reina, o pont d’Olzinelles, a l’entrada de Sant
Celoni, i aviat s’hi podrà accedir també per la
passera de can Draper i pel pont nou de la Batllòria. Al llarg del recorregut podem travessar
el riu per alguns guals, a Gualba, la Batllòria, la
Ferreria, les Llobateres, el Perxistor...
Durant el 2010 i bona part del 2011, Aigües
Ter Llobregat (ATLL) ha instal·lat una canonada soterrada per on circularà aigua potable
per abastir les poblacions de la conca i l’àrea
metropolitana. Com que pot esdevenir un bon
daltabaix pel riu, s’han incorporat una sèrie
de mesures correctores i un programa de
restauració fluvial que comprèn el retorn dels
terrenys a la seva forma original, la millora de
les condicions hidràuliques del riu i la revegetació. També hi ha actuacions vinculades a
l’ús públic, com ara camins fluvials, una passera per vianants i bicicletes, arranjament de
la pista paral·lela a l’AP7 i l’adequació d’un
espai per al desenvolupament d’horta pública.

També s’ha fet un esforç per integrar en el
paisatge alguns dels centenars de metres
d’esculleres que ha calgut fer. Això s’ha fet
mitjançant la cobertura amb terra vegetal i la
plantació d’estaques de tamariu i de diferents
espècies de salzes entre les pedres d’escullera.

Plantació arbustiva amb protectors, a l’alçada
de la Batllòria. Un cop les plantes hagin arrelat
bé, cal retirar els protectors

Preparació dels terrenys com a camps de conreu.
A sota hi passa la canonada

Els camps de conreu i prats s’han tornat a
adequar preparant el terreny i afegint terra
vegetal, de manera que els propietaris podran
tornar-hi a fer ús agroramader. I, finalment,
a les zones més humanitzades, s’hi han fet
plantacions que acompanyen els camins amb
freixe de fulla petita, om, marfull, murtra i
llentiscle.

El divendres, 25 de març, alumnes de 3r i
4t de primària de l’escola Montnegre de la
Batllòria van acompanyar els biòlegs i representants d’ATLL a alliberar-ne un grup a la
Tordera. Durant aquella setmana se’n van
retornar al medi més d’un centenar. Els nens i
nenes van rebre les tortugues a l’escola i, després d’una interessant explicació sobre aquesta espècie i de moltes preguntes i aportacions,
van ser instruïts per saber-les manipular i
deixar-les anar posteriorment al riu. Després
es van desplaçar fins a la zona d’aigües calmes on havien estat capturades i, poc a poc,
les van anar deixant vora el riu perquè fossin
elles mateixes que s’hi capbussessin.

Plantació de freixes de fulla petita al costat de la
mota de terra que tapa la canonada

Segons el tipus de terreny i el seu ús posterior,
s’han previst unes plantacions diferents. Ben
a la vora del riu, als marges de vora l’aigua,
s’hi han plantat verns, salzes blancs, oms,
àlbers, pollancres, saulics, sargues, gatells
i saücs. Les zones més allunyades del riu,
amb unes condicions menors d’humitat, han
estat plantades amb roure martinenc, alzina,
pollancre, om, freixe de fulla petita, marfull,
aladern, aladern de fulla estreta, olivereta i
aranyoner. A les Llobateres s’ha tingut una
cura especial per refer la mota de terra i la
vegetació que separava l’estany de l’autopista.
A més d’algunes de les espècies que s’han
anomenat, també s’hi ha plantat ginesta,
vinca, roser caní i pi pinyer. Arreu, quan s’ha
considerat adequat, s’hi ha fet sembra d’espècies herbàcies mitjançant la tècnica de la
hidrosembra.

Estaca de gatell (Salix cinerea) a l’escullera
de la riera de Fuirosos

Totes aquestes feines de restauració faran que
el paisatge fluvial de la Tordera es recobri ben
aviat, sempre que es tingui en compte i es
porti a terme el manteniment necessari, que
va a càrrec de l’empresa constructora.
Una de les espècies que podia patir més les
conseqüències negatives de l’obra és la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), perquè podia
quedar sepultada pels moviments de terres a
la vora del riu. Per això, durant la tardor passada es va fer una campanya de captura, amb
la idea de retornar-les al riu un cop acabades
les operacions amb maquinària pesada.

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa) de la Tordera

La tortuga de rierol (Mauremys leprosa) és
una espècie autòctona de la península Ibèrica
i protegida a Catalunya. A la Tordera s’han
trobat poblacions al llarg del seu curs mitjà i
baix i, tot i que no sembla trobar-se en perill
d’extinció, és necessari tenir-ne cura: cal
mantenir una bona qualitat de l’aigua del riu;
hem d’evitar molestar-la en els seus llocs de
repòs i cria; i hem d’impedir l’alliberament de
tortugues de Florida, rivals i enemigues de la
tortuga de rierol perquè els prenen el menjar i
els llocs on viure.
Marta Miralles
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Tens exàmens aquest mes de juny?
La Biblioteca obre per tu!
La sala d’estudi amplia l’horari durant el període d’exàmens universitaris
Del 23 de maig al 23 de juny, coincidint en el
període d’exàmens universitaris, la sala d’estudi de la Biblioteca amplia el seu horari. Aquest
espai de treball i estudi, està adreçat, especialment, a estudiants universitaris i similars, la
resta d’espais de la biblioteca resten tancats i
no hi ha servei de préstec (ni de documents, ni
de portàtils).
L’horari d’obertura de la sala d’estudi és el
següent:
- dilluns i divendres: de 10 a 13.30 h
- dissabtes: de 15.30 a 20.30 h
- diumenges: de 10 a 13.30 h i de 15.30 a
20.30 h

Aquest horari es complementa amb l’horari
habitual de la biblioteca
- dimecres i dissabte de 10 a 13.30 h
- de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
L’ampliació de l’horari d’obertura de la sala
d’estudi de la biblioteca es va iniciar durant les
festes d’hivern de 2010 (del 20 de desembre
al 6 de febrer), coincidint amb els exàmens
universitaris del primer quadrimestre i va tenir
molt bona acollida; en van fer ús més de 500
persones.

Dinamització de la llengua catalana
en el sector comercial
Visites a comerços de nova obertura
L’Oficina de Català de Sant Celoni durant
aquests mesos, ha visitat establiments de
nova obertura per tal de promoure i facilitar
el coneixement i l’ús de la llengua catalana
a les persones que treballen en el sector
comercial, com a eina d’integració i també
com a valor afegit a un comerç de qualitat.
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 específic adequat al comerç.
Aquestes visites s’aprofiten, també, per fer observacions de la llengua de la retolació i d’identificació i d’adequació oral, entre d’altres aspectes.
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 fidelitzar-la, perquè permet aconseguir proximitat i augmentar la seva satisfacció.

Inscripcions als
cursos de català
per a adults
d’estiu (juliol)

Dos nous establiments
col·laboren amb el Voluntariat per la llengua
El Consorci per a la Normalització Lingüística,
l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Espai Estètic
del carrer de Campins, 49 i Moníssima del
carrer Major, 110 de Sant Celoni han signat
un acord de col·laboració amb el Voluntariat
per la llengua amb l’objectiu de promoure el
programa entre els clients.
L’establiment que s’afegeix a la campanya es
compromet a adreçar-se en primera instància als seus clients en català i a mantenir la
conversa en aquesta llengua, sempre que
sigui possible. També garanteixen que els seus
usuaris trobaran facilitats per expressar-se i
ser atesos en català, encara que el parlin amb
dificultat.
Aquests comerços
els identificareu per
l’adhesiu

Més informació:
Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat

7

Comunitat
Promoció econòmica
En
portada
Impuls als projectes de promoció econòmica
El Viver d’empreses - Premis d’emprenedoria i empresa - Fòrum Baix Montseny - Jornada d’emprenedora i empresa
El 31 de març es va celebrar al Centre de
formació i ocupació del Baix Montseny
– Sax Sala la 1a jornada d’emprenedoria i
empresa. Durant el matí, els ponents van
valorar les oportunitats d’emprendre en un
entorn de crisi i van destacar les característiques de les persones emprenedors:
tenacitat, resistència al fracàs, mentalitat
oberta, capacitat d’observació de l’entorn,... A la tarda, els assistents van tenir
l’oportunitat de conèixer altres empreses i emprenedors amb l’objectiu de
cooperar, crear xarxes i explorar noves
oportunitats comercials, per mitjà d’un
taller de Networking.

presentar el Viver d’empreses de Sant Celoni i
la primera edició dels Premis d’emprenedoria i
l’empresa.

La celebració d’aquesta jornada va servir també
per presentar la constitució del Fòrum Baix
Montseny, un grup de treball format per l’Ajuntament de Sant Celoni, l’Associació d’Emprenedors del Baix Montseny, el Cercle Econòmic i
Social del Baix Montseny, Pimec Vallès Oriental
i la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant
Celoni amb l’objectiu d’esdevenir un espai de
treball, reflexió i debat sobre el desenvolupament econòmic del Baix Montseny.

Més informació: 93 867 41 75
o al correu electrònic
creacioempreses@santceloni.cat

La 1a edició dels Premis d’Emprenedoria i
empresa distingirà a les millors iniciatives en
quatre àmbits:
- millor projecte jove
- millor pla d’empresa
- millor empresa de nova creació
- millor empresa consolidada.
El termini de presentació finalitza el 31 d’agost
de 2011 i podeu consultar les bases de participació a www.santceloni.cat/premisempresa

A l’acte de cloenda, l’alcalde Francesc Deulofeu acompanyat del director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de
la Generalitat de Catalunya, Xavier López va

L’Ajuntament regala 5mil hores
d’estacionament
als establiments
de la UBIC
Amb l’objectiu de facilitar l’aparcament al
centre del poble i dinamitzar el comerç,
l’Ajuntament de Sant Celoni ha regalat a la
Unió de Botiguers i Comerciants 5mil hores
d’estacionament gratuït a la zona blava. La
campanya d’estacionament “Aparcar bé, no
costa res” es farà per mitjà de 5.000 targetes
carregades amb una hora d’aparcament en
zona blava que la UBIC distribuirà gratuïtament als clients dels establiments adherits a
Sant Celoni Comerç. Aquesta acció forma part
del conveni aprovat per la Junta de Govern
Local el passat 30 de març de 2011.
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El mercat municipal,
en plena activitat
Les parades del mercat municipal de Sant
Celoni van regalar el passat 16 d’abril a la seva
clientela el llibre Del mercat a la taula. Receptes
de baix cost. Aquesta recopilació de receptes
de cuina sorgeix del concurs que es va organitzar l’any passat entre la clientela dels mercats
municipals de la província de Barcelona. Les
receptes guanyadores de Sant Celoni varen ser
el pollastre de pagès amb samfaina de Teresa
Puig De Salicrú i l’escudella d’oli de Maria Dolors Blanché Pou.
El mercat estrena també nou web on la clientela podrà trobar informació general sobre els
horaris i serveis del mercat, sobre cadascuna de
les parades, l’agenda d’actes i l’apartat Racó del
mercat en el que hi trobareu un recull de receptes, productes de temporada, etc. i on podeu fer
arribar les aportacions que vulgueu compartir
amb la resta de clients. Us convidem a visitar-la
a www.santceloni.cat/mercatmunicipal

Turisme
L’Oficina de Turisme de Sant Celoni,
un servei en ple creixement!
L’equipament celebra el seu primer any de funcionament amb la incorporació a la Xarxa d’Oficines
de Turisme de Catalunya, l’ampliació del seu horari i la inauguració de nous serveis
Des de la inauguració de l’Oficina de Turisme
de Sant Celoni el 29 de maig de l’any passat,
2.575 persones han visitat les noves installacions d’aquest equipament municipal ubicat
a l’edifici de Hospital vell, al carrer Major, 53.
Com es pot observar als gràfics, destaquen els
visitants provinents de l’àrea metropolitana
(un 36%) i de Sant Celoni mateix (29%). Cal
destacar també les 86 persones de França, les
31 del Regne Unit i les 142 provinents de la
resta d’Europa. El principal motiu és la visita
als parcs naturals (24%), seguit de la visita al
municipi (20%) i, a continuació, les rutes per la
zona (14%), que desperten un especial interès
durant la primavera i la tardor.
Aquestes xifres de visitants demostren la bona
acollida que ha tingut l’Oficina de turisme entre
els celonins i celonines i entre els i les turistes
que visiten el nostre municipi. Per aquest motiu, des del mes de maig l’Oficina ha ampliat
considerablement els seus horaris d’atenció,

EDATS

passant de 15 a 26 hores d’obertura setmanal.
El nou horari és els matins de dimecres a diumenge de 10 a 14 hores i les tardes de divendres i dissabte de 5 a 8 del vespre.
Així mateix, l’Oficina passarà a formar part de
la Xarxa d’oficines de turisme de Catalunya i,
per tant, s’ampliaran els materials d’informació i difusió turística sobre altres indrets de la
geografia catalana. L’Oficina amplia també els
seus serveis, tramitant a partir del 15 de juny
l’expedició del carnet internacional d’estudiant
i d’alberguista. Podeu trobar més informació
sobre aquest servei al web www.santceloni.
cat/turisme
Entre els propers projectes, s’està treballant
amb una ruta urbana, un itinerari que es preveu posar en marxa durant el segon semestre
d’enguany.

Menors de 30 anys
De 30 a 45 anys

7%

De 45 a 65 anys
Majors de 65 anys

23%

30%

40%

MOTIU
12%
24%
6%
Visita Parcs Naturals
Visita Sant Celoni
Visita Oficina de Turisme

12%

Rutes
Cultura i activitats
Comerç, restauració
i allotjament

20%

14%

Altres

12%
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Setmana per la Pau de Sant Celoni 2011:
els conflictes oblidats
Moltes gràcies a tothom i que cada setmana de l’any sigui per la Pau!
Sant Celoni va celebrar a finals de març, la Setmana per la Pau dedicada enguany als conflictes oblidats darreu del món. La Coordinadora d’Entitats
Solidàries (CES) va voler recordar tots aquells conflictes i situacions d’injustícia que malgrat no surten als mitjans de comunicació estan fent patir a
molta gent. Aquest any es va comptar amb la col·laboració de l’entitat Trenkalòs que va explicar la seva experiència en diversos països en conflicte
on han treballat. Com es pot observar a les imatges hi va haver un èxit notable en tots els actes. En aquesta edició ha estat especialment remarcable
la participació de les escoles que va culminar amb la recol·lecta de més de mil ocellets de paper cadascun amb desitjos de pau dels infants. La CES
la formen l’Associació Al Madaa, Associació Equatoriana, Associació de senegalesos “Oudiodial”, Càritas, Cor de Maria, Creu Roja, GRIMM, Nicat,
Mans Unides, Palau Solidari-Baix Montseny, PROIDE, Trup de Nassos, Ajuntament de Sant Celoni i persones voluntàries.

Més de 100 alumnes de l’IES Baix Montseny i de
Sax Sala van escoltar la xerrada “Nens soldatsLluitant per tu” de la mà de l’entitat Trenkalòs.
Molts d’aquests joves han fet arribar missatges
a Trenkalòs per dir que havien quedat impactats
i encoratjar-los a continuar amb la seva tasca.

Durant dos dies hi va haver Fira del Llibre de
Cooperació a Sax Sala amb una important collecció de llibres per ajudar a conèixer i reflexionar sobre la cooperació en un món cada vegada
més complex.

Els infants de les escoles amb l’ajuda dels
voluntaris de la Coordinadora van fer tallers per
poder realitzar les 1535 grues de paper seguint
la història d’una nena japonesa que va morir pels
efectes de la bomba d’Hiroshima.

Uns 170 alumnes de 3r i 4t d’ESO van assistir al
concert-xerrada “Potser hi faltes tu” amb l’entitat Trenkalòs a l’Ateneu. Una experiència molt
impactant i enriquidora per a tothom.

Dissabte durant la Festa Solidària enmig de l’animació infantil i un mural gegant per la pau fet
pels més petits es van continuar fent ocellets de
paper com a símbol de pau que es van enlairar
a la plaça.

Dissabte a la nit unes 40 persones van participar a la xerrada i al sopar amb Jordi Rodri de
l’entitat Trenkalòs, que va fer reflexionar sobre
la importància del compromís, la cooperació i
la solidaritat no només en països on es viuen
greus conflictes sinó també a casa nostra.

Projectes dels membres de la
Coordinadora d’Entitats Solidàries
Títol del projecte:
Reconstrucció del Centre Infantil Tierra
de Hombres a Quito
País: Equador
Entitat que col·labora:
Centre Infantil Tierra de Hombres
Durada: juliol i agost 2010
Justificació: L’Associació d’Equatorians de
Sant Celoni s’implica en projectes de cooperació del seu país d’origen. S’ha vist la necessitat
de millora del centre infantil d’un barri popular
de Quito, que per les pluges torrencials contínues, no té les condicions mínimes per garantir
la salut i l’educació dels infants.

Associació
d’Equatorians
de Sant Celoni

Objectiu: Millorar les condicions del centre de
formació infantil, reparant esquerdes, pintant
l’escola, arreglant el sistema recol·lector d’aigua i els equipaments elèctrics.
Valoració: Els diners rebuts han servit per
comprar els materials per a la reconstrucció i
amb la participació dels docents i les famílies
del centre s’ha aconseguit pal·liar algunes de
les deficiències tècniques de l’edifici. D’aquesta
manera s’ ha afavorit el benestar de tots els
seus alumnes d’edats compreses entre els dos
i cinc anys.
Beneficiaris: Cent alumnes del centre Infantil
Tierra de Hombres
Pressupost: 1.000 euros dels quals l’Ajuntament
de San Celoni hi participa amb 806,6 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
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El recinte Alfons Moncanut
entra en funcionament!
Amb el Centre de Dia Indaleci Losilla i el nou local de l’Associació Neurològica, el recinte Alfons Moncanut ha quedat completat. D’aquesta manera, Sant Celoni fa un pas endavant en la millora del benestar
dels celonins i celonines.
El Centre de Dia Indaleci Losilla
donarà servei a prop d’un centenar de persones
El Centre de Dia Indaleci Losilla, gestionat per
la Fundació Hospital de Sant Celoni, ofereix 40
places (20 de concertades i 20 de privades) i
donarà servei a prop d’un centenar d’usuaris.
Les persones interessades s’han de posar en
contacte amb l’Hospial (tel. 93 867 03 17)
Durant la inauguració del Centre l’alcalde
Francesc Deulofeu va recordar amb emoció la
figura d’Indaleci Losilla com un “referent de
servei als altres, d’estimació, de compromís
i de bon humor, que ens cal tenir sempre
present”.
L’acte va comptar amb la presència del conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís
Cleries, la família d’Indaleci Losilla, a més de
representants de la Diputació de Barcelona,
regidors i regidores del consistori celoní, de
diferents ajuntaments del Baix Montseny, de la
Fundació Hospital de Sant Celoni, empreses i
professionals de l’àmbit de la salut i nombrosos
celonins i celonines. La coral Les Veus Amigues
de l’Esplai de la Gent Gran i el Cor Jove del Centre Municipal d’Expressió van amenitzar l’acte.

L’Associació Neurològica ja ha
estrenat el nou local
L’Associació Neurològica Baix Montseny ha
estrenat nou local al costat del Centre de Dia
Indaleci Losilla. Divendres 21 de maig va tenir
lloc la inauguració per part de l’Associació amb
presència de l’alcalde Francesc Deulofeu, la
regidora de Comunitat, Laura Costa i un bon
nombre de ciutadans i ciutadanes.

El local té una superfície útil de 224 m2 amb
dues sales d’atenció de 84 i 28 m2 que es
poden separar o unir en una de sola, un petit
office, un despatx d’atenció personalitzada,
serveis higiènics adaptats, un despatx d’administració i una zona de magatzem de 8,5m2,
a més de vestíbul i passadís de connexió. Les
obres de condicionament del que havia estat el
taller de l’escola Moncanut ha tingut un cost de
244.688,48 euros amb càrrec al Fons Estatal per
a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).
L’Associació Neurològica atén una quarantena
de persones, malalts neurològics, cada tarda de
dilluns a divendres de les 15.30 h a les 19 h i
compta amb una dotzena de voluntaris.

L’alcalde va voler posar en relleu que “la tasca
que realitza l’Associació des de fa més de
8 anys és d’un elevadíssim valor per Sant
Celoni. La nostra obligació és donar-los suport en tot allò que puguem.”

CIRIG, una eina per promoure la igualtat de gènere
S’ha actualitzat el protocol de prevenció i atenció a la violència de gènere
Una cinquantena de persones, entre les que es
comptaven professionals de Benestar social del
Baix Montseny, responsables polítics, policia
local, mossos d’esquadra, professionals de la
sanitat i la salut, directores de les escoles i instituts del municipi, diverses entitats i persones a
títol individual, van assistir el passat 11 de març
a l’acte de presentació del Centre d’Informació
i Recursos per la Igualtat de Gènere (CIRIG),
ubicat a l’Àrea de Comunitat (plaça Josep
Alfaras,6). Durant l’acte es va donar a conèixer
l’actualització del Protocol de prevenció i atenció en situacions de violència de gènere, un
treball interdisciplinar i de tot l’àmbit del Baix
Montseny que té com a objectiu la millora de
l’atenció i de la coordinació entre professionals
en casos de violència de gènere.

de l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu.
Coincidint amb els actes de commemoració del
8 de març, Dia internacional de les Dones, es
va començar amb una lectura de poemes.
Des del CIRIG s’impulsa i es dóna suport a
actuacions que persegueixin reduir les discriminacions per raó de sexe i gènere que encara
avui persisteixen a la nostra societat. També
és un espai on ampliar coneixements sobre
la matèria, ja que s’ha dotat d’un fons documental molt variat a disposició de la ciutadania
per a consultes o préstecs. La primera activitat
promoguda des del CIRIG ha estat la commemoració del 28 de maig, Dia de la Salut de les
Dones.
CIRIG (Àrea de Comunitat)

L’acte va comptar amb la presència i les intervencions de la regidora de Comunitat, Laura
Costa; de la Directora de l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home de la
Diputació de Barcelona, Maribel Cárdenas; de
la Directora de l’Institut Català de les Dones
de la Generalitat de Catalunya, Núria Balada i

Plaça Josep Alfaras, 6
telèfon 93 864 12 12
igualtat@santceloni.cat
L’espai és obert els dimarts i dijous, de 10 h a 14 h i les
tardes de dimarts o dijous en visites concertades.
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L’Ajuntament signa un conveni amb el Barça
per col·laborar en diverses iniciatives de foment de l’esport i la formació entre els joves
Les iniciatives beneficiaran a joves del municipi i també als dels països
del Tercer Món amb qui Sant Celoni coopera
L’Ajuntament de Sant Celoni va signar el 17
de maig un conveni de col·laboració amb
la Fundació del Futbol Club Barcelona per a
desenvolupar diverses iniciatives conjuntes en
relació a la formació i l’esport en el col·lectiu
de joves, tant des del nostre municipi, com en
països del Tercer Món amb qui col·laborem.
Aquest conveni és fruit d’un compromís que
va prendre l’alcalde en el viatge de treball al
Senegal, on una vintena de joves van demanar-li equipació per a poder jugar a futbol. Per
a donar-ne compliment, l’alcalde va demanar
suport a la Fundació, que ha accedit a collaborar amb el municipi amb iniciatives molt
més ambicioses. De moment, però, s’ha fet
efectiu l’enviament de material esportiu a
Senegal.

complicitat en les línies de treball d’ambdues
institucions tant pel que fa a la cooperació en
el desenvolupament, com en el foment de la
formació dels joves com a prioritat.
La regidora de Comunitat, Laura Costa i Bakeba Jikinneh, representant del GRIMM, Grup
d’Immigrants del Baix Montseny, també van
ser presents a la signatura.

La celonina Montserrat
Casadevall Domènech
compleix 102 anys!
La celonina Montserrat Casadevall Domènech
va complir 102 anys. Com és habitual amb les
persones centenàries del municipi, l’alcalde
Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat,
Laura Costa van anar a felicitar-la en representació del consistori. Acompanyats per la
seva jove van fer-li una visita el passat 20 de
maig a la residència Torre Magret de Llinars
del Vallès on viu des de fa uns anys. Durant la
visita van poder comprovar el seu bon estat
i energia fins el punt que els va explicar que
estava programant una sortida a Poblet! Per
molts anys Montserrat!

En la reunió prèvia entre el president de la
Fundació, Josep Cortada i l’alcalde de Sant
Celoni, Francesc Deulofeu, es va comprovar la

Una setantena de persones conclouen amb èxit un curs de formació
en conducció de carretons elevadors i neteja domèstica i industrial
L’ajuntament de Sant Celoni, amb la collaboració del programa de projectes innovadors a favor de la integració de les persones
immigrades del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, ha dut a terme un segon curs de
formació laboral per a presones a l’atur en tres
perfils professionals: auxiliar de neteja domèstica, auxiliar de neteja industrial i conductor de
carretons elevadors.
El curs, que s’ha realitzat entre el 14 de febrer
i l’11 de maig, es va iniciar amb un procés
de selecció a través del Servei d’Orientació
Laboral amb la col·laboració del Centre de
Formació d’Adults i l’Àmbit d’Immigració de
Sant Celoni. El total d’alumnes ha estat 68
(42 homes i 26 dones), 6 d’ells de nacionali-

tat espanyola. La formació ha consistit en un
bloc comú en àmbits com llengua catalana,
informàtica bàsica i orientació laboral i la part
pràctica a empreses de la zona: BB Serveis
– 17 alumnes a neteja domèstica i 16 a neteja
industrial-, Bensalut – 18 alumnes- i a BCN
Prevención Integral – 18 alumnes-. Els i les
alumnes han estat tutoritzats durant tot el procés i han obtingut també un itinerari personalitzat de formació segons les seves pròpies circumstàncies. L’objectiu d’aquesta formació és
la normalització social i laboral de les persones
d’origen estranger que viuen a Sant Celoni.

més enllà dels evidents coneixements laborals, pel que fa al nivell de llengua catalana i el
coneixement de l’entorn social del municipi i,
per tant, de relació amb la població d’acollida
en general.

Durant la cloenda, els i les alumnes van valorar
molt positivament l’experiència, assegurant
que els havia significat una gran oportunitat

La restauració de Sant Celoni treu bona nota
L’Ajuntament i la Diputació avaluen el risc per a la salut en establiments de restauració del municipi
L’Ajuntament de Sant Celoni, amb el suport de
la Diputació de Barcelona ha dut a terme un
treball d’avaluació del risc dels establiments
de bar, restaurant i menjars preparats a Sant
Celoni i la Batllòria. S’han avaluat 98 establiments i s’han classificat en funció del risc
sanitari (11% alt, 78 % mig i 11% baix), fent
servir una llista de comprovació que ha permès
ponderar, de manera objectiva els aspectes
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que influeixen en la seguretat dels productes
alimentaris manipulats. Dels resultats obtinguts
cal destacar que hi ha pocs establiments que
presentin un risc alt. La majoria d’establiments
presenten un risc mig, el qual disminuiria si les
persones titulars d’aquests establiments apliquessin autocontrols. Per aquest motiu, l’ajuntament els hi oferirà suport tècnic i formació
específica.

L’ajuntament, al llarg del 2011 revisarà el
programa de seguretat alimentària municipal
adaptant-lo a la nova normativa sanitària i
procedirà a classificar la resta d’establiments
d’alimentació. Això permetrà programar les
inspeccions sanitàries segons el risc de cada
establiment.

Comunicació
Punt 7 Ràdio, una emissora local de referència
Punt 7 Ràdio Sant Celoni és l’emissora municipal de Sant Celoni i la Batllòria. Amb 30 anys d’història, aquest mes d’abril
ha deixat els estudis que l’han vist créixer, al segon pis de Can Ramis, i s’ha traslladat a un nou equipament, més ben
preparat tecnològicament i accessible, a la planta baixa, amb entrada pel carrer Sant Josep. Des de la primera emissió el
1981, l’emissora ha passat per èpoques ben diferents. Avui, Punt 7 ràdio s’ha convertit en l’emissora local més escoltada
del Vallès Oriental segons l’informe del 2010 del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Un èxit col·lectiu de tots els
qui al llarg d’aquests 30 anys han fet créixer d’una manera o altra l’emissora municipal!, I especialment a qui va ser-ne
director durant gairebé una dècada, Lluís P. Roca i que va morir l’any passat.

La programació

La nova seu

Punt 7 ràdio emet les 24 hores del dia:
De les 7 del matí fins les 9 del vespre es combina la radiofórmula musical i els espais informatius. Inclou els Info 7, els informatius locals que s’emeten a les 8 del matí, a 2/4 de 2 del migdia
i 2/4 de 9 del vespre de dilluns a divendres. A més, també es realitzen butlletins horaris i agendes
culturals (a les 9, a les 12, a les 17 i a les 19 hores). S’aposta per la informació local amb collaboracions setmanals de diferents clubs esportius com el Club Patí Sant Celoni, de l’UD Pitres i amb
recomanacions literàries fetes per les llibreries Alguer 7 i Els 4 gats o la cartellera dels cinemes.

Es tracta d’un edifici d’obra nova al darrera
de Can Ramis de prop de 300 metres quadrats amb dues plantes dedicades integrament als estudis de ràdio i altres possibles
usos de comunicació. A la planta baixa hi ha
una sala d’espera des d’on s’accedeix a l’estudi principal (18m2) amb el seu control (13m2)
i està en contacte visual amb el carrer i el pati
de Can Ramis a través de finestrals. Al costat
invers de la planta es troba la sala de redacció
de 27m2 i la sala d’edició i elements tècnics
de l’emissora.
Al primer pis s’hi accedeix per una escala
que disposa d’un dispositiu per pujar cadires
de rodes. Hi ha un segon estudi amb el seu
control, un petit magatzem-arxiu i una sala
comuna per a col·laboradors i reunions de
més de 50 m2. La coberta de l’edifici és plana
i enjardinada per millorar les condicions d’aïllament de l’edifici.

De 9 del vespre a les 11 de la nit és l’espai pels programes, realitzats per persones col·laboradores.

Tirant de llibres

Sessions’n’ràdio

Programa de literatura amb Francesc Pina,
Jordi Plens i Joan Rubiralta amb emissió els
dilluns a les 21 h i el dimecres a les 22 h

Programa per conèixer més a fons els grups
que participen al Sessions’n’sona, divendres a
les 21 h i els dimarts a les 22 h

Sant Celoni es mou
Programa dedicat a conèixer les entitats celonines amb Laia Coll que podeu escoltar els dimarts a les 21.00h i els divendres a les 21.30 h

Cinèfils en acció
Programa de cinema amb novetats de les
cartelleres, curiositats, debats... amb Laura Matallana i la col·laboració de Joan Soler i Sergio
Montesinos. S’emet els dimarts a les 21.30h i
dijous a les 21 h

A més de la graella de programació estable,
l’emissora retransmet en directe els plens
municipals i emet programes especials per
Sant Jordi, la Mostra d’entitats, la Festa Major,
commemoracions de diades especials, eleccions, etc.
De les 12 de la nit fins les 7 del matí es pot
escoltar la radiofórmula musical nocturna.

L’habitació dels pares
Programa dedicat a tractar problemes i situacions
entre pares i mares i els seus fills i filles de totes
les edats amb Núria Lleonart. S’emet els dimecres a les 21 h i els divendres a les 22 h

Ràdio efecte,
Magazine dels alumnes del col·legi Avet Roig
emès els dijous a les 21.30 h

Sardana a fons
Programa dedicat al món de la sardana i la
cobla amb Fali Jiménez. El podeu escoltar els
dijous a les 22 h i els diumenges a les 9 h

Anima’t a participar
a la ràdio!

Les obres es van iniciar el setembre de 2010
i es va posar en marxa el 23 d’abril passat.
El seu pressupost és de 891 mil euros, i a
més de les instal·lacions de la ràdio inclou els
treballs de condicionament del pati de Can
Ramis, la finalització de la sala polivalent i la
construcció d’una escala d’emergència que donarà servei a l’edifici principal de Can Ramis.
Per tirar endavant aquesta obra, l’Ajuntament
ha comptat amb subvencions del Ministerio de
Cultura i del Fons EuropeuFeder .

Fent un programa...
Participant als programes existents...
Felicitant a un amic...
Publicitant el teu establiment o servei...
Per a més informació: 93 864 12 21
radio@santceloni.cat

Per Internet i a la carta
L’emissora es pot sintonitzar al 107.7 de la FM
o també per Internet www.santceloni.cat/ràdio. A més, des de fa uns mesos, s’ha posat
en marxa el servei de Ràdio a la carta que
permet escoltar qualsevol programa a l’hora
que es vulgui.
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Tecnologies de la informació
Sant Celoni ha celebrat
la 1a setmana TIC
L’ajuntament de Sant Celoni va organitzar la
darrera setmana d’abril la 1a Setmana TIC
durant la qual es van oferir diferents activitats
gratuïtes i pensades per a diferents públics:
el dia de Sant Jordi es va instal·lar una carpa
d’informació a la plaça de la Vila per on van
passar un bon nombre de persones interessades sobretot en l’ADSL municipal; dimarts
26 d’abril a la sala Bernat Martorell, l’expert
en TIC, Miquel Rodríguez, va fer una xerrada
d’introducció a les noves tecnologies i es van
explicar els nous tràmits electrònics amb
l’Ajuntament de Sant Celoni. Dijous 28, la psicopedagoga Gabriela Fretes va parlar de Joves
i TIC i seguidament es va presentació del material interactiu per a centres educatius dels
30 anys de la Colla de Geganters i Grallers de
Sant Celoni.
La Setmana TIC té els objectius d’afavorir
l’ús de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació per part de tots els públics,
apropar l’administració i facilitar els tràmits
electrònics, i promoure el bon ús de les eines.
A més, durant tot l’any, l’oferta municipal de
formació inclou cursos relacionats amb les
TIC que es poden consultar a Sax Sala. Centre
de Formació i Ocupació del Baix Montseny
(Tel. 93 867 41 75 cfadults@santceloni.cat)

L’ajuntament posa
a l’abast informació urbanísitca a
través d’Internet
www.santceloni.cat/mapaciutat
www.santceloni.cat/urbanet

Us recordem que l’Ajuntament fa
temps que facilita la connexió a
internet a diferents zones gratuïtes
sense fils (Wi-Fi) de Sant Celoni
i la Batllòria, així com el préstec
de portàtils, servei e-Terrasses, i
mitjançant un conveni amb Celras,
uns preus molt competitius d’accés
a Internet:
Des del mes de juny de 2010
Modalitat 1
d’ADSL

Velocitat 1.5 Mb
7 euros/mes

Modalitat 2
d’ADSL

Velocitat 3 Mb
12 euros/mes

Instal·lació

95 euros + IVA*

Més detalls de tota aquesta informació a www.santceloni.cat/wifi
Per a qualsevol dubte o suggeriment sobre les TIC a Sant
Celoni, podeu adreçar-vos a
tic@santceloni.cat.

L’Ajuntament de Sant Celoni ha posat en funcionament un nou portal d’informació geogràfica
del municipi: el Mapa ciutat i Urbanet. Es tracta
d’un visualitzador de mapes per Internet pensats
fonamentalment per a facilitar informació i tràmits a la ciutadania. L’objectiu és millorar la gestió i planificació territorial, optimitzant recursos i
automatitzant tasques administratives mitjançant
la integració de tota la informació cartogràfica,
documental i de bases de dades associades disponibles, al servei del municipi i de la ciutadania.
El Mapa ciutat permet poder disposar de la
informació territorial de manera ordenada i
estructurada: informació sobre els equipaments
i serveis municipals amb la ubicació sobre el
mapa, dades de contacte, parada bus...; informació territorial per mitjà de plànols topogràfics i ortofotoimatges i informació urbanística.
La cerca és molt intuïtiva mitjançant les eines
habituals de qualsevol visualitzador de mapes:
zoom, desplaçament, mesurador de distàncies i
àrees, cerca per text, adreça, obtenció de dades
de parcel·les, itineraris de transport urbà...
La Urbanet o guia urbanística facilita la gestió,
consulta, i divulgació de la informació cartogràfica amb l’objectiu de millorar la gestió del
territori. Aquesta aplicació té una part privada,
reservada als tècnics municipals, i una pública
que permet consultar el planejament vigent del
municipi disposant de la següent informació:
- Classificació del sòl
- Sectors de planejament urbanístic
- Polígons d’actuació urbanística
- Qualificació urbanística

E-terrasses, un servei per promoure
ANUNCI
l’ús
de les noves tecnologies
Dins els objectius de difusió de les noves tecnologies de la informació i la dinamització del
Contracte per a la gestió del servei de bar-restaurant
comerç local, l’Ajuntament posa a disposició dels establiments que ho sol·licitin, ordinadors
al Camp
d’Esports
portàtils
perquè laMunicipal
seva clientela els
pugui usar per connectar-se gratuïtament a la xarxa. Per
això cal que l’establiment ofereixi accés gratuït a Internet, ja sigui perquè disposa de Wi-Fi
propi o perquè té cobertura de la xarxa municipal, faci difusió del servei i tingui cura dels
aparells i del seu ús.
Tots els establiments interessats en oferir aquest servei, es poden posar en contacte amb el
departament de Tecnologies de la Informació.
Establiments adherits fins ara:
Bar Eudald (Torras i Bages, 3)
Bar La Volta (Major, 3)
Pastisseria Lleonart (Major, 136)
V d gust (Major, 186)
Bar Bruce (Torras i Bages, 1 local 5)
La Banqueta (Av. Catalunya, 14)
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- Normativa urbanística (usos admesos en cada
qualificació; condicions d’ordenació i d’edificació)
- Elements inclosos el catàleg del Pla especial de
Protecció del Patrimoni arquitectònic, així com
els elements i àrees amb protecció arqueològica

Entorn
El carrer Abat Oliba més agradable, ordenat i net
Amb l’adequació del carrer Abat Oliba, Sant
Celoni ha ampliat l’espai reservat als vianants
del centre del poble i ha guanyat un accés ampli i agradable des del carrer Campins. A més
d’ordenar els diferents serveis d’aigua, llum
i telefonia, s’ha unificat el paviment amb la
formació d’una plataforma a un sol nivell mitjançant llamborda a l’espiga i s’ha instal·lat un
nou enllumenat públic mitjançant columnes.
Les obres han permès també retirar i soterrar
els contenidors de residus a l’espai creat a
darrera l’església.

El carril bici ja arriba a l’Institut
Sant Celoni ja disposa d’un carril bici pavimentat, il·luminat i segur per anar a l’Institut, les
Pistes d’Atletisme o Can Sans tot resseguint la riera del Pertegàs. L’adequació d’aquest passeig
pavimentat s’inclou dins les obres d’urbanització per dotar de serveis urbanístics la parcel·la
d’equipament educatiu de Can Sans on es construirà l’edifici nou de l’Escola Soler de Vilardell.

L’Ajuntament recepciona la urbanització Royal Park
L’Ajuntament de Sant Celoni ha formalitzat
la rececepció de la urbanització Royal Park.
L’alcalde Francesc Deulofeu i el president de
la Junta de Compensació Francisco Fernandez
Tejedor van signar el 31 de març a l’ajuntament l’acta de recepció davant la presència
dels regidors Marià Perapoch i Dolors Lechuga
i del secretari de la corporació, Ramon Oriol.
L’alcalde Francesc Deulofeu va valorar la signatura com “un moment històric tenint present que fa 30 anys que els veïns de Royal
Park estant treballant per tenir la urbanització en condicions per ser recepcionada.”

Més millores al carrer Major, entre la
plaça Comte del Montseny i el carrer
Sant Martí

Després d’executar unes darreres deficiències,
la urbanització ha assolit els serveis urbanístics exigibles per a la seva recepció municipal:
Accés rodat, voreres, xarxa de sanejament,
evacuació d’aigües pluvials, subministraments
d’energia elèctrica i telefònica, i xarxa d’enllumenat públic.

El tram del carrer Major a l’alçada de la
plaça Comte del Montseny i del carrer Sant
Martí s’integrarà a la zona de vianants del
nucli del municipi. El projecte d’urbanització
dóna preferència als vianants respecte dels
vehicles que circulen pel carrer Sant Martí.
Es preveu la pavimentació de tot l’àmbit
d’actuació i la substitució de la xarxa actual
de clavegueram.

15

Espai públic
Millores a la pista
esportiva de barri
de les Illes Belles

Els carrers de
Jaume I i Ramis
més accessibles

Actuacions
d’accessibilitat
al cementiri

Amb l’objectiu d’aportar més tranquil·litat i
evitar riscos als infants que juguen a la zona
de jocs infantils de la plaça de les Illes Belles,
recentment s’ha instal·lat una tanca de protecció en el lateral de la pista esportiva, que
minva notòriament la possibilitat d’impacte
de pilotes a l’exterior. L’actuació permet
alhora, unes millors condicions de joc, a les
persones usuàries de la instal·lació esportiva.

Durant el mesos d’abril i maig, s’han continuat les actuacions d’eliminació de barreres
arquitectòniques de diverses cruïlles en els
carrers de Jaume I i de Ramis, que encara no
havien estat adequades als actuals criteris
d’accessibilitat.

Aquest estiu es duran a terme obres de rehabilitació dels paviments d’una part important
de la zona més antiga del cementiri de Sant
Celoni. La intervenció, a més de millorar
l’imatge de l’espai, aportarà major facilitat
per a la mobilitat i l’accessibilitat dins del
recinte.

Reparacions de
l’asfalt de diversos
punts del nucli
Diversos punts del paviment de carrers que
experimentaven un deteriorament avançat i
que ja no es podien reparar amb l’aplicació
d’asfalt en fred, han estat objecte d’arranjament mitjançant asfalt en calent durant el
mes de maig. Entre d’altres a: carretera Vella
amb Sant Llorenç, Ramon Berenguer IV, Dr.
Barri, Avinguda de la Pau.

El mes de juny es completarà aquest paquet
d’intervencions, amb la millora en l’àmbit del
carrer de Santa Rosa amb Dr. Trueta, on també es modernitzarà i completarà els semàfors, per donar servei a les persones vianants.

Noves ubicacions
contenidors de
roba HUMANA
Els bons resultats en la recollida de roba
usada, han portat la Fundació HUMANA a establir, d’acord amb l’ajuntament, nous punts
d’establiment de contenidors. En concret
s’ha ubicat a l’avinguda de la Pau a l’alçada
del número 39 i a la Batllòria, al carrer de les
Escoles. Aquests dos s’afegeixen els altres 8
situats al carrer Bruc, carrer Esteve Cardelús,
al carrer Joan Minuart, al vial paral·lel de la
C35 i al costat de Creu Roja.

Nou espai de lleure al carrer de Joan
Minuart
La parcel·la situada al costat de les Pistes Municipals de Petanca, al carrer de Joan Minuart, ja estat habilitada, tal com es va avançar
fa uns mesos. L’espai acull una zona de jocs
infantils, bancs, una font i el corresponent
enllumenat i té per objecte posar a disposició
un nou àmbit de lleure i trobada ciutadana.

La recuperació de roba usada permet a
HUMANA, donar feina a Catalunya a un total
de 40 persones, a la planta de gestió situada
a l’Ametlla del Vallès. Els materials recollits
tenen diversos usos: lliurament a països
africans, venda a botigues de segona mà,
reciclatge de cotó... www.humana.org
La roba que no s’utilitza i està en condicions
acceptables també es pot portar a Càritas que
gestiona un “banc” de roba per les persones
del municipi i entorn que ho necessiten.

Netejar solars sense edificar: una obligació de les persones
propietàries pel respecte de tothom!
La deixadesa dels solars pot ser sancionable de 300 fins a 3000 euros

Junts fem poble!
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Entorn
Continua augmentant l’ús del BUS urbà
Les dades de creixement de l’ús del transport públic experimenten creixement arreu i de forma molt notable a Sant Celoni i la Batllòria. Darrerament l’Associació de Municipis amb Transport Urbà ha fet pública l’evolució interanual que en municipis de menys de 50.000 habitants com el
nostre és de l’1,3% en nombre de viatges. La realitat però és que l’ús a Sant Celoni, en el mateix període de comparació, ha crescut un 17,5%.
Una dada que no és aïllada, atès que el mesos de gener, febrer i març, el creixement s’ha situat en el 30,9%, 25,7% i 30,1%, respectivament. Els
celonins i celonines, doncs, es van incorporant progressivament a l’ús d’aquest mitjà que permet estalviar energia, pacificar el trànsit al nucli urbà i
reduir la contaminació.

Noves parades del Bus
urbà al Centre de dia i
la Porta de
Ponent
A partir del 14 de juny, la
línia de Bus urbà incorpora dues noves parades:
una davant el nou Centre
de Dia, al recinte Alfons
Moncanut, i una altra a la
Porta de Ponent, davant
del centre comercial
Altrium.

Nova jornada
de promoció de
l’adopció d’animals domèstics
de companyia
L’empresa que fa el servei municipal de
recollida, acollida i promoció de l’adopció d’animals domèstics, Help Guau, va
instal·lar el passat 11 de maig un estant al
mercat setmanal per promoure l’adopció
de gats i gossos abandonats. Moltes persones es van interessar per aquests animals
que també es poden consultar a www.
helpguau.com o visitar-los directament
(cita prèvia al 93 756 11 14). Dimecres 20
de juliol, tornaran a instal·lar parada al
mercat. Visita’ls!

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

ADOPTA’LS!

Nom: Pipo
Gènere: mascle
Raça: mestís
Edat: jove
Nom: Tanna
Gènere: femella
Raça: mestissa
Edat: cadell
Nom: Tenna
Gènere: femella
Raça: mestissa
Edat: cadell
Nom: Àsia
Gènere: femella
Raça: mestissa
Edat: jove
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En portada
Sostenibilitat
Bona acollida a les activitats de la Setmana de l’energia
Del 10 al 30 d’abril, Sant Celoni i la Batllòria van celebrar la Setmana de l’energia dedicada a la sensibilització ciutadana entorn l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables. Es van fer xerrades, tallers, documentals, bicicletades... petits però importants gestos a favor del planeta!

El primer acte de la setmana va ser una bicicletada fins les Llobateres amb sortida i arribada
a la plaça de l’Església de la Batllòria. A les Llobateres es va observar la fauna i la flora, i molt
especialment els ocells aquàtics que descansaven al gran estany.

L’Agromercat va portar productes artesans produïts per matèries primeres de proximitats a la
plaça de la Vila. Embotits, conserves, formatges,
làctics, coques, horta... tot de primera!

Amb la Pedalada contra el canvi climàtic pel nou
carril bici de Sant Celoni, els participants van
evitar l’emissió de prop de 27 kg de CO2.

La 3a Mostra d’Entitats fa present la vitalitat
associativa celonina
Aquest dissabte 28 de maig, les activitats que van promoure les entitats durant la III Mostra d’Entitats vam omplir de gent el carrer Major, la
plaça de l’Església i la plaça de la Vila. A les 10h, les 45 paradetes estaven farcides d’informació del què fan les entitats, breus exposicions dels
projectes realitzats i que es volen fer, material de promoció de l’entitat, manualitats diverses, tallers de maquillatge i de pinyates, tirs a porteria,
cistelles de bàsquet... Aquestes propostes es van complementar amb altres activitats programades a la Plaça de la Vila; sardanes, danses d’arreu
del món, break dance, country, trencada de pinyates, circ... La traca final va posar el fi de festa, a partir de les 8 es van anar buidant els carrers...
tothom pendent del partir de Champions!

Seguretat ciutadana
S’incorporen dos nous agents a la
Policia Local, un pas més cap a la policia de proximitat
L’ajuntament ha instal·lat càmeres de seguretat al pas soterrat del carrer Sant Francesc
A mitjans de maig s’han incorporat dos nous
agents a la plantilla de la Policia Local de Sant
Celoni amb l’objectiu de permetre la creació
d’un nou servei de policia de proximitat, anomenada també de barri o comunitària. Per a
finals de l’any 2011 o principis del 2012, està
prevista la incorporació d’un tercer agent. Els
agents que formin aquest servei estaran destinats de forma permanent a una zona territorial
concreta, relacionant-se amb el teixit social i
amb el veïnat per tal de detectar problemàtiques i inquietuds, per tal prevenir conflictes
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– actuant-hi de mediadors quan sigui adient - i
de donar respostes, adequades a cada zona, a
les diferents necessitats. Així, aquests agents
actuaran com a fil transmissor entre el barri
(associacions veïnals, comerciants, escoles...),
els comandaments policials i altres serveis municipals competents en cada cas. Aquest nou
servei començarà a funcionar passat l’estiu.
D’altra banda, l’ajuntament ha instal·lat càmeres de seguretat al pas soterrat del carrer Sant
Francesc. D’aquesta manera es dóna resposta

a la inquietud del veïnat davant la inseguretat
que suposava segons van traslladar a l’ajuntament de creuar el pas soterrat, tenint present
que el seu traçat no és recte. La Policia Local
controla les imatges a temps real. Per poder
fer la instal·lació, l’ajuntament ha obtingut
l’autorització del Departament d’Interior de la
Generalitat i l’informe favorable de la Comissió
de Control de Videovigilància de Catalunya.

Esports
Prop de 150 alumnes a la matinal
d’atletisme
Dimecres18 de maig es va celebrar a la Pista
Municipal d’Atletisme una matinal d’atletisme per a alumnes de 5è de primària de les
escoles adherides al Pla Català de l’Esport a
l’escola (Cor de Maria, Pallerola, Escola Motnegre i la Tordera) organitzada per l’ajuntament. Prop de 150 alumnes van participar a
les diverses proves de velocitat, llançament,
salt i relleus i van demostrar un alt nivel de
compromís i esforç.

L’equip celoní de
vòlei juvenil femení
representa el Vallès
Oriental a la final
territorial
L’equip de vòlei juvenil femení del Club Esportiu de Sant Celoni va ser escollit per representar el Vallès Oriental a la final territorial disputada a mitjans de maig a Mataró. El pavelló
del C. Euskadi de Mataró va ser l’escenari del
partit que va enfrontar les celonines contra
el Club Laie d’Alella, representant del Maresme que es va imposar 3-0, amb un primer i
tercer set prou disputats (25-16, 25-6, 25-16).
Aquest és el primer trofeu aconseguit per la
novella secció de Vòlei de l’històric Club Esportiu de Sant Celoni (fundat el 1913).

3a edició del Pòdium: enhorabona esportistes celonins/es!
Cada temporada esportiva, molts equips i
esportistes a títol individual, assoleixen diversos èxits, que si bé ja són reconeguts en cada
àmbit, sovint resten escassament difosos al
propi municipi i sense possibilitat de compartir-los entre els i les propis/es protagonistes de
les diverses entitats.
En aquest context, l’ajuntament de Sant
Celoni organitza la 3era edició de Pòdium,
un acte adreçat a tota la comunitat esportiva
celonina que al llarg de la temporada 20102011 hagi obtingut resultats destacats en la
seva disciplina. L’acte tindrà lloc als jardins de
la Rectoria Vella, el divendres 17 de juny a les
18.30 hores.
Per a més informació, adreceu-vos a Esports
(esports@santceloni.cat – 93 864 12 13 - la
Rectoria Vella).

Karateques celonins
al Campionat estatal
Infantil

Més èxits del Club
Patí Artístic
EL Club Patí Artístic Sant Celoni es va proclamar 3r al Campionat d’Europa en la categoria
de grups de xou petits disputat a Oporto,
Portugal, a principis de maig. Amb el número
Glaçant el grup format per 8 patinadores i
dirigit per Jaume Pons va demostrar la seva
indiscutible qualitat tècnica. A mitjans de
març ja va aconseguir el sots campionat en el
Campionat d’Espanya a Alcoi (Alacant) on es
va quedar només a 0’7 dècimes del primer
classificat (CP Blanes Fundació Privada). Amb
aquest resultat tornen a optar al Campionat
del món! Sort i endavant!

Torna el torneig
d’estiu de Futbol Sala
Les pistes del Camp Municipal d’Esports i el
Pavelló acolliran del 14 de juny al 13 de juliol
la XXX Copa Futbol sala i la III Copa Futbol
sala infantil i cadet (nois i noies de 12 a 16
anys). El torneig, organitzat per l’ajuntament
de Sant Celoni es jugarà de dilluns a dijous
entre les 8 del vespre i les 12 de la nit.

Les integrants de l’equip (Alba, Anna, Cristina, Maria,
Júlia i Tamara) amb l’entrenador Josep Bernabeu i el
president Albert Miró van recollir el trofeu

T’agradaria iniciar-te
a l’escalada?
Curs d’escalada aquest juliol
al Sot de les Granotes
El Centre Municipal d’Esports Sot de les
Granotes organitza durant el mes de juliol dos
cursos d’iniciació a l’escalada: un d’infantil
(fins a 15 anys) i un altre per adults (majors
de 16 anys). Els dies del curs seran el 5, 12,
19 i 26 de juliol i l’horari del curs infantil és
de 17.30 a 19 h i el d’adult de 19 a 20.30 h.
Per als abonats el preu és de 50 euros i per
la resta, 55 euros. El curs inclou el material
i l’assegurança d’accidents obligatòria. Per
informació i inscripcions cal adreçar-se a la
recepció del Centre Municipal d’Esports (c.
Francesc Macià, 15 o al telèfon 93 848 6913).

Esportistes celonins del Karate Club Just van
participar al darrer Campionat estatal Infantil
de Karate celebrat els dies 16 i 17 d’ abril a
Santander en representació de Catalunya.
Tots ells van debutar amb bon nivell tenint
present que el nivell tècnic i tàctic del campionat està entre els millors del món. Cal
destacar l’excepcional classificació de Laura
Pino Funuyet que va aconseguir el tercer lloc
en la categoria infantil femení de Kumite. Va
superar la primera i la segona fase d’aquest
campionat amb la millor puntuació de la seva
categoria i amb una extraordinari plantejament tàctic va aconseguir alçar la copa del
tercer lloc. Enhorabona!

VOLS JUGAR A VOLEI?

Nou equip per a nens/es de 10 a 14 anys a Sant Celoni,
cada dimecres de 19.30 a 21 h al Sot de les Granotes.
Més informació: Núria 609 93 08 85 ....o vine directament a provar un entrenament!
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Treball i Promoció econòmica

Habitatge

Gent
gran

Subvencions
i públic
ajuts
En portada
Espai
Ajuts

Terminis

Qui ho pot demanar

Tramitació

Programa “Noces d’Or”

Indefinit

Matrimonis que celebren els 50è aniversari
de casament

OAC /
Qualsevol oficina d’Acció Social i
Ciutadania

Prestacions permanents per al pagament
del lloguer (antic Ajut al lloguer per a persones amb risc amb risc d’exclusió social
– “Lloguer just”)

Perceptors dels
Ajuts al lloguer
l’any 2010 – Fins
el 22 de juliol

Unitats de convivència amb ingressos inferiors a 2,35 IRSC que dediquen més del 30%
dels seus ingressos a satisfer el lloguer que
van rebre la prestació per l’any 2010

Oficina Local d’Habitatge

Renda bàsica d’emancipació

Tot l’any

Joves entre 22 i 30 anys per pagar el lloguer

Oficina Local d’Habitatge

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

Temporal

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

Àrea de Comunitat - Serveis Socials
Oficina Local d’Habitatge

Complement de la pensió

Tot l’any

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

Àrea de Comunitat - Serveis Socials

Prestacions per a l’accés als serveis
d’habitatge

Fins el 30 de
setembre

Persones amb problemàtica social derivada
de malaltia mental

Imprès normalitzat que es pot obtenir
a les dependències del Departament
de Benestar Social i Família o a
www.gencat.cat/bsf

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

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

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

Generalitat de Catalunya
Serveis Territorials de Treball
93 622 04 00

Fins el 21 de juny

Petites i mitjanes empreses i entitats d’entre
30 i 250 treballadors que elaborin i implantin plans d’igualtat per al foment de la
igualtat efectiva de dones i homes

Secretaria d’Estat d’Igualtat
C/ Alcalà, 37
28014 Madrid o oficines delegades
de l’Administració General de l’Estat o
per correu administratiu

Petit comerç que hagi desenvolupat una
modernització, millora de la tecnologia i/o
fusió amb d’altres empreses

Registre General del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç
Paseo de la Castellana, 162
Madrid o oficines delegades de
l’Administració General de l’Estat oper
correu administratiu

Elaboració i implantació de plans d’igualtat,
corresponents a l’any 2011

Premis Nacionals de Comerç Interior

Fins el 30 de juny

Fundacions de caràcter públic
Elaboració de projectes per fomentar
l’esperit emprenedor a diferents àmbits i
promoguin compartir coneixements i experiències entre ells i el món empresarial
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Fins el 18 d’agost

Entitats prestadores de serveis o productives i que no es financen majoritàriament
amb ingressos comercials

Registre electrònic del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio
https://sede.mityc.gob.es

Habitatge
Actualització del Pla Local
d’Habitatge (PLH) 2012-2017
El PLH és el document tècnic que determina les propostes i els
compromisos municipals en política d’habitatge per un període de
sis anys.

SESSIÓ DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

Hi ha tres fases diferenciades:

1

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi

2

Objectius, programes i estratègies d’actuació

3

Avaluació econòmicofiancera de les actuacions

L’Ajuntament de Sant Celoni, dins del procés de redacció de l’actualització del PLH redactat al 2006, convocarà un procés de participació ciutadana que contempla tres sessions adreçades a regidors,
agents del mercat immobiliari i ciutadania en general.

9 de juliol
a les 10 h
Sala Petita
de l’Ateneu
La sessió de participació ciutadana
adreçada a la ciutadania en general a
la qual esteu tots convidats.
S’exposaran les anàlisis efectuades
sobre l’oferta i la demanda d’habitatge, les projeccions demogràfiques
i s’obrirà un procés de participació
per a poder obtenir una diagnosi que
permeti fixar les actuacions a realitzar
durant la vigència del pla.

Deduccions en l’impost de
la renda (IRPF) per inversió en habitatge habitual

Accés a la base de dades
de cèdules d’habitabilitat
del col·legi de notaris

-

Ha entrat en funcionament el Conveni
entre el Col·legi de Notaris i la Secretaria
d’Habitatge que els permetrà consultar la
base de dades de cèdules d’habitabilitat
fins a 31 de desembre de 2008. Podran
imprimir cèdules vigents per si els cal
protocol·litzar-les en actes de transmissió.

Per adquisició de l’habitatge habitual.
Per rehabilitació de l’habitatge habitual.
Per construcció de l’habitatge habitual.
Per ampliació de l’habitatge habitual.
Per quantitats dipositades en comptes
habitatge.
- Per adequació de l’habitatge de persones
amb discapacitat.
L’habitatge habitual és el que constitueix
la residència per un termini continuat
almenys tres anys o que s’habita de manera efectiva i amb caràcter permanent
en un termini no superior a dotze mesos
comptats des de la data d’adquisició o de
finalització de les obres.

Ofideute - assessorament
en cas de dificultats per a
pagar l’hipoteca
Ofideute: Nou servei d’informació i
assessorament adreçat a les famílies
que no poden fer front al pagament dels
préstecs hipotecaris i es troben en risc de
perdre el seu domicili habitual. Servei que
s’ofereix com a mediador entre la família
i la entitat financera, per intentar trobar
l’estratègia més vàlida per fer front al
deute i evitar el desnonament.

Si reps la prestació de
renda bàsica d’emancipació has de tenir en
compte:
- La Renda Bàsica d’Emancipació és una
subvenció pública que suposa un ingrés
patrimonial per tant estàs obligat a presentar la declaració del IRPF. Aquestes
rendes s’han de declarar com a guany
patrimonial i s’integren en la base imposable general.
- Recorda que qualsevol canvi l’has de
comunicar a l’Oficina Local d’Habitatge
(OLH), (canvi de C/C, canvi d’habitatge,
errors en les dades de la resolució...)
• Si el que pagues de lloguer ha variat
en més o menys d’un 20% del que
tens indicat en la resolució.
• Si t’ha canviat el número de compte
bancari fruit d’una fusió o unió d’entitats bancàries.
• Si els teus ingressos són iguals o superiors a 22.000.- euros bruts anuals.
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Espai
Obert
En portada
Espai
públic
30 Anys de la Colla de Geganters i
Grallers de Sant Celoni
Hola, som en Martí i
la Maria del Puig, els
gegants de la Colla
de Geganters i Grallers de Sant Celoni,
que aquest setembre
té previst celebrar
els seus 30 Anys de
Colla.
Com que nosaltres
dos, durant aquest
temps, hem vist
passar a tanta i tanta
gent diferent que ha
col·laborat i ajudat en moltes activitats tant a
nivell de festes del poble, com en mogudes que
hem fet a diferents llocs de la nostra geografia,
el que voldríem, és agrair-vos el que heu fet
per nosaltres i per la Colla durant aquests anys.

2011, per recordar i celebrar tot el que hem
arribat a fer junts.
Si tu ets alguna d’aquestes persones , o bé
en saps d’alguna que hagi compartit amb
nosaltres i amb la Colla, qualsevol tipus d’activitat durant aquest temps, ens ho comuniqueu a través del correu electrònic de la colla
santceloni@geganters.com, posant el vostre
nom i número de telèfon, i nosaltres ens posarem en contacte amb tu.
Sense la vostra ajuda, no hagués estat possible
assolir tot els reptes que ens hem anat proposant durant aquests anys.
Esperant que ens podem veure aquest dia, una
vegada més, moltes gràcies per tot.
Martí i Maria del Puig

Alumnes del Cor
de Maria guanyen
diversos premis
L’equip “Xuxes” de 6è de primària del Col·legi
Cor de Maria format per Martina Colás, Núria
Flores, Mireia Collet, Cristina Cruells i Daniela
Butrón, i coordinat per Roser Mesa ha guanyat el tercer premi del concurs Consumópolis
6 lligat al consum crític, solidari i responsable.
El grup “els astronautes” de 6è format per
Francesc Barnola, Arnau Crous, Ivan Soler,
Oriol Panadès i Aleix Fernàndez dirigits per
Florenci Llavina van guanyar el 27è concurs
convocat per l’ONCE amb una fotografia
sobre un suposat viatge adaptat a qualsevol
persona amb discapacitat. El Concurs de Narracions Solidàries que organitza Mans Unides
va donar el primer premi a Mercè Martí López
en la categoria 10 i 11 anys; en la categoria
12 i 13 anys el primer premi va ser per Júlia
Dubois Auleda i el segon per Marta Masip
Manzano.

És per aquest motiu, que ens agradaria trobarnos tots plegats el dissabte 3 de setembre del

Les usuàries del Centre
Cívic les Casetes de la
Batllòria exposen
els seus treballs de
Patchwork
El Centre Cívic del carrer Major 15 va acollir
el mes de maig l’exposició dels treballs de
patchwork realitzats per les usuàries del centre
cívic Les Casetes de la Batllòria. Van exposar
davantals, tovalles, coixins, coixins mantes,
cobrellits, etc... un munt de peces de tots els
colors i amb els dissenys més originals.
Les artistes van lluïr contentes i orgulloses els
seus treballs i van comentar la feinada amb
l’alcalde, Francesc Deulofeu i el president del
Consell del poble de la Batllòria, Manel Bueno.
Després d’aquest èxit de treballs exposats i de
feina ben feta, ja s’estan plantejant la propera
exposició.

El dia 9 de juliol, La
Festa del Solstici
L’Associació de Bocs i Cabres i la Colla de
Geganters de Sant Celoni organitzem dissabte
9 de juliol la Festa del Solstici. La festa començarà a les 5 de la tarda, al parc de la Rectoria
Vella amb la Gimcana guarra; a 2/4 de 10 de
la nit, a la plaça de la Vila
Sopar popular; a 1/4 d’11 de la nit, Balls del
Solstici, representació de: Ball d’Homenatge,
Jota Bocca, Toc de Ball, Vals i Espeternegada
final; a 2/4 d’11 de la nit, sortida del Correbars amb xaranga fins la Rectoria Vella on
es farà el Fí de festa amb un Concert amb
Miquel del Roig i la Banda del Panda.
FEM FESTA! FEM CULTURA! CREEM
TRADICIONS! FEM POBLE!

Apunta’t a jugar
a futbol sala la
temporada
2011-2012!
El Futbol Sala Sant Celoni fa una crida
a tots aquells nois i noies que vulguin
practicar aquest meravellós esport amb
nosaltres en el nou Pavelló municipal del
Sot de les Granotes. Vine a conèixer-nos
Per informació general així com per fer
la recollida de dades de les inscripcions,
podeu trucar al 639 90 80 22 o bé enviar
un correu a xaviblas@msn.com. Tant
si plou com si neva, sempre estarem a
cobert... Us hi esperem!
Futbol Sala Sant Celoni
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Partits polítics
Gràcies. Seguim
treballant per Sant
Celoni i la Batllòria!
Ja fa uns dies que els celonins i
celonines, batlloriencs i batllorienques vam expressar qui volem que
lideri el govern del nostre poble.
La gent de Convergència i Unió volem agrair totes les persones que van exercir el seu dret a vot, ja que fa només 32 anys
que es va restablir la democràcia i val la pena donar-li valor.
En aquests comicis, CiU ha pràcticament igualat els millors
resultats obtinguts en unes eleccions municipals des del
1979 i ha escurçat distàncies amb el PSC fins a produir-se un
empat tècnic a 7 regidors. Especialment destacable és la vic-

Ja en som 949
Una vegada més
tornem a tenir la clau
del Govern de Sant
Celoni i la Batllòria
La mancomunació de serveis entre Sant Celoni,
Palau i Sant Esteve és un dels nostres objectius i
gràcies als vuit regidors que la CUP suma als tres
municipis ara es podrà començar a fer realitat
L’objectiu de la CUP de consolidar-se a Sant Celoni
i la Batllòria com a força política transformadora

Després de la
patacada torna
la llum
La Secció Local d’Esquerra de Sant Celoni i la Batllòria, voldria fer
algunes consideracions sobre les últimes eleccions municipals.
En primer lloc, agraïm la confiança que han depositat en nosaltres
les 225 persones que ens van votar. Dintre de les nostres possibilitats, intentarem no decebre la vostra opció.
En segon lloc voldríem fer constar que durant aquesta últims quatre
anys, tot i no tenir cap regidoria, hem estat presents al poble en
tots aquells fòrum públics on es podien posar de manifest el nostre
posicionament i les nostres propostes. Així hem fent molts articles
la mitjans de comunicació públics (“L’informatiu”) i als privats
(“9Nou” i “L’Actualitat del Baix Montseny”). Hem estat presents
a tots els plens de l’ajuntament, on hem fet una intervenció a
cadascun d’ells -sense possibilitat de rèplica perquè en quatre anys

Després d’un
parèntesis hi
tornem
El grup ICV Sant Celoni, torna a
l’escenari de la política municipal
amb una força renovada. Som
el poble, un reflex de la nostra
comunitat i representants del teixit associatiu del municipi, un
grup valent, amb ganes, amb entusiasme i de cara al treball.
Agraïm la confiança dipositada en nosaltres en aquestes
eleccions municipals. Gràcies a tot i totes.
Som un grup heterogeni amb diferents orígens. D’una banda
hi ha els històrics, gent d’esquerres que va lluitar pels drets
que ara encara tenim. D’altra banda, membres de comitès

tòria de CiU a la Batllòria, on hem obtingut el 51% de vots
emesos. Aprofitem aquest espai per felicitar la resta d’opcions polítiques per haver realitzat una campanya eminentment propositiva i per desitjar-los molts encerts pel nostre
municipi en aquesta legislatura que ben aviat encetarem.
Volem refermar la nostra satisfacció –no exempta d’autocrítica constructiva- per la feina feta durant aquesta legislatura, en la que hem pogut resoldre dèficits històrics molt
rellevants (oficina de turisme, tanatori, centre de dia, escola
bressol, centre de formació i ocupació Sax Sala, entrada del
municipi, escola Montnegre...) i enfilar la projecció del municipi cap al futur (treball Baix Montseny, Museu del Bosc,
feina en formació professional, reforma de l’administració
per fer-la més eficient i més pròxima a la ciutadania, etc.). I

es va fer realitat el diumenge 22 de maig. 949
persones (13,09%) ens van donar el seu suport,
220 més que fa quatre anys (9,52%), i això ens
demostra que hem de continuar treballant com
ho hem estat fent fins ara: amb intensitat, rigor i
coherència, i, sobretot, amb la convicció que una
altra forma de fer política és possible.
De la mateixa manera que fa quatre anys, el
resultat electoral ens situa com a força clau en la
constitució del Govern local: PSC 7, CiU 7, CUP 2 i
ICV 1. Com sempre, l’Assemblea d’Unitat Popular
de la CUP serà l’òrgan que prendrà la decisió final.

els actuals integrants del consistori no va ser capaços de fer un
nou ROM que permetés que la ciutadania pogués intervenir sense
restriccions-, i on hem presentat desenes de mocions, moltes d’elles
aprovades per majoria absoluta. També vam estar presents a la
campanya contra l’ARE i al debat públic que hi va haver. Igualment
vam formar part, d’una forma molt activa, de la Comissió que va
organitzar la Consulta per la Independència a la nostra vila. També
hem participat en les tertúlies radiofòniques amb totes les forces
polítiques actives presents a la vila fins que l’actual consistori les va
aturar. I encara, vam fer fins a sis activitats amb l’entitat germana
del Centre de Debats del Baix Montseny. Bona part d’aquestes activitats les trobareu a la nostra pàgina web. Tot i això, hem vist que
no ha estat suficient per permetre’ns tornar a ser a l’ajuntament i
ho acceptem, com no podria ser d’una altra manera, però també
ho lamentem profundament.
Si hem esmentat aquesta activitat del nostre partit també ho hem
fet per contraposar-ho a dos altres partits que s’han presentat a
aquestes eleccions i que tot i no haver fet res de res en els últims
quatre anys, munten una candidatura els últims dos mesos i tenen
millors resultats que nosaltres. Aquesta realitat ens porta a pensar

d’empresa que encara lluiten per mantenir aquests drets que
no volem que ens retallin, ni els laborals ni els socials. També
persones de l’esquerra ecologista molt sensibles amb el medi
ambient, el desenvolupament sostenible i la solidaritat; gent
jove amb ganes de renovar-ho tot. Som un grup obert a totes
les persones d’esquerres que vulguin participar-hi.
Però, qui som realment? Doncs som gent treballadora
amb ànim de transformar la societat, amb il·lusió, amb
transparència i honestedat. Persones que volem un
desenvolupament basat en l’equitat i no en l’especulació, que
optimitzi els recursos que tenim i no malgasti els que hem de
deixar a les generacions futures.
Presentem un projecte de futur i de continuïtat que afavoreixi
el treball, el compromís i la igualtat d’oportunitats davant

El nostre programa electoral ha estat el que ha obtingut
un major suport per part de la ciutadania en les darreres
eleccions municipals, una confiança que ens exigeix nous
esforços per tal de d’aconseguir que aquesta voluntat
majoritària de la població es porti a terme.

Gràcies per la
vostra confiança!
El resultat de les eleccions
municipals del passat dia 22
ens confirmen com la llista més
votada

En aquests darrers quatre anys hem prioritzat la proximitat i
el contacte directe amb els veïns i veïnes del municipi i això
s’ha vist reflectit en el resultat de les eleccions. Creiem, i
així ho hem defensat al llarg de tota la campanya electoral,
en la necessitat de formar un govern fort i estable, amb
compromisos ferms, per tal de portar a terme un projecte de
futur per a Sant Celoni que tingui clares les prioritats de la
vila i el suport necessari per a portar-les a terme.
I això s’ha de fer des de la voluntat de la ciutadania, que
majoritàriament ha donat suport al nostre programa

també estem contents d’haver exercit aquesta responsabilitat amb un canvi radical també en les formes, amb honestedat, rigor, austeritat i transparència, amb l’únic objectiu de
fer feina pel poble.
Però ens queda molta feina per fer. Tenim un bon projecte i
el nostre desig és poder seguir consolidant aquest canvi de
rumb que fa gairebé 4 anys vam iniciar plegats al municipi.
Gràcies a tothom per haver-nos-en donat l’oportunitat. És el
que seguirem fent des d’on calgui!

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

Volem aprofitar l’ocasió per felicitar les altres dues
CUP del Baix Montseny: la de Santa Maria de
Palautordera va obtenir dos regidors, i la de Sant
Esteve, quatre. Així doncs, el nostre objectiu de
trencar les fronteres administratives que separen
els tres municipis i iniciar una forta i fructífera
col·laboració en polítiques públiques es podrà
començar a fer realitat gràcies als vuit regidors que
la CUP ja té al Baix Montseny

CUP Sant Celoni
www.santceloni.cup.cat
www.facebook.com/infocup

que potser el que passa és que el nostre partit no enganxa amb la
ciutadania i per això, a part dels oportuns canvis de lideratges, ens
ha de portar tant a un nou replantejament d’Esquerra a Sant Celoni
i la Batllòria com arreu de la nostra nació.
A nivell nacional això ja està decidit: l’Executiva del nostre partit
ha dimitit en bloc per tal de no contaminar tot el procés que s’ha
obert. Fins el mes de juliol hi haurà consultes amb les seus locals
i territorials per bastir un nou discurs que torni a il·lusionar, el setembre s’escolliran els nous càrrecs de la presidència i la secretaria
general del partit i l’1 d’octubre hi haurà el Congrés que suposarà
una nova refundació d’Esquerra des de la base del consens, la
generositat i el diàleg. A partir de llavors vindrà la tasca de fer el
canvi aquí.
Esperem que ens acompanyeu en aquesta nova singladura quan
tornem a treballar amb totes les nostres forces per fer una vila millor des del punt de vista de l’esquerra independentista però oberts
a totes les persones que voldrien millorar l’actual vida municipal.

www.esquerra.cat/santceloni

l’administració local. Que proporcioni serveis rendibles, que
no margini barris perifèrics, que arribi al poble en general i
que no permeti les retallades en l’àmbit educatiu, sanitari i
social.
Creiem en la necessitat de mantenir el poble com a poble, no
cal créixer més, no volem més plans urbanístics quan encara
no estan ocupats el 20% dels habitatges disponibles. El que sí
cal és mirar cap al poble i als seus ciutadans, escoltar les seves
peticions i prioritzar tot allò que fa falta de debò.
Tot això serà possible per la vostra confiança i al vostre vot.
GRÀCIES SANT CELONI I LA BATLLÒRIA.
ICV Sant Celoni.
icvsantceloni@ymail.com

electoral. Aquest ha de ser el full de ruta. Un full de ruta
molt ampli, en què esperem integrar altres formacions
polítiques de progrés per a Sant Celoni, doncs aquest és
l’encàrrec que hem rebut en les urnes.
En aquests moments estem treballant per tal que això
sigui possible, tenint com a eix central, per una banda, el
programa electoral amb major suport electoral i, per l’altra,
una ferma voluntat de diàleg i de transparència en la pressa
de decisions que han de ser claus pel futur govern de Sant
Celoni.
Joan Castaño

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

23

Exposicions

AGENDA

RECTORIA VELLA

Divendres, 10 de juny

Bruguera. Connexions
(aquí i ara). Pintura, gravat i
escultura.

Hora del Conte a la Batllòria
La princesa Laca, a càrrec del Raconet Artístic
A 2/4 de 7 tarda
A la Biblioteca de la Batllòria

Del 18 de juny al 24 de juliol
Inauguració dissabte,
18 de juny a les 7 de la tarda
Horari:
Dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre,
dilluns tancat. Diumenges i festius de 2/4
de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre

Concert d’alumnes de l’Escola
Municipal de Música
Programació ...a l’olivera 2011
A les 9 del vespre
A la Sala petita de l’Ateneu

Dissabte, 11 de juny

CAN RAMIS
Exposició de Dibuix i Pintura.
Escola d’Adults
17 de juny al 3 de juliol
Inauguració dijous 16 de juny,
a les 8 del vespre

Vall d’Estós
(Pics Jean Arlaud i Gourgs Blancs)
Activitats del CESC (Alta muntanya)
A les 7 del matí
A la pl. Comte del Montseny
Futbol sala escolar
Jocs esportius escolars 2011
A les 10 del matí A l’Escola Pallerola

10 anys del Casal Quico
Sabaté
Del 9 al 24 de juliol

Teatre: The Full Monty,
amb Rebrot Teatre & Jazz
Band del CM d’Expressió

Inauguració dissabte,
9 de juliol a les 7 de la tarda

A les 10 del vespre
A la Sala gran de l’Ateneu
Preu: 8 euros

Horari:
De dimecres a dissabte de 6 a 8 del vespre; diumenge i festius de 12 a 2/4 de 2 i
de 6 a 8 del vespre;

Diumenge, 12 de juny
Savassona i Mare de Déu del Cingle
Activitats del CESC - Natura
A 2/4 de 8 del matí
A la pl. Comte del Montseny

TAXI

SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h

JUNY

Taxi
guàrdia

Taxi
retén

6-12

L1

L2

13-19

L2

L3

20-26

L3

L4

27-30

L4

L5

1-3

L4

L5

4-10

L5

L6

11-17

L6

L7

18-24

L7

L8

25-31

L9

L10

Teatre: The Full Monty, amb Rebrot Teatre &
Jazz Band del CM d’Expressió
A les 6 de la tarda
A la Sala gran de l’Ateneu
Preu: 8 euros

Dimarts, 14 de juny

JULIOL

Inici de la XXX Copa Futbol Sala
Inscripcions, del 16 al 27 de maig
A les 6 de la tarda
Al Camp Municipal d’Esports
Durada: Del 14 de juny al 13 de juliol

Dijous, 16 de juny
L1 L. Moreno
L2 J. Codina
L3 J. Muñozo
L4 J. Arias
L5 J.C.Rossà
L6 G. Alvarez
L7 - S. Villaescusa

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

Curs d’E-Commerce
Programa gratuït de formació en Creació
A les 10 del matí
A Centre de Formació Sax Sala
Preu: gratuït
Exposició de dibuix i pintura
Obres dels alumnes de l’Escola d’Adults
A 2/4 de 9 del vespre A Can Ramis

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
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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

Divendres, 17 de juny
Hora del Conte
Petita història d’uns petits objectes
A les 6 de la tarda
A la Biblioteca l’Escorxador
Pòdium 2011
Premis als esportistes celonins de l’any
A 2/4 de 7 de la tarda
Als jardins de la Rectoria Vella

Exposició: Connexions (aquí i ara),
de Joan M. Bruguera
Pintura, gravat i escultura a la Rectoria Vella
A les 7 de la tarda
A la Rectoria Vella
Durada: del 18 de juny al 24 juliol
Exhibició de Ball Country
A càrrec de l’Esplai
A 2/4 de 8 del vespre
A la pl. de l’Església
Sopar i concert
Aniversari de la Colla Bastonera Baix Montseny
A 2/4 de 9 del vespre
A la plaça de la biblioteca
Teatre: La cua, amb Trocateatre
Programació A l’Ateneu 2011
A les 10 de la nit
A la Sala petita de l’Ateneu
Preu: 6 euros. Entrades anticipades: 5 euros

Diumenge, 19 de juny
Vall d’Eina i Núria Activitats del CESC
A 2/4 de 7 matí
A la pl. Comte del Montseny
Preu: Socis, 13 euros. No socis: 20 euros +
Cremallera de Núria
Organitza: CESC
Concert: música coral de Rafael Ferrer
A les 11 del matí
A la Sala gran de l’Ateneu
Cinema: El banquete de boda, d’Ang Lee
A les 6 de la tarda
A la Sala petita de l’Ateneu

Dijous, 23 de juny
Mostra de coques de Sant Joan
A les 12 migdia
Al Centre Comercial Altrium
Organitza: TALP i Centre Comercial Altrium
Arribada de la Flama del Canigó
Sardanes i cercavila fins a la plaça de la vila
A partir de les 7 de la tarda
A la plaça de la vila i a la Creu
Organitza: Agrupació Sardanista Baix Montseny,
Agrupament Escolta Erol i Colla de Diables de
Sant Celoni
Revetlla popular de Sant Joan, a la Batllòria
A les 9 del vespre
Al costat de les Escoles (parc infantil)
Organitza: la Batcolla i Consell de Poble

Dissabte, 25 de juny
Termomix musical
Porta el teu instrument i participa!
De les 6 a les 9 del vespre A la pl. de la Vila
Organitza: JASC

Diumenge, 26 de juny
Concert de Jazz i ball, amb Moby Dixie
A les 6 de la tarda
A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: Societat Ateneu
Preu: socis, 2 euros. General, 5 euros

Dijous, 30 de juny

Exposició de manualitats
Usuàries del Centre Cívic Les Casetes
de la Batllòria
A les 7 de la tarda
Al Centre Cívic del Carrer Major (la Batllòria)

Documental: El part respectuós,
un dret oblidat
Escrit, realitzat i produït per Lluís Campderrich
A les 7 de la tarda
A l’Escola bressol municipal el Blauet

Tertúlia literària
La força de la gravetat, de Francesc Serés
A 2/4 de 9 vespre
A la Biblioteca l’Escorxador

Divendres, 1 de juliol

Dissabte, 18 de juny
Mostra de cultura popular
Aniversari de la Colla Bastonera Baix Montseny
A les 5 de la tarda
A la plaça de la Vila
Mostra de Line-Dance
A les 7 de la tarda
Al Centre Comercial Altrium
Preu: gratuït
Organitza: TALP i Centre Comercial Altrium

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

Tastets d’estiu
V Mostra de cuina del Baix Montseny
A les 9 del vespre A la pl. de la Vila
Preu tiquet: 14 euros (tres plats, postres, beguda
i cafè) Organitza: As. d’Empresaris Turístics del
Montseny i Aj. de Sant Celoni
Lectura poètica: Jordi Julià, Pau Gener i
Josep Ribera Vallès
Les veus del claustre
A 2/4 de 10 del vespre
Al claustre de l’antic Hospital de Sant Antoni
(Oficina de turisme)
Organitza: As. de Veïns del carrer Major de Dalt

Dissabte, 2 de juliol
Made in Montseny Festival
1r aniversari JASC
(Joventut Alternativa Sant Celoni)
De les 10 del matí a les 2 de la matinada
Al parc de la Rectoria Vella i al parc
d’activitats del Pertegàs
Country Line Dance
Exhibició i tallers de ball Country en totes les
seves variants
A les 6 de la tarda
A la Sala gran de l’Ateneu
Preu: 5 euros
Organitza: Club de Ball Celodance
Festa cubana
Espectacle i classe oberta al públic
A 1/4 de 9 del vespre
A la Sala gran de l’Ateneu
Preu: 5 euros
Organitza: Club de Ball Celodance
Ball, amb el Cafè Trio
A les 10 del vespre
A la pl. d ela biblioteca

Diumenge, 3 de juliol
Ball de l’Esplai, amb Moncayo Duo
A les 6 de la tarda
A la sala gran de l’Ateneu
Preu: Socis, 2 euros. General, 3 euros

Dijous, 7 de juliol
Animació: Pim pom en viu,
amb Bàrbara i els Morenos
Dijous a la fresca
A les 10 del vespre
Als jardins de la Rectoria Vella

Divendres, 8 de juliol
Taller infantil amb pinces d’estendre
A càrrec de CBT Produccions
A les 6 de la tarda
A la biblioteca l’Escorxador
Cal inscripció prèvia
Sessió de curtmetratges del Baix Montseny
Les veus del claustre
A 2/4 de 10 del vespre
Al claustre de l’antic Hospital de Sant Antoni
(Oficina de turisme)
Organitza: As. de Veïns del carrer Major de Dalt

Dissabte, 9 de juliol
II Fira de Música al carrer Sound Celoni
música en directe de grups amateurs al centre
de la vila
De les 5 de la tarda a les 10 del vespre
A la pl. de la Vila, pl. de l’Església i Carrer
Major
Organitza: Sound Celoni
Festa del Solstici
Gimcana, sopar popular, balls,
correbar i Fi de festa
A partir de les 5 de la tarda
A la Rectoria Vella i la pl. de la Vila
Organitza: Bocs i Cabres de Sant Celoni
Dansa: Miratges
Espectacle de Dansa Oriental
A les 8 del vespre
A la Sala gran de l’Ateneu
Preu: adults, 4 euros. Infants, 2 euros
Organitza: Maishadansa

Diumenge, 10 de juliol
Ball de l’Esplai
Amb Masse i Uno Do
A les 6 de la tarda
A la sala gran de l’Ateneu
Preu: Socis, 2 euros. General, 3 euros

