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Dissabtes actius!

Dissabte 5 de maig encetem una nova aposta per 
la Cultura  i la cohesió social a Sant Celoni. Una 
iniciativa que ens portarà activitats durant les tar-
des de tots els dissabtes dels mesos de maig i juny 
amb què volem treballar, amb entitats i associaci-
ons de la vila, per la dinamització cultural, social i 
econòmica de Sant Celoni. 

Una aposta que sorgeix d’un replanteig de la des-
pesa, de repensar-nos com s’han gastat els diners 
perquè, un cop feta l’anàlisi, puguem proposar una 
nova forma d’invertir-los molt més efi cient, donat 
que aquest any comptem amb menys recursos. 

El 2012, doncs, comptarem amb uns dissabtes 
ben actius, amb la implicació de les entitats de la 
vila, amb el Primer Festival de Poesia, el 4rt Fes-
tival de les Veus i, com a cloenda, una gran festa 
amb dos grups de castellers i, al vespre, el Concert 
dels Amics de les Arts a l’Ateneu. I tot això ho fa-
rem partint del pressupost que en els darrers anys 
s’ha dedicat a l’organització d’un acte d’un sol dia. 
Com hem dit en diverses ocasions, hem de fer 
més amb menys. I aquest n’és un bon exemple! 

Per últim, tot i que encara queda temps, no voldria 
acabar sense fer referència a Sant Joan. Recupe-
rarem aquesta tradicional revetlla, i ho farem a la 
plaça de la Vila, possibilitant així que tot aquell 
que vulgui gaudir d’aquesta festivitat pugui fer-ho 
al municipi, sense necessitat de desplaçar-se a 
altres pobles propers en què, a diferència de Sant 
Celoni, els seus ajuntaments sí que han continuat 
organitzant revetlles populars. 

Com veieu, us presentem en aquest Informatiu 
una àmplia oferta cultural i lúdica per als propers 
mesos de maig i juny. Una oferta que es comple-
mentarà, durant els mesos de juliol i agost, amb 
els “Dijous a la fresca”, en què hi estem treballant.  
Volem trobar-nos al carrer, volem, malgrat les 
difi cultats, un Sant Celoni viu i actiu.

Espero que hi participeu i en gaudiu! 

L’ajuntament presenta un programa 
d’activitats per dinamitzar els 
dissabtes de maig i juny

En portada

Amb l’objectiu de dinamitzar el municipi a nivell cultural, social i econò-
mic, l’Ajuntament ha presentat una programació per cada tarda de dis-
sabte, de maig a juny. L’oferta compta amb la implicació del teixit associa-
tiu del municipi i de diversos creadors locals. 

Tots els dissabtes a la tarda dels mesos de maig i juny, a Sant Celoni hi passaran coses. 
La proposta començarà el dissabte 5 de maig amb la primera tarda de Mostra d’Entitats i 
acabarà dissabte 23 de juny recuperant la revetlla de Sant Joan a Sant Celoni, concretament 
a la plaça de la Vila.

La Mostra d’Entitats es distribueix en 5 tardes

1r Festival de Poesia i 4t Festival de les Veus

El canvi més important és la Mostra 
d’Entitats que es distribuirà en cinc dies a 
la plaça de la Vila en lloc d’un dissabte tot 
el dia tal com s’havia fet fi ns ara. En aquest 
sentit, la regidora de Cultura, Júlia de la 
Encarnación considera que “si bé és cert 
que la Mostra servia per posar en valor el 
conjunt de les entitats, calia replantejar-
se el fet de gastar-se 12 mil euros en 
un sol dia”. Per això, segons la regidora 
“s’ha decidit de forma consensuada amb 

les entitats provar un nou format que 
permetrà que totes les entitats puguin 
estar a la plaça de la Vila, exposar amb 
més comoditat i visibilitat el que fan i, a 
més, amb un pressupost de 8 mil euros”.  
40 entitats culturas, socials i esportives de 
Sant Celoni i la Batllòria sortiran al carrer 
distribuides en 5 dissabtes per donar-
se a conèixer, per compartir el que són i 
convidar a tothom a sumar-s’hi. 

En la línea de promoció de la creació 
local, la proposta inclou dos festivals: El 
1r Festival de Poesia que tindrà lloc el 12 
de maig i el 4t Festival de les Veus, el 2 de 
juny. 

Sota la presència del Montseny i 
el Montnegre, el 12 de maig, Sant Celoni 
tindrà el privilegi de reunir en el 1r Festival 
de Poesia, algunes de les veus poètiques 
més remarcables de la llengua catalana, de 
diferents procedències, edats i estils literaris 
que a més de ser bons escriptors també 
són bon recitadors.  S’esperen noms com 
Jordi Vintró, Francesc Garriga, Meritxell 
Cucurella-Jorba, Nú Miret, Esteve Plantada, 
Blanca Llum Vidal, Enric Casasses, Dolors 
Miquel i Tomàs Arias.

  “En un poble amb una ratio de 
poetes per metre quadrat tant alta”,  
el Festival s’ha plantejat, segons el seu 
coordinador, Pau Gener, amb voluntat de 
“crear marca, per Sant Celoni i per fora, 
de manera recíproca i que aconseguim 
que la gent acabi associant el municipi al 
Festival”. 

Acompanyaran els recitals, petites 

mostres de cultura local al pati de Can 
Ramis amb la participació de la Colla 
Gegantera, Bocs i Cabres, la Colla Bastonera 
Quico Sabaté i la Colla de Diables de Sant 
Celoni.

El 2 de juny, a les 9 del vespre, 
als jardins de la Rectoria Vella tindrà lloc 
el 4t Festival de les Veus que enguany 
permetrà escoltar i compartir dos grups 
vocalistes i un duo de cançó amb músiques 
de tres ètnies diferents. En paraules de 
l’organitzadora del Festival, Paca Rodrigo, 
del Centre Artístic de la Veu INTUÏT, “cada 
any intentem sorprendre una mica i 
en aquesta ocasió ens centrem en la 
barreja d’idiomes, de cants, de cultures 
de tot arreu amb una clara voluntat de 
compartir i de motivar”.  

El Festival portarà  el cantant de 
Guinea Bissau Mü i la violoncel·lista Sasha, 
les seves cançons amb arrels i aromes 
africans i russos; Todorka, quatre veus 
femenines que canten música dels Balcans, 
difícils harmonies vocals i Actea, divuit veus 
femenines amb un  repertori de la música 
popular xinesa i la seva poesia.

Sant Celoni, 
dissabtes actius!
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Dissabte 
5 de maig

Tarda d’activitats 
a la plaça de la Vila  
Animació per a la 
mainada...i més grandets, 
a càrrec de Jaume Barri
A 2/4 de 5 de la tarda

Ballada dels gegants 
i el gegantó 
de La Batllòria
A ¾ de 6 de la tarda

Sardanes amb la Cobla 
Genisenca de Taradell
De 6 a 8 del vespre

Demostració de les activitats 
de l’Associació Neurològica i 
venda de bijuteria
De 4 a 9 del vespre

Demostració de puntes 
de coixí
De 4 a 9 del vespre

Exposició Alivia – Nehustan
De 4 a 9 del vespre

Exposició de diferents tipus 
d’arcs, fl etxes i material i 
informació de les activitats 
del club Arc
De 4 a 9 del vespre

Carpes informatives i 
activitats organitzades 
per les entitats: Colla de 
geganters i grallers de La 
Batllòria, Agrupació Sardanista 
Baix Montseny, Associació 
Neurològica Baix Montseny, 
Grup de Puntaires, Associació 
Evangèlica Salem i Arc Sant 
Celoni

Dissabte  
12 de maig 
I Festival de Poesia 
de Sant Celoni 
Sant Celoni reunirà algunes 
de les veus poètiques més 
remarcables de la llengua 
catalana. De diferents 
procedències, edats i estils 
literaris. Acompanyaran els 
recitals, petites mostres de 
cultura local al pati de Can 
Ramis amb la participació 
de la Colla Gegantera, Bocs 
i Cabres, la Colla Bastonera 
Quico Sabaté i la Colla de 
Diables de Sant Celoni.

Jordi Vintró i Francesc 
Garriga
A les 4 de la tarda a la Sala 
Bernat Martorell

Meritxell Cucurella-Jorba, 
Nú Miret, Esteve Plantada i 
Blanca Llum Vidal
A les 5 de la tarda a l’escalinata 
de Can Ramis

Enric Casasses, 
Dolors Miquel i 
Tomàs Arias
A les 6 de la tarda a la Sala 
Bernat Martorell

Cloenda amb tots els poetes 
participants 
A les 8 del vespre al Claustre 
de l’Antic Hospital de pobres i 
malalts de Sant Antoni. Amb la 
col·laboració de l’associació de 
Veïns del Carrer Major de Dalt. 

*Festival coordinat 
per Pau Gener

Dissabte
19 de maig 

Tarda d’activitats 
a la plaça de la Vila  
Taller  de decoració 
de pinyates 
De 5 a 7 de la tarda

Taller de punts de Ball de 
Gitanes
A les 5 de la tarda

Ballada de danses del món
A partir de 2/4 de 6 de la tarda

Conferència col·loqui sobre 
donació d’òrgans
A les 6 de la tarda
A la Sala Bernat Martorell

Trencada de pinyates
A les 7 de la tarda

Mini-pistes de tennis
De 4 a 9 del vespre

Conill porquí i tallers 
diversos de formigues amb 
material reciclat i altres
De 4 a 9 del vespre

Exposició de manualitats 
fetes pels nens del centre 
AFADIS
De 4 a 9 del vespre

Què fem des de la nostra 
l’entitat, el Club Billar Sant 
Celoni?
De 4 a 9 del vespre

Tallers de manualitats, 
maquillatge fantasia i altres
De 4 a 9 del vespre

Carpes informatives i 
activitats organitzades per 
les entitats: Colla del Ferro del 
Ball de Gitanes de Sant Celoni, 
Passaltpas, NICAT,  Club Tennis 
Sant Celoni, Colla dels Negres, 
AFADIS Baix Montseny, Club 
Billar Sant Celoni, AMPA Avet 
Roig i Club de Trasplantats 
Hepàtics de Catalunya

Dissabte 
26 de maig

Tarda d’activitats 
a la plaça de la Vila 

Recapta de sang 
Tot el dia a la Sala Berna 
Martorell

Demostració de ball 
participatiu 
“Rio Abierto”
A les 4 de la tarda

Demostració de ball 
participatiu de danses 
irlandeses
A les 5 de la tarda

Coral i esbart del Casal de la 
Gent Gran de l’Esplai
A les 6 de la tarda

Petit taller de la veu
A ¾ de 7 de la tarda

Ball Country
De 7 a 9 del vespre

Apunta’t a cantar a la Coral 
Briançó
De 4 a 9 del vespre

Tallers de manualitats i coral
De 4 a 9 del vespre

Patinatge en línia
De 4 a 9 del vespre

Infl able per als petits i 
informació 
sobre l’entitat
De 4 a 9 del vespre

Informació sobre el Sound 
Celoni 2012
De 4 a 9 del vespre

Carpes informatives i 
activitats organitzades per 
les entitats: Associació de 
Ball Tots A la Pista “TALP”, 
Intuït Centre Artístic de la 
Veu, Creu Roja Sant Celoni i 
Baix Montseny, Coral Briançó, 
Associació Gent Gran de 
l’Esplai de Sant Celoni, Club 
Hoquei Línia Sant Celoni, 
AMPA Soler de Vilardell, Sound 
Celoni i Associació de Donants 
de Sang

Dissabte 
2 de juny 
4t Festival 
de les Veus 
Els jardins de la Rectoria Vella 
acolliran el 4t Festival de les 
Veus organitzat per Intuït 
Centre Artístic de la Veu que 
impulsa Paca Rodrigo. El 
Festival arriba a la seva quarta 
edició amb una clara voluntat 
d’intercanvi musical, defensant 
l’art de la veu des del camp 
musical i escènic. A partir de 
les 9 del vespre. 

MÛ & SASHA 
“De les arrels de la música creix 
el gran arbre en clau de duo 
que aquests dos músics MÛ 
i SASHA  han alimentat amb 
les seves dolces melodies, i 
que porta a les seves branques 
fulles de tot el món.” MÛ 
cantant, multi instrumentista, 
compositor i poeta nascut a 
Guinea Bissau. Sasha Agranov 
Violoncel·lista, nascuda a San 
Petersburg. 

TODORKA
Quartet de veus femenines 
format per Maria Weckesser, 
Nuria Sabatè, Marta Riba i 
Marta Segura. Interpretaran 
cançons tradicionals dels 
Balcans a capel·la, cançons que 
parlen d’amors i desamors, de 
la terra, de l’aigua o fi ns i tot 
dels perills de la nit fosca…

ACTEA 
Cor femení format per dinou 
cantants i dirigit per Carles 
Josep Comalada.  Afronten un 
repte musical: un programa 
de música xinesa tradicional i 
d’autor.

Dissabte 
9 de juny

Tarda d’activitats a 
la plaça de la Vila 

Exhibició de softcombat pel 
Club de Rol Alastor
A les 5 de la tarda

Cercavila carnavalesc
A les 8 del vespre

Pistes de futbol i vòlei 
De 4 a 9 del vespre

Balanç, presentació del 
projecte esportiu, del 
campus d’estiu i dels actes 
del centenari del Club 
Esportiu Sant Celoni 
A la tarda a la Sala Bernat 
Martorell

Exposició de maquetes
De 4 a 9 del vespre
Vine a jugar a rol amb 
nosaltres!
De 4 a 9 del vespre

Rocòdrom
De 4 a 9 del vespre

Carpes informatives i 
activitats organitzades 
per les entitats: Lleteta, 
Karate Club Just i Club Tennis 
Montnegre, Club de Rol i Joc 
d’Estratègia Alastor, Associació 
de Bornichos a Catalunya, 
Club Esportiu Sant Celoni, 
Penya Barcelonista, Centre 
Excursionista Sant Celoni
 

Dissabte 
16 de juny 

Tarda d’activitats 
a la plaça de la Vila 
Taller de castells
A les 4 de la tarda

Cercavila dels Gegants de 
Sant Celoni 
A les 5 de la tarda

Actuació de les colles Salats 
de Súria i Xics de Granollers
A 2/4 de 6 de la tarda

Ball de bastons
A les 7 de la tarda

Cloenda de la Mostra 
A les 8 del vespre

Taula informativa sobre 
tractaments i prevenció del 
diferents tipus de càncer
De 4 a 9 del vespre

Taula informativa sobre 
donació de sang i medul·la 
òssia 
De 4 a 9 del vespre 

Presentació de la Festa 
del Solstici 
De 4 a 9 del vespre

Concert dels Amics 
de les Arts 
A les 10 de la nit
A la Sala Gran del Teatre 
Ateneu

Carpes informatives i 
activitats organitzades 
per les entitats: Colla de 
Geganters i Grallers de Sant 
Celoni, Colla Bastonera Quico 
Sabaté, Colla de Diables de 
Sant Celoni, Catalunya contra 
el càncer, Associació de Donats 
de Sang, Bocs i Cabres, Unió 
de Botiguers i Comerciants 
de Sant Celoni, Joventut 
Alternativa de Sant Celoni i 
AUPA Sant Celoni per la salut

Dissabte 
23 de juny
Revetlla de Sant 
Joan a la plaça 
de la Vila
A la tarda, rebrem la fl ama del 
Canigó i a la nit, revetlla amb 
l’Orquestra Mitjanit a la plaça 
de la Vila! 
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Cultura

Una trentena d’alumnes de l’Escola de Música 
fan un intercanvi amb joves bascos

El mes de juny tornen els 
cicle de concerts de joves 
músics “A l’olivera”
El proper 2 de juny comença un nou cicle de 
concerts de joves músics de l’Escola Municipal 
de Música “A l’olivera”. Els concerts d’aquest 
cicle estan pensats com a pòdium on els ins-
trumentistes i formacions de més nivell de 
l’escola disposen de l’oportunitat de mostrar el 
seu treball. Aquest any els concerts es faran els 
dissabtes 2, 9 i 16 de juny i l’horari s’avança a 
les 7 de la tarda.

Una trentena d’alumnes de l’Escola de Músi-
ca de Sant Celoni van ser a fi nals de març a 
Bergara (Guipúscoa) en motiu d’un intercanvi 
amb l’Escola de Música d’aquella població 
basca.  Els joves músics celonins van tornar 
entusiasmats de l’acollida que els van oferir 
les famílies basques,  i encara més contents  
per les noves amistats que van sorgir de la 
relació entre els alumnes d’ambdues escoles. 
Dins el programa d’activitats organitzades 
per l’Escola de Bergara no hi podia faltar 
un concert, on prop de 200 persones van 
gaudir d’un repertori ofert pels cors i orques-
tra de Sant Celoni i l’orquestra de Bergara. 
L’intercanvi es completarà el primer cap de 
setmana de maig quan els nois i noies bascos 
vindran i viuran amb els companys i compa-
nyes catalans i les seves famílies, i tots junts 
repetiran el concert plegats, aquest cop a 
Sant Celoni.

Més d’un centenar de fotografi es han participat en 
el tradicional concurs de fotografi a organitzat pel 
Centre Excursionista de Sant Celoni. La mostra es 
pot visitar fi ns el 13 de maig a can Ramis

Grans i petits van acompanyar als diables, al drac i al 
gegant Soler de Vilardell fi ns la Roca del Drac. Allà van 
recordar la llegenda i van conèixer un nou itinerari pel 
patrimoni celoní “Vilardell i la Roca del Drac”

El dissabte a la tarda els gegants de totes les 
escoles acompanyats d’en Martí i la M. del Puig es 
van passejar en cercavila per places i carrers. La 
iniciativa promoguda per l’AMPA de l’Avet Roig 
tindrà continuïtat l’any vinent amb l’AMPA de 
l’escola Pallerola

Durant els dies de Sant Jordi l’ambient de paradetes i 
activitats diverses no va faltar al carrer Major de Dalt 
gràcies a la bona iniciativa de l’associació de veïns

Prop de 800 persones van poder gaudir de 
l’espectacle “la llegenda d’una espasa” que es va 
oferir en dues sessions a l’Ateneu. Hi van participar 
alumnes del CME (Escola Municipal de Música i 
Escola Municipal de Teatre) i representants d’entitats 
celonines: Almada hortizon, Passaltpas, Colla de 
Diables, Bastoners, Rebrot, Troca i Atrevits

Malgrat el temps inestable, la plaça de la Vila es va 
omplir de gom a gom el dia de Sant Jordi. Paradetes 
de llibres i roses ambientades per la cobla “La 
Principal de Terrassa”

Més de 100 persones van assistir a la presentació de 
l’edició número 22 de la revista Suar tinta de l’Escola 
d’Adults. L’acte es va dedicar a la llegenda d’en Soler 
de Vilardell amb la col·laboració de l’historiador 
celoní Josep M. Abril i dels alumnes.

A la Batllòria, els actes celebrats el dissabte 21 d’abril 
per festejar Sant Jordi van ser un èxit. El matí i tarda 
el carrer de les Escoles s’hi van veure llibres i roses, 
s’hi van fer tallers infantils i al vespre, tot i la pluja, 
sopar popular amb havaneres i rom cremat

Els gegants de la Batllòria van sortir al carrer i van 
ballar i acompanyar a tothom qui va voler anar a 
veure la representació de la llegenda de Sant Jordi 
a Can Bruguera de la mà dels alumnes de 6è de 
l’escola Montnegre

Festes de Sant Jordi 2012!
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Educació

L’Ajuntament obre la convocatòria d’ajuts 
de concurrència per al curs 2012 - 2013

Tipus d’ajut Període de sol·licitud de l’ajut Lloc on es pot sol·licitar l’ajut

Ajuts per al material escolar 
i llibres, material curricular i 

continguts digitals
Del 7 al 18 de maig

Ofi cina d’atenció ciutadana

Ajuts per a les activitats d’estiu Del 7 al 18 de maig

Ajuts per a les activitats de 
l’escola municipal de música i 

teatre

Alumnat actual:
Del 16 al 20 d’abril

Alumnat nou:

Del 4 al 15 de juny
Centre Municipal d’Expressió

Ajuts per a les activitats de 
l’escola d’adults

Alumnat actual:
Del 4 al 14 de juny

Alumnat nou:
Del 12 al 25 de juliol

Matriculats al setembre:

Del 3 al 7 de setembre

Al Sax Sala, centre de formació i 
ocupació del Baix Montseny

1r cicle d’educació infantil De l’11 al 22 de juny Ofi cina d’atenció ciutadana

Els ajuts socials que promou l’Ajuntament 
de Sant Celoni tenen com a objectiu 
general garantir les necessitats bàsiques 
dels ciutadans i ciutadanes, posant 
especial atenció en el manteniment de la 
seva autonomia personal i promovent el 
desenvolupament de les capacitats personals. 
Els ajuts de concurrència són aquells que 
van dirigits a les famílies amb situació 
socioeconòmica desfavorida, amb rendes 
inferiors a l’Índex de Renda de Sufi ciència de 
Catalunya.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
www.santceloni.cat

Àrea de Cultura i d’ Educació
Rectoria Vella. Passeig de la Rectoria Vella, s/n . 
Telèfon:  93 864 12 13

Programa de Qualifi cació Professional 
Inicial – Pla de transició al treball 
El Programa de Qualifi cació Professional Inicial modalitat Pla de transició 
al treball, està pensat per a proporcionar a joves d’entre 16 i 21 anys 
que no han acreditat l’ESO, recursos personals i professionals per a 
incorporar-se al món laboral en l’ofi ci per al qual s’han preparat i/o 
continuar la seva formació:

• Formació bàsica per desenvolupar-te en un lloc de treball i poder 
continuar formant-te ( mòdul B)

• Formació professional en un ofi ci  (mòdul A): aux. en vendes, ofi cina 
i atenció al públic o aux. en muntatges d’instal·lacions elèctriques i 
d’aigua i gas.

• Formació pràctica en empresa (mòdul A) de l’ofi ci escollit

Preinscripció i matrícula:
Preinscripció: del 7 al 18 de maig, ambdós inclosos.
Matrícula: del 3 a 13 de setembre de 2012, ambdós inclosos
Més informació: Sax Sala, Centre de formació i ocupació del Baix 
Montseny (c/ Montserrat, 28 Tel. 93 867 41 75, a8960027@xtec.cat )  
www.santceloni.cat/ptt

Escoles bressol 
Sant Celoni disposa de 4 escoles bressol autoritzades pel Departament 
d’Ensenyament : Escola Bressol Municipal El Blauet, La Caseta del Bosc, 
Escola Pascual i El Petit K’laix.

Preinscripció i matrícula:
Preinscripció: del 7 al 18 de maig, a les diferents escoles bressols
Matrícula: de 4 al 8 de juny

Per tal de realitzar la preinscripció, s’haurà d’omplir un imprès que 
es pot obtenir a les pròpies escoles bressol, a la pàgina web de 
l’Ajuntament www.santceloni.cat o a la pàgina web del Departament 
d’Ensenyament www.gencat.cat/ensenyament . En el mateix imprès 
es pot demanar l’admissió a més d’un centre indicant l’ordre de 
preferència. 

Més informació: www.santceloni.cat o a les escoles bressol

Sant Celoni, seu dels exàmens 
ofi cials d’anglès de la Universi-
tat de Cambridge
L’Ajuntament de Sant Celoni i l’associació Cambridge ESOL 
Examinations Centre - Granollers han signat un conveni de 
col·laboració per a la realització dels exàmens ofi cials d’anglès de 
la Universitat de Cambridge al municipi de Sant Celoni. L’Associació 
Cambridge ESOL Examinations Centre – Granollers, és l’entitat 
autoritzada per Cambridge University per gestionar a Catalunya els 
seus exàmens ofi cials. 

La voluntat de l’Ajuntament és que Sant Celoni esdevingui un 
referent en formació al llarg de la vida per als veïns i veïnes de 
tota la comarca natural del Baix Montseny. Aquest conveni és un 
primer pas en aquesta línia, que es vol anar reforçant a altres ofertes 
formatives i serveis del municipi. El conveni determina l’escola 
Josep Pallerola i Roca com a centre on es faran els exàmens ofi cials 
de Cambridge University. Enguany, els exàmens que es duran a 
terme són:
• Preliminary English Test, que  tindrà lloc el dissabte 19 de maig
• First Certifi cate, que tindrà lloc els dissabtes 2 i 9 de juny

Casals d’estiu 2012

L’Ajuntament i 12 entitats del municipi han preparat una oferta 
variada d’activitats d’estiu per a infants i joves de 3 a 16 anys 
amb un doble objectiu: ajudar a conciliar la vida laboral i familiar dels 
pares i mares i, alhora, oferir activitats educatives que promoguin la 
motivació, l’esforç, el treball en equip, la creativitat, la relació a tra-
vés del joc i de l’esport. A la guia s’hi pot trobar des de reforç escolar, 
a casals d’anglès, campus esportius, activitats de lleure de diversa 
temàtica (Indis, vaquers, aventures amb en Massagran, piscina, karts, 
ponis, globus aerostàtic...), entre altres. Per garantir que tothom hi 
pugui participar, l’Ajuntament convoca ajuts econòmics a les famílies 
amb situacions desafavorides. La guia s’ha distribuit a tots els escolars i 
també es pot consultar a: www.santceloni.cat/activitatsestiu
Les dotze entitats participants són: AMPA escola Pallerola, AMPA escola 
La Tordera, AMPA escola Montnegre, AMPA escola Soler de Vilardell, 
Club Bàsquet Sant Celoni, Cub Esportiu Sant Celoni, Club Tennis Sant 
Celoni, col·legi Cor de Maria, col·legi La Salle, Escola l’Avet

Inici del període de preinscripció

d l

Apunta-t’hi!
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Comunitat

La Setmana per la Pau aconsegueix 
moure persones i consciències

L’Organització Mundial de la Salut ha escollit 
com a lema de la campanya d’enguany del Dia 
Mundial sense tabac: “la interferència de la 
indústria del tabac”. Aquesta campanya té per 
objectiu informar la ciutadania dels perills per 
a la salut que suposa el consum de tabac, les 
pràctiques comercials de les empreses tabaque-
res i com reivindicar el dret a la salut i a una 
vida sana.

A Sant Celoni, la campanya es durà a terme de 
forma conjunta l’Ajuntament, el CAP i l’Hospi-
tal. El 31 de maig hi haurà una taula informa-
tiva a l’entrada del CAP on s’hi podrà trobar 

material informatiu i es realitzaran cooxime-
tries per saber la quantitat de CO (monòxid de 
carboni) que es té quan respirem.

També s’ha organitzat un concurs de cartells 
publicitaris amb alternatives saludables al ta-
bac per a nois i noies de 2n d’ESO dels centres 
educatius del municipi i estaran exposats al 
CAP a partir del 31 de maig, durant 15 dies. 
Es premiaran 4 cartells: el més creatiu, el més 
elaborat, el més original i el més alternatiu.

La trobada de dissabte va acabar amb 
l’homenatge a les víctimes de la guerra de 
Bòsnia i de totes les guerres i la fi lmació d’un 
videoclip de la mà de Trenkalòs que ha comptat 
amb la participació d’alumnes de l’escola 
L’Avet Roig, familiars de desaparaguts…  més 
informació a www.trenkalos.org

La Setmana per la Pau celebrada a Sant Celoni del 19 al 24 de març va aconseguir el seu objectiu: ajudar a refl exionar sobre 
la nostra responsabilitat a l’hora de consumir. En aquest propòsit s’hi van sumar els mateixos membres de la Coordinadora 
d’Entitats Solidàries, més de 1.300 alumnes de les escoles del municipi, famílies, gent gran…

Els alumnes de primària van participar a 
diferents tallers de la mà de voluntaris de les 
entitats de la Coordinadora. Mitjançant un conte 
i una cançó van poder expressar la importància 
de les coses materials però també dels amics o 
la família

Els alumnes de secundària van participar en les 
xerrades de l’entitat TRENKALÒS que treballa en 
projectes de cooperació amb les víctimes de la 
guerra de Bòsnia des de l’any 1993

El documental “Comprar, tirar, comprar” 
als cinemes OCINE amb l’assistència d’una 
vintena de persones va servir per refl exionar 
sobre l’obsolescència programada i les seves 
conseqüències

La xerrada “El malbaratament d’aliments 
a Catalunya” va aplegar una setantena de 
persones. El conferenciant Paco Muñoz, es va 
acomiadar animant a “reeducar-nos i començar 
per acabar-nos tot el menjar del plat”

Dissabte, la plaça de la Vila es va omplir de 
petits i grans, de jocs, cançons, tallers sobre 
consumisme... i de les refl exions de  Martí 
Boada i l’alcalde Joan Castaño en la Festa 
Solidària. 

31 de maig,  Dia Mundial sense tabac

Aquelles persones que vulguin informar-
se o començar un tractament per deixar 
l’addicció al tabac es poden adreçar al 
Tritó del Baix Montseny, pla de prevenció 
de drogues i altres comportaments de 
risc, a Comunitat (Plaça Josep Alfaras, 6). 
Aquest servei municipal us pot informar 
dels diferents recursos existents per 
deixar de fumar.
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Creu Roja presenta 
el Programa “VBelle-
sa Activa”
Creu Roja va presentar el 12 d’abril a la Sala 
Bernat Martorell de Can Ramis el programa 
“VBellesa Activa” al Baix Montseny. El pro-
grama té com a objectiu reforçar les línies de 
treball i d’intervenció amb el col·lectiu de 
gent gran per garantir  un envelliment actiu, 
participatiu i autònom. Tal i com va explicar 
Josep Quitet, president de la Creu Roja a la 
demarcació de Barcelona, “es vol ser cada 
cop més a prop de les persones grans per 
evitar el seu aïllament, per detectar les 
necessitats emergents i per fer que tinguin 
més ajuda i acompanyament.”Segons va 
explicar Quitet, no és un programa nou sinó 
que “hem ajuntat totes les accions que Creu 
Roja destina al col·lectiu de gent gran, amb 
la incorporació de les noves tecnologies i 
sumant la complicitat de nous voluntaris”. 
En aquest sentit, l’alcalde Joan Castaño en 
nom de tots els alcaldes del Baix Montseny, 
va agrair “la força de l’Assamblea local de 
Creu Roja, i als seus voluntaris, sempre tan 
actius i generosos donant el seu temps a 
qui més ho necessita” i a més de sumar-se 
a aquest programa, ha fet una crida a la soci-
etat civil de cara a incrementar el voluntariat 
per tirar endavant VBellesa Activa. A l’acte de 
presentació també hi va assistir la regidora de 
Comunitat, Magalí Miracle, diferents alcaldes 
del Baix Montseny, representants de diferents 
entitats socials, de la Policia local i de Mossos 
d’Esquadra, a més de molt voluntariat de Creu 
Roja dels diversos pobles. 

Conveni per impul-
sar la participació de 
les persones grans
L’Ajuntament de Sant Celoni, l’Associació de 
Gent Gran de l’Esplai i l’Obra Social “la Cai-
xa” han signat un conveni de col·laboració 
per posar en marxa el programa Gent 3.0. Es 
tracta d’una nova línia d’actuació de l’Obra 
Social per fomentar la participació de les per-
sones grans, donar valor a la seva experiència 
a través del voluntariat i situar-los com a pro-
tagonistes a partir d’activitats tecnològiques, 
de promoció de la salut i voluntàries que es 
duran a terme a l’Esplai. 

Els projectes de participació social i voluntari-
at s’estructuren en quatre blocs:

• Històries de Vida: activitat per aprendre a 
utilitzar des del teclat i el ratolí, fi ns a pro-
grames d’edició de fotos i vídeos.

• Activa La Ment: és una plataforma virtual 
perquè la gent gran posi en forma la ment 
d’una manera entretinguda, al mateix 
temps que potencia la seva autonomia per-
sonal. 

• Grans Lectors: participació dels voluntaris en 
tertúlies al voltant de la lectura d’un llibre, 
que ells mateixos triaran i dinamitzaran. 

• Acció local: projecte de voluntariat en col-
laboració amb entitats, associacions o insti-
tucions per aconseguir un compromís actiu 
de la gent gran amb el municipi

Creix l’ús del servei 
de teleassistència
Durant els darrers anys la demanda de tele-
assistències ha experimentat un creixement 
important:  l’any 2010 n’hi havia 86 d’actives 
i el 2011 ja en són 127. El servei municipal 
de teleassistència permet una resposta àgil 
davant possibles incidències que puguin patir 
persones grans o amb situació de dependèn-
cia, que passen espais de la jornada sense 
companyia directa a domicili. Les persones 
que desitgin disposar d’aquesta prestació es 
poden adreçar a l’Ajuntament: Comunitat 
(plaça Josep Alfaras,6  telèfon 93 864 12 12, 
de 9 a 14 h). 

La celonina Pepita 
Vidal compleix 
100 anys!
Pepita Vidal, fi lla de Sant Celoni i actualment 
resident a Santa Maria de Palautordera ha 
complert 100 anys. El dia del seu aniversari, el 
14 d’abril, l’alcalde Joan Castaño i la regidora 
de Comunitat, Magalí Miracle, van anar a por-
tar-li un ram a casa de la seva fi lla a Palau, on 
li havien preparat una petita celebració amb 
familiars i amics. Fa molts anys, aquesta celo-
nina centenària regentava amb el seu marit la 
botiga de l’Estrella, a la plaça del Bestiar, nú-
mero 16, on inicialment venien vi i més tard 
van vendre comestibles i fi ns i tot, els dime-
cres de mercat, servien dinars. 

TU POTS AJUDAR
A FAMILIES DE SANT CELONI AMB DIFICULTATS

RECAPTE D’ALIMENTS

Maig 2012
als supermercats de Sant Celoni

Divendres 18 de 16 a 21h.
Dissabte 19 de 10 a 14 i de 16 a 21h.

OliLlegum Conserves
de peix

Llet

Ens cal:
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Territori

Eliminació i poda 
d’arbrat per part 
d’Endesa a la zona 
del Pertegàs

Instal·lació d’una 
tanca al pont de 
l’escola Pallerola 
Fa unes setmanes s’ha col·locat una tanca a 
un dels extrems del pont d’accés a l’escola 
Pallerola. D’aquesta manera es garanteix un 
pas més segur i s’eviten situacions de risc de 
caiguda.

Durant el mes d’abril l’empresa Endesa ha fet 
tasques de tala i esporga d’arbrat a l’entorn  
de les línies elèctriques que travessen el muni-
cipi amb l’objectiu de prevenir incendis fores-
tals i mantenir les instal·lacions. Aquests tre-
balls, acordats amb l’Ajuntament, han suposat 
eliminar alguns arbres i esporgar-ne d’altres al 
sector del passeig de Francesc Fullà “Xumbo” 
i del Pertegàs. Alguns d’aquests arbres s’ha 
decidit eliminar-los per la impossibilitat de 
poder-los recuperar un cop eliminada la major 
part de la capçada i gran part del tronc prin-
cipal, com ha estat el cas dels arbres del fi nal 
del passeig Francesc Fullà “Xumbo” .

Endreça de 
l’entorn de la plaça 
Cardenal Cisneros
Des de fa unes setmanes, la plaça Cardenal 
Cisneros torna a estar endreçada. L’avís d’un 
veí alertant de l’estat de la plaça a causa de 
l’abandonament de bicicletes i altra ferralla 
va portar a l’Ajuntament a aixecar acta 
d’abandonament d’aquests elements, pas 
previ a la seva retirada. 

En la inspecció efectuada uns dies després, 
es va comprovar que els diferents vehicles 
ja havien estat retirats. Des de l’Ajuntament 
se seguirà atent a aquesta problemàtica i 
s’agraeix la col·laboració ciutadana en el 
manteniment de la via pública.

Manteniment 
de voreres
Entre les diferents intervencions per mantenir 
el bon estat de les voreres, fa uns dies es va 
arranjar la cantonada entre els carrers Lluís 
Companys i Pompeu Fabra, que estava tota 
aixecada per culpa de les arrels dels arbres.

Pas de vianants 
accessible
al Vial paral·lel 
a la C35
Aquest darrer mes d’abril s’ha adaptat el pas 
de vianants al Vial paral·lel a la C35, davant 
de l’Esclat, que connecta amb el pas soterrat. 
Amb aquesta actuació s’aconsegueix un 
itinerari accessible per a la gent que viu a la 
zona de Can Pàmies. 
 

Manteniment 
de la tanca 
al Pertegàs
Dins les tasques habituals de manteniment 
de la via pública, aquestes darreres setmanes 
s’ha oliat tota la tanca de la riera de Pertegàs. 
D’aquesta manera es garanteix la seva 
conservació. 

Reposició de la 
tanca del Sot Gran 
de la Batllòria
El Sot Gran de la Batllòria ha recuperat la 
tanca de protecció caiguda a causa de les 
fortes pluges d’aquest hivern.  Amb aquesta 
actuació s’ha posat una nova tanca més 
consistent.  
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Aprovació inicial de 
l’ordenança de
sorolls i el Mapa 
acústic del municipi
El Ple municipal va aprovar inicialment el 
passat 2 d’abril l’Ordenança reguladora del 
soroll i les vibracions de Sant Celoni i el 
Mapa de capacitat acústica de Sant Celoni 
amb l’objectiu d’adaptar-se a la normativa 
vigent a Catalunya. Pel que fa a l’ordenan-
ça permetrà imposar sancions i establir 
mecanismes d’inspecció i control a les ac-
tivitats susceptibles de superar els sorolls 
permesos, com ara càrrega i descàrrega de 
mercaderies, terrasses, activitats festives 
i altres actes a la via pública, treballs a la 
construcció, entre altres. L’Ordenança es 
complementa amb el Mapa de capacitat 
acústica de Sant Celoni, que defi neix les 
zones de sensibilitat acústica i es determi-
nen els objectius de qualitat i valors límits 
aplicables. En aquesta línia, des de l’Ajunta-
ment s’apunten algunes mesures de millo-
ra com el canvi de paviment, establir més 
zones de circulació a 30 quilòmetres per 
hora i fer controls al parc mòbil, o mo-
dernitzar la maquinària de recollida d’es-
combraries i neteja viària, entre d’altres.

El Bus urbà reajusta els seus horaris com a mesura d’estalvi
Amb la voluntat de 
mantenir el transport 
urbà del municipi, 
reduint a la vegada 
el cost del servei, 
a partir del dia 2 
d’abril han entrat 
en vigor uns nous 
horaris. A Sant 
Celoni s’han reduït 
cinc expedicions 
del bus urbà, tenint 
present les franges 
menys utilitzades. 
A la Batlloria, 
l’empresa Sagalés 
ha deixat d’operar 
i es mantenen les 7 
expedicions diàries 
d’anada i tornada 
d’Hispano Hilarienca. 

Sant Celoni

La Batllòria

De dilluns a divendres Dissabtes, diumenges i festius

La Batllòria 7.45 9.45 11.45 13.45 15.45 17.45 19.45 -

Sant Celoni 7.55 9.55 11.55 13.55 15.55 17.55 19.55 -

 

Sant Celoni - 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

La Batllòria - 8.10 10.10 12.10 14.10 16.10 18.10 20.10

La Batllòria 8.15 18.45

Sant Celoni 8.25 18.55

Sant Celoni 10.05 20.35

La Batllòria 10.15 20.45

Prop de 250 alumnes 
aprendran seguretat 
viària de la mà de la 
Policia local
Del 29 de maig al 8 de juny de juny, prop de 
250 alumnes de les escoles del municipi par-
ticiparan a les jornades d’educació viària que 
es fan en bicicleta pels carrers de la vila o en 
un circuit tancat. Agents de la Policia local 
acompanyaran els alumnes durant el recorre-
gut i els explicaran les normes de circulació 
bàsiques per poder circular amb seguretat.

L’activitat es desenvolupa al matí i en l’horari 
escolar, des de l’entrada a les 9 fi ns les 13 h. 
S’inicia a la mateixa aula de l’escola, on es 
donen els conceptes bàsics per circular amb 
seguretat per la via pública i una vegada al 
carrer, s’ensenya als alumnes a circular se-
gurs respectant les normes de circulació, tant 
els senyals de trànsit (verticals, lluminosos, 
horitzontals...) com els senyals del propi 
agent de circulació.

Revisió de plans de 
Protecció Civil
Sant Celoni disposa actualment de 5 plans 
d’emergència de Protecció Civil Municipal que 
s’actualitzen anualment i es revisen a fons 
cada 4 anys o quan hi ha algun canvi impor-
tant. Es tracta del Pla Bàsic Municipal d’Emer-
gència, el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per 
incendis forestals, per risc químic, per inunda-
cions i per risc sísmic.

El darrer Ple municipal del 2 d’abril va aprovar 
inicialment les revisions del Pla bàsic muni-
cipal, la del  PAM per risc químic i la del PAM 
per risc d’inundacions i anteriorment ja es 
va aprovar la revisió del PAM per incendis i el 
PAM per risc Sísmic. Actualment, l’Ajuntament 
ha iniciat la la redacció d’un nou PAM per risc 
radiològic.

A més, dels plans d’emergència, el municipi 
també disposa d’un pla de prevenció d’in-
cendis i d’evacuació de les urbanitzacions del 
Montnegre: Boscos del Montnegre, Cal Batlle i 
Can Coll, i de la urbanització Royal Park, a La 
Batllòria.
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Promoció econòmica
Curs gratuït per 
aprendre a elaborar 
un Pla d’Empresa
El Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny, Sax Sala, organitza els dies 21 
i 22 de maig un curs gratuït de 8 hores 
per aprendre a elaborar un Pla d’empresa. 
El Pla d’empresa és un document-guia 
on s’exposa el projecte empresarial amb 
l’objectiu d’identifi car, descriure i analitzar 
una oportunitat de negoci i avaluar-ne la seva 
viabilitat. L’horari del curs és de 10 a 14 h i es 
farà al mateix Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny Sax Sala (Montserrat, 28).

Per formalitzar la inscripció us podeu adreçar 
personalment a Sax Sala. Telèfon 93 867 41 75 
o a www.santceloni.cat

Sax Sala organitza 
una jornada d’inici-
ació a l’exportació
L’Ajuntament de Sant Celoni, en col·laboració 
amb l’Associació d’Emprenedors del Baix 
Montseny i ACC10 de la Generalitat, organit-
zen el 29 de maig una jornada d’iniciació a 
l’exportació adreçada a les empreses industri-
als del Baix Montseny que s’estiguin plantejar 
ampliar la seva àrea d’acció a mercats inter-
nacionals.

Durant tot un matí, els experts d’ACC10 po-
saran a l’abast de les empreses la informa-
ció i les eines necessàries per garantir l’èxit 
d’aquest missió. En fi nalitzar la sessió, els 
assistents disposaran d’un full de ruta perso-
nalitzat per iniciar el procés d’internacionalit-
zació amb eines per estudiar els mercats de 
destí i decidir els canals a utilitzar.

El nombre de places està limitat a 20 persones. 
La quota de participació és de 50 euros + IVA, 
que s’han de fer efectius en el moment de for-
malitzar la inscripció a:

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/internacio-
nalitzacio/iniciacio-exportacio/jornades/

La implantació del sistema de qualitat al 
Centre de formació i ocupació Sax Sala es durà 
a terme a través d’una fórmula innovadora 
basada en la formació, amb què cinc alumnes 
aprendran a conèixer les tasques de consultor 
mentre desenvolupen el procés d’implantació 
de la ISO 9001 en aquest equipament 
municipal. El curs, que es va iniciar el mes 
d’abril i s’allargarà fi ns al desembre, permetrà 
als alumnes aconseguir els títols de Tècnic 
de gestió de qualitat emès per l’Ajuntament 
de Sant Celoni i d’Auditor intern, emès 
per Certinorm, l’empresa contractada per 
l’Ajuntament per a l’execució d’aquest projecte.

Pel regidor de Promoció Econòmica, Jaume 
Tardy, “aquesta metodologia assoleix el doble 
objectiu d’implantar el sistema de qualitat 
a Sax Sala i, a la vegada, oferir formació 
com a consultors a un grup de 5 alumnes. 
Confi rmem, així, l’aposta per la formació 
en els diferents àmbits, tot aprofi tant les 
oportunitats que se’ns plantegen.”

Aquesta nova formació se suma als cursos 
adreçats a persones en situació d’atur que, per 
primera vegada, s’han impartit a Sant Celoni 
gràcies a l’homologació del Sax Sala per part 
del Servei d’Ocupació de Catalunya com a 
centre col·laborador per a impartir formació 
ocupacional i que es preveu que augmenti en 
els propers anys.

Sax Sala inicia la implantació del sistema 
de qualitat ISO 9001 a través d’una fór-
mula innovadora basada en la formació

S
u
a

C
a
u
El

29 de
maig

22 de
maig

Ofereixes feina? Busques feina?
L’Ajuntament de Sant Celoni posa a la vostra disposició a Sax Sala el Servei Municipal 
d’Ocupació adreçat a aquelles persones que es troben en procés de recerca de feina i a 
totes aquelles empreses que han de cobrir una vacant. 

El Servei Municipal d’Ocupació us ofereix: 

- Assessorament, orientació i acompanyament en el procés de recerca de feina

- Informació sobre ofertes de treball

- Inscripció a la borsa de treball de la xarxa Xaloc

- Informació sobre formació ocupacional, contínua, reglada i oposicions

- Recerca de candidats per la selecció de personal de la vostra empresa, de forma gratuïta

- Ordinadors per a l’elaboració del currículum, accés a Internet... 

Podeu concertar entrevista a: 
Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny
C/ Montserrat, 28
Tel. 93 867 41 75 orientaciolaboral@santceloni.cat

Animals abandonats 
a Sant Celoni 
Si hi teniu interès adreceu-vos 
a l’àrea d’Espai públic (Tel. 93 864 12 16, 
c/ Bruc, 26 de 8 a 14 h) o a la Centre 
d’acollida Help Guau d’Argentona  
(Tel. 687 69 60 11 - 687 69 60 12 - 
www.helpguau.com) Nom: Noa

Gènere: Femella
Raça: Bull dog 
Edat: Adulta

Nom: Frac
Gènere: Mascle
Raça: Mestís 
Edat: Jove

Nom: Skipi
Gènere: Mascle
Raça: Mestís 
Edat: Adult

Nom: Asia
Gènere: Femella
Raça: Mestissa
Edat: Jove
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El Ple municipal del mes de març va aprovar 
una sèrie de mesures que tenen com a objec-
tiu propiciar l’activitat econòmica de la vila a 
través de la simplifi cació administrativa, tot 
eliminant barreres a la instal·lació de noves 
activitats econòmiques a Sant Celoni. Així, es 
va aprovar inicialment la Modifi cació del pla 
general d’ordenació urbana per a l’adequa-
ció a la Directiva de serveis i una Ordenança 
de simplifi cació d’activitats i de promoció 
econòmica. Aquestes noves normatives de-

roguen les restriccions que existien per a la 
implantació d’activitats econòmiques de caire 
administratiu (gestories, entitats fi nanceres...) 
al centre de la vila, “eliminant les barreres a 
la creació de nous llocs de treball” tal com 
va explicar l’alcalde Joan Castaño. Aquest 
canvi normatiu permetrà dinamitzar el centre 
comercial de la vila, incentivant a l’obertura 
de noves empreses en locals comercials que 
fi ns al moment estaven buits.Així mateix, 
s’han eliminat també limitacions en l’obertura 

de nous comerços al nucli urbà del municipi, 
establint només com a condicionants que 
aquests no provoquin problemes de mobilitat 
i exigint que es mantingui la tipologia edifi -
catòria de cases de poble característica de 
Sant Celoni. A més, en nou pas cap a la sim-
plifi cació administrativa, la reforma permetrà 
que els nous comerços i altres activitats sense 
incidència a l’entorn, puguin iniciar la seva 
activitat el mateix dia de la comunicació a 
l’Ajuntament de la seva obertura.

Tot i la pluja que va fer recollir abans de l’hora 
prevista, l’assistència el 14 d’abril a l’Agro-
mercat va ser molt bona. El públic va poder 
comprar pa, coques i productes de pastisseria, 
embotits i formatges, conserves, vi i cava i fruits 
secs, tot productes agroalimentaris de qualitat 
i de proximitat. En plegar, els productors parti-
cipants es van mostrar satisfets de com havien 
anat les vendes. El taller de varietats antigues 
de l’horta que es va fer al matí va ser molt ben 
acollit pels infants que van aprendre a fer plan-
ter i a reconèixer les llavors dels diferents pro-
ductes d’horta.

El Mercat 
municipal sorteja 
super-compres
A partir del dia 14 de maig i fi ns al 4 d’agost, 
el Mercat municipal sortejarà quinzenalment 
entre la seva clientela, lots de productes 
provinents de cadascuna de les seves 22 
parades. Per participar, cal dipositar un tiquet 
de compra d’alguna de les parades durant el 
període de la promoció, amb indicació del 
nom i telèfon del client, a la bústia del Mercat. 
Que hi hagi sort!

Continuant amb la política d’estalvi energètic i econòmic impulsada per l’Ajuntament, el  mes 
d’abril s’ha iniciat un treball d’anàlisi del consum d’electricitat i de gas dels equipaments munici-
pals amb l’objectiu de reduir-ne el consum i incrementar l’efi ciència. 

A partir de les dades de consum de l’any passat s’han determinat els dotze equipaments amb 
un consum energètic més elevat i per tant prioritaris per portar a terme actuacions de millora 
de la gestió energètica. Aquests dotze equipaments suposen el 75% de l’energia que consumeix 
l’Ajuntament en equipaments municipals.

A partir de l’anàlisi de com, quan i perquè es consumeix energia s’està treballant amb el per-
sonal i les persones usuàries de cada equipament per tal de determinar protocols d’ús ener-
gètic que permetin donar instruccions clares de gestió i assignar responsabilitats sense per-
dre de vista que un equipament municipal ha de proporcionar nivells adequats de confort 
als seus usuaris i usuàries. Amb tot, hi ha petits canvis en la manera quotidiana de treballar 
que sovint no requereixen inversions importants i aporten avantatges ambientals i econòmics. 
Amb aquestes actuacions s’espera arribar a un estalvi que ronda el 8%.

Equipament Consum kWh total 2011 % total Ajuntament

Escola Josep Pallerola 377.945 12,85

Camp Municipal d’Esports 373.845 12,71

Pavelló Municipal d’Esports 273.584 9,30

Complex Esportiu Sot de les Granotes 260.787 8,86

Escola Bressol 242.715 8,25

Edifi ci Ateneu - Centre Municipal 
d’Expressió

157.683 5,36

Casal d’avis 122.101 4,15

Sax Sala Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny

115.237 3,92

CEIP Montnegre 108.735 3,70

Biblioteca l’Escorxador 94.662 3,22

Rectoria Vella 92.431 3,14

L’Ajuntament simplifi ca els tràmits per afavorir 
la instal·lació de noves empreses

Èxit de participa-
ció a l’Agromercat 

El Pla d’estalvi energètic s’estén 
als equipament municipals
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Esports

El Club Atletisme i 
Louise Brown gua-
nyen els 10 km de 
Girona
 Per tercer any consecutiu, l’equip femení 
del Club Atletisme Sant Celoni va aconseguir 
imposar-se en la classifi cació per equips 
dels 10 quilòmetres de Girona organitzats 
per Esports Parra i disputats el 22 d’abril. La 
celonina Louise Brown, una habitual de les 
curses gironines, va aconseguir la victòria per 
quarta vegada (2006, 2007, 2010 i 2012) amb 
un temps de 36:14 per davant de Núria Soler 
del Lloret- La Selva i de la seva companya del 
Sant Celoni, Paula Salgado (39:55), que va 
quedar segona de la seva categoria. En cin-
quena posició i també segona de la seva cate-
goria, va arribar l’altre atleta celonina, Paqui 
Lombardo, en un temps de 41:49, contribuint 
així, juntament amb Anna Sánchez, que va 
aconseguir baixar dels 50 minuts (49:09), a la 
victòria del Club Atletisme Sant Celoni.

D’altra banda, Louise Brown també va acon-
seguir imposar-se a la segona edició de la 
Cursa de Muntanya de Les Pedreres de Girona 
que es va disputar el passat 22 d’abril. 

Les escoles fan atletisme, 
escalada i tir amb arc 

El  Club Petanca 
Les Borrelles aposta 
pels infants! 
El Club Petanca Les Borrelles ha creat una 
escola de petanca per a nens i nenes: Escola 
de petanca Les Torres que actualment comp-
ta amb 16 infants. L’escola està dirigida per 4 
monitors: José Luis Morón, Carlos Angulo, Jor-
di Codina i Florentino Morales, que s’encar-
reguen de la formació dels futurs jugadors de 
petanca. Les classes s’imparteixen els dimarts 
i dijous de 6 a 8 del vespre des de l’abril i fi ns 
al setembre. Del grup actual de nens i nenes, 
gairebé la meitat ja competeixen a la 5ª di-
visió de la Lliga del Montseny. L’objectiu de 
l’escola no és només formar-los com a juga-
dors de petanca, sinó també educar-los en els 
valors esportius i socials que té l’esport. 

Qualsevol nen o nena que hi estigui interessat 
només ha d’anar a les Pistes Municipals del 
club (c/ Minuart, 6, al costat dels Mossos d’Es-
quadra) on l’atendrà algun dels monitors de 
l’escola. L’escola disposa de l’equip necessari 
per començar a practicar aquest esport. Tot-
hom serà ben rebut!

Guillem Danés, 
pòdium en esquí de 
muntanya i en BTT
El jove celoní Guillem Danés va aconseguir la 
medalla de bronze al Campionat català d’es-
quí de muntanya en la seva categoria, que 
es va disputar el passat 8 d’abril a La Molina. 
Guillem Danés va fer un temps d’1 hora 24 
minuts i 45 segons aconseguint la tercera 
posició de la seva categoria. Unes setmanes 
més tard, el 22 d’abril, Danés va aconseguir 
la segona posició a la tercera prova de l’Open 
Giant de Barcelona de BTT a Lliçà d’Amunt. 
El jove celoní va trigar 55’40” en recórrer les 
tres voltes al circuit que havien de fer els ci-
clistes de la categoria cadet i amb aquest bon 
resultat va aconseguir pujar fi ns al segon lloc 
de la classifi cació general.

140 persones a la 
passejada A cent 
cap els cent
Unes 140 persones de Palau Solità i Plega-
mans, Mataró i Sant Celoni van participar 
dimarts 17 d’abril a la passejada dins del 
programa A cent cap els cent, organitzat per la 
Diputació de Barcelona, on Sant Celoni hi està 
adherit des de fa 9 anys.

El punt de trobada va ser al Pavelló d’Esports a 
les 10 del matí. Després d’esmorzar, van pujar 
amb autocars fi ns a Campins on van començar 
la passejada fi ns a l’ermita de Sant Guillem i 
després van baixar fi ns a Sant Celoni seguint el 
GR-5, fi ns arribar a la pista coberta on van fer 
un dinar de germanor seguit de ball. 

Dimecres 11 d’abril, uns 140 alumnes celonins 
van participar a la Pista Municipal d’Atletisme 
a una matinal d’atletisme per a alumnes de 
4rt de primària de les escoles adherides al Pla 
Català de l’Esport a l’Escola (Cor de Maria, 
Pallerola, Montnegre i La Tordera).  Els esco-
lars van participar a les diverses proves de 
velocitat, llançament, salt i relleus. Els mesos 
de febrer i març, durant 8 matins, els alumnes 
de 6è de primària de les escoles Pallerola, La 
Tordera, Montnegre, La Salle i Cor de Maria 
van participar en una jornada poliesportiva al 
Centre Municipal d’Esports Sot de les Grano-
tes per fer escalada en el rocòdrom i practicar 
tir amb arc. Aquestes activitats esportives les 

organitza l’Ajuntament de Sant Celoni amb la 
col·laboració de les entitats locals dedicades a 
aquests esports.

Servei de 
fisioteràpia 

sessions de 
30 i 60’
25% 

descompte

L’ACTIVITAT 
FÍSICA AL

MILLOR 
PREU!! 1€jocssortide

sactivitatstttttttttiiiiiiiii ttttesport

ampusCestiu 2012nens / nenes3-14 anys
es ortiu
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Habitatge

Trasllat de l’Ofi cina d’Habitatge
A partir d’ara a l’Edifi ci Bruc (c/ Bruc, 26)
Tel. 93 864 12 15 / 93 864 12 10 
www.santceloni.cat/habitage
habitatge@santceloni.cat

Horari d’atenció al públic: dilluns, 
dimecres i divendres de 10 a 13 h;        
dimarts i dijous de 17 a 19 h

ATENCIÓ

L’Ofi cina d’Habitatge del Baix Montseny va 
ser escollida per la Diputació de Barcelona 
per donar a conèixer la seva experiència en 
el col·loqui “Parlem de.. territori” que va tenir 
lloc el 29 de març. L’Ofi cina d’Habitatge del 
Baix Montseny va explicar la seva experiència 
en mancomunar els serveis i  les actuaci-
ons pioneres en polítiques d’habitatge que 
s’han dut a terme (reglament d’habitatges 
desocupats, registre propi de sol·licitants 
d’habitatge protegit, programa d’arranjament 
d’habitatges per a habitabilitat funcional, 
servei Ofi deute...). Al costat de l’Ofi cina del 
Baix Montseny també es van poder sentir  les 
experiències de les ofi cines de Badalona i del 
Moianès.

Nou servei d’assessorament i mediació per evitar 
desnonaments al Baix Montseny

Adhesió a la Xarxa de Ser-
veis Locals d’Habitatge 

L’Ajuntament de Sant Celoni s’ha adherit a 
la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge per 
aprovació de la Junta de Govern Local de 12 
d’abril. La Xarxa està formada per municipis, 
empreses municipals i altres ens locals que 
presten serveis d’habitatge a la província 
de Barcelona. És un espai de trobada, 
intercanvi de coneixement i experiències 
dels ens locals i la Diputació de Barcelona 
amb l’objectiu de fomentar el treball conjunt, 
la coordinació entre les administracions i la 
generació d’instruments que serveixen per 
gestionar les polítiques d’habitatge. A partir 
d’ara, l’Ofi cina Local d’Habitatge tindrà accés 
a tots els serveis de la Xarxa: la comunitat 
virtual, les novetats normatives, els Espais 
d’experiències, activitats formatives, suport 
tècnic i jurídic i tots aquells productes que es 
promoguin a cada moment.

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Sant Celoni van signar el passat 29 de març el 
conveni de col·laboració per tal d’estendre el 
servei Ofi deute a Sant Celoni i a tot el Baix 
Montseny a través de l’Ofi cina d’Habitatge. 
El servei Ofi deute és un servei d’informació, 
assessorament i mediació de la Generalitat 
adreçat a les famílies que no poden fer front 
al pagament dels préstecs hipotecaris per tal 
d’evitar la pèrdua de la residència habitual 
causat per l’impagament de les quotes. 
L’Ofi cina d’Habitatge del Baix Montseny és 
la segona ofi cina, després de la de Reus, 
on s’ha estès la prestació d’aquest servei. 
Ofi deute s’ofereix com a mediador entre la 
família i l’entitat fi nancera, per intentar trobar 
l’estratègia més vàlida per fer front al deute i 
evitar el desnonament.

Poden ser usuaris del servei Ofi deute els 
propietaris d’un únic habitatge que l’utilitzen 
com a habitatge principal i que no poden 
fer front a les quotes del préstec hipotecari 
obtingut per comprar-lo.

Quins passos cal seguir
• En el moment en què es preveuen els 

problemes per fer front a les quotes del 
préstec, cal parlar amb l’entitat fi nancera 
(EEFF) per tal de negociar possibles 
solucions.

• En cas de resposta negativa o de difícil 
compliment dels pactes proposats, es 
propietaris es poden adreçar al servei 
Ofi deute de l’Ofi cina d’Habitatge 
(C/Bruc, 26 de Sant Celoni) per a què s’analitzi 
el cas i facin de mediadors amb l’entitat 
fi nancera. (Cita prèvia al 93 864 12 15 o 
habitatge@santceloni.cat ) 

Més de 20 representants 
d’entitats fi nanceres, socials 
i polítiques participen a una 
sessió informativa 
Més de 20 persones entre directors d’entitats 
fi nanceres que representaven 8 sucursals del 
municipi, representants d’entitats socials i els 
quatre grups polítics municipals van participar 
dijous 19 d’abril a la Rectoria Vella a una 
sessió informativa sobre el servei Ofi deute 
que des de fa unes setmanes ofereix l’Ofi cina 
Local d’Habitatge. D’aquesta manera, segons 
va explicar l’alcalde Joan Castaño, “es respon 
a la petició del Ple de l’Ajuntament de Sant 
Celoni que en data 22.12.10 va prendre per 
unanimitat, un acord pel dret a l’habitatge 
enfront els llançaments del domicili de veïns 
i veïnes de Sant Celoni i de la Batllòria, 
fomentant l’adopció de diferents mesures 
per combatre les conseqüències socials dels 
desnonaments”. En aquesta línia, a la reunió 
es van exposar actuacions possibles per a 
evitar execucions hipotecàries i es va obrir 
la porta a un espai de diàleg per a facilitar 
la consecució d’acords en els casos que es 
presentin al municipi.

L’Ofi cina d’Habitatge del Baix Montseny 
explica la seva experiència
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Espai públicEspai Obert

Famílies de l’Intitut-escola 
La Tordera fan neteja a les 
Llobateres
Un grup de famílies de l’Institut-escola La 
Tordera, convocades per la Comissió Escola 
Verda del centre, es van reunir el 14 d’abril 
per fer neteja al riu Tordera, al seu pas per les 
Llobateres. Van ser una trentena de persones, 
entre petits i grans, que en un tram de 500 
metres van treure tot tipus de deixalles, des de 
rodes de camió i para-xocs fi ns a bombetes, 
bosses de plàstic i altres residus domèstics. Des 
de la Comissió Escola Verda esperen repetir 
l’activitat l’any que ve en un altre tram de La 
Tordera, en aquesta ocasió en terme de Santa 
Maria de Palautordera.

Alumnes de l’Institut visitaran 
Mauthausen els dies 11, 12 i 
13 de maig
L’Institut Baix Montseny de Sant Celoni  
col·labora des de fa molts anys amb l’Amical  
de Mauthausen i altres camps i de totes 
les víctimes del nazisme, i aquest curs ha 
estat escollit, d’entre molts centres de tot 
l’Estat espanyol, per fer el viatge anual a 
Mauthausen. Els dies 11, 12 i 13 de maig, 5 
alumnes de primer de Batxillerat d’Història 
del Món Contemporani  i una professora 
viatjaran a Àustria. El viatge està totalment 
subvencionat però l’alumnat  escollit ha de 
treballar   abans, assistint  a actes relacionats 
amb l’Holocaust com els que es van celebrar 
el dia 25 de gener a Barcelona i  preparant 
alguns dels actes que es faran durant aquests 
tres dies. A la tornada, hauran de fer una 
memòria  del viatge  i sobretot fer difusió del 
que han vist, viscut i après. Cal tenir present 
que l’objectiu  del viatge és fer conèixer 
als joves els crims perpetrats pel règim nazi 
perquè no es tornin a repetir mai més.

Distinció de qualitat a la per-
ruqueria Morella estilistes i la 
barberia Morella
La perruqueria Morella estilistes i la barberia 
Morella de Sant Celoni han rebut la Q de 
qualitat i l’estrella The global salon atorgats 
per thQhair, la guia de qualitat de la 
perruqueria.  Dissabte 21 d’abril va tenir 
lloc l’acte de lliurament d’aquests distintius 
als dos establiments. La Q de qualitat és un 
reconeixement al rigor i a la qualitat de la 
feina feta a la perruqueria i barberia durant 
tota la seva trajectòria. L’acte de lliurament 
dels reconeixements va comptar amb la 
presència de l’alcalde de Sant Celoni, Joan 
Castaño que va ser l’encarregat de donar la 
placa distintiva, d’Albert Santromà, cap de 
vendes de Revlon  professional, patrocinador 
ofi cial de theQhair i de Josep Maria Figuera 
i Albert Catalán, director i co-director de la 
guia-marca The Qhair. A més, l’acte  també 
era obert a tots els clients i clientes de les 
perruqueries. 

 

Alumnes del Centre Cívic les 
Casetes de la Batllòria visi-
ten una fi ra internacional de 
patchwork a Sitges 
Les alumnes de patchwork del Centre Cívic les 
Casetes de la Batllòria van organitzar a mitjans 
de març una excursió a Sitges per assistir a una 
fi ra internacional de patchwork.  La sortida es 
va ampliar amb l’assistència de les alumnes de 
gimnàstica, altres senyores de la Batllòria, de 
Sant Celoni i de Santa Maria de Palautordera 
que van gaudir plegades d’un dia “excel·lent”.

La valoració va ser tan positiva que ja han 
previst anar a visitar la fi ra de patchwork que 
es farà el mes de setembre a Sant Feliu de 
Guíxols. Les persones interessades cal que 
es posin en contacte amb el Centre Cívic Les 
Casetes al 93 847 01 59.

La geganta Maria del Puig fa 
la Marató de Barcelona en 4 
hores i 50 minuts
La Colla de Geganters de Sant Celoni ha 
tornat a fer història: la geganta Maria del 
Puig s’ha convertit en la primera no humana 
de tota la història en córrer la Marató de 
Barcelona i ho va fer amb un temps de 4 
hores i 50 minuts. Una trentena de membres 
de la Colla de Geganters repartits en 4 grups 
es van anar rellevant per assolir la fi ta el passat 
25 de març. Tal i com va explicar el president 
de la Colla, Jordi Deumal, la satisfacció entre 
els integrants de la colla “és enorme i, malgrat 
el cansament, l’arribada a meta va ser eufòrica 
i emotiva, acompanyada pels ànims que vam 
rebre en tot moment dels atletes i del públic”.  
De cara a l’any vinent, que els gegants Martí i 
Maria del Puig compleixen 50 anys, la Colla de 
Geganters de Sant Celoni ja està pensant amb 
alguna sorpresa... 

Marc Rodellas, encarregat 
d’elaborar el pastís de Sant 
Jordi per la Generalitat 
El pastisser celoní  Marc Rodellas va ser escollit 
pel Gremi de Pastissers de Barcelona per 
elaborar el pastís que cada any s’ofereix com 
a obsequi per Sant Jordi a la Generalitat de 
Catalunya. El pastís, que com marca la tradició 
havia de ser una creació única,  era de pa de 
pessic de color vermell, amb musselina de 
préssec i mantega que, al tallar-se, deixava 
veure la senyera. A sobre el pastís hi havia 
la creu de Sant Jordi acompanyada d’una 
piruleta en forma de rosa. 
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Sant Celoni 
se suma a la 
lluita pel dret a 
l’habitatge

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i 
l’Habitatge (PAH) del Baix Montseny neix amb 
l’objectiu ser un punt de trobada, ajuda mútua 
i acció de totes aquelles persones que estan a 
punt de perdre el seu habitatge i de persones 
sensibilitzades amb aquest problema, amb ganes 
de denunciar aquesta situació i lluitar per un 
sistema més just.

Davant la constatació que el marc legal actual està 
dissenyat per garantir que els bancs cobrin els seus 
deutes mentre deixen desprotegides les persones 
hipotecades que, per motius com l’atur o la pujada 

de les quotes, no poder fer front a les lletres, 
hem decidit organitzar-nos i actuar, com des de 
l’any 2009 s’està fent a Barcelona i a molts altres 
municipis catalans. 

La intenció de la PAH, que es reuneix un divendres, 
sí, un divendres, no, a les 19.00 hores a la plaça 
de la Vila, és contactar amb afectats tant de Sant 
Celoni com de les poblacions dels voltants, abans 
que el banc faci l’execució hipotecària, i intentar 
negociar solucions raonades, que passarien per la 
dació en pagament –és a dir, que un cop entregat 
el pis, el deute quedi eixugat- i el lloguer social 
(que els afectats pugin seguir vivint al seu pis, ara 
propietat del banc, pagant un lloguer assumible). 
En el cas que les entitats bancàries es neguin a 
arribar a aquestes solucions, la intenció de la PAH 
és intentar evitar físicament els desnonaments 

amb pressió social, concentrant-nos a la porta de 
l’habitatge en qüestió i impedint que la policia 
executi el desnonament.

Sabem que la lluita és difícil, però considerem que 
l’habitatge és un dret bàsic i creiem intolerable 
que milers de persones a tot el país estiguin a 
punt de ser desnonades i, ja sense casa, segueixin 
arrossegant un deute de per vida. Per això ens 
agradaria comptar amb la participació de tothom, 
ja que no es tracta d’un problema de tota la 
societat.

Pròxima trobada: divendres 25 de maig, 19 h, 
plaça de la Vila de Sant Celoni.

Contacte: pah.baixmontseny@gmail.com

[Espai cedit per la CUP a la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca i l’Habitatge]

Partits polítics

El malson de les 
participacions 
preferents i deute 
subordinada en 
bancs i caixes 
d’estalvis

Hi havia una vegada, 52 bancs i caixes que per a superar els seus 
problemes de capitalització, han comercialitzat 17.000 milions 
d’euros (4.800 solament de La Caixa) a aproximadament un 
milió de persones, en la seva majoria jubilats, en productes tòxics 
com les Participacions Preferents i Deuta Subordinat; que, pel 
seu caràcter híbrid (computen com recursos propis de l’entitat), 
afavorin el balanç de les entitats. 
Aquest estalvi que hauria de servir per a sortir de la crisi invertint 
en sectors productius adequats, s’està utilitzant per a salvar 
els balanços d’unes entitats fi nanceres que han utilitzat tota 
classe d’enganys per a col·locar aquests productes nocius 
indiscriminadament. 
El que les entitats no han informat a l’usuari és que aquests 
productes tòxics NO ESTAN COBERTS PEL FONS DE GARANTIA 

DE DEPOSITS NI EL D’INVERSORS, el que signifi ca que en cas de 
dissolució de l’entitat que ens ho ha venut, difícilment podrem 
recuperar l’estalvi. 
La P. Preferents i Deuta S. Es considera un producte “complex” 
segons l’Art. 79,8 de la Llei del Mercat de Valors, per la qual 
cosa Bancs i Caixes abans de col·locar aquests productes, han 
de fer un test de conveniència al consumidor (normativa MIFID) 
per a conèixer els seus coneixements i experiència en l’àmbit 
d’inversió per a conèixer si el producte és adequat a les seves 
característiques. En cas de no ser adequat a les característiques de 
l’estalviador, el banc ha d’advertir-lo expressament al client. 
No solament han ignorat l’obligació de fer el test, sinó que 
incomplien les mínimes exigències d’oferir informació precisa 
i sufi cient. Han col·locat les P. Preferents i D.S. dient que 
es tractaven de “dipòsits” o “renda fi xa” segura amb la 
disponibilitat de retirar-los en qualsevol moment. Alguns bancs, 
han proposat el bescanvi de les P.Preferents (que han tancat el 
seu mercat) per Deuta Subordinat com en el cas de La Caixa, el 
que signifi ca que per a recuperar el capital total sense perdre 
diners en el mercat secundari, els estalviadors han d’esperar fi ns al 
2022…. Tot un frau atès que els usuaris buscaven productes com 
dipòsits. Ens trobem amb un producte variable en el qual podem 
perdre part o la totalitat dels estalvis quan el que es buscava era 
seguretat. 

La majoria de P. Preferents tenen caràcter perpetu, el que signifi ca 
que els estalvis invertits en aquest producte no es pot recuperar.
Per si no n’hi ha prou amb tot això, en el nou contracte que ens 
hem vist obligats a signar com excanvi de les P. Preferents, fi gura 
el test de conveniència, autocontestat per la mateixa entitat 
fi nançera.

Davant aquesta situació, i sent que la forma de vendre aquests 
productes ha estat totalment deshonesta, ometent informació a 
més d’un milió de persones, creiem que cal que aquestes entitats 
tornin tots els estalvis a les persones afectades. I no d’aquí a 10 
anys, ni d’aquí a 5 anys, és ara que necessitem aquests estalvis.

No pot ser que una situació com aquest corralito, quedi impune a 
la nostra societat ....
El grup Municipal de ICV dona suport a La Alma Social que 
demana a La Caixa i els bancs que es tornin íntegrament aquests 
estalvis.

ICV.Sant Celoni-La Batllòria.
icvsantceloni@ymail.com

Les valoracions 
de CiU sobre el 
pressupost de 
l’ajuntament 2012

Donat que en el primer mig any de 
govern socialista ja va voler gastar-
se 637.000 euros dels estalvis no 
pressupostats, que es van apujar 3 

impostos i 2 taxes i es van eliminar les bonifi cacions en l’IAE, el 
passat mes de desembre vam oferir a la resta de grups un Pacte 
de Vila, un procés d’anàlisi i refl exió del pressupost municipal 
per garantir-ne la seva pervivència. Cinc mesos més tard, 
podem fer-ne aquest balanç:

Estem satisfets 

1. Perquè fi nalment ens hem assegut tots els grups a parlar-ne 
i hem realitzat un dotzena de trobades on s’han debatut 
moltes qüestions.

No estem satisfets 

1. Perquè el procés no ha inclòs la planifi cació a 4 anys vista i 
hem evidenciat que l’equip de govern no té pla ni horitzó i, 
per tant, no ens garanteix el futur col·lectiu. Tampoc té cap 
projecte per generar activitat ni llocs de treball.

2. Perquè la nostra demanda insistent de participació de la 
ciutadania, no hi ha hagut manera d’aconseguir que passés 
d’una trobada amb algunes entitats que van poder-hi 
col·laborar una sola sessió.

Seguirem insistint en

1. Sostenibilitat econòmica per ser solvents en el temps: 
control del pressupost incloent uns ingressos realistes i unes 
despeses ben prioritzades i planifi cades.

2. La imprescindible planifi cació a llarg termini, seguirem 
reclamant el Pla general (POUM) que determini què 
necessitem i com ho farem en la propera dècada.

3. La continuació de la política d’austeritat en les partides dels 
càrrecs electes i protocol que va implantar el govern de 
CiU, rebaixant un 44% els sous i un 85 i 87% les partides 
de transports i àpats i la de telèfon respectivament (que va 
suposar un estalvi de prop de 500.000 euros).

4. Inversió en els joves: la preservació del model 3-16 
d’educació que vam iniciar fa un parell d’anys i l’impuls de la 
formació professional.

5. La combinació de les polítiques de promoció econòmica i 
ocupació (que vam iniciar al Sax Sala ara fa 3 anys) amb el 
suport a les persones que més ho necessiten.

6. El seguiment del projecte del Museu del Bosc com a 
catalitzador d’un nou marc productiu al Baix Montseny.

7. Les polítiques de mancomunació de serveis amb la resta de 
municipis del Baix Montseny per optimitzar al màxim els 
recursos.

Ara només cal veure si realment el Pacte de Vila és un pacte 
entre tots -malgrat quedar-se al principi del camí- o bé hi haurà 
negociacions furtives bilaterals com passa habitualment.

Estem a la teva disposició a ciu@santceloni.info 
o el telèfon 649282833!

Grup Municipal de CiU

Estalviar vol dir 
invertir millor la 
despesa 
En aquests temps, en què 
el descens d’ingressos ens 
obliga a replantejar-nos totes 

les despeses, no podem renunciar a la cultura. 
No la podem deixar de banda. La Cultura és un 
element identitari, un banc d’idees, un motor 
econòmic... Per això no podem pensar en la 
Cultura com un luxe reservat a uns pocs. 

En entrar al govern ens hem vist en la necessitat 
de replantejar-nos tot un seguit de despeses 
i, entre elles, els 10.000 euros que, en un sol 

dia, es gastava en el lloguer de carpes per a la 
Mostra d’Entitats. I ho hem fet des del diàleg, el 
consens i la implicació de les mateixes entitats, 
perquè entenem que formen un rol clau en la 
vida de la nostra vila. 

Així, des d’aquesta línia de treball, encetem 
dissabte 5 de maig una nova iniciativa: 
“Dissabtes actius”. Un projecte amb què totes 
les tardes de dissabte de maig i juny podrem 
gaudir d’activitats a la vila. 

I ho fem amb un triple objectiu: la dinamització 
cultural del municipi, apostant per la cultura tot 
i el descens dels recursos, la dinamització social, 

amb la implicació de les associacions i entitats 
del municipi, i la dinamització econòmica, 
perquè en aquests moments més que mai hem 
d’impulsar activitats que facin veure Sant Celoni 
com un poble dinàmic, fent-lo atractiu a les 
persones que ens visiten, de la comarca o fora 
d’ella, així com per als celonins i celonines. 

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat
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CASAS - 93 867 57 88
CHANUT - 93 867 18 03
DRAPER - 93 867 03 74
MAS - 93 848 40 76
SANCHO - 93 867 01 67
VIGAS-CARDONA - 93 867 06 48

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

TAXI
SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h

maig Taxi 
guàrdia 

Taxi 
retén 

7 - 13 L7 L1

14 - 20 L1 L2

21 - 27 L2 L3

19 - 25 L3 L4

28 maig - 3 juny L4 L5

juny

4 - 10 L4 L5

11 - 17 L5 L6

18 - 24 L6 L7
25 juny - 1 juliol L7 L1

RECTORIA VELLA
Del 12 de maig 
al 17 de juny
Sandro Bedini. 
Pintura

Inauguració: 
Dissabte 12 de maig 
a les 7 del vespre

Horari: 
de dijous a dissabte, de 17 a 20 h
diumenges i festius, d’11.30 a 13.30 h
i de 17 a 20 h

CAN RAMIS
Del 20 d’abril al 13 de maig
XVII Concurs Sant Jordi 
de fotografi a

Del 19 de maig al 10 de juny
Teresa Romanillos: fotografi a
Sergi Gómez: ceràmica

Horari: 
dimarts, divendres i dissabtes d’11 a 2/4 
de 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre.
Diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 del 
migdia i de 6 a 8 del vespre.

Del 21 al 31 de maig, 
inscripcions a la Copa de 
futbol sala de Sant Celoni
Del 21 al 31 de maig tindran lloc a la Rectoria Vella 
les inscripcions a la 31ena edició de la Copa Futbol 
sala organitzada per l’Ajuntament de Sant Celoni que 
es jugarà del 18 de juny al 19 de juliol. El torneig es 
jugarà entre les 3 pistes del Camp Municipal d’Esports 
i al Pavelló Municipal de dilluns a dijous entre les 8 del 
vespre i les 12 de la nit, i consta de 2 fases:

La primera del 18 de juny al 13 de juliol els equips es 
dividiran en grups que jugaran en sistema de lligueta. 

La segona fase es disputarà del 16 al 19 de juliol entre 
els 16 millors equips de la primera fase en sistema 
d’eliminatòria. 

Paral·lelament es disputarà la III Copa futbol sala Sant 
Celoni per categories infantil i cadets (de 12 a 16 anys). 
El sistema de competició i horaris està lligat als equips 
inscrits en cada categoria.

Tercera Fira de Música Sound Celoni
Inscripcions de l’1 de maig al 15 de juny 

La tercera edició de la Fira de música al carrer organitzada 
per l’entitat Sound Celoni amb la col·laboració de 
l’Ajuntament prevista pel dissabte 7 de juliol obre el període 
d’inscripcions. De l’1 de maig al 15 de juny tots els grups 
de música que ho desitgin es poden apuntar al Centre 
Municipal d’Expressió (de dilluns a dijous de 5 a 8 de la 
tarda) o per correu electrònic a soundceloni@gmail.com.

A la Sound Celoni hi ha lloc per tot tipus de música i 
sense límit d’edats. Si bé es donarà preferencia als grups 
amateurs locals i del Baix Montseny, també s’hi poden 
inscriure grups d’altres municipis. La fi ra es posarà en 
marxa a les 5 de la tarda de dissabte 7 de juliol a la zona 
de vianants del centre de Sant Celoni. Els participants 
es distribuiran en diferents espais i horari per tal de no 
interferir en cap moment amb altres actuacions.

Divendres, 11 de maig
Marató d’espíning

 A les 5 de la tarda
 Al CME Sot de les Granotes

Petita hora del Conte: Els sons de l’Univers
A càrrec de l’Alquímia sonora

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

Hora del Conte a la Batllòria:
Xim, pam, pum, sons
a càrrec d’Elisabeth Ulibarri

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

Dissabte, 12 de maig

I Festival de Poesia de Sant Celoni
 A les 4 de la tarda
 A la Sala Bernat Martorell de Can Ramis

Coordinació: Pau Gener

Teatre: 3*1 Pinter. Una escena/tres 
versions, a càrrec de TrocaTeatre
Programació A l’Ateneu

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

Preu: 8 euros

Diumenge, 13 de maig

Teatre: 3*1 Pinter. Una escena/tres 
versions, a càrrec de TrocaTeatre
Programació A l’Ateneu

 A les 6 d ela tarda 
 A la Sala petita de l’Ateneu

Preu: 8 euros

Ball a l’Ateneu amb Esquitx
 A les 6 de la tarda 
 A la Sala gran de l’Ateneu

Organitza: Esplai de Gent Gran i Ajuntament 
de Sant Celoni
Preu: 4 euros

Divendres, 18 de maig

Tast de Lletres amb Teresa Borotau 
 A les 8 del vespre
 A la Sala Bernat Martorell de Can Ramis

Presentació del llibre “Podran arranar, però 
no desarrelar”. Vida de Mossèn Pere Ribot

 A 2/4 de 9 del vespre
 A la Sala petita de l’Ateneu

Organitza: Llibreria Alguer Set i Òmnium 
Cultural

Màgia: Vintage, amb Cia. Mag Edgard
 A les 9 del vespre 
 A la Sala gran de l’Ateneu

Preu: 9 euros

Dissabte, 19 de maig

Tarda d’activitats a la plaça de la Vila
Mostra d’entitats 2012

 A partir de les 4 de la tarda 
 A la Plaça de la Vila

Conferència col·loqui 
sobre donació d’òrgans

 A 2/4 de 6 de la tarda 
 A la Sala Bernat Martorell de Can Ramis

Organitza: Club de trasplantats hepàtics de 
Catalunya

Sortida al TNC a veure Agost
 A les 8 del vespre 

Incripció prèvia al Centre Municipal d’Expressió
Preu: 29 euros (entrada + autocar)

Diumenge, 20 de maig

Ball a l’Ateneu, a càrrec de Moncayo Music
 A les 6 de la tarda
 A la Sala gran de l’Ateneu

Organitza: Esplai de Gent Gran i Ajuntament 
de Sant Celoni
Preu: 4 euros

Divendres, 25 de maig

Donació de sang
 De 5 a 9 del vespre
 A Can Ramis

Organitza: Asssociació de Donants 
de Sang del Vallès Or.

Hora del conte: “L’arbre al qual en comptes 
de cireres li creixien contes”
A càrrec de Raquel de Manuel

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

Teatre: “Florido pensil, el retorn...”, 
a càrrec de Tramoia
Programació a l’Ateneu

 A les 10 del vespre
 A la Sala gran de l’Ateneu

Preu: 8 euros

Dissabte, 26 de maig

Visita al Museu Molí Paperer de Capellades 
i Parc Prehistòric
Sortides culturals 2012

 A les 9 del matí 
 A la plaça Comte del Montseny

Inscripció a la Rectoria Vella

Donació de sang
 De 10 a 12 del migdia i de 5 a 9 del vespre
 A Can Ramis

Organitza: Associació de Donants 
de Sang del Vallès Or.

Tarda d’activitats a la plaça de la Vila
Mostra d’entitats 2012

 A partir de les 4 de la tarda
 A la plaça de la Vila

Concert A l’olivera 
 A les 7 de la tarda 
 A la Sala petita de l’Ateneu

Teatre: “Florido pensil, el retorn...”, 
a càrrec de Tramoia
Programació A l’Ateneu

 A les 10 del vespre
 A la Sala gran de l’Ateneu

Preu: 8 euros

Diumenge, 27 de maig

Cinema a l’Ateneu “Los Falsifi cadores”, 
d’Stefan Ruzowitzky

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

Dissabte, 2 de juny

Concert A l’olivera
 A les 7 de la tarda
 A la Sala petita de l’Ateneu

4t Festival de les Veus
 A les 9 del vespre
 Als Jardins de la Rectoria Vella

Organitza: Centre Artístic de la Veu INTUÏT

Diumenge, 3 de juny

Ball a l’Ateneu, a càrrec de Cris i Xavi
 A les 6 de la tarda
 A la Sala gran de l’Ateneu

Organitza: Esplai de Gent Gran i Ajuntament 
de Sant Celoni
Preu: 4 euros

Dissabte, 9 de juny

Tarda d’activitats a la plaça de la Vila
Mostra d’entitats 2012

 A partir de les 4 de la tarda
 A la plaça de la Vila

Concert A l’olivera
 A les 7 de la tarda
 A la Sala petita de l’Ateneu

Teatre “Primera plana” amb Rebrot Teatre
Programació A l’Ateneu

 A les 10 del vespre
 A la Sala gran de l’Ateneu

Preu: 8 euros

Diumenge, 10 de juny

Teatre “Primera plana” amb Rebrot Teatre
Programació A l’Ateneu

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

Preu: 8 euros
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