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Festa Major de setembre
Senys i Negres, prepareu-vos!
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Bon estiu!
Benvolguts i benvolgudes,
Amb l’Informatiu d’aquest mes donem la benvinguda
a les vacances d’estiu, un moment procliu per poder
valorar les activitats que hem pogut gaudir en aquestes
darreres setmanes i parlar, a més, de les programades
per al mes d’agost i, com no, de la Festa Major de la
Batllòria, el darrer cap de setmana de mes, i la de Sant
Celoni, que ens espera en tornar de vacances i de nou
al centre del poble: a la plaça Comte del Montseny.
Deixeu que comenci pels Tastets d’Estiu. En aquesta
edició hem vist consolidada una interessant aposta
gastronòmica i amb un notable èxit d’assistents. Així
hem pogut comprovar, tots junts, a la plaça de la Vila,
la qualitat de l’oferta gastronòmica que ens ofereixen
els restauradors de Sant Celoni i comarca.
Un èxit que també ha acompanyat l’edició del Sound
Celoni, una Fira de Música al carrer que, amb 28 grups
tocant simultàniament en diferents indrets, han creat
un autèntic ambient festiu al centre de la vila.

Festa Major
de setembre
Senys i Negres,
prepareu-vos!
Durant aquests darrers mesos les entitats, les diferents comissions de treball i l’Ajuntament han treballat intensament perquè
del 8 al 12 de setembre la Festa Major de Sant Celoni estigui a
punt! El programa és ampli i variat amb la voluntat que atengui
els interessos de grans, joves i petits. A més, preveu un estalvi de
30 mil euros en el condicionament de l’espai de barraques i concerts, i en la programació.

Des d’aquí, el meu agraïment a totes aquelles persones que han col·laborat en l’organització d’aquestes
activitats. Però, com us deia, l’oferta cultural i de lleure
continua a l’estiu, i els Dijous a la Fresca en són una
bona mostra.
Aquesta oferta d’activitats representa una aposta ferma
de l’Ajuntament per donar suport a esdeveniments
culturals i de lleure que aportin un valor afegit a la
nostra vila. Així no sols aconseguim una oferta d’oci
que ens dinamitza com a municipi, sinó que, a més,
donem suport, promocionem i fem difusió del “talent”
que s’hi genera, tant amb la diversitat de grups locals
com en la gran oferta gastronòmica que trobem en el
nostre entorn.
És així com volem reforçar i impulsar la marca turística
de la nostra vila: Cuina, Bosc i Patrimoni. Volem posar
en valor Sant Celoni com a municipi tant entre els nostres ciutadans i ciutadanes com per a les persones que
ens visiten de fora. Per això, precisament, continuarem
treballant en projectes de futur, com ara el Museu del
Bosc, que poc a poc va cobrant forma.
Celonins i celonines, batlloriencs i batllorienques,
Senys i Negres, aprofiteu per descansar durant
aquestes setmanes. La Festa Major està al caure!

Bon estiu a tothom!

SUMARI

• El 30è aniversari de la Colla de geganters
i grallers de Sant Celoni es commemorarà
amb diferents actes: el pregó, la passejada
de gegants fins el Turó de la Verge del Puig,
tallers per a petits i grans....
• Més oferta per als joves: Medievàlia (proves puntuables per a joves de 12 a 16 anys),
classes d’iniciació, exhibició i competició de dirt jump, concurs de grafits, flash move, els
concerts a l’espai barraques, concurs de play station...
• Els àpats populars més destacats de la festa canvien de dia: el sopar popular amb
havaneres i cremat de rom serà el dissabte i l’arrossada i música, el diumenge al migdia.
• Els més petits podran gaudir cada dia d’activitats: mercat de l’intercanvi del joc i llibre,
jocs del món, festa de confetti, parc infantil, bicicletes i patins al carrer, animació infantil
i festa de l’escuma, entre d’altres.
• El Corremonts es consolida com un dels eixos de la festa i comptarà amb moltes
proves: donació de sang, medievàlia, correxarrups, rodaxutxes, sardana, cursa d’ermites,
rucada, estirada de corda, senys i negres pel món, campanya, flash move.

Us hi espero!
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• El fi de festa a la plaça de la Vila, a més del veredicte, el passi de fotografies i el flash
move, es clourà amb un ball per a tothom.

Festa a tot el poble
Durant el dia, els gegants, capgrossos, diables, puntaires, àpats populars, balls, concerts nens i
cercaviles ompliran de festa bona part de les places i carrers. Hi haurà activitat a la plaça de la Vila,
a l’avinguda de la Pau, al pàrquing del pavelló, també el Teatre Ateneu...
L’espai de barraques i concerts s’ubicarà a la zona de la plaça Comte del Montseny. De divendres a
diumenge, de 8 del vespre a 5 de la matinada es podrà gaudir de la música de Contienen Sulfitos,
Loca Histeria, The Pepper Pots, el Sindicato del Riff, Posa’t la Caputxa i Gertrudis, entre d’altres.
La fira d’atraccions s’ubicarà a l’esplanada del final del carrer Esteve Cardelús i els dies de festa
estarà oberta fins la 1 de la matinada.

Cartell guanyador 2011
Canvis en la mobilitat
El muntatge de la festa s’iniciarà el dijous a la tarda i per aquest motiu a partir del dijous 8 de
setembre al migdia es faran les diferents modificacions de mobilitat: canvi de direcció del carrer
Abat Oliva, Balmes i Verge del Puig; restriccions de trànsit d’un tram del carrer Sant Martí, carrer
Campins i carretera de Campins i la prohibició d’aparcament en algunes zones. El desmuntatge
de tots els elements de la festa es farà durant el dilluns 12 al matí, i un cop feta la neteja viària a
fons s’obrirà progressivament el trànsit dels carrers tallats.

El 21è Concurs de cartells ha reunit enguany
31 propostes. El jurat format per representants de la Colla Bastonera Quico Sabaté, la
Colla de Diables de Sant Celoni, l’Associació
Neurològica, la regidora de Cultura, i tècnics
municipals van escollir el cartell de Núria
Peña Pio. El lliurament del premi tindrà lloc
a Can Ramis divendres 9 de setembre a les
8 del vespre durant la inauguració de l’exposició de tots els cartells presentats al concurs
d’enguany. Precisament, el mateix divendres
la biblioteca l’Escorxador inaugurarà l’exposició Sant Celoni està de festa! Els programes
de Festa Major: de 1939 a 2011 que es podrà
visitar fins el 9 d’octubre (veure pàgina 7).

La paradeta, ambienta la festa
La paradeta, situada a can Ramis, serà el punt
d’informació i venda de material i tiquets. A
partir del dilluns 5 de setembre, de 5 a 6 de la
tarda, es podran comprar els tiquets del sopar
popular i aquest mateix dia i fins el dissabte
10, els tiquets de l’arrossada, el correxarrups, el
rodaxutxes, el got de Festa Major i el mocador.
Horari:
de dilluns 5 a divendres 9 de setembre, de 6 a 8 de la
tarda; dissabte 10 de setembre, d’11 a 1 i de 6 a 8

L’ajuntament informa als veïns
Durant aquests darrers dies, representants de
l’ajuntament han fet diverses reunions amb la
junta del Mercat municipal, la UBIC, l’Hospital
de Sant Celoni, l’Associació de veïns del carrer Major de Dalt i la parròquia de Sant Martí
amb la voluntat de treballar conjuntament
per tal minimitzar possibles molèsties. En
aquest sentit, es garantirà l’accés al pàrquing
del mercat municipal el divendres 9 a la tarda
i el dissabte 10 al matí, no es faran proves de
so quan hi hagi missa a l’església, es faran
notes informatives específiques per als familiars del Centre Sociosanitari i els clients del
Mercat municipal i s’ampliarà l’horari de les
terrasses de bar fins les 2 de la matinada.

Senys i negres...
anem-nos preparant
que la Festa Major
ja és aquí!!!
www.santceloni.cat/festamajor
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FESTA MAJOR D’ESTIU

La Batllòria
Del 25 al 28 d’agost, la Batllòria estarà de Festa Major. Entitats, ajuntament i Consell de Poble
han treballat conjuntament per preparar un programa per a tots els públics.
El podeu consultar complet a www.santceloni.cat/labatlloria

DIJOUS 25 d’agost

DISSABTE 27 d’agost

Audició d’HAVANERES
amb el grup PEIX FREGIT
A partir de les 10 de la nit
A la plaça de l’Església
A la mitja part, se servirà cremat de rom
per a tothom

2n Trial 4x4 Festa Major la Batllòria
De les 9 del matí a les 6 de la tarda
Al camp de la Roca Umbert
Organitza: Moto Club la Batllòria

DIVENDRES 26 d’agost
DONEM UN TOMB AMB ELS VEHICLES
D’EMERGÈNCIA, activitat adreçada als
més petits de casa. Es farà una passejada
amb els vehicles de la Policia Local, Mossos d’Esquadra, Bombers i Creu Roja
Al carrer de les Escoles, davant l’Escola
Montnegre
A partir de les 6 de la tarda
INAUGURACIÓ de l’Exposició d’objectes antics i curiosos : “ LA HISTÒRIA
QUE TENIM GUARDADA A CASA...”
A les 7 de la tarda
A la biblioteca de l’Escola Montnegre
Un cop inaugurada l’exposició, hi haurà
un refrigeri per a tothom al pati de
l’Escola Montnegre
Audició i ballada de sardanes amb la
Cobla SARDIANENCA
A 2/4 de 8 del vespre
Al pati de l’Escola Montnegre
CORREFOC amb la Colla de Diables de
Sant Celoni
A 2/4 d’11 de la nit
Ball a l’Envelat amb l’orquestra
Go-versiones
Quin estil és el teu? GO ROCK, GO
METAL, GO PUNK, GO SKA, GO POP, GO
DISCO, GO RUMBA...
A 2/4 de 12 de la nit
Dj Mark Losilla
A 2/4 de 4 de la matinada

Aquest any es muntarà el rocòdrom a la
zona del circuit 4x4.
Només el dissabte
Organitza: el Senglar Ferit
VI TROBADA DE PUNTAIRES
A les 10 del matí
Al carrer Major
BICICLETADA
A les 10 del matí
Hi haurà dos recorreguts:
El curt : (per a nens i nenes fins a 8 anys)
en un circuit tancat
El llarg ( fins a les Llobateres):
En arribar a la Batllòria hi haurà un
petit refrigeri i un obsequi per a tots els
participants.
Organitza Observatori de la Tordera i
Comissió de Festes
FESTA DE L’ESCUMA
A les 12 del migdia
Al pati de l’Escola Montnegre
TROFEU FESTA MAJOR DE FUTBOL
A les 6 de la tarda
Memorial Joaquim López i Montpart
Entre els equips:
Club Esportiu la Batllòria
Futbol Club Vilobí d’Onyar
Al Camp de Futbol
Organitza: CE la Batllòria
ESPECTACLE INFANTIL EL CIRC DE LA
LLUNA amb TRUP DE NASSOS
Taller de maquillatge infantil amb l’Alícia
A les 6 de la tarda
A la plaça de l’Església
S’obsequiarà als nens i nenes amb un
gelat.

GIMCANA POPULAR
VIU LA BATLLÒRIA
A partir de les 4 de la tarda
Heu de fer grups de 4 persones, els menors de 16 anys han d’anar acompanyats
d’un adult. Cal dur banyador!
Inscripcions al Centre Cívic les Casetes o
al telèfon 681138665
Data límit: el dimecres 24 d’agost, de 6 a
8 del vespre.
Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria
Culé
SOPAR POPULAR
A 2/4 de 10 del vespreEls tiquets es
vendran,anticipadament al Centre Cívic
les Casetes, del dilluns 22 al dijous 25
d’agost de 6 a 8 del vespre. Si en queden, es vendran el mateix dia del sopar
BALL DE FESTA MAJOR
amb l’Orquestra SABOR SABOR
A les 11 de la nit
A l’Envelat
Seguidament
DISCO MÒBIL
A l’Envelat

DIUMENGE 28 d’agost
PLANTADA DE GEGANTS
A partir de les 9 del matí
Al pati de l’Escola Montnegre
Organitza: Colla de Geganters i Grallers
de la Batllòria
2n Trial 4x4 Festa Major la Batllòria
De les 9 del matí a les 2 de la tarda
Al camp de la Roca Umbert
Organitza: Moto Club la Batllòria
PARC INFANTIL amb jocs inflables per
a la mainada
De les 10 del matí a les 12 del migdia
A la carretera Vella, entre els carrers
d’Hostalric i de la Tordera.

1a ESTIRADA DE CORDA, cal dur:
guants, banyador i mocador blau o
grana; el mocador es podrà recollir a les
Casetes fins al dimecres 24, fins acabar
existències. Si en queden es repartiran
in situ.
A les 11 del matí Al circuit de 4x4
Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria
Culé
MISSA
A les 11 del matí
A l’església parroquial Nostra Senyora
de l’Esperança
TROBADA DE COLLES GEGANTERES
A les 12 del migdia
Amb la participació de les colles de:
Camprodon, Hostalets de Balenyà,
Vilassar de mar, Sant Feliu de Guíxols i
Hostalric.
Cercavila pels carrers del poble i ballada
final a la plaça de l’Església
Organitza: Colla de Geganters i Grallers
de la Batllòria
VOLEI FANG
Equip de 4 persones, nois i noies
barrejats. Inscripcions al Centre Cívic les
Casetes, del dilluns 22 al dimecres 24
d’agost de 6 a 8 del vespre.
A partir de 15 anys
A les 3 de la tarda
Al final del carrer de Montnegre
Organitza: El Senglar Ferit
PARC INFANTIL
amb jocs inflables per a la mainada
De les 5 de la tarda a les 9 del vespre
A la carretera Vella, entre els carrers
d’Hostalric i de la Tordera.
CONCERT DE FESTA MAJOR
amb l’orquestra METROPOL
A les 7 de la tarda
A l’Envelat
BALL DE FI DE FESTA
amb l’orquestra METROPOL
A les 11 de la nit
A l’Envelat

Flying Renos guanya el concurs Sant Celoni Sona! 2011
Dissabte 16 de juliol a les 12 de la nit, a la
plaça de la Biblioteca, es va fer la final del Sant
Celoni Sona! Concurs 2011. Els Mandanga, que
van omplir la plaça es van endur el vot popular
de llarg. Segons el jurat del concurs, va ser la
formació més sorprenent de la nit, bona dinàmica, potencial i capacitat de comunicació amb
el públic, aspectes molt importants en el món
de la música; a més a més, fer sonar bé una
banda de 9 o 10 integrants... per tot això van
rebre el premi menció especial a la banda amb
el projecte més prometedor.
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A la 1h, els Ignation ja estaven tocant dalt de
l’escenari. El jurat els va propossar de precisar
més estilísticament i treballar el registre escollit
per poder créixer i millorar el seu projecte.
Per acabar, els Flying Renos, que el jurat va
valorar com la banda amb la proposta més
clara, ben construïda i ben executada dalt de
l’escenari, amb un espectacle sòlid i un directe contundent van ser els guanyadors
del concurs 2011.

Educació
El Consell Escolar Municipal
aprova el calendari escolar
2011 - 2012
El plenari del Consell Escolar Municipal reunit el 8 de juliol va
aprovar el calendari escolar pel curs 2011-2012. A més d’aquest
tema va tractar altres aspectes com el procés de preinscripció
a les diferents etapes educatives, els projectes elaborats per la
Comissió Municipal d’Atenció a la Diversitat, avaluació i propostes del Pla Educatiu d’Entorn i criteris i proposta d’activitats de la
guia d’activitats per a les escoles del curs 2011 - 2012.

Calendari escolar 2011 - 2012
Inici de les classes: 13 de setembre de 2011 (la Tordera i Montnegre el 12)
Vacances de Nadal: del 23 de desembre del 2011 al 8 de gener de 2012
Vacances de Setmana Santa: del 2 al 9 d’abril de 2012
Dies de lliure disposició:
• Dilluns 31 d’octubre de 2011
• Divendres 9 de desembre de 2011
• Dilluns 20 de febrer de 2012
• Dilluns 30 d’abril de 2012
• Dilluns 28 de maig de 2012
Festes locals:
• Sant Celoni:
- Dilluns 12 de setembre de 2011
- Dilluns 14 de novembre de 2011
• La Batllòria:
- Divendres 26 d’agost de 2011
- Divendres 16 de desembre de 2011
En el cas de l’Institut Escola La Tordera, al tractar-se d’un centre mancomunat amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera els dies de lliure
disposició i les festes locals queden de la següent manera:

Treballant per l’educació!
Una delegació municipal encapçalada per l’alcalde Joan Castaño i la regidora
de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación es van reunir el 22 de juliol
amb representants del Departament d’Ensenyament de la Generalitat per
posar data a diferents obres i intervencions a les escoles del municipi. A la
reunió es van tractar els següents temes:
• L’escola Soler de Vilardell ocupa un espai provisional a l’antic edifici Puigdollers i la creixent necessitat d’escolarització fa indispensable disposar al
més aviat possible de l’edifici definitiu al nou solar a tocar de l’institut. Davant les dificultats pressupostàries del Departament d’Ensenyament caldrà
valorar possibles vies de finançament per disposar de l’edifici el curs 2012
- 2013.
• L’institut escola Josep Pallerola hauria de ser una realitat ben aviat per tal
de garantir la consolidació del model 3-16. Malauradament les dificultats
pressupostàries del Departament no permeten concretar una data per
adjudicar la redacció del projecte i la posterior construcció de l’obra.
• Imprescindible millorar les instal·lacions de l’institut Baix Montseny,
especialment els espais on s’ubica el cicle de grau mitjà d’electromecànica.
La millora dels espais han de permetre ampliar l’oferta de formació professional al municipi.
• El Departament d’Ensenyament està redactant el projecte executiu de les
pistes poliesportives de l’escola Montnegre i l’obra s’executarà durant
l’any 2012. Així mateix, es confirma la dotació econòmica del Departament d’Ensenyament, la secretaria General de l’Esport i l’Ajuntament de
Sant Celoni per construir el pavelló/gimnàs a la Batllòria, l’equipament
estarà disponible l’any 2013.
• Durant l’estiu el Departament d’Ensenyament repararà la teulada de
l’escola la Tordera (problema de degoters); l’ajuntament de Sant Celoni
i l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera col·laboraran en el finançament de l’obra.

Dies de lliure disposició:
• Dimarts 11 d’octubre de 2011
• Divendres 9 de desembre de 2011
• Dilluns 23 de gener de 2012
• Dilluns 20 de febrer de 2012
• Dilluns 30 d’abril de 2012
Festes locals:
• Dilluns 10 d’octubre de 2011
• Dilluns 14 de novembre de 2011

Es consolida el projecte de
socialització, reutilització i
ajuts de llibres a les escoles
El projecte de socialització, reutilització i ajuts de llibres a les escoles és una realitat gràcies a tota la comunitat educativa (equips directius, mestres i professors, personal administratiu de les escoles
i personal de les AMPAS). Enguany es proposen alguns avenços:
- Tots els centres disposaran de més llibres socialitzats per a tot
l’alumnat (diccionaris, llibres de lectura, llibres de consulta...)
L’Ajuntament hi destinarà 10.700 euros.
- Totes les famílies i alumnes signen una carta de compromís on a
partir de 3r d’educació primària es comprometen a retornar els
llibres a l’escola en bones condicions. Així ho han fet 322 de les
326 famílies que van rebre ajuts de llibres. Això permet reduir
en un 46 % l’aportació de diners públics destinats a ajuts de
llibres que el curs vinent serà de 16.400 euros. Amb tot, l’Ajuntament aportarà 14.300 euros per tal que les escoles adquireixin
els llibres necessaris per atendre les demandes d’ajut social.

Cursos de preparació
de l’examen FIRST a Sax Sala
El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny – Sax sala ofereix
el curs vinent dos cursos de preparació de l’examen FIRST de la Universitat
de Cambridge. Les preinscripcions a aquest nou ensenyament es van fer el
passat mes de juny i entre l’1 i el 9 de setembre es duran a terme les proves
de nivell de l’alumnat preinscrit, les matriculacions i les proves de nivell i
matriculacions del nou alumnat.
El curs de preparació del FIRST és un curs de 100 hores anuals en les
següents franges horàries:
- Grup A: Dilluns i dimecres de 20 a 21.30 h
- Grup B: Dimarts i dijous de 20 a 21.30 h
Aquelles persones que no s’hagin preinscrit el mes de juny poden fer
la matrícula el 8 i 9 de setembre sempre i quan superin la prova de
nivell i hi hagi places disponibles.
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Comunitat
Patrimoni
En
portada
Passegem per... la roca del Drac i la font de Sant Jordi
Aquesta primavera passada un acord amb els propietaris va permetre a l’Ajuntament endreçar
l’entorn de la roca del Drac. Podem conèixer un entorn delicat fent una passejada curta des
del pont del camí de Montnegre (sobre l’autopista i la Tordera). Trobarem el Molí d’en Coll, el
roure centenari que acompanya aquesta casa, la font de Sant Jordi i la roca del Drac.
Un cop travessat el pont, tombem a mà esquerra per la pista que baixa pel costat de l’autopista. Unes fites de fusta van marcant el camí per
anar a peu fins a la roca del Drac tot passant
prop del Molí d’en Coll i per la font de Sant
Jordi i vorejant un viver de planta autòctona. En
cotxe, cal continuar per la pista més propera a
l’AP-7 i un centenars de metres més enllà hi ha
un petit aparcament just davant la roca.

El Molí d’en Coll

La passejada a peu es fa per un camí ombrejat entre el bosc i els conreus. Primer de tot
trobarem l’hort del Molí d’en Coll, envoltat per
un pastor elèctric perquè els senglars no furguin
les hortalisses. El Molí d’en Coll, aquest mas
que ens quedarà a mà esquerra, és on anaven
a moldre gra les cases del veïnat de Vilardell i
de més lluny. Aquest molí fariner, del qual se’n
coneix la seva existència des del segle XVI, funcionava amb l’aigua de la Tordera, que s’agafava
més amunt en una resclosa i es feia arribar fins
a la bassa del molí a través d’un rec. La casa és
gran, té una masoveria on hi devia viure el moliner i conserva bona part dels instruments de
molta de la farina.

Roure del Molí d’en Coll

Passarem prop del roure del Molí d’en Coll, un
roure martinenc de mides considerables (perímetre de tronc: 3.71 m; alçada: 20 m; diàmetre
de capçada: 23 m)*. És un dels roures més
grans del municipi de Sant Celoni, i havia estat
encara més gran abans que se li trenqués una
de les branques principals, que va caure sobre
l’era en temps d’abandonament de l’activitat al
molí, abans i després de la Guerra Civil. Sobre
la ferida se li van apilonar canyes durant molts
anys, cosa que li produí greus putrefaccions i
forats a la fusta fets per escarabats barrinadors.
Continuem el camí que voreja el bosc, passarem pel costat d’una alzina ben alta i ben plantada des de la qual s’obren vistes sobre el viver
cap al Montseny: el massís del Turó de l’Home i
el Morou, més baix, a la dreta.
De seguida s’arriba a la font de Sant Jordi, just a
sota el camí. El racó és frescal, la font es troba al
final d’un petit sot atapeït d’arbres, arbusts i herbes. Podreu reconèixer l’alzina, el roure, alguna
alzina surera, heura, esbarzer, lligabosc, galzeran,
falzia negra, herba berruguera... Com en moltes
fonts, l’entorn és acompanyat per algun plàtan
d’ombra, una taula i uns bancs de pedra.

El Montseny des del camí de la font de Sant Jordi,
amb el viver a primer pla
La font de Sant Jordi

Per baixar a la roca del drac cal continuar uns
metres més pel camí de sobre la font i girar a mà
esquerra cap a una noguera gran, vora el reixat
del viver, i seguir avall pel corriol marcat pel
marge dels antics camps de conreu. Caldrà anar
sortejant alguns avellaners i vigilar el trepig. Després d’una altra noguera que tapa la vista s’arriba
al darrere la roca del Drac, un aflorament de
quars de dimensions considerables que l’erosió
fluvial va deixar al descobert enmig del que havien estat uns camps de conreu vora la Tordera.
A la roca hi trobareu un esvoranc que, segons la
tradició, era el cau del Drac de Vilardell. L’entorn només és pertorbat per la presència massa
propera de l’autopista, però guanya l’encant de la
roca, amb els rebrots de lledoner al seu damunt
que la pentinen, i la fantasia de la llegenda de
Vilardell que l’acompanya.
* Mides preses l’any 2004 per P. Broncano

Marta Miralles
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La roca del Drac

Camí de la font de Sant Jordi

Cultura
La Biblioteca exposarà els programes
de festa major de
1939 a 2011

El Centre Municipal d’Expressió
ofereix espais a les entitats
El Centre Municipal d’Expressió posa a disposició de les entitats els seus espais a l’Ateneu (sala gran,
sala petita, aules i buc d’assaig) perquè puguin realitzar diferents activitats. De fet, moltes entitats
ja ho fan d’una forma fixa: danses del món, ball de bastons, ball flamenc, grups de teatre, grallers,
percussionistes de la colla de diables, grups locals de música...

Què s’ofereix?
Coincidint amb la Festa Major d’estiu, aquest
any la biblioteca organitza l’exposició Sant
Celoni està de festa! Els programes de Festa
Major: de 1939 a 2011. La iniciativa parteix de la proposta d’un veí de Sant Celoni,
Salvador Bordoy, qui ha anat recopilant els
programes de festa major des de l’any 1939
completant una col·lecció de gran interès històric i local en molt bon estat de conservació.
La magnitud del material cedit és tan gran
que l’exposició es basa exclusivament en la
mostra de les portades anuals dels diferents
programes. En alguns casos també s’inclou
una presentació de programes de la Festa de
tardor. La inauguració serà el primer dia de
Festa Major, divendres 9 de setembre a les 7
de la tarda. Durant l’acte també es farà el sorteig del I Concurs de postals i s’atorgaran els
premis als guanyadors d’entre tots els usuaris
i usuàries que ens hagin enviat la postal de
les seves vacances.
L’exposició es podrà veure per diferents espais de la biblioteca fins al 9 d’octubre.

- Sala gran i sala petita de l’Ateneu
- Aules i buc d’assaig

Per a fer què?
- Activitats esporàdiques: reunions, conferències, assajos, presentacions en públic
- Activitats fixes: assajos setmanals als escenaris, assajos setmanals dels grups de música local al buc
o en una aula

NOU SERVEI! Aula d’estudi individual
El Centre Municipal d’Expressió ofereix també una aula d’estudi per a particulars de Sant Celoni i
la Batllòria, per realitzar activitats personals relacionades amb la música, el teatre i la dansa: estudi
d‘un instrument musical, treball personal de teatre o de dansa etc.

Quan se’n pot fer ús?
Els horaris d’obertura per poder realitzar alguna d’aquestes activitats fixes és de 10 a 13 h i de 17 a
24 h, de dilluns a divendres, i sempre estaran supeditats a l’ús que en fan l’escola de teatre i l’escola
de música.

Com sol·licitar-ho?
Per poder fer ús d’algun dels espais de l’equipament, s’ha d’emplenar una instància de sol·licitud
d’espais que trobareu al mateix CME o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o bé a través del formulari
que hi ha a la pàgina web www.santceloni.cat/ateneu

Parla.cat és un espai virtual d’aprenentatge que té per objectiu posar a
l’abast de totes les persones, independentment del seu origen, residència
o nivell de coneixement de la llengua, els materials didàctics necessaris per
aprendre català.

NIVELLS
La proposta formativa s’organitza en quatre
nivells d’aprenentatge: bàsic, elemental,
intermedi i suficiència, cadascun dels quals
es divideix en tres cursos. Per a cada curs
es preveu una dedicació aproximada de 45
hores.

MODALITATS
ENTORN
Parla.cat presenta un entorn de formació
modern i atractiu que treu el màxim profit de les tecnologies de la informació i la
comunicació. Així, a més d’incloure eines
per promoure la interacció entre l’alumnat
com ara el fòrum, la bústia o el xat escrit,
incorpora les eines de veu tecnològicament
més avançades per practicar l’expressió oral
i la pronúncia.

Els cursos s’ofereixen en dues modalitats
d’aprenentatge:
Modalitat lliure
Permet l’aprenentatge totalment autònom,
ja que els materials dels cursos són de lliure
accés.

REQUISITS
INFORMÀTICS
Es recomana disposar d’un ordinador de 512
Mb de memòria RAM, d’un monitor de 17’’
com a mínim, configurat per a una resolució
mínima de 1024 x 768, connexió a Internet
(línia ADSL d’1 Mb com a mínim de velocitat), altaveus o auriculars, micròfon i càmera
web (no és imprescindible per al curs en
general, però és útil per a les tasques en què
s’utilitza el xat de veu).
El curs funciona en Microsoft Explorer 6.0 o
superior, en Mozilla Firefox i en Opera; per
visualitzar els continguts, l’Adobe Flash Player
9.0 i, per obrir documents addicionals, l’Adobe Acrobat Reader.

Modalitat amb tutoria
Permet l’aprenentatge amb el suport d’un
tutor o tutora que guia i motiva l’aprenent.
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Comunitat
En
portada
Comunitat
Al setembre, torna el
programa de Glopeigs
de fluor a les escoles

Campanya de seguretat
alimentària a les carnisseries del municipi

Sant Celoni s’ha
mullat per l’Esclerosi
múltiple!

Amb l’inici del curs escolar, els alumnes
de 1r a 4t de primària de les escoles Soler
de Vilardell, escola Montnegre, Col·legi La
Salle i Cor de Maria seguiran el Programa de
glopeigs periòdics de solucions fluorades com
a mesura de prevenció de la càries dental.
L’Ajuntament de Sant Celoni distribuirà a les
escoles el material del Programa de glopeigs
de fluor que impulsa el Departament de Salut
de la Generalitat.

L’Ajuntament de Sant Celoni està realitzant
una campanya de seguretat alimentària de
cara a avaluar el risc sanitari dels establiments
de carnisseria, cansaladeria i carnisseria-xarcuteria de Sant Celoni i la Batllòria. Aquesta
campanya s’emmarca dins del Programa
de Seguretat alimentària municipal, un pilar
fonamental del sistema de control oficial dels
aliments que ha de contribuir a la millora
de la protecció de la salut de la població. Els
resultats de la campanya permetran donar
suport a nivell formatiu i tècnic als establiments per tal que es puguin anar adequant
a la normativa sanitària vigent i promoure la
qualitat del sector.

Diumenge 10 de juliol,
Sant Celoni va respondre
e
a la crida de la Fundació
ó
Esclerosi Múltiple amb la
a
festa Mulla’t, una acció
de sensibilització social
i de solidaritat amb les
més de 6.000 persones
que pateixen esclerosi
múltiple a Catalunya. A la piscina del
Centre Municipal
Sot de les Granotes
es van nedar 9.100
metres i es van recollir 360 euros
de venda de merchandaising,
ising, entrades i collaboracions. Per la seva part, l’Ajuntament va
fer una aportació de 500 euros.

La freqüència de
glopeigs és quinzenal i s’utilitzen
gotets monodosi
amb fluorur sòdic a
més d’un estoig per
cada alumne amb
un raspall i un tub
de pasta de dents.
Diverses investigacions han demostrat que el fluor és l’agent més
eficaç en la prevenció de la càries dental.

Recomanacions de l’OMIC per a la
tornada a l’escola
Recorda que aquestes compres s’han de fer de
manera responsable, perquè no desequilibrin el
pressupost familiar i per tal que siguin segures,
solidàries i respectuoses amb el medi ambient.
Per tant, convé tenir en compte aquests consells
per evitar les compres ràpides que desestabilitzen l’economia familiar:
• Feu una llista dels productes que considereu
necessaris, després d’haver fet una valoració del
que ja teniu.
• Elaboreu un pressupost previ adequat a la despesa disponible.
• Demaneu informació dels preus i compareu
amb diversos establiments, i també fixeu-vos en
la qualitat dels productes.
• Feu un ús prudent de la targeta de crèdit i controleu la despesa que no pagueu en efectiu.
• Tingueu en compte que anar a comprar fora del
municipi suposa una despesa addicional.
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• Pregunteu al comerciant per la possibilitat de
canviar l’article comprat. L’establiment no té
l’obligació de canviar un producte que està en
perfecte estat, a menys que ho anunciï.
• Tingueu en compte altres elements en la
compra dels productes, com valorar si en la
seva producció s’han tingut en compte criteris
de sostenibilitat, els seus efectes sobre el medi
ambient (comproveu si l’etiqueta té informació
mediambiental, si està fet amb materials reciclables, l’embalatge, etc) i triar els productes fets
a Catalunya, a prop nostre i en cas que vinguin
de tercers països, triar productes de comerç just,
que garanteixen que en la seva producció s’han
respectat els drets humans i dels treballadors
que els han fet.
• Llegiu detingudament les instruccions d’ús i les
característiques del producte per comprovar
que s’ajusta a les vostres necessitats.
• Demaneu i conserveu el tiquet de compra o la
factura, ja que és la vostra garantia. Si detecteu
defectes en el producte, cal dirigir-vos a l’establiment on s’ha adquirit i presenteu el tiquet de
compra o la factura.

• Conserveu els documents que descriuen l’article i n’especifiquen les característiques (publicitat, catàleg, instruccions...).
• Recordeu que la publicitat és vinculant: podeu
exigir-ne el compliment.
• Tots els comerços han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia.

Més informació:
OMIC
Oficina Municipal
d’Informació a les persones Consumidores
Àrea de Comunitat
Plaça Josep Alfaras, 6
Tel. 93 864 12 12
salut.comunitaria@santceloni.cat

INICI
3 d’octubre!

Es crea un Grup de suport a persones cuidadores no professionals

L’Ajuntament commemora el dia de l’Orgull
LGTB

Quedem a la fresca:
un espai de diàleg
multicultural

L’Ajuntament de Sant Celoni engegarà el mes
d’octubre un Grup de Suport Emocional i
Ajuda Mútua (GSAM) adreçat a cuidadors
i cuidadores no professionals de persones
depenents. Per mitjà d’aquest grup es vol respondre a la necessitats d’informació, acompanyament, suport psicològic i de relació amb
altres persones que es troben en la mateixa
situació. Per tirar endavant aquest Grup es
compta amb el suport de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Des de la declaració de l’Ajuntament de Sant
Celoni com a municipi respectuós amb la
diversitat sexual en el Ple municipal del 25
de febrer de l’any passat, el CIRIG (Centre
d’Informació i Recursos per la Igualtat de
Gènere) ha organitzat actuacions formatives
i informatives per a commemorar el dia de
l’Alliberament o Orgull LGTB (de Lesbianes,
Gais, Transsexuals i Bisexuals).
El mateix dia 28 de juny es va emetre durant
l’informatiu de Punt 7 ràdio un programa
especial que va repassar l’origen de la commemoració i va entrevistar dues associacions
consolidades a Catalunya que treballen per a
l’equiparació de drets i deures d’aquests collectius: l’Associació de Mares i Pares Gais i
Lesbianes (AMPGIL) i l’Associació de Famíilies
Lesbianes i Gais (FLG).

Malgrat la pluja d’aquest mes de juliol, un
grupet de 10 persones s’han trobat cada
dijous a les 9 del vespre a la plaça de la Vila
per conversar en català amb gent provinent
d’altres països i tot seguit han gaudit junts
dels espectacles del Dijous a la Fresca. És
el que es coneix com el Quedem a la fresca
que per tercer any consecutiu ha promogut la
Coordinadora d’Entitats Solidàries i l’Ajuntament. Els assistents són alumnes dels cursos
de català de l’Escola d’adults i del Consorci
per a la Normalització lingüística, que durant
l’estiu volen continuar practicant l’idioma
amb persones voluntàries en un ambient
distès i agradable.

Sessions:
10 sessions d’1hora i mitja cadascuna

Quan:
els dilluns, de 5 a 2/4 de 7 de la tarda

On:
Àrea de Comunitat
Ajuntament de Sant Celoni.
Plaça Josep Alfaras, 6

Informació:
Àrea de Comunitat
Ajuntament de Sant Celoni.
Plaça Josep Alfaras, 6.

Telèfon:

Podeu escoltar el programa al servei de
Ràdio a la carta: www.santceloni.cat/radio
Si voleu conèixer de més a prop la feina
d’aquestes associacions: www.ampgil.org/ca/
i www.familieslg.org

93 864 12 12
comunitat@santceloni.cat

Sostenibilitat
L’escola la Tordera aconsegueix reduïr
les emissions de CO2 en 25 tones!
L’estalvi energètic suposa un estalvi econòmic d’uns 6.500 euros
Fa poc més d’un any l’Escola la Tordera es va
adherir a un projecte europeu, Euronet 50/50
que pretén sensibilitzar i educar les persones
usuàries de les escoles que hi participen perquè
facin un ús responsable de l’energia. Aquest esforç es recompensa amb la compra per part de
l’escola d’algun material per un import corresponent al 50% de la despesa que s’ha estalviat.
A la Tordera, per facilitar la consecució d’aquest
objectiu es va constituir un equip energètic, format per alumnes, professors, resta de personal
i tècnics municipals de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera i de Diputació de Barcelona,
que ha sigut el responsable de promoure i fer el
seguiment de tot el projecte.

Algunes de les mesures realitzades han estat
la identificació dels interruptors a les aules i
diferents espais per tal de garantir que només
s’encenen les lluminàries que són necessàries,
tancar i obrir porticons de les finestres segons
necessitats, disposar cartells sensibilitzadors
per tancar llums, especialment als lavabos,
entre d’altres. Pel que fa a la calefacció un ús
més racional, amb optimització dels moments
d’encesa i apagada, ha estat clau amb els bons
resultats assolits.

L’esforç d’alumnes, professorat i personal de
l’Escola la Tordera es veurà compensat amb
3.250 euros que podran invertir en allò que
conjuntament amb els ajuntaments de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera es decideixi.
Felicitats a tothom!

En conjunt s’han estalviat 122.501,46 kWh
el que ha representat un estalvi econòmic
d’uns 6.500 euros i una reducció de les emissions de CO2 de 25 tones (equivalents a 137.500
km recorreguts en un vehicle estàndard.
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Activitat de Govern
Signat el contracte per redactar el projecte de
construcció de l’edifici i entorn del Museu del Bosc
L’alcalde Joan Castaño i l’arquitecte Javier de
las Heras van signar el 19 de juliol el contracte
administratiu del servei de redacció del projecte de construcció de l’edifici i entorn del Museu
del Bosc. Javier de las Heras amb el lema “TurfCircle” és el guanyador del concurs de projectes
al qual es van presentar més de 40 treballs.

de la llicència ambiental, adequació a la llei de
prevenció d’incendis i llei d’espectacles públics i activitats recreatives, l’estudi geotècnic,
l’aixecament topogràfic, el pla d’autoprotecció
i el pla inicial de conservació i manteniment
de l’edifici i l’entorn del Museu del Bosc a Sant
Celoni.

La redacció del projecte té un cost de 269.748
euros IVA inclòs i inclou el servei de redacció de
l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut, els documents

Es preveu que el mes d’octubre ja es pugui disposar d’un primer document avantprojecte que
ha de servir de base per la redacció del projecte
definitiu.

Localitzada una
bomba de la Guerra Civil espanyola a
prop de la Forestal
Les obres d’urbanització dels terrenys de la
Forestal van permetre localitzar el passat 18
de juliol una bomba de 50 kg que l’aviació
italiana va llençar sobre Sant Celoni durant la
Guerra Civil, a finals de juny del 1938. Segons
expliquen diferents testimonis, van caure 4
bombes a la mateixa zona (a l’entorn dels terrenys de la Forestal) suposadament intentant
tocar un dipòsit de combustible i la via del
tren. 3 bombes van explotar sense causar víctimes ni danys materials importants i aquesta
darrera sembla que va quedar enterrada al
peu d’una paret d’un magatzem, fins ara. En
veure l’artefacte, els operaris de l’obra van avisar els Mossos d’Esquadra que van acordonar
ràpidament el circuit per seguretat. Tot seguit
va arribar la unitat dels tècnics especialistes
en desactivació d’artefactes explosius dels
Mossos d’Esquadra, el TEDAX, que van observar-la i es van fer càrrec de la seva retirada i
posterior explosió.

Benvinguda als
nous celonins i
celonines
Dissabte 16 de juliol va tenir lloca la Sala de
Plens de l’Ajuntament una nova sessió de
benvinguda a les persones nouvingudes al
municipi durant el darrer trimestre. Com és
habitual, la sessió va acabar amb una passejada per conèixer millor el patrimoni celoní.

Prevenció d’incendis forestals
El 25 de juliol va tenir lloc a la Sala de plens
de l’Ajuntament una sessió informativa del
Pla d’actuació municipal per a Incendis
Forestals. Es tracta d’una mesura preventiva
que serveix per actualitzar l’organització dels
càrrecs operatius que s’haurien d’activar en
cas d’emergència i de recordatori per a les
persones implicades.

Festes locals 2012
El ple municipal del 21 de juliol de 2011 va aprovar per unanimitat
la proposta de festes de caràcter local de Sant Celoni i la Batllòria
per a l’any 2012.
Sant Celoni: 10 de setembre i 12 de novembre
La Batllòria: 27 d’agost i 18 de desembre
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Oferta municipal
de Formació
Permanent
CLIP - setembre - desembre 2011
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CLIP setembre - desembre 2011
FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ
TALLER DE RECERCA DE FEINA
PER INTERNET
Aquests tallers van adreçats a totes
aquelles persones en edat laboral que
estiguin inscrites al Servei Municipal
d’Ocupació i que vulguin ampliar i/o
millorar el seu coneixement en l’ús de
les noves tecnologies per la recerca
de feina.
S’ofereix un nivell bàsic i un nivell
avançat.
Horari: Nivell bàsic: divendres de 9 a
11 h (4 sessions)
Nivell avançat: divendres de 11.30 a
13.30 h (4 sessions)
Dates d’inici: setembre, octubre,
novembre
Preu: gratuït
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
CURS DE MÀRQUETING
PERSONAL
Es treballarà l’autoconeixement i automotivació per establir un projecte
professional i poder preparar un pla
d’actuació personalitzat per la recerca
de feina.
Es tracta d’una formació adreçades
a totes aquelles persones en edat
laboral que estiguin inscrites al Servei
Municipal d’Ocupació i que vulguin
ampliar i/o millorar el seu coneixement en l’ús dels diferents recursos
per a trobar feina, inclòs l’ús de les
noves tecnologies.
Horari: dimecres de 9 a 11 h
(4 sessions)
Dates d’inici: setembre, octubre,
novembre
Preu: gratuït
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
Informació i inscripció:
Totes aquelles persones que vulguin
participar han de reservar plaça,
presencialment en el club de feina
(dilluns, dimecres i dijous de 9 a
13:30) i/o per correu electrònic
orientaciolaboral@santceloni.cat
Les places són limitades
TAULA RODONA
D’EMPRENEDORIA I EMPRESES
Trobada d’emprenedors i empreses
amb l’objectiu de generar contactes,
sinèrgies i debatre aquells temes
d’interès dins d’aquest àmbit.
Horari: De 18 a 20 h
Data: 18 d’octubre
Preu: Gratuït
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
CURS PER APRENDRE A EMPRENDRE: “ELABORACIÓ DEL PLA
D’EMPRESA”
Contingut/elaboració del pla d’empresa i aspectes que cal tenir en
compte abans de la seva elaboració
així com informació de tràmits, ajuts i
subvencions
Horari: de 10 a 14 h (2 sessions)
Dates: 29 i 30 de novembre
Preu: Gratuït
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
El pla d’empresa s’elaborarà amb
eines informàtiques, per tant es requereix disposar de conèixer mínims
(clicar amb el ratolí, copiar, enganxar,
obrir, moure, arrossegar, etc)
Informació i inscripcions:
Centre de Formació i Ocupació del
Baix Montseny Sax Sala,
(c. Montserrat, 28) Tel. 93 867 41 75.
creacioempreses@santceloni.cat
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CURS DE MANIPULADOR
D’ALIMENTS
Dates: 17,18 i 19 d’octubre de 20 a
22 h a l’Àrea de Comunitat.
Preu: 22 euros
A càrrec de: Qualitat i Seguretat
Alimentària
Inscripcions: del 3 al 14 d’octubre
de 8 a 15 h, a l’Àrea de Comunitat,
presencialment (plaça Josep Alfaras, 6)
o bé per correu electrònic a l’adreça:
salut.comunitaria@santceloni.cat
Places limitades.
MONITOR DE LLEURE INFANTIL I
JUVENIL
Curs per obtenir la titulació de
monitor d’activitats de lleure infantil
i juvenil de la Secretaria General
de la Joventut de la Generalitat de
Catalunya.
Horari: del 25 d’octubre al 29 de
novembre. De dilluns a divendres de
18h a 22 h.
Dissabte 12 de novembre: sortida de
natura tot el dia.
Durada: 100 h Preu: 101 euros
Tindràn prioritat els inscrits en llista
d’espera que no van poder fer el curs
anterior. El preu inclou els materials.
Per a majors de 18 anys.
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
A càrrec de: Traç formació.

TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
EINES DEL GOOGLE
Conceptes bàsics per fer un bloc,
gestionar un calendari digital, organitzar, fer petits retocs i compartir
les fotografies personals, millorar la
gestió del correu personal, etc.
Horari: divendres de 19 a 21 h
(4 sessions).
Data d’inici: 23 de setembre.
Preu: 53 euros.
El preu inclou els materials.
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
Es requereix conèixer el sistema
operatiu del nostre ordinador (clicar
amb el ratolí, copiar, enganxar, obrir,
moure, arrossegar, etc.)
A càrrec de Maite Garcia, mestra
pedagoga amb experiència en l’ensenyament de les eines informàtiques.
INICIACIÓ AL DOCUMENTAL
Adquisició dels coneixements bàsics
per realitzar una peça audiovisual
completa, considerant tot el procés
creatiu: realització del guió, coneixements de la càmera, tècniques de filmació i de postproducció amb Adobe
Premiere Pro o Final Cut.
Horari: dijous de 19 a 21h
(10 sessions).
Data d’inici: 22 de setembre.
Preu: 79.50 euros
El preu inclou els materials.
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
Es requeriex conèixer el sistema operatiu del nostre ordinador (clicar amb el
ratolí, copiar, enganxar, obrir, moure,
arrossegar, etc.)
A càrrec Laia Collell, titulada en Realització d’Audiovisuals i Espectacles.
OFIMÀTICA - CURS BÀSIC DE
TRACTAMENT DE TEXT: WORD
Conèixer l’eina, crear documents,
estils d’escriptura, integrar imatges,
taules, correccions ortogràfiques, etc.
Horari: dilluns de 19.30h a 21.30h
(7 sessions)
Data d’inici: 19 de setembre.
Preu: 74.20 euros. (El preu inclou els
materials)
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
Es requereix conèixer el sistema
operatiu del nostre ordinador (clicar
amb el ratolí, copiar, enganxar,obrir,
moure, arrossegar, etc.)
A càrrec de: Maite Garcia, mestra
pedagoga amb experiència en l’ensenyament de les eines informàtiques.

OFIMÀTICA - CURS BÀSIC DE FULL
DE CÀLCUL: EXCEL
Funcions bàsiques del programa,
introduir xifres i dades, fer fòrmules,
elaboració d’un format de factura i
de pressupost, crear i personalitzar
una gràfica, etc.
Horari: dilluns de 19.30 a 21.30 h
(7 sessions).
Data d’inici: 7 de novembre.
Preu: 74.20 euros
(El preu inclou els materials)
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
Es requereix conèixer el sistema
operatiu del nostre ordinador (clicar
amb el ratolí, copiar, enganxar, obrir,
moure, arrossegar, etc.)
A càrrec de: Maite García, mestra
pedagoga amb experiència en l’ensenyament de les eines informàtiques.
OFIMÀTICA - CURS BÀSIC BASE
DE DADES: ACCESS
Coneixement de bases de dades,
creació de formularis, informes, consultes, etc i combinació amb altres
programes.
Horari: dijous de 19.30 a 21.30h
(7 sessions).
Data d’inici: 29 de setembre.
Preu: 74.20 euros.
(El preu inclou els materials)
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
Es requeriex conèixer el sistema operatiu del nostre ordinador (clicar amb
el ratolí, copiar, enganxar, desà, obrir,
moure, arrossegar, etc.)
A càrrec de: Juanjo Molina, enginyer
informàtic.
CURS BÀSIC DE DISSENY
DE PÀGINES WEB
Planificar el web, seleccionar i optimitzar el material (nocions bàsiques
de retoc fotogràfic, fotomontatge,
creació d’animacions en format GIF,
gravació i edició d’arxiu d’audio, etc),
construir el web, activar el hosting i
el domini, etc.
Horari: divendres de 19 a 21h
(7 sessions).
Data d’inici: 21 d’octubre.
Preu: 74.20 euros.
(El preu inclou els materials)
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
Es requeriex conèixer el sistema
operatiu del nostre ordinador (clicar
amb el ratolí, copiar, enganxar, obrir,
moure, arrossegar, etc.)
A càrrec d’Albert Peix.
ALFABETITZACIÓ DIGITAL nivell I
Introducció a l’ús de l’ordinador,
programes bàsics i utilitats.
Durada del curs: del 19 de setembre
al 21 de desembre
Horari: dilluns i dimecres de 16 a
17.30 h
Preu: 9,88 euros
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
ALFABETITZACIÓ DIGITAL nivell II
Reforç dels conceptes adquirits en el
primer nivell i d’introducció a nous
temes referents a la manipulació
d’imatges i a presentacions.
Durada del curs: del 19 de setembre
al 21 de desembre
Horari: dilluns i dimecres de 18 a
19.30 h
Preu: 9,88 euros
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
TALLER OBERT DE DIBUIX
I PINTURA
Descobrir el llenguatge visual i plàstic
propi a través de diferents tècniques
pictòriques. Trobar el procediment
més adequat per poder expressar
els propis sentiments, emocions,…a
través del dibuix i la pintura.
Es treballarà: el traç i la pinzellada, els
elements bàsics del llenguatge visual i
plàstic (el punt, la línia, el pla, la composició, la textura i el color) a través
de diferents tècniques pictòriques:
aquarel·la, oli, acrílic, pastel…
Grup 1:
Horari: dilluns de 19 a 21 h
(12 sessions)
Data d’inici: 19 de setembre
Preu: 82 euros. (El preu no inclou els
materials)
A càrrec de: Glòria Auleda, llicenciada en Belles Arts.
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
Grup 2:
Horari: dimecres de 19 a 21 h
(12 sessions).
Data d’inici: 21 de setembre.
Preu: 82 euros. (El preu no inclou els
materials)
A càrrec de: Núria Iglesias, llicenciada en Belles Arts
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
MODELATGE AMB PORCELLANA
FREDA
Realització de figures petites i mitjanes
a través de diferents tècniques (animals, ninots, souvenirs, bisutería, etc).
Horari: dijous de 19 a 21h
(8 sessions).
Data d’inici: 6 d’octubre.
Preu: 106 euros. (El preu inclou els
materials)
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
A càrrec de Carmen Lòpez.
ARTERAPIA per adults
És un procés per utilitzar el llenguatge artístic com a mitjà de comunicació, potenciant el desenvolupament
de les capacitats creadores que la
persona posseeix a través d’un procés
artístic.
Data d’inici: del 6 d’octubre al 15
de desembre (10 sessions)
Horari: els dijous de 19:30 a 21 h
Preu: 59 euros
A càrrec de: Ione Rubio
Lloc: al Centre cívic del carrer major,
15 de la Batllòria
Organitza: Centre Cívic “Les Casetes” – La Batllòria
EXPRESSIÓ I EXPLORACIÓ
CREATIVA, per infants
És un procés per utilitzar el llenguatge artístic com a mitjà de comunicació, potenciant el desenvolupament
de les capacitats creadores que la
persona posseeix a través d’un procés
artístic.
Data d’inici: del 6 d’octubre al 15
de desembre (10 sessions )
Horari: els dijous de 19:30 a 21 h
Preu: 39 euros
A càrrec de: Ione Rubio
Lloc: Centre cívic del carrer major, 15
de la Batllòria
AULA TALLER –
MÚSICA PER A DISCAPACITATS
La proposta pretén afavorir la creativitat i les vies d’expressió, utilitzant la
música com a vehicle. Tocar instruments de percussió, cantar, dansar o
escoltar audicions de diferents estils,
són algunes de les propostes.
Horari: dimecres de 7 a 8 de la tarda. Aquesta activitat dura fins a final
del curs escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal d’Expressió
A càrrec de: Anna Fortuny i Roger Bas

Oferta de formació permanent
de Sant Celoni i la Batllòria
AULA TALLER –
TEATRE PER A DISCAPACITATS
La proposta pretén afavorir la creativitat i les vies d’expressió, utilitzant
el teatre com a vehicle. Improvisar
situacions, crear petites representacions, ficar-nos dins d’un personatge,
són propostes que ens ajudaran a
alliberar tensions o relacionar-nos
amb el grup.
Horari: dilluns de 7 a 8 de la tarda
Aquesta activitat dura tot el curs
escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal d’Expressió
A càrrec de: Marta Casas
MOVIMENT I DANSA-CONTACT:
UNA FORMA DE COMUNICACIÓ,
D’AUTO EXPRESSIÓ I REVELACIÓ
Prenent la dansa i el moviment com a
elements de creació, aquest curs ens
convida a investigar i experimentar
noves formes d’expressió, relació i
comunicació, buscant la organicitat i la
fluïdesa del moviment.Es proposa un
treball energètic i sensorial per tal d’estimular diferents formes d’estar i sentir,
oferint eines per aprofundir en la respiració, l’alineació de l’estructura òssea,
la relació pes-moviment i la percepció
del cos dins l’espai i amb l’altre. No cal
tenir coneixements previs de dansa.
Data d’inici: 4 d’octubre
Horari: dimarts de 20.45 a 22.30h
Preu: 87,50 euros (12 sessions)
Lloc: Centre Municipal d’Expressió
A càrrec de: Marta Casas
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
COR DE DONES.
PROJECTE TEMÀTIC: ELLES
Un grup de dones amb inquietuds
musicals interpretem peces corals
inspirades en la figura de la dona.
Les persones interessades a participar en el projecte, faran una petita
audició amb la directora musical la
setmana anterior al primer assaig.
Data d’inici: 3 d’octubre
Horari: dilluns de 20.45 a 22.15h
Preu: 82,50 euros (12 sessions i un
concert)
Lloc: Centre Municipal d’Expressió
A càrrec de: Núria Molins
GUITARRA D’ACORDS – Nivell 2
Adreçat a persones que ja han fet
una iniciació a la guitarra d’acords.
Coneixement dels acords i dels ritmes
per cantar i acompanyament amb la
guitarra. Treball de cançons d’estils i
èpoques variats. Breu introducció al
coneixement de l’instrument, tècniques d’afinació, canvi de cordes, etc.
Data d’inici: 3 d’octubre
Horari: dilluns de 20 a 21h
Preu: 66,50 euros (12 sessions)
Requisits: és imprescindible portar la
guitarra
Lloc: Centre Municipal d’Expressió
A càrrec de: Matias Inzunza
TEATRE PER A JOVES
Curs de tècnica actoral, adreçat a
joves de 14 a 17 anys: improvisació
d’escenes, monòlegs i representació
d’una obra. Volem actors que quan
pugin a l’escenari es comportin
orgànicament, escoltin de veritat,
parlin de veritat, mirin de veritat... en
situacions imaginàries. Es presentarà
un treball de final de curs.
Data d’inici: 13 de setembre. Aquesta activitat dura tot el curs escolar i
es permeten incorporacions al llarg
del curs.
Horari: dimarts de 19 a 20.30 h
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal d’Expressió

GRUPS INSTRUMENTALS
Formar part d’un grup instrumental
o coral pot ser una experiència molt
enriquidora i gratificant. Si sempre
t’ha agradat la música i saps cantar o
tocar algun instrument, vine i informa’t dels grups i horaris. Al Centre
Municipal d’Expressió buscarem el
grup que encaixa millor amb el teu
nivell i estil.
Adreçat a totes les edats i nivells.
Data d’inici: a partir del 13 de setembre.
Aquests grups assagen durant tot el
curs escolar i permeten incorporacions al llarg del curs.
Horari: segons grup i nivell
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal d’Expressió
A càrrec de: professorat titulat del
CME
INTRODUCCIÓ AL PIANO, COM
ACOMPANYAR TEMES
Iniciació de forma totalment pràctica
a la música moderna, acords, estils,
etc. Eines per poder desenvolupar un
acompanyament a partir d’una roda
d’acords.
Les classes seran de grup Es proposen
dos nivells:
Nivell 1: adreçat a persones que no
saben tocar el piano.
Nivell 2: per a tots els que ja tenen
unes nocions bàsiques.
Data d’inici: 8 d’octubre
Horari nivell 1: dilluns de 20 a 21h
Horari nivell 2: dilluns de 21 a 22h
Preu: 80 euros (12 sessions)
Lloc: Centre Municipal d’Expressió
A càrrec de: Miquel Pascual
CURSOS DE CATALÀ
PER A ADULTS
CURSOS DE NIVELL BÀSIC
Cursos organitzats per l’Oficina de
Català de Sant Celoni del CNL del
Vallès Oriental adreçats a persones
no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió
i expressió orals, amb la finalitat que
l’aprenent, en acabar el curs, pugui
resoldre en català les necessitats
fonamentals de la vida quotidiana.
NIVELL BÀSIC 1
Data d’inici: 4 d’octubre
Horari: dimarts i dijous de 19.30 a
21 h (mòdul de 45 h)
Lloc: Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
NIVELL BÀSIC 2
Data d’inici: 4 d’octubre
Horari: dimarts i dijous de 17 a
18.30 h (mòdul de 45 h)
Lloc: Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
NIVELL BÀSIC 3
Data d’inici: 4 d’octubre
Horari: dimarts i dijous de 15.15 a
16.45 h (mòdul de 45 hores)
Lloc: Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
CURSOS DE NIVELL ELEMENTAL
Cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen consolidar i
ampliar les habilitats orals, escoltar
i parlar i desenvolupar les escrites
(llegir i escriure), amb la finalitat que,
en acabar el curs, pugui ampliar el
seu camp d’acció en català a àmbits
nous, amb un llenguatge que s’adapti a la situació comunicativa, encara
que sigui sense la fluïdesa, desimboltura o riquesa, amb què ho faria amb
la llengua materna.

NIVELL ELEMENTAL 2
Data d’inici: 4 d’octubre
Horari: dimarts i dijous de 15.15 a
16.45 h (mòdul de 45 h)
Lloc: Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
NIVELL ELEMENTAL 3
Data d’inici: 3 d’octubre
Horari: dilluns i dimecres de 19.30 a
21 h (mòdul de 45 h)
Lloc: Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
CURSOS DE NIVELL INTERMEDI
Cursos adreçats a persones que dominen en gran part la llengua oral, i
tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat
estàndard i en diferents registres, de
manera prou precisa, fluida i correcta
perquè pugui ser comprensible per al
receptor i amb un grau de coherència
i adequació acceptables.
NIVELL INTERMEDI 1
Data d’inici: 4 d’octubre
Horari: dimarts i dijous de 17.45 a
19.15 h (mòdul de 45 h)
Lloc: Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
NIVELL INTERMEDI 3
Data d’inici: 4 d’octubre
Horari: dimarts i dijous de 19.30 a
21 h (mòdul de 45 h)
Lloc: Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
CURSOS DE NIVELL
DE SUFICIÈNCIA
Cursos adreçats a assolir un bon
domini de la llengua general i les
competències comunicatives adequades per comunicar-se en varietat
estàndard, oralment i per escrit, de
manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcter formal
usuals de l’àmbit social.
NIVELL DE SUFICIÈNCIA 3
Data d’inici: 3 d’octubre
Horari: dilluns i dimecres de 15 a
16.30 h (mòdul de 45 h)
Lloc: Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala

ALTRES ACTIVITATS
CUINA BÀSICA
Preparació de plats amb els ingredients més comuns de la dieta mediterrània: arròs, llegums, peix, carns, etc
Horari: dimarts de 19 a 21h
(4 sessions).
Data d’inici: 11 d’octubre.
Preu: 84.80 euros
El preu inclou els materials.
A càrrec de Restaurant El Cruce.

JARDINERIA PER AFICIONATS:
PLANTES D’INTERIOR
Reconèixer les plantes, estudiar les
seves malalties, manteniment, visites
guaides, etc.
Horari: divendres de 18.30 a 20.30 h
(10 sessions)
Data d’inici: 7 d’octubre.
Preu: 66,25 euros
El preu inclou els materials.
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
A càrrec de Mireia Teixidó, técnica en
jardineria i horticultura dades, creació
de formularis, informes, consultes, etc
i combinació amb altres programes.
AERÒBIC, 2 cops per setmana
Activitat dirigida per a treballar els
diferents estils d’aeròbic, batuka,
cardio...
Durada de l’activitat: del 26 de
setembre al 14 de desembre (23
sessions )
Horari: dilluns i dimecres de 15.10 a
16.10 h
Preu: 55 euros
A càrrec de: Sònia Serra
Lloc: Centre cívic del carrer major, 15
de la Batllòria.
AERÒBIC, 1 cops per setmana
Activitat dirigida per a treballar els
diferents estils d’aeròbic, batuka,
cardio...
Durada de l’activitat: del 28 de
setembre al 14 de desembre (11
sessions)
Horari: dimecres de 17 a 18 h.
Preu: 27 euros
A càrrec de: Sònia Serra
Lloc: al Centre cívic del carrer major,
15 de la Batllòria
MAQUILLATGE
Taller per aprendre les tècniques
bàsiques del maquillatge de nit , de
dia i festiu.
Data d’inici: del 11 al 26 de novembre (3 sessions)
Horari: els divendres, de 15:10 a
16:40 h
Preu: 23 euros
A càrrec de: Jonay Fuentes
Lloc: Centre cívic del carrer major, 15
de la Batllòria
IOGA, un cop per setmana
Activitat que ens permet aprendre a
relaxar-nos adquirint flexibilitat.
Data d’inici: del 27 de setembre al
20 de desembre (11 sessions )
Horari: els dimarts, de 19:30 a
21:00
Preu: 65 euros
A càrrec de: Ione Rubio
Lloc:al Centre cívic del carrer major,
15 de la Batllòria

INICIACIÓ AL MÓN DELS BOLETS
Taller per aprendre a identificar i conèixer els principals bolets dels nostres boscos i alhora practicar diferents
mètodes d’elaboració i conserva.
Durada i horari de l’activitat:
Dimecres 19 d’octubre de 19h a 21h:
Sessió teòrica introductòria.
Dissabte 22 d’octubre 9h a14h:
identificació i recol·lecció.
Dimecres 26 d’octubre de 19h a 22h:
sessió pràctica sobre els processos de
conservació i elaboració.
Preu: 53 euros
Lloc: Centre de Fomació i Ocupació
del Baix Montseny – Sax Sala
A càrrec de: l’Obaga, Serveis Ambientals.
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EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
Sax Sala

Centre Cívic Les Casetes

Centre de formació i ocupació del Baix Montseny

Descripció:
El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny – Sax Sala és el referent comarcal en temes de formació i millora de l’ocupabilitat de les persones adultes. La
seva àmplia oferta formativa comprèn:
- Formació professional inicial
- Ensenyaments inicials
- Accés al sistema reglat
- Llengües
- Tecnologies de la informació i la comunicació
- Formació en el lleure
- Formació per al món del treball
Activitats que s’ofereixen aquest trimestre:
Formació per a l’ocupació:
- Taller de recerca de feina per Internet
- Màrqueting personal
- Aprendre a emprendre: elaboració del pla d’empresa
- Taula rodona d’emprenedoria i empreses
- Monitor de lleure infantil i juvenil
Tecnologies de la informació i la comunicació:
- Eines del Google
- Iniciació al documental
- Ofimàtica – Curs bàsic de tractament de text: Word
- Ofimàtica – Curs bàsic de full de càlcul: Excel
- Ofimàtica – Curs bàsic de bases de dades: Access
- Curs bàsic de disseny de pàgines web
- Alfabetització digital nivell I
- Alfabetització digital nivell II
Expressió artística:
- Taller obert de dibuix i pintura
- Modelatge amb porcellana freda
Altres activitats:
- Cuina bàsica
- Iniciació al món dels bolets
- Jardineria per aficionats: plantes d’interior
Període de matriculació:
-Cursos d’alfabetització digital: 8 i 9 de setembre
-Resta de tallers i cursos, informeu-vos a Sax Sala
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 20 h

Descripció:
Servei en xarxa d’organització de tallers i formació. Recepció d’iniciatives, culturals i
cíviques, d’entitats i persones. Punt de trobada ciutadana. Cessió d’espais. Consultes a Internet
Activitats que s’ofereixen aquest trimestre:
Aeròbic, 2 cops per setmana
Aeròbic, 1 cops per setmana
Maquillatge
Arterapia adults
Expressió i exploració creativa
Ioga
Període d’inscripció a les activitats:
Variable en funció del taller. Informeu-vos al Centre Cívic .
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
Adreça:
C/ Miquel Mateu, 6
08470 La Batllòria
Tel.: 93 847 01 59
a/e:lescasetes@santceloni.cat

Oficina de Català de Sant Celoni

Descripció:
L’Oficina de Català de Sant Celoni, la qual depèn del Consorci per a la Normalització Lingüística i de l’Ajuntament de Sant Celoni, pretén facilitar el coneixement l’ús
i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits.
Activitats que s’ofereixen aquest trimestre:
Nivell bàsic 1
Nivell bàsic 2
Nivell bàsic 3
Nivell elemental 2
Nivell elemental 3
Nivell intermedi 1
Nivell intermedi 3
Nivell de suficiència 3

Adreça:
Sax Sala. Centre de formació i ocupació del Baix Montseny
C/ Montserrat 28
Tel.: 938674175
a/e: saxsala@santceloni.cat

Període d’inscripció (inscripcions i proves de col·locació)
Del 13 al 16 de setembre, exalumnes
de dilluns a divendres de 10 a 13 h
Del 19 al 23 de setembre, torn general,
de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h
divendres de 10 a 13 h

Centre Municipal d’Expressió

Lloc d’inscripció:
Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny - Sax Sala, c. Montserrat, 28

Descripció:
Al Centre Municipal d’Expressió hi ha quatre blocs d’activitats:
- L’Escola de Música: a partir de 4 anys i fins a l’edat adulta.
- L’Escola de Teatre: a partir de 6 anys i fins a l’edat adulta.
- La gestió d’espais: sales per assajos o actes per a entitats,
empreses privades o grups locals de música.
- Oferta complementària: cursos de diferent durada vinculats
a les arts escèniques i a l’expressió artística

Nota: es dóna número a partir de les 10 h per poder ser atès al matí i a partir de les
16 h per poder ser atès a la tarda del mateix dia.

Activitats que s’ofereixen aquest trimestre:
Aula Taller – Música per a discapacitats
Aula Taller – Teatre per a discapacitats
Moviment Dansa – Contact
Cor de Dones
Guitarra d’acords
Teatre per a joves
Grups instrumentals i corals
Iniciació al piano modern
Requisits generals:
Alumnes de totes les edats
Horari d’atenció al públic:
Horari estiu (juliol i agost) de dilluns a divendres de 10 a 13 h
Horari a partir de l’1 de setembre:
de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de dilluns a dijous de 17 a 20 h
Vacances de l’1 al 21 d’agost
Adreça: C/ Sant Josep, 18
Tel.: 93 867 40 89
a/e: centrexpressio@santceloni.cat
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Més informació

www.santceloni.cat/clip

Promoció econòmica
Cens d’establiments comercials de Sant Celoni.
Primeres dades actualitzades
Al llarg del primer semestre de l’any, l’Ajuntament de Sant Celoni ha realitzat l’actualització del cens d’establiments
comercials al municipi per tal de disposar d’una eina per conèixer amb més rigor el comerç del municipi i les seves
necessitats. Les primeres dades indiquen que el municipi segueix superant la mitjana catalana en nombre de comerços i en superfície que ocupen.
Des d’una perspectiva quantitativa, l’oferta comercial
es caracteritza per dos paràmetres: el nombre d’establiments i les superfícies comercials.
A Sant Celoni actualment hi ha 310 establiments
comercials amb una superfície de venda total de
39.391 m2. L’any 2004 el nombre d’establiments
comercials era de 341 (+10%) i 31.885 m2 de superfície (-23%).
Analitzant les dades relatives al nombre d’establiments s’observa una davallada del nombre d’establiments comercials per cada 1.000 habitants més
elevada que a la resta de Catalunya. Així, si el 2004
hi havia 25,51 establiments per cada 1.000 habitants
a Sant Celoni i 18,1 a Catalunya, actualment hi ha
18,3 establiments per cada 1.000 habitants mentre
que ha Catalunya aquesta xifra és de 14,5. El dinamisme comercial no ha acompanyat l’increment de
població. Tot i això el nombre d’establiments comercials de Sant Celoni segueix estant per sobre de la
mitjana catalana i també de ciutats tan comercials
com Barcelona o Girona.
També la superfície comercial a Sant Celoni està
per sobre de la mitjana catalana. La superfície per
1.000 habitants és de 2.330,2 a Sant Celoni i de
2.267,3 a Catalunya. En aquest cas però, la tendència indica un apropament de la superfície per habitant de Sant Celoni a la mitjana catalana.

TOTAL 2004

TOTAL 2011

NOMBRE ESTABLIMENTS
QUOTIDIÀ ALIMENTARI (ALIMENTACIÓ FRESCA)

73

63

QUOTIDIÀ ALIMENTARI (ALIMENTACIÓ SECA)

36

24

109

87

18

15

TOTAL ALIMENTAC IÓ
QUOTIDIÀ NO ALIMENTARI
COMERÇ MIXT

11

18

EQUIPAMENT DE LA LLAR

81

75

EQUIPAMENT DE LA PERSONA

58

53

LLEURE I CULTURA

31

21

AUTOMOCIÓ I CARBURANTS

25

29

8

12

341

310

ALTRES
TOTAL ESTABLIMENTS

Horaris comercials 2011
Quan puc obrir?
Establiments comercials en general
• De dilluns a dissabte un màxim de 12 hores diàries, entre les 7 i les 22 h,
sense superar les 72 hores setmanals
• Han de tancar els diumenges i els altres dies festius. Només està permesa l’obertura els vuit festius expressament autoritzats per any (el 2011
són els següents: 2 i 9 de gener; 3 de juliol; 12 d’octubre i 6, 8, 11 i 18 de
desembre).

Establiments de pastisseria, rebosteria, xurreria,
pa, plats preparats, premsa, flors i plantes, farmàcies, gasolineres i comerços d’alimentació en
locals de fins a 150 m2
• No tenen limitació en els dies d’obertura setmanal ni en l’horari. Els
comerços d’alimentació és obligatori que tanquin els dies 1 de gener,
1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre.

“La regulació dels horaris comercials a Catalunya ve donada per la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials de Catalunya i les modificacions introduïdes per la Llei 17/2005, de
27 de desembre. Podeu trobar un resum d’aquesta normativa a: www.gencat.cat
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Turisme
Punt 7 ràdio
promou el
turisme local
Durant els mesos de juliol i agost, l’emissora
municipal Punt 7 ràdio emet uns petits espais
informatius dedicats al turisme local. Aquestes càpsules, que s’emeten a les 11, a les 12,
a les 19 i a les 20 h de dilluns a divendres,
donen a conèixer el patrimoni tant arquitectònic, com culinari i natural del municipi i
proposen fer excursions per la zona del Baix
Montseny.
Aquests espais es combinen amb d’altres
que ofereixen consells per comprar en època
de rebaixes, com solucionar problemes amb
el transport aeri o terrestre, així com quins
requisits han de complir els centre de bronzejat, entre d’altres. En matèria d’habitatge,
es plantegen diferents situacions i se’n donen
les respostes per exemple: què s’ha de tenir
en compte a l’hora de llogar un pis, quines
subvencions hi ha per la gent jove i gran, on
es pot trobar informació sobre habitatge, etc.
Aquests espais tenen una durada aproximada
d’uns dos minuts.

Els Tastets d’Estiu
exhaureixen els
650 tiquets
La cinquena Mostra de Cuina del Baix Montseny, Tastets d’Estiu, organitzada per l’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny i
l’Ajuntament de Sant Celoni, va exhaurir els
650 tiquets posats a la venda. Durant el sopar
del passat 1 de juliol a la plaça de la Vila, els
comensals van poder tastar els productes de 9
restaurants, 4 pastisseries i un celler. L’Orquestra Sant Celoni va animar l’acte durant el
qual es van sortejar premis pels assistents.

Passejades, receptes
de cuina i visites
al patrimoni a
www.santceloni.cat
Durant el mes d’agost el web municipal
www.santceloni.cat presentarà una selecció
de 10 passejades i itineraris, 10 receptes de
cuina i 10 edificis del nostre patrimoni, una
diferent cada tres dies. És una manera de
proposar activitats per gaudir d’aquest temps
estiuenc, i alhora, de donar a conèixer la
riquesa, varietat i bellesa del bosc, la cuina i
el patrimoni del municipi.

Economia
L’Ajuntament ja pot rebre Prioritat a les empreses
factures electròniques
de Sant Celoni i el Baix
per part dels proveïdors
Montseny per a contractes menors
L’Ajuntament de Sant Celoni, amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona i el Consorci Administració Oberta de Catalunya posen a
disposició dels proveïdors la plataforma e.FACT que permet el lliurament de les factures en format electrònic. La factura electrònica conté
el mateix tipus d’informació que una tradicional i està
signada digitalment per garantir la seva autenticitat i integritat. Entre
els beneficis hi ha l’intercanvi d’informació sense errors, la reducció
del temps de tramitació i l’estalvi de costos en la generació i emissió
de la factura. Aquest nou servei de recepció de les factures electròniques per part dels proveïdors està disponible a: www.santceloni.cat.
Per a més informació podeu consultar: www.aoc.cat
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En relació a la gestió de la despesa municipal, sempre que sigui possible i existeixi l’oferta pertinent, l’Ajuntament demanarà pressupost
a proveïdors i empreses de Sant Celoni i comarca en els contractes
menors i de negociat.
D’aquesta manera, des del principi d’oferta més avantatjosa, volem
contribuir a la dinamització del teixit productiu de la nostra comarca.

Entorn
La parcel·la de la
nova escola Soler
de Vilardell ja disposa de tots els
serveis
La parcel·la de Can Sans situada entre l’Institut i la riera del Pertegàs ja disposa de tots
els serveis urbanístics que li ha de permetre
allotjar la futura escola Soler de Vilardell.
Després de l’estrena fa uns mesos del camí
asfaltat i enllumenat que uneix el nucli urbà
amb aquesta zona, ara s’han completat les
obres d’instal·lació dels serveis de llum,
aigua, clavegueram i telefonia. El subministrament dels serveis a aquesta parcel·la
permetrà construir un equipament educatiu
en un entorn privilegiat.

Obres de sanejament de l’escola
Josep Pallerola i
Roca

Subvenció per a
retirar residus o
materials que continguin amiant

Aquest mes d’agost s’estan acabant les obres
de connexió del clavegueram de l’escola Josep Pallerola i Roca, que finalment permetran
abocar les aigües fecals a la xarxa pública.
Les obres consisteixen en un bombament al
col·lector del passeig del Pertegàs, a través
d’una cambra soterrada situada dins l’equipament de l’escola i d’una impulsió. Aquestes obres ja tenen present la futura ampliació
amb l’ESO de l’Escola Pallerola.

Les persones, comunitats de veïns o empreses
que tinguin residus o materials d’aïllament i
de la construcció amb amiant, poden sollicitar un ajut a la Generalitat de Catalunya per
a la seva retirada. Recordem que està prohibit utilitzar, produir i comercialitzar fibres
d’amiant i productes que en continguin, un
cop s’ha demostrat els riscos que pot produir en la salut de les persones. En aquest
sentit la Generalitat va aprobar una subvenció TES/963/2011 amb un pressupost d’un
milió d’euros que es pot sol·licitar fins el 31
d’octubre de 2011. L’import màxim que es pot
aconseguir per actuació és de 1.600 euros.
Trobareu més informació al DOGC 5864 21/04/2011 o bé a www.gencat.cat

Oberta la passera de Can Draper
Des de principis d’agost, vianants i bicicletes ja poden creuar la Tordera per la passera de Can
Draper que dóna continuïtat al carrer de la Baixada del Vapor a la zona de Can Pàmies. La passera cobreix el total de la llum de 54 metres de longitud amb un pas útil de 2,40 metres. Tots els
elements d’acabat així com el color de la pròpia estructura metàl·lica s’han escollit per tal d’integrar-los a l’entorn de la Tordera. Recordem que inicialment l’Ajuntament de Sant Celoni treballava amb el projecte de construcció d’una nova passera per refer la que es va endur el riu però
amb motiu del pas de la canonada d’ATLL per Sant Celoni, i aprofitant les dificultats tècniques
que suposava un creuament soterrat de la infraestructura a la zona de Can Draper, es va aprovar
la proposta de construcció d’un aqüeducte amb un pas de vianants i bicicletes al seu damunt.

Pont sobre la Tordera a la Batllòria
El pont sobre la Tordera a la Batllòria comença a ser una realitat. Ja s’ha elevat l’estructura metàl·lica del pont i durant aquests propers dies es realitzaran les obres del taulell
de formigó. Es preveu enllestir les obres a la
tardor.
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En portada
Espai
públic
Bus urbà, també a l’agost!
L’ampliació del servei servirà de prova pilot
Davant les reiterades peticions ciutadanes i l’important augment de viatgers durant el darrer mig any, l’Ajuntament de Sant Celoni ha decidit no
aturar el servei de Bus urbà el mes d’agost. Es tracta d’una mesura experimental que, segons ha afirmat l’alcalde Joan Castaño, “vol atendre especialment aquells col·lectius que utilitzen el bus per desplaçar-se a l’Hospital i als metges de capçalera”.
El servei durant l’agost començarà mitja hora més tard al matí i s’aturarà una estona al migdia (vegeu l’horari adjunt).
Feiners de dilluns a divendres

El Cementiri de Sant Reunió de l’alcalde i la regidora d’Espai
Celoni segueix actu- Públic amb el veïnat de Salicart
dels diferents temes alguns dels quals ja estan
alitzant instal·lacions A petició del veïnat, l’alcalde Joan Castaño
Durant el mes de juliol s’han dut a terme els treball de millora de paviments i de l’accessibilitat
en una àmplia zona del l’àmbit antic del cementiri de Sant Celoni. L’actuació permet alhora,
facilitar les tasques de l’empresa funerària.

acompanyat de la regidora d’Espai Públic,
Isabel Coll, es va reunir el passat 11 de juliol
amb una vintena de veïns i veïnes del barri de
Salicart. L’Alcalde va poder recollir les inquietuds i suggeriments del veïnat i tot seguit fer
una passejada pel barri per conèixer sobre el
terreny les principals necessitats. Amb aquestes trobades, Joan Castaño dóna continuïtat al
que es va comprometre com a candidat a l’alcaldia amb les reunions que va mantenir amb
diferents grups de veïns del municipi: “mantenir el contacte directe i trepitjar els carrers per
copsar millor les prioritats”. Durant la trobada,
el veïnat va poder exposar la seva opinió sobre
aspectes relacionats amb l’espai públic, la neteja viària i l’arbrat. L’Alcalde va prendre nota

en vies de solució dins el nou pla de millora
de l’espai públic engegat aquest estiu i d’altres
estan planificades per a més endavant.

Neteja de la riera del Sot Gran a la Batllòria
Des de primers de juny s’estan realitzant treballs de neteja i desbrossat de la riera del Sot
Gran, a l’alçada de la urbanització Royal Park a
la Batllòria, recentment assumida per l’Ajuntament. Una colla formada per tres persones,
contractades per mitjà d’una subvenció del
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, s’ha ocupat d’una feina que fins ara
no s’havia fet mai en aquest tram de la riera.
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Esports
Millores al Camp de
Futbol de la Batllòria
El Camp de Futbol de la Batllòria millorarà les
seves instal·lacions abans de la Festa major
d’estiu. La intervenció consistirà en la renovació del paviment del terreny de joc, la installació d’un nou marcador digital i d’un nou
sistema de reg. Aquestes millores coincidiran
amb l’estrena de categoria del CE Inacsa.

Campions de la Copa
de futbol sala Sant
Celoni
Dijous 14 de juliol va tenir lloc la final de la
Copa de futbol sala Sant Celoni 2011, un torneig que enguany ha comptat amb la participació de 46 equips: 32 sèniors, 8 cadets i 6
infantils. Després dels tres partits de la final,
va tenir lloc el lliurament de trofeus per part
de la regidora d’Esports, Magalí Miracle.

El Club Esportiu Sant
Celoni organitza el II
Torneig de futbol del
Baix Montseny
Els dies 22, 23, 24 i 28 d’agost tindrà lloc al
Camp Municipal d’Esports el II Torneig de
futbol del Baix Montseny organitzat pel Club
Esportiu Sant Celoni. La competició serà triangular i comptarà amb la participació dels primers equips masculins de: CF Vilamajor, ATC
Hostalric, UD Pitres, CF St Esteve Palautordera,
CE Sant Celoni, CF Vallgorguina, UE Breda, CE
La Batllòria – Inacsa, CF Palautordera.

Bàsquet amb
cadira de rodes
El Club de Bàsquet Sant Celoni, posa en
marxa una secció de bàsquet adaptat,
modalitat cadira de rodes, de cara la nova
temporada 2011-2012. Per això es convida a
persones de tota la comarca, discapacitats,
familiars i amics que estiguin interessades en
formar part d’aquest projecte, que es posin
en contacte:
Khalid Zerguini Jassid
Mòbil: 617 627 611
santceloni.accessible@gmail.com

Consulteu el calendari de partits a:
www.santceloni.cat/entitats/cesc

Resultats de la final:
Categoria Infantil:
Riborós Football Team 3 – Mynavo de Kiev 5
Categoria Cadet:
The growns 2 – La Volta Futbol Sala 11
Categoria Sènior:
Skapillats 3 – Muntatges Sarrià 0

Skapillats 3, campions sèniors

The growns 2, campions cadets

Mynavo de Kiev, campions infantils
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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

Retirada de residus o materials
que continguin amiant

31 d’octubre
de 2011

Persones, comunitats de veins i empreses

Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat

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

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
Finalitzat el període per
acreditar el manteniment de requisits de les
persones beneficiàries
de la prestació permanent per al pagament
del lloguer

L’Oficina de Sant Celoni va tramitar al 2010
un 162% més d’ajuts al lloguer
Segons la memòria comparada d’Oficines d’Habitatge del 2010 realitzada per la Diputació de
Barcelona, l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) de Sant Celoni – Baix Montseny va tramitar un
161,53% en valors absoluts i un 155,07% en valors relatius més ajuts que la mitjana d’oficines
de la província

El 22 de juliol ha finalitzat el termini per
acreditar els requisits de les persones que
tenen concedida la prestació permanent al
pagament del lloguer (sol·licitud resolta favorablement en la convocatòria de l’any 2010),
per tal de continuar-la gaudint l’any 2011.
Han hagut d’acreditar compleixen els requisits (domicili i residència 5 anys a Catalunya,
pagament del lloguer i ingressos) i comunicar
els canvis respecte el 2010.
L’Oficina de Sant Celoni va tramitar al 2010
un 162% més d’ajuts al lloguer. Segons la
memòria comparada d’Oficines d’Habitatge del 2010 realitzada per la Diputació de
Barcelona, l’Oficina Local d’Habitatge (OLH)
de Sant Celoni – Baix Montseny va tramitar
un 161,53% en valors absoluts i un 155,07%
en valors relatius més ajuts que la mitjana
d’oficines de la província

Actualització del Pla
Local d’Habitatge
2012-2017
L’Ajuntament de Sant Celoni està treballant
en l’actualització del Pla Local d’Habitatge
redactat el 2006, un document tècnic que
determina les propostes i els compromisos
municipals en política d’habitatge per un
període de sis anys. De moment ja s’ha fet la
primera fase d’anàlisi i diagnosi de la situació
d’habitatge al municipi. En aquest sentit, el
Centre d’Estudis Demogràfics ha realitzat un
estudi sobre la Projecció de població i llars
en el municipi per al període 2011-2021 i la
consultora D’Aleph ha analitzat les necessitats
d’habitatge social i el parc d’habitatge actual.
Durant el mes de setembre, començarà la
segona fase que consisteix en la determinació d’objectius, programes i estratègies
d’actuació. Dins d’aquesta fase es realitzarà
un procés de participació ciutadana que
contempla tres sessions adreçades als membres del consistori, agents del mercat immobiliari i ciutadania en general.
En una tercera fase es realitzarà l’avaluació i
econòmicofinancera de les actuacions.

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

Ampliació de les deduccions per
rehabilitació d’habitatge
El Consell de Ministres va acordar el passat 20 d’abril la modificació del règim de la deducció per
obres de rehabilitació en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF), per fer-ho més
operatiu, reforçar el seu caràcter incentivador de l’activitat i afavorir la creació d’ocupació.
- S’amplia l’objecte de la deducció, que ja no es limita a les obres que es realitzin en l’habitatge
habitual, sinó que s’estén a les que es duguin a terme en qualsevol altra habitatge, incloses els
que estan en lloguer, amb la única excepció de que no estiguin afectes a activitats econòmiques
- Les obres s’han de destinar a l’habitabilitat de l’habitatge: eficiència energètica i ús de l’aigua,
accessibilitat i instal·lació d’infraestructures per a l’accés a Internet o TDT (excloses les obres en
garatges, jardins, parcs, piscines i elements esportius)
- Elevació del tipus de deducció que passa del 10% al 20%
- Increment del límit màxim de renda que impedeix beneficiar-se d’aquest incentiu fiscal
Aquest benefici fiscal continua tenint caràcter temporal fins al 31 de desembre de 2012 i està
limitat als pagaments efectuats amb targetes de crèdit, transferència bancària o per xec nominatiu. No s’admeten pagaments en efectiu i en tots els casos caldrà la factura detallada incloent-hi el
desglossament de l’IVA.

HORARI d’atenció presencial al Safareig
De dilluns a divendres de 10 a 13 h. Tancat del 8 al 21 d’agost, ambdós inclosos.
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Espai
Obert
En portada
Espai
públic
La Colla de Geganters de Sant Celoni, La 2a Fira
representants catalans a una trobade Música
da a França
Sound Celoni
millora en quantitat i qualitat
de grups participants
El segon cap de setmana de juliol, la Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni van participar
com a representants catalans a una trobada de gegants a la localitat de Saint Sylvestre Capelle,
al nord de França. Era la primera vegada que uns gegants catalans participaven a aquesta trobada
que s’organitza cada 5 anys. La delegació celonina, formada per 45 persones acompanyades per
l’alcalde Joan Castaño, van ser rebuts per una banda de música que va acompanyar l’autocar fins
al centre del poble. L’alcaldessa de Saint Sylvestre els va rebre oficialment a l’ajuntament. Diumenge 10 de juliol a la tarda unes 12 colles geganteres van participar a una cercavila. Dilluns, de
tornada a casa, l’expedició celonina es va desplaçar a Brussel·les per visitar el Museu dels gegants.

Carta dels gegants de Sant Celoni, Martí i Maria del Puig

La segona Fira de Música al carrer Sound
Celoni que va tenir lloc dissabte passat a la
tarda va millorar en quantitat (28 grups) i en
qualitat dels grups majoritàriament amateurs
locals i del Baix Montseny. De les 5 de la
tarda a les 10 de la nit, hi va haver actuacions
simultànies i distribuïdes en diferents espais
(plaça de la Vila, plaça de l’Església i carrer
Major) amb música de tots els temps i estils.
L’estudi de gravació que es va muntar a la
nova Sala Bernat Martorell de Can Ramis va
poder enregistrar una cançó de més de 12
grups diferents que juntament amb la resta de
participants formaran part del CD de la 2a Fira
de Música Sound Celoni. L’organització de la
fira va a càrrec de L’Associació Sound Celoni
amb la col·laboració de l’ajuntament.

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.
És per aquest motiu, que ens agradaria trobar-nos tots plegats el dissabte 3 de setembre del
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.

Horari d’agost
Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h
Oficina d’Atenció Ciutadana de la Batllòria
Agost: romandrà tancada de l’1 al 28, ambdós inclosos. Els dies 29, 30 i 31 l’horari serà de 9 a 13 h
Oficina Municipal d’Habitatge
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h
Romandrà tancada del 8 al 21 d’agost
(ambdós inclosos)

Biblioteca l’Escorxador
De dilluns a divendres, horari habitual
Els dissabtes des del 25 de juny fins al 10 de setembre (ambdós inclosos) romandrà tancada
Biblioteca de la Batllòria
De l’1 al 26 d’agost romandrà tancada
Les Casetes de la Batllòria
Agost: romandrà tancat
Centre Municipal d’Expressió
Romandrà tancat de l’1 al 21 d’agost
Del 22 al 31 d’agost: de dilluns a divendres,
de 10 a 13 h

22

Deixalleria
De dimarts a divendres,
de 10 a 13h i de 16 a 19 h
Dissabtes de 9 a 15 h
Diumenges de 9 a 14 h
SOREA
De dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h
Telèfon d’atenció al client (902 25 00 70)
de dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Telèfon d’urgències (902 40 50 70) tots els dies,
les 24 h

Partits polítics
L’educació
com a
prioritat
La formació és una de les grans
prioritats d’aquest equip de govern,
un eix de treball ampli a desenvolupar en els propers quatre
anys i que volem portar a terme amb el consens de la resta
de grups i des del diàleg amb tota la comunitat educativa.

Escola Soler de Vilardell: treballem amb l’objectiu que
l’edifici definitiu de l’escola pugui entrar en funcionament el
curs 2012 – 2013. Per això hem insistit en la necessitat que
la licitació del projecte es porti a terme al més aviat millor.
Escola Josep Pallerola: hem demanat la previsió
d’adjudicació d’aquest concurs. Tot i que l’anterior
govern de la Generalitat va licitar la redacció del projecte
constructiu de l’edifici de secundària, a hores d’ara encara
no s’ha adjudicat..

En aquestes primeres setmanes de mandat hem analitzat les
necessitats educatives de Sant Celoni i, un cop hem tingut
les dades necessàries (amb una visió àmplia), hem iniciat els
contactes pertinents.

Institut Baix Montseny: considerem urgent disposar
d’un edifici de formació professional per aconseguir, d’una
banda, dignificar els espais existents dels cicles formatius de
grau mitjà i, de l’altra, ampliar l’oferta a cicles formatius de
grau superior i noves famílies professionals.

Així, el passat 22 de juliol l’Alcalde, acompanyat de la
regidora d’Educació, s’han reunit amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat per tal de concretar temes
oberts, que resten sobre la taula (fent-ne un seguiment
acurat) i que resumim a continuació:

Escola Montnegre: s’està redactant el projecte executiu de
les pistes poliesportives, amb la previsió que l’obra s’executi
durant l’any 2012. Respecte al pavelló poliesportiu, es va
ratificar el compromís del Departament d’Ensenyament
d’aportar 597.645,00 euros a la seva construcció.

Contents
Fa un mes que el grup municipal de Convergència i Unió
ha passat el testimoni del
govern municipal. I durant
aquest mes hem participat
activament als òrgans municipals que s’han celebrat (2 Plens, 2 convocatòries de Comissions informatives, 2 Juntes de Govern Local) i hem traçat el
pla estratègic de CiU pels propers 4 anys.

La CUP presenta

una proposta
de reducció
dels sous dels
polítics PSC-PSOE, CiU i ICV hi
voten en contra
En el Ple del 7 de juliol passat es va portar a
votació el sou de l’alcalde i els regidors. La
proposta presentada per l’actual equip de Govern
consisteix a mantenir, pràcticament, la mateixa
despesa. Mentre que l’alcalde i els regidors de CiU
destinaven 121.933 euros anuals als seus sous,
l’actual Govern del PSC-PSOE hi distinarà 120.000
euros anuals. Mentre que l’anterior alcalde,
Francesc Deulofeu, cobrava 49.506 euros anuals,

Benvolguts conciutadans, ens
agradaria presentar el nou grup del
partit polític d’Iniciativa Verds per
Catalunya el grup de les joventuts
d’esquerra verda. Som un grup de
joves que, veient com l’esquerra
s’ha vist desprestigiada al nostre
país, volem aportar una visió
renovada i crítica (tant dins el nostre municipi com a la
nació en general).
Al nostre grup JEV, JOVES D’ESQUERRA VERDA de
SANT CELONI i LA BATLLÒRIA hi són benvinguts tots
aquells que vegin les injustícies que pateixen les persones
de la nostra societat i sentin la necessitat de canviar
l’entorn conflictiu en el que vivim i que se sentin amb
ganes de moure’s pel poble.

Escola la Tordera: per tal de procedir a la reparació de
la teulada de l’escola, els ajuntaments de Sant Celoni i
de Santa Maria de Palautordera ens hem compromès a
destinar-hi 24.000 euros, que se sumaran als 26.000 euros
del Departament d’Ensenyament.
Com veieu hem presentat un seguit de demandes realistes
i justificades, dintre d’una acció de govern a llarg termini.
Per això ens comprometem a ser insistents i perseverants
per aconseguir uns serveis educatius més adequats a les
necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes. I ho farem
des del diàleg i la transparència, informant dels avanços
aconseguits a mesura que es produeixin.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

Mentrestant, al govern, llegim les notícies: la signatura del projecte del Museu del Bosc, les obres
dels horts públics, la fi de les obres al Pau Casals, la imminent finalització de la passera de
can Draper, i el Pont sobre la Tordera i la Unió
Batllorienca previstos per finals d’estiu. També
l’inici del projecte a la cruïlla dels carrers Sant Martí, Major i pl. del Compte del Montseny, possible
gràcies als 300.000 euros que el grup municipal
de CiU va negociar en els darrers pressupostos de
l’estat -en els 4 anys de govern, CiU va aconseguir 1.200.000 euros provinents dels pressupostos
de l’estat directes al municipi. Mai abans s’havia
aconseguit un sol euro -.

Estem molt contents de tenir notícies d’aquests
projectes que vam gestar amb il·lusió, molta
suor i un pla de futur, sense pensar si venien
o no eleccions, sense tacticismes. I així és com
també serem oposició: responsables, rigorosos,
treballadors incansables, amb visió de futur i apassionats pel poble que compartim i vivim, apassionats per poder-hi contribuir i posar-hi el nostre gra
de sorra: estem al teu servei.

l’actual alcalde, Joan Castaño, en cobrarà 48.000.
Des de la CUP creiem que l’alcalde i els regidors
poden ser retribuïts, però sempre d’acord amb els
sous i els convenis de la majoria dels treballadors.
Rebre sous astronòmics provoca que no hi hagi
rotació de càrrecs, que ser polític sigui un privilegi,
cosa que explica que hi hagi persones que faci més
de 10, 15 o 20 anys que visquin de la política. Per
això vam presentar una esmena per reduir el sou
de l’alcalde a una quantitat en cap cas superior als
42.000 euros a abonar en 14 pagues (14 pagues
de 2.200 euros).

euros mensuals, una quantitat que complementa
el sou que ja reben en el seu lloc de treball.

D’altra banda, la proposta oficial estableix que
els regidors amb responsabilitat de govern rebran
12.000 euros anuals en 12 pagues. Des de la CUP
vam proposar reduir aquesta quantitat a 6.000
euros anuals en 12 pagues que, un cop aplicades
les retencions corresponents, equivaldria a 400

A Sant Celoni i la Batllòria tenim unes 812 persones
de 15 a 19 anys, adolescents que una vegada acaben
l’escolarització obligatòria i sense possibilitats reals
d’incorporació al món laboral, no tenen gaires
oportunitats de continuar estudiant, l’oferta formativa
que tenim és insuficient i poc adaptada a la realitat.
Nosaltres volem participar i treballar amb les diferents
administracions per poder trobar sortida a la nova realitat,
perquè els joves són futur.
Per això el grup de joventuts d’esquerra verda volem
fomentar la participació d’aquestes persones en activitats
per tal de fer pinya i donar un crit al govern sobre què ens
sembla el que estan fent i per tal de que se’ns escolti .
I d’aquesta manera el nostre grup es dedicarà a
l’organització d’activitats dirigides a totes les edats i per
tal d’atreure a gent interessada a participar-hi tenint

Grup Municipal de CiU

santceloni@ciu.info

CiU, PSC-PSOE i ICV van votar en contra de la
proposta de la CUP i a favor de la proposta de
l’equip de Govern, amb la qual cosa mantenien la
mateixa despesa en sous de l’alcalde i els regidors
que ja existia a l’Ajuntament. Aquesta postura
demostra que tant CiU com el PSC-PSOE i ICV
no han sabut entendre el moment en què vivim,
immersos en una gran crisi socioeconòmica i amb
un creixent distanciament entre la política i els
ciutadans.

CUP Sant Celoni
www.santceloni.cup.cat

present que estan obertes a tothom. Ja hem començat a
moure els engranatges, ara hi faltes tu.
Recordeu que ICV Sant Celoni continuarà amb la
campanya ICV t’escolta i el proper 27 d’agost estarem
a la festa major de la Batllòria i el 20 de setembre al Barri
de Sant Pons, per tal de recopilar les vostres inquietuts
i suggeriments i poder fer-les arribar a l’Ajuntament de
Sant Celoni i La Batllòria. Tu que tens a dir del teu poble?
I del teu barri?
ICV Sant Celoni.

icvsantceloni@ymail.com
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Exposicions

AGENDA

CAN RAMIS

Dijous, 4 d’agost

Concurs de cartells
Festa Major 2011

Mumusic Circus
Dijous a la fresca
A les 10 de la nit
A la Plaça de la biblioteca
Durada: 60 minuts

Treballs presentats a la 21a edició
Can Ramis, del 9 al 18 de setembre
Horari:
dissabte, 10 – d’11 a 2/4 de 2 del migdia,
tarda tancada. Diumenge, 11 i dilluns, 12
– d’11 a 2/4 de 2 del migdia i tarda de 6 a
8 del vespre; el dissabte, 17 de 6 a 8 del
vespre, i diumenge, 18 - d’11 a 2/4 de 2
del migdia i tarda de 6 a 8 del vespre.

Divendres, 5 d’agost

RECTORIA VELLA
Anem a la fontana.

Oh!fertes al carrer
A partir de les 10 del matí
Al carrer Anselm Clavé
Organitza: Assoc. Comerciants del carrer
Anselm Clavé

Artistes participants: Claude Famechon,
Ramon Galí, Martí Pey, Carles Puche, Glòria Auleda, Xavi Plana, Joana Vilela i la col·laboració
de Marduix Titelles.

Rectoria Vella, del 10 de setembre al 23
d’octubre

Ball amb el conjunt Blue Marín
A les 10 de la nit
A la Plaça de la biblioteca

Inauguració: dissabte, 10 de setembre,
a les 7 de la tarda

Dissabte 6 i Diumenge 7 d’agost

Horari:
De dimarts a dissabte, de 5 a 8 del vespre.
Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2 i de
5 a 8 del vespre. Dilluns tancat.

Festa Major d’Olzinelles
Actuacions, sopar popular i ball
Durant tot el dia
A l’esplanada de l’església de Sant Esteve
d’Olzinelles

TAXI

Taxi
guàrdia

Taxi
retén

1-7

L2

L3

8-14

L3

L4

15-21

L4

L5

22-28

L5

L6

29-31

L6

L7

1-4

L6

L7

L7

L1

12-18

L1

L2

19-25

L2

L3

26-30

L3

L4

L1 L. Moreno
L2 J. Codina
L3 J. Muñozo
L4 J. Arias
L5 J.C.Rossà
L6 G. Alvarez
L7 - S. Villaescusa
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Divendres, 26 d’agost
Donació de sang
Puntuable pel corremonts
De les 5 de la tarda a les 9 del vespre
A Can Ramis
Organitza: A. de Donants de Sang del Vallès Or.
Cantada d’havaneres
Amb el grup Peix Fregit
A les 10 del vespre
A la plaça de l’església de la Batllòria
Donació de sang
Puntuable pel corremonts
De 10 a 2 i de 5 a 9
A Can Ramis
Organitza: A. de Donants de Sang del Vallès Or.

Futbol: II Torneig del Baix Montseny
Finals del Triangular
A les 7 de la tarda
Al Camp Municipal d’esports
Organitza: Club Esportiu Sant Celoni

Curtmetratges de Pixar
Dijous a la fresca
A les 10 de la nit
A la Plaça d’en Nicola
Durada: 55 minuts

Dijous 25, Divendres 26,
Dissabte 27 i Diumenge 28
d’agost

Divendres, 19 d’agost
Hora del conte a càrrec de Joan Boher
A les 6 de la tarda
A la biblioteca

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

Futbol: II Torneig del Baix Montseny
Triangular primera eliminatòria
A les 8 del vespre
Al Camp Municipal d’esports
Organitza: Club Esportiu Sant Celoni

Dimarts, 23 d’agost
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Festa Major d’estiu a la Batllòria
(consultar programa de Festa Major)

Dissabte, 3 de setembre

Dilluns, 22 d’agost

Agost
1

1, 2, 3 poma. Companyia Daraomai
Dijous a la fresca
A les 10 de la nit
A la Plaça de la Biblioteca
Durada: 60 minuts

XXXI Torneig Festa Major de Petanca
Eliminatòries i finals dels clubs de la comarca
A partir de les 9 del matí
Al Parc de la Rectoria Vella
Organitza: Club de Petanca Sant Celoni

Dijous, 18 d’agost

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

DLL DM

XII Pujada al Turó de l’Home en bicicleta
A les 8 del matí
Al Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Club Ciclista Sant Celoni

Diumenge, 28 d’agost

Concert de Keympa
Dijous a la fresca
A les 10 de la nit
Als Jardins Rectoria Vella
Durada: 60 minuts

SETEMBRE

5-11

Futbol: II Torneig del Baix Montseny
Triangular tercera eliminatòria
A les 8 del vespre
Al Camp Municipal d’esports
Organitza: Club Esportiu Sant Celoni

Dijous, 11 d’agost

SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h

AGOST

Diumenge, 4 de setembre

Dijous, 25 d’agost

Petita hora del conte amb Rosa Fité
A les 6 de la tarda
A la biblioteca

Dissabte, 6 d’agost

Exposició col·lectiva sobre les faules de
Jean de la Fontaine.

Dimecres, 24 d’agost

Futbol: II Torneig del Baix Montseny
Triangular segona eliminatòria
A les 8 del vespre
Al Camp Municipal d’esports
Organitza: Club Esportiu Sant Celoni

I Open de Festa Major 2011 de Billar
A 2/4 de 4 de la tarda
Al recinte Alfons Moncanut
Organitza: Club Billar Sant Celoni
Tir amb arc i Torneig medieval entre senys
i negres
A les 6 de la tarda
A la Plaça de la Vila
Organitza: Comissió Jove
Partit de Futbol: PB La Roca i Publieco-UD
Pitres
A les 6 de la tarda
Al Camp Municipal d’esports
Organitza: Publieco-UD Pites

I Open Festa Major 2011 de Billar
Finals del Torneig i entrega de premis
A 2/4 de deu del matí
Al recinte Alfons Moncanut
Organitza: Club Billar Sant Celoni
Gimcana Infantil en bicicleta
A les 10 del matí
Al pàrquing del Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Club Ciclista Sant Celoni i Associació
Veïns Residencial Esports
Passejada de gegants i capgrossos
A les 11 del matí
A la Plaça de la Vila
Organitza: Colla de geganters

Dimecres, 7 de setembre
Tallers per a petits i grans amb la Colla de
Geganters
A les 7 de la tarda
Al local de la Colla de Geganters
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni
Missa i processó de les Torxes a la Mare de
Déu del Puig
A partir de les 7 de la tarda
A l’Ermita Verge del Puig
Sopar a la fresca i espectacle musical a
càrrec d’Oicamina
A les 9 del vespre
Davant el local de la Colla de Geganters
Organitza: Colla de Genganters de Sant Celoni
Preu: 5 euros

Dijous 8, Divendres 9, Dissabte
10, Diumenge 11 i Dilluns 12 de
setembre
Festa Major de Sant Celoni
(consultar programa de Festa Major)

Dissabte, 10 de setembre
Cap de setmana per la Vall de Benasque
A partir de les 5 del matí
A la Plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC
Preu: 60 euros
Torneig Festa Major Veterans Hoquei Patins
A 2/4 de 5 de la tarda
A la Pista coberta Camp Municipal d’Esports
Organitza: C.P. Sant Celoni (Veterans)

Diumenge, 18 de setembre
Matinal pel Montseny:
El Turó Morou i el Cigalot
A partir de les 8 del matí
A la Plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC

Dissabte, 24 de setembre
Monteixo (2.902 m.)
A partir de les 9 del matí
A la Plaça Comte del Montseny
Organitza: CESC
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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
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

Consulteu tota la programació de festes i agenda a:

www.santceloni.cat/agenda
www.facebook.com/ajsantceloni
www.twitter.com/ajsantceloni

