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Les festes de Carnaval aquest 2012 ens han
deixat un bon record, amb els carrers engalonats amb els mantons, el cercavila, la plaça
de la Vila plena de gom a gom... i, com no, els
dimonis fent com sempre de les seves.

Sant Celoni guanya un
aparcament per a 193
vehicles als terrenys
de La Forestal

Però aquest any, hem comptat amb la presència d’uns convidats molt especials. La família
d’en Santi Santamaria ens ha acompanyat
com a convidat d’honor en la ballada de
Gitanes, ara que tot just fa un any que el nostre
cuiner més internacional ens ha deixat. Tot i
així, el seu record perdura, ben viu.
Pel que fa a l’activitat del consistori, els grups
municipals continuen la negociació per a
l’aprovació dels pressupostos de 2012. Un
procés en què tots els grups hauran de fer un
esforç per arribar a l’acord: només apostant
pel consens l’Ajuntament podrà fer un pas
endavant i, a les portes del segon trimestre de
2012, deixar de treballar amb els pressupostos prorrogats de 2010, amb les dificultats de
gestió que això comporta.

A partir d’aquest mes de març, Sant Celoni guanyarà un nou aparcament als antics terrenys
de La Forestal amb capacitat per a 193 vehicles. L’aparcament es troba en un emplaçament
estratègic per la seva proximitat al centre urbà –a 3 minuts caminant de la plaça de la Vila i a
2 minuts de l’estació de Renfe- i a tocar de la C35. Això fa preveure una baixada en la pressió
d’aparcament en el centre del municipi i la zona de l’estació, especialment pels vehicles que
venen de fora.

No obstant això, l’activitat de l’Ajuntament no
minva. I és així com estem impulsant noves
iniciatives, com ha estat la I Setmana Literària
del Baix Montseny, que ha comptat amb una
molt bona acceptació i amb la participació
activa de ciutadans i ciutadanes de totes les
edats.

Aquest nou espai serà un estímul per al centre comercial urbà del municipi, atès que facilitarà l’aparcament gratuït als compradors d’altres municipis que vulguin gaudir de la varietat
i la qualitat que els comerços de la vila els ofereixen.
Amb l’entrada en funcionament d’aquest aparcament, s’acabarà la fase d’urbanització de
l’àmbit de l’antiga indústria Derivados Forestales de 35 mil metres quadrats delimitat pels
carrers Comerç, Indústria, Vial Paral·lel i Olzinelles que passarà a ús residencial i amb 7 mil
metres quadrats d’equipaments públics que es destinen a l’aparcament. Les obres han suposat l’enderrocament de les instal.lacions i construccions de Derivados Forestales i de les naus
del carrer Indústria. S’ha garantit la descontaminació, al tractar-se de sòl industrial, i s’ha
urbanitzat la perllongació dels carrers Girona, Comerç i Vial Paral.lel a la C35.

Aquest març, a més, us puc anunciar que Sant
Celoni comptarà amb un nou espai d’aparcament als terrenys de l’antiga Forestal. És
així com complim amb el nostre compromís
d’habilitar un gran aparcament gratuït i proper
al centre urbà.

SUMARI

Les 193 noves places gratuïtes suposen un
increment del 51% del total de places en aparcaments municipals a la vila. I ho fem des del
convenciment que la nostra vila necessita una
oferta comercial i de restauració competitiva
i, per aconseguir-ho, hem d’apostar per uns
bons accessos a la vila i aparcament per a la
gent que ens visita.
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L’entrada en funcionament d’un nou tram de Vial paral·lel permetrà un accés més segur, sense
necessitat d’utilitzar la C35 com a línea de connexió per a accedir a locals comercials i industrials, des
del carrer València , passant per les Illes Belles i fins el carrer Dr. Ferran, tenint en compte també que
l’accés a la zona comercial de l’Esclat, des de la C35 direcció Barcelona s’haurà de prendre en el carrer
València i no pas en el carrer Indústria, com fins ara. Es manté el canvi de gir a l’esquerre des de la C35
al carrer Indústria, afavorint la mobilitat del Molí Paperer.
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Més aparcaments públics
Seguint la política d’incrementar l’aparcament, la mobilitat i l’accés al centre de la vila, l’Ajuntament està treballant en diferents iniciatives. Una
d’elles és el nou aparcament que es construirà en el terreny que actualment ocupa el dipòsit d’aigua de la Salle amb una capacitat per a una 90
vehicles. Aquesta obra però va lligada a la construcció d’un dipòsit més petit en aquest terreny que permetrà alliberar sòl per a l’aparcament i una
vegada estigui acabat el dipòsit de Can Sans. De cara a millorar la mobilitat, properament es modificaran les taxes de la zona blava i la primera mitja
hora d’estacionament tindrà un preu simbòlic.

Els establiments de Sant Celoni, hostaleria, comerços, botigues, etc. són molt més que un sector econòmic: generen ocupació, però
també convivència, cohesió i, a més, donen vida als nostres carrers, fan poble.
Per això des de les diferents àrees apostem per programes de suport i activitats de dinamització comercial a l’espai públic. Però, al
mateix temps, no oblidem que necessiten d’infraestructures per al seu desenvolupament.

Jaume Tardy
Regidor de
Promoció Econòmica

En aquest marc se situa el nou aparcament gratuït, amb una capacitat de 193 vehicles. Un nou espai amb què aconseguim
un notable augment del nombre de places en aparcaments públics, que passen de 379 a 572: un increment del 51%. Aquestes
dades inclouen les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda, bus i motos. I tot això a només 3 minuts a peu de
l’Ajuntament, del centre de la vila.
Volem reforçar, així, el teixit comercial i d’oci perquè volem que Sant Celoni sigui un pol d’atracció per als ciutadans i les
ciutadanes dels pobles del nostre entorn i aconseguir, al mateix temps, que més gent de la nostra vila opti per Sant Celoni per fer
les seves compres o gaudir del seu temps d’oci. I aquest nou aparcament hi contribuirà, de ben segur.
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EnTerritori
portada
Prop de 60 sol·licituds pels horts
públics al Molí de les Planes
L’Ajuntament ha rebut prop de 60 sol·licituds
per optar a una parcel·la d’horta pública al
polígon Molí de les Planes, a la zona verda
paral·lela a la Tordera. Després de classificar
i revisar la documentació, l’Ajuntament va
publicar el llistat provisional d’admesos i exclosos el passat 1 de març al Tauler d’anuncis
i al web municipal, i va donar un període de
10 dies hàbils als afectats per presentar allegacions.
El procediment de selecció seguirà el
següent calendari:
- 16 de març: publicació del llistat definitiu
d’admesos i exclosos
- 19 de març a les 12 h a la Sala de Plens:
sorteig i adjudicació
- 26 de març a les 18 h a la Sala d’Actes de
Rectoria Vella: Acte de lliurament de llicències i claus

La urbanització
de Can Coll cedeix
l’espai viari i zones
verdes a l’Ajuntament
La Junta de Compensació de la urbanització
de Can Coll, arran de l’acord pres per
l’Assemblea general ordinària, ha cedit a
l’Ajuntament de Sant Celoni 79.542 metres
quadrats de sòl destinat a zones verdes i
espais lliures públics, 49.738 metres quadrats
de sòl destinat a viari municipal i uns 26.512
metres quadrats destinats a equipaments
privats a més del local social. Aquesta cessió
és l’inici per a la regularització i millora de la
urbanització de Can Coll.
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Aquest calendari permetrà als hortolans
ocupar les seves parcel·les a partir del dia
27 de març de 2012.
El parc d’horta municipal del polígon Molí
de les Planes està format per 49 parcel·les
de mides diverses (entre 59 i 120 m2), distribuïdes en dos sectors. A cadascuna de les
parcel·les hi ha una presa d’aigua amb comptador, un compostador, un bidó gran per a
l’emmagatzematge d’aigua i un recolzador de
canyes. Cada parcel·la també té assignat un
armari d’eines en un dels dos edificis comunitaris. En els propers dies es farà un llaurat
de les parcel·les per tal que els hortolans es
trobin la terra en unes millors condicions.

Els pisos de la
Sra. Enriqueta
recuperen la
seva esplendor
Gràcies a la iniciativa dels propietaris i al bon
ofici del pintor Josep Clapés s’estan rehabilitant algunes façanes dels anomenats pisos de
la Sra. Enriqueta, al carrer de Carles Damm.
De moment ja s’han recuperat les façanes
de tres de les cases i s’està treballant en la
quarta edificació de les sis que formen el conjunt. Així s’acabarà d’embellir aquest racó del
poble, que compta amb una atractiva plaça
al davant, renovada definitivament el febrer
del 2011, després de les obres d’eliminació
del pas a nivell i la construcció del nou pas de
vianants sota la via.

El seu origen

Inici de les obres del
gasoducte al seu pas
per Sant Celoni
A finals de febrer han començat les obres
de construcció del gasoducte al seu pas per
Sant Celoni amb els treballs topogràfics i de
marcatge exacte del traçat, previs a la desforestació dels trams boscosos afectats. La
canonada dissenyada pel transport de gas
natural de Martorell a Figueras té un diàmetre
de 91,4 centímetres. El traçat pel municipi és
de 7.711 metres: entra pel Nord de Can Sans,
creua la carreta de Campins (BV-5114), la riera
de Pertegàs pel nord de la zona esportiva municipal (Can Draper) i segueix cap al nord-est
pel nord del traçat del TAV en zona boscosa
fins el terme municipal de Gualba, travessant
cap al sud al costat de la rotonda de la C-35.
El traçat torna a entrar al terme municipal de
Sant Celoni després de creuar La Tordera a
l’alçada del Polígon Industrial de Gualba, va
pel sud del nucli de la Batllòria i segueix la
direcció de la carretera C-35 passant per les
Ferreries fins el límit del terme municipal.

Enriqueta Puig Morell es va fer càrrec del
negoci familiar, una cerveseria i dipòsit de
gel a Barcelona, a través del qual va fer una
amistat especial amb l’empresari cerveser
Carles Damm. Afectada per una malaltia pulmonar, el metge li va recomanar els aires del
Montseny i el 1920 es va comprar una caseta
a Sant Celoni, a l’altra costat de la via del
tren, on passava temporades fins que s’hi va
establir definitivament cap al 1935. És la casa
coneguda com la torre de la Sra. Enriqueta,
torre on també van estiuejar Carles Damm
(+1934) i la seva esposa. El 1923 es van començar a construir les sis cases adossades,
de dues plantes cadascuna i amb dos pisos
per planta, les quals es van acabar el 1924.
El grup de cases, conegudes com els pisos
de la Sra. Enriqueta, es llogaven a estiuejants
amb els mobles i tot el parament. Abans de
la Guerra Civil en aquest indret s’hi seguia
la vida plaent d’una colònia d’estiuejants.
El 1931 Carles Damm va urbanitzar el parc
davant dels pisos perquè servís d’esplai a estiuejants i residents. Estava envoltat amb una
tanca vegetal i tenia diversos portals d’accés,
destacats amb pilars de maó, amb portes
de fusta als inicis i, posteriorment, de ferro.
Després de la Guerra els temps van canviar i
els pisos es van llogar a gent de Sant Celoni i
a empreses. Maria Martínez Pérez, per exemple, hi va tenir una acadèmia entre els anys
quaranta i seixanta.

Millora la seguretat
a l’accés a l’Institut
Durant el mes de març es millorarà la seguretat i visibilitat a la cruïlla d’accés a l’Institut
Baix Montseny amb un seguit de mesures
acordades entre l’Ajuntament de Sant Celoni i
la Diputació de Barcelona. Després de valorar
tècnicament diferents opicions, en una reunió
el passat 1 de febrer, es va decidir aplicar les
millores següents:
- Ampliació de la barrera de seguretat semirígida de la vorera d’accés a l’Institut
- Millora del pas de vianants per creuar el
vial del TGV

- Millora de la senyalització de la cruïlla: En
direcció Campins s’afegeix la senyalització
de cruïlla i límit de velocitat a 50 i la senyalització de proximitat a una escola; en direcció Sant Celoni s’afegeix la senyalització de
proximitat a una escola
De la reunió també en va sortir l’acord d’estudiar la instal·lació d’un grup semafòric que
reguli tant el pas de vehicles com el dels vianants a la cruïlla de l’Institut. Un cop estigui
redactat l’estudi, Ajuntament i Diputació es
tornaran a reunir per decidir el finançament
que haurà d’aportar cada administració.

Manteniment del suro del
carrer Eduard Domènech
Durant el mes de febrer, l’Ajuntament ha realitzat una poda d’adaptació al suro (Quercus
suber) del carrer Eduard Domènech per prioritzar-ne el seu creixement vertical i minimitzar l’impacte que pot tenir en les cases més
properes. Aquesta és una actuació més de les
que l’Ajuntament realitza de forma periòdica
(tractaments contra àfids, podes selectives...)
per garantir l’equilibri entre la magnificència
d’alguns arbres i el veïnat proper.
El suro del carrer Eduard Domènech és un
dels arbres inclosos a l’inventari d’arbres
d’interès local que va realitzar la Coordinadora
per a la Salvaguarda del Montseny per encàrrec
de l’Ajuntament l’any 2004. La urbanització del
carrer va posar en perill la seva existència, tant
perquè quedava dins el vial com perquè l’anivellament comportava enterrar una part del
tronc. Tanmateix, els propis veïns van demanar conservar-lo, cosa que ha permès deixar
una empremta del paisatge antic del vessant
d’aquest turó i mantenir un arbre singular i la
seva fauna associada.

L’Ajuntament
encarrega l’estudi
de tres ponts
Per encàrrec de l’Ajuntament, la Diputació de
Barcelona realitzarà un estudi de recomanacions de 3 ponts del municipi: el de darrera
de l’Institut, el d’accés a l’Escola Pallerola i
el d’accés a les urbanitzacions que passa per
sobre de l’AP-7. Aquest estudi consistirà bàsicament en fer una diagnosi de l’estat actual
del pont i la viabilitat de futures ampliacions,
així com un sèrie de recomanacions a nivell
de manteniment.

Ja ha començat
l’apagada selectiva de fanals al
municipi
Ha començat a aplicar-se l’apagada selectiva
de fanals contemplada dins el Pla d’estalvi
energètic al municipi. Els fanals que s’apaguen porten com a distintiu un adhesiu com
el de la imatge adjunta, per indicar que estan
temporalment fora de servei.
Sant Celoni té més de 80 contractes d’enllumenat públic amb, aproximadament, 2.500
punts de llum. Està previst actuar sobre totes
les pòlisses del municipi aplicant criteris tècnics per a reduir al màxim possible el consum elèctric. En funció de les possibilitats de
regulació de cada un dels quadres elèctrics
d’enllumenat públic, s’apliquen diferents
mesures -en alguns casos combinades-, com
la reducció del flux lluminós o la desconnexió
selectiva de punts de llum.
Aquestes actuacions sobre l’enllumenat públic,
que suposa el gruix més important de la despesa energètica del municipi, permetran aconseguir una reducció d’un 25% en el consum.

Tanca de protecció al carril bici
L’Ajuntament ha instal·lat una barana de
protecció al carril bici, a l’alçada de l’avinguda de Catalunya, on el mes de novembre
es va produir una esllavissada a causa de la
pluja. Recordem que per evitar riscos, a finals
d’anys ja es va construir una escullera per
protegir el marge del Pertegàs.

Renovació dels
escocells del carrer Girona
Tal com s’ha fet en altres indrets de municipi
on l’amplada de les voreres ho permet, s’han
ampliat els escocells del carrer Girona, entre
la plaça Camps de Sant Nicolau i el carrer
Menorca que s’havien deteriorat per acció de
les arrels de l’arbrat.
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EnCultura
portada
Visca el Carnaval!

Divendres els carrers del poble van començar a viure el
Carnaval de la mà dels alumnes de les escoles Pallerola,
Soler de Vilardell, Montnegre, Cor de Maria i La Salle.

Molt bona participació a la rua de a la Batllòria, fins i tot el
ramat d’Ovelles més animat de les Ferreries va ballar al ritme
de la música. La rua l’encapçalava la carrossa de Thriller, una
colla de “zombis” ballant la música de Michael Jackson .

Amb la plaça plena a vessar i la família de Santi
Santamaria com a convidats d’honor, la Colla del
Filferro amb més de 154 balladors van ser els primers
a ballar el passeig, la polca, les corrandes i la filferrada.

Entitats del municipi
organitzaran casals
per Setmana Santa
Durant les vacances escolars de Setmana
Santa, els infants i joves del municipi podran
gaudir d’activitats diverses i casals organitzats
per entitats del municipi. Aquestes activitats
són fruit del treball conjunt entre els centres
educatius, les AMPA i les entitats esportives
amb una clara funció educativa a més
d’ajudar en la conciliació de la vida laboral i la
vida familiar. Per les famílies que compleixin
els requisits de situació econòmica desfavorida,
l’Ajuntament concedeix ajuts. En aquest sentit,
cal adreçar-se a la Rectoria Vella del 12 al 15
de març de dilluns a divendres de 9 a 14 h. No
s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.
Per a més informació sobre els casals, cal
adreçar-se a les entitats organitzadores:
AMPA Escola Josep Pallerola i Roca, AMPA
de l’ Institut escola la Tordera, AMPA Escola
Montnegre i Centre Municipal d’Esports Sot
de les Granotes. www.santceloni.cat/casals
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Els més de 800 participants distribuïts en 12
comparses que van participar en la rua de Carnaval
van emplenar de música, llum i color els carrers i
places de la vila.

El ball de disfresses del pavelló va superar l’assistència de
l’any passat i va aplegar més de 2000 persones que van
passar una bona estona amb l’orquestra Aquarium i el DJ
Marvin.

Les 90 parelles de la Colla de Ferro acompanyats dels 19
músics l’orquestra “La Principal del Ferro” van dansar per al
públic assistent el ball d’entrada, la jota, la contradansa, la
polca, la farandola, la polca nova i el Vals.

Després del sopar a la pista coberta, l’alcalde, la regidora
de Cultura i representants del jurat van lliurar els premis:
comparsa més elaborada “Diligència Exprés”, la més
original “De peus a la galleda” i després d’un empat
inicial entre “Peter Pan” i “Fredy Mercury”, es va proclamar
guanyadora de la comparsa més animada “Fredy Mercury”.

El diumenge a la tarda a la Sala Gran de l’Ateneu el grup
d’animació “Ai Carai” va fer ballar a grans i petits.

Després de la lectura del testament del rei Carnestoltes,
la Colla de Diables van portar el finat fins a la plaça Josep
Alfaras. Després de la crema, va engegar el correfoc fins la
plaça de la Vila.

La Llegenda d’una espasa,
enguany a l’Ateneu!
Per tercer any consecutiu, Sant Celoni podrà
gaudir de la representació de La Llegenda d’una
espasa, però enguany amb alguna novetat: es
vol presentar una versió més teatralitzada i per
això l’espectacle es farà a la Sala gran de l’Ateneu
dissabte 21 d’abril en sessió de tarda i de nit.
La Llegenda d’una espasa la interpreten alumnes
de les escoles municipals de Teatre i de Música
i membres de diferents entitats com ara Rebrot
teatre, Trocateatre, els Atrevits, Almada Horitzons,
Passaltpas, Colla Bastonera Quico Sabaté i Colla
de Diables.
La festa al voltant de la llegenda però, s’iniciarà al carrer: des del carrer Major de Dalt fins a
l’entrada de l’Ateneu s’hi ubicarà el mercat medieval i les parades per sopar i un cercavila
farà d’enllaç des del mercat fins al teatre. En aquesta festa al carrer hi col·laboraran els veïns
del carrer Major de Dalt i l’AMPA de l’Escola de Música.
Recordem que La Llegenda d’una espasa és un muntatge basat en la llegenda del cavaller Soler
de Vilardell i el drac ferotge que assolava als vilatans de Sant Celoni fa molts i molts anys (per
saber-ne més, visiteu l’apartat de festes de www.santceloni.cat/turisme)

La primera Setmana literària
aconsegueix convocar un
públic variat
Més de 200 persones, entre infants i adults,
van participar a les activitats programades
durant la 1a Setmana Literària de Sant Celoni que va tenir lloc del 20 al 25 de febrer. La
creativitat dels infants va quedar demostrada
tant al taller d’il·lustració a partir del llibres
de la Kveta Pacovska, com al de disfresses de
personatges literaris. Els més petits van gaudir d’una concorreguda i divertida Petita Hora
del Conte a l’Ateneu i Enric Casasses va delectar, amb el seu particular recital, els amants
de la poesia. D’aquesta manera s’aconseguia
l’objectiu, segons la regidora de Cultura, Júlia
de la Encarnación “de fer arribar, tant a infants com a adults, el plaer de l’escriptura i
de la lectura.”

del seu darrer llibre “La tristeza del samurai”,
que va ser emesa en diferit per Punt 7 ràdio
(disponible al servei de ràdio a la carta
www.santceloni.cat/ràdio).
Tast de Lletres vol ser una trobada propera, on
segons la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación “hi hagi, allò que moltes vegades
manca, que és el contacte directe entre els
autors i els lectors. Nosaltres posem a l’abast
tots el mitjans de què disposem i els autors
l’omplen de contingut cultural”
El proper Tast de lletres serà el 30 de març
amb Pau Gener i els alumnes del taller
El plaer d’escriure a la Sala Bernat Martorell.

Tast de Lletres, arrenca amb força!

6a setmana
a la carta del
Centre Municipal
d’Expressió: del 26
al 30 de març!
L’Escola Municipal de Teatre i l’Escola Municipal de Música celebraran del 26 al 30
de març, la 6a Setmana a la carta. Durant
aquests dies, l’activitat de les dues escoles es
transforma en un seguit de propostes i tallers
per a tots els alumnes, per a les famílies i per
a tothom que hi estigui interessat.
Si bé dilluns les classes es faran amb normalitat, els altres dies les assignatures habitualsse
substituiran per tallers de: Jam sessions, de
composició de música amb l’ordinador, i
tallers de teatre i música per als petits i pels
nois i noies de l’Aula Taller.
Al final de cada jornada hi haurà un concert
d’un dels grups més avançats: Cor de dones
el dilluns, Jazzband el dimecres i Sonart el
dijous. El dimarts hi haurà l’audició d’adults.

Coincidint amb la Setmana literària es va
encetar un cicle mensual de trobades amb
autors del Baix Montseny, anomenat Tast de
Lletres, projecte impulsat des de la biblioteca
i amb la col·laboració de les llibreries de Sant
Celoni. Víctor del Árbol, va inaugurar Tast de
Lletres, i els assistents van poder participar i
gaudir d’una tertúlia al voltant de la temàtica

La Biblioteca s’ha estrenat en el món 2.0 i
us convida a consultar el seu bloc:
http://bibliotecasantceloni.blogspot.com/ i
el Facebook www.facebook.com/lescorxador

Aquest any la Setmana a la carta es fa coincidir amb els “Actuem per a les escoles” on els
nois i noies dels conjunts instrumentals i els
grups de teatre del CME ofereixen una mostra
de la seva activitat als alumnes de les escoles
del municipi. Es faran tres sessions cada matí
per als escolars i una quarta sessió a un quart
de set de la tarda oberta a tothom.

Mestres d’escoles de música
s’interessen pel model celoní
Prop de cinquanta mestres de diferents escoles de música de les comarques del Vallès
Oriental i el Maresme, es van reunir el passat
24 de febrer a Sant Celoni en una jornada de
treball sobre “Les classes col·lectives d’instrument”, a partir de l’exemple de les escoles
de música de Mataró i Sant Celoni, totes dues
capdavanteres en aquesta pedagogia.
L’equip de mestres de l’Escola Municipal de
Música de Sant Celoni va explicar als seus
col·legues la pedagogia que se segueix a les
classes col·lectives d’instrument, com a
model ideal per a la motivació dels alumnes, que afavoreix el respecte i la responsabilitat envers els companys, estimula una
competitivitat sana alhora que potencia les
qualitats individuals de cadascú. Les explicacions es van il·lustrar amb algunes filmacions
que van servir per mostrar les eines, els recur-

sos i la forma de treballar en grup que s’està
aplicant a Sant Celoni.
Aquesta va ser la segona jornada organitzada
per la delegació comarcal de l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música) per debatre
aquesta qüestió, la primera es va celebrar el
gener a Mataró.

La Colla de Diables
col·labora en un
recull lèxic de
mots de foc i festa
El CNL del Vallès Oriental ha elaborat un
recull lèxic sobre diables que ha comptat amb
la col·laboració de totes les colles de diables
de la comarca, entre elles, la Colla de Diables
de Sant Celoni. El tríptic, que es presentarà
durant la festes de Sant Jordi, ha sorgit en
el marc del programa del Voluntariat per la
llengua amb les entitats, per promoure el
coneixement i l’ús social de la llengua. Una
colla de mots de foc i festa vol apropar el
món dels diables a la població en general
mitjançant el vocabulari propi del seu àmbit.
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En
portada
Educació
Reconeixement a la tasca
de la Biblioteca de l’Institut
La Biblioteca de l’Institut Baix Montseny ha estat seleccionada per formar part del projecte bdpuntedu, un projecte que es porta a terme en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya. D’aquesta manera, l’institut rebrà assessorament, i consultoria per part del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes i, el que és més important
encara, disposarà d’una persona especialitzada en biblioteconomia i documentació que donarà
l’ajut professional necessari per desenvolupar tasques relacionades amb l’organització i la dinamització de la biblioteca.

Aprenentatge
cooperatiu entre
alumnes de
l’Institut i de
l’Escola Pallerola

Fa tres anys la biblioteca de l’institut Baix Montseny va entrar a formar part de les biblioteques
escolars puntedu i això ha significat, entre d’altres coses, que tres professores del centre han
rebut una formació específica en gestió del programa epèrgam i en competència informacional
a més d’una quantitat econòmica per dur a terme accions de reforç vinculades a l’organització,
gestió i dinamització d’aquest servei.

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA
CURS 2012-2013

1r cicle
d’Educació infantil

MATRICULACIÓ

ON S’HA DE
PRESENTAR LA
SOL·LICITUD

Del 7 al 18 de maig

Del 4 al 8 de juny

El Blauet
La Caseta del Bosc
Escola Pascual
Petit K’laix

2n cicle d’Educació
infantil, primària i
ESO

Del 19 al 30 de març

Del 4 al 8 de juny

A l’Oficina Municipal
d’Escolarització o al
centre demanat en
primera opció

Batxillerat i cicles
formatius de grau
mig

Del 14 al 25 de maig

Del 2 al 10 de juliol

A l’Institut Baix Montseny

Cicles formatius de
grau superior

Del 28 de maig
al 8 de juny

Del 2 al 10 de juliol

A l’IES on es vulgui cursar
els estudis

Del 7 al 18 de maig

Del 2 al 12 de setembre

Sax Sala – Centre de
Formació i Ocupació del
Baix Montseny

Alumnat nou:
del 10 al 20 d’abril

Alumnat actual:
del 10 al 20 d’abril
Alumnat nou:
del 4 al 8 de juny

A l’Ateneu - CME

Escola d’Adults

De l’11 al 27 de juny

Preinscrits amb plaça:
del 12 al 25 de juliol
Preinscrits sense plaça i
no preinscrits: del 3 al 7
de setembre

Sax Sala – Centre de
Formació i Ocupació del
Baix Montseny

Cursos de Català

Segona quinzena de
setembre i primera
setmana de febrer

Segona quinzena de
setembre i primera
setmana de febrer

Sax Sala – Centre de
Formació i Ocupació del
Baix Montseny

Programa de
qualificació
professional inicial
– Pla de transició al
treball PQPI –PTT
L’Ateneu
Centre Municipal
d’Expressió
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PREINSCRIPCIÓ

L’Institut Baix Montseny i l’Escola Josep
Pallerola han iniciat un treball cooperatiu:
alumnes de 4t d’ESO, molts d’ells ex-alumnes
del Pallerola, han compartit els seus aprenentatges de robòtica a l’àrea de tecnologia
amb els infants del parvulari. Els alumnes
de l’Institut han explicat als infants el funcionament i el procés que han seguit per
construir uns minirobots que pinten sols.
Els més menuts, encuriosits pels petits artefactes, van estar molt atents a totes les explicacions. L’experiència d’aprenentatges compartits ha estat valorada molt positivament
pels dos centres que volen promoure aquest
tipus d’activitats. En paraules dels infants:
“uns nens i nenes de l’institut han vingut a
l’escola a ensenyar-nos uns robots petits. Els
han construït amb el seu mestre. Són uns
mini robots, com raspalls de dents que tremolen i així pinten. A aquests nens i nenes
els va agradar molt venir perquè quan eren
petits aquesta era la seva escola. Ens han dit
que tornaran”.

Oficina
Municipal
d’Escolarització
Rectoria Vella
Passeig de la Rectoria Vella, s/n
Telèfon: 93 864 12 13
Horari habitual:
de dilluns a divendres de 9.30 a 15.30 h i
dimecres a les tardes (hores a concertar)
Horari durant el període de
preinscripció ordinari
(del 19 al 30 de març):
- Matins de dilluns a divendres
de 9.30 a 14.30 h
- Tardes de dilluns a dijous
de 16 a 19 h

Oferta municipal
de Formació
Permanent
CLIP - Segon trimestre 2012
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CLIP Segon trimestre 2012
Oferta de formació permanent de Sant Celoni i la Batllòria

TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

SISTEMA OPERATIU
Curs per treure profit a l’ordinador
personal: optimització del sistema operatiu, instal·lació de software prioritari
i desinstal·lació de l’innecessari, neteja
de catxes temporals, eliminació de serveis de Windows que no fem servir, etc
Horari: dimecres de 19 a 21h
(4 sessions).
Data d’inici: 13 de juny
Preu: 57 euros
Organitza: Sax Sala – Centre de
Formació i Ocupació del Baix Montseny

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.

RESTAURACIÓ DE
FOTOGRAFIES ANTIGUES
Reproducció digital de les fotografies antigues i restauració mitjançant
eines digitals (recuperació de colors,
el·liminar ratllades i taques, reconstrucció, etc)
Horari: dijous de 19 a 21 h
(10 sessions).
Data d’inici: 26 d’abril.
Preu: 121 euros
El preu inclou els materials
A càrrec de Romà Salvador, fotògrat
profesional.
Organitza: Sax Sala – Centre de
Formació i Ocupació del Baix Montseny
FOTOGRAFIA DIGITAL
(NIVELL AVANÇAT)
Curs fotografia per a persones amb
coneixement de conceptes bàsics de
fotografia (velocitat, diafragma, ISO...).
Classes teòriques: fotografia de retrat,
bodegons, paisatge, macro i fotografia
nocturna.
Classes pràctiques de revelat i retoc
digital: tècniques específiques de cada
gènere fotogràfic (retoc per zones,
HDR...) Sortides pràctiques: fotografia
paisatge i fotografia nocturna.
Horari: dijous de 19 a 21 h
(12 sessions).
Data d’inici: 3 de maig
Preu: 135 euros
El preu inclou el material didàctic i
la impressió de les fotografies. És
recomana tenir càmera reflex digital i
imprescindible tenir coneixements bàsics de fotografia (velocitat, diafragma,
ISO, etc)
A càrrec d’Anna Rodríguez, fotògrafa.
Organitza: Sax Sala – Centre de
Formació i Ocupació del Baix Montseny

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: 16 d’abril.
Preu: 82 euros.
(El preu no inclou els materials)
A càrrec de Glòria Auleda,
llicenciada en Belles Arts.
Grup 2:
Horari: dijous de 17 a 19 h
(12 sessions).
Data d’inici: 19 d’abril.
Preu: 82 euros.
(El preu no inclou els materials)
A càrrec de Núria Iglesias,
llicenciada en Belles Arts
Organitza: Sax Sala – Centre de
Formació i Ocupació del Baix Montseny
TALLER DE PINTURA ABSTRACTA
Curs per aprendre a treballar el color
amb diferents tècniques pictòriques
mitjançant la taca com a eina que
aplica el color al suport.
Horari: divendres de 19 a 21h
(12 sessions).
Data d’inici: 13 d’abril.
Preu: 82 euros.
(El preu no inclou els materials)
A càrrec de d’Alexandra Ortiz
Organitza: Sax Sala – Centre de
Formació i Ocupació del Baix Montseny
TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA
Curs d’iniciació a la creació lliteraria:
els estils lliteraris, els elements d’una
història, els personatges, els diàlegs,
l’acció, la correcció, etc.
Horari: divendres de 19 a 20.30 h
(8 sessions).
Data d’inici: 4 de maig.
Preu: 78 euros. El preu inclou els
materials
A càrrec de Victor del Arbol,
escriptor.
Organitza: Sax Sala – Centre de
Formació i Ocupació del Baix Montseny
DANSA DEL VENTRE
La Dansa Oriental és un treball corporal complert que ajuda a la dona a
descobrir el seu propi cos i a valorar-se.
Aquesta dansa conté una dimensió
Terapèutica i espiritual.
Durada de l’activitat: del 12 d’abril
al 28 de juny (12 sessions )
Horari: els dijous de 18.30 a 20 h
Preu: 52 euros
A càrrec de: Cristina Closa
Lloc: al Centre cívic del Carrer Major,
15 de la Batllòria
Organitza: Centre Cívic “Les Casetes”
– La Batllòria
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COR DE DONES
Un projecte musical en el que un cor
de dones unim les nostres veus per a
expressar-nos musicalment.
Requisits: es demanarà una prova de
veu, per accedir a aquest cor. Cal tenir
coneixements de música o bé experiència en cors.
Data d’inici: 9 d’abril
Horari: dilluns de 20.45 a 22.15h
Preu: 76 euros (11 sessions, un assaig
intensiu en cap de setmana i concert)
A càrrec de: Núria Molins
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió
INICIACIÓ AL PIANO MODERN
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.
Data d’inici: 14 de maig
Horari grup 1: dilluns de 20 a 21 h
Horari grup 2: dilluns de 21 a 22 h
Preu: 46,50 euros (7 sessions)
A càrrec de: Miquel Pascual
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió
GUITARRA D’ACORDS
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.
Data d’inici: 7 de maig
Horari: dilluns de 20.15 a 21.15h
Preu: 50 euros (8 sessions)
Requisits: és imprescindible portar la
guitarra
A càrrec de: Matias Inzunza
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió
TÈCNICA VOCAL
La veu és un mitjà d’expressió i un
instrument sonor important que
s’activa mitjançant l’aparell fonador.
L’introducció a la tècnica vocal t’ajuda
a conèixer i controlar la veu i l’expressió interpretativa.
El treball amb la veu és una via més
per facilitar un apropament amb tu
mateix. Utilitza-la per cantar i sentir la
vibració sonora teva i del grup.
Adreçat a persones que ja han fet
algun curs introductori.
Data d’inici: 23 febrer
Horari: dijous de 20.15 a 21.45h
Preu: 65,50 euros (6 sessions)
A càrrec de: Francisca Rodrigo
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió
COM MILLORAR
ELS PROBLEMES DE VEU
Treballar i recordar de manera pràctica
el hàbits fono-respiratoris on es recolza la nostra veu. Saber quins poden
ser els desencadenants de les alteracions amb la observació de nosaltres
mateixos.
Fer exercicis molt senzills que tenen a
veure amb la nostra postura, respiració, vocalització i que ens ajudin a
reduir la tensió i el desgast que tenim a
l’hora de parlar.
Data d’inici: 2 de maig
Horari: dimecres de 20 a 21.30h
Preu: 64 euros (6 sessions)
A càrrec de: Carmen Martín
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

ALTRES ACTIVITATS
IOGA
Activitat que ens permet aprendre a
relaxar-nos adquirint flexibilitat.
Data d’inici: del 10 d‘abril al 26 de
juny (11 sessions )
Horari: els dimarts,
de 19 a 20.30 h
Preu: 86 euros
A càrrec de: Ione Rubio
Lloc: al Centre cívic del carrer major,
15 de la Batllòria
Organitza: Centre Cívic “Les Casetes” – La Batllòria
INICIACIÓ AL TIR AMB ARC
Classes teorìques i pràctiques, coneixement del material i de les diferents
modalitats (bosc, olímpic, etc).
Horari: dissabte 9 i 16 de juny,
de 10 a 14 h.
Preu: 83 euros
El preu inclou els materials
A càrrec de Club Arc Sant Celoni
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny
PLANTES MEDICINALS –
ELABORACIÓ DE RATAFIA
Curs per conèixer el món de les plantes medicinals, identificació, propietats, remeis tradicionals i l’elaboració
de la ratafia.
Horari: Sessió teòrica introductòria
(dimecres 30 maig de 19 a 21 h).
Sortida guiada als Maribaus per identificació i observació de les plantes
(dissabte 2 de juny 10 a 14h).
Taller d’elaboració de remeis i ratafia
a l’aula (dimecres 6 juny de18 a 22 h).
Preu: 53 euros
El preu no inclou els materials.
A càrrec de l’Obaga (Serveis Ambientals).
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny
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 12 d’abril (dijous) al 17 de
maig. De dilluns a divendres de 18h
a 22h.
Dissabte 5 de maig: sortida de
natura tot el dia.
Durada: 100 h
Preu: 155 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.
A càrrec de «Traç formació».
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
Sax Sala

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:
- Sistema operatiu
- Restauració de fotografies antigues
- Fotografia digital (nivell avançat)
- Taller obert de dibuix
- Taller de pintura abstracta i pintura
- Taller d’escriptura creativa
- Iniciació al tir amb arc
- Plantes medicinals – elaboració de ratafia
- Monitor de lleure infantil i juvenil

Centre Cívic Les Casetes
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:
- Dansa del ventre
- 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

Període de matriculació:
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
Adreça:
Sax Sala. Centre de formació i ocupació del Baix Montseny
C/ Montserrat 28
Tel.: 93 867 41 75
a/e: saxsala@santceloni.cat

Centre Municipal d’Expressió
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 4 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
Activitats que s’ofereixen aquest trimestre:
- Cor de dones
- Iniciació al piano modern
- Guitarra d’acords
- Tècnica vocal
- Com millorar els problemes de veu
Requisits generals:
Alumnes de totes les edats
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 18 a 20 h
Divendres de 10 a 13 h
Adreça: C/ Sant Josep, 18
Tel.: 93 867 40 89
a/e: centrexpressio@santceloni.cat

Inscripcions
presencials
i també per
Internet!
www.santceloni.cat/clip
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Promoció econòmica
En portada
Curs de Word gratuït
pel sector del Comerç
Inscripcions fins el 19 de març!
El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala, juntament amb SystemFormació, organitza un curs de Word obert a treballadors en actiu del sector comerç i a
persones en situació d’atur. El curs començarà el 27 de març i finalitzarà el 15 de maig,
els dimarts i dijous en horari de matins. Les inscripcions s’han de fer abans el 19 de
març a Sax Sala i a més del formulari d’inscripció que trobaran a www.santceloni.cat,
cal que portin la documentació següent:

Vols tenir el
Certificat de
competències
en TIC?
Vine a Sax Sala

TREBALLADORS EN ACTIU DEL SECTOR COMERÇ
• Fotocòpia del DNI
• Última nòmina i/o documentació acreditativa
del pagament dels autònoms.
TREBALLADORS EN SITUACIÓ D’ATUR
• Fotocòpia del DNI
• Full de renovació del SOC actualitzat
• Vida laboral o fotocòpia d’una nòmina antiga.
REQUISIT D’ACCÉS
• Coneixements bàsics d’informàtica, que es valoraran mitjançant una prova escrita que
es farà en el moment de presentar la documentació sol·licitada.
Les persones inscrites realitzaran la prova de nivell en el moment
de presentar la documentació al centre.
Per a més informació: podeu adreçar-vos personalment al centre (c/Montserrat, 28),
telèfon 93 867 41 75 o per correu electrònic a formacio@santceloni.cat

Sortides culturals 2012
Dissabte, 31 de març, tarda
Visita a les exposicions Goya i Delacroix al
CaixaForum, Barcelona.

Dissabte, 26 maig, tot el dia
a
Sortida al Museu Molí Paperer
er de
Capellades. La confecció del paper.
I Parc Prehistòric (Abric Romaní)

Dissabte, 28 d’abril, tot el dia
Visita a Lleida, la ciutat medieval i
la Seu Vella.

Dissabte, 16 juny, matí
Visita a l’exposició Catalunya 1400. El
gòtic internacional al MNAC, Barcelona.
Per seguir els passos del pintor medieval
celoní Bernat Martorell, un dels màxim
exponents del gòtic català.

www.santceloni.cat/sortidesculturals
Si voleu rebre informació de les sortides culturals envieu un correu electrònic a:
promocio.cultural@santceloni.cat
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Apunta-t’ho
a l’agenda!

El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny – Sax Sala és centre col·laborador ACTIC
(Acreditació de Competències en Tecnologies
de la Informació i la Comunicació) que permet a
qualsevol persona major de 16 anys demostrar
les seves competències TIC mitjançant una prova
informàtica. La superació d’aquestes proves permet obtenir un certificat emès per la Generalitat
que acredita un nivell de competències (bàsic,
mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol
empresa o administració.
Per a la realització de les proves cal demanar
hora a través del web www.actic.gencat.cat
L’horari de realització de les proves és els dijous
a la tarda i els divendres al matí.

Lliurament de la 1a edició
dels Premis Sant Celoni
d’Emprenedoria i Empresa
El dijous 9 de febrer, la Sala Bernat Martorell de Can Ramis va acollir l’acte de lliurament de la 1a
edició dels Premis Sant Celoni d’Emprenedoria i Empresa organitzats per l’Ajuntament de Sant
Celoni i les entitats Cercle Econòmic i Social Baix Montseny, Associació d’Emprenedors del Baix
Montseny PIMEC-Vallès Oriental i UBIC Sant Celoni, amb una gran assistència de públic.
En la categoria de Millor projecte jove, els
guanyadors van ser els alumnes del curs
2010-11 del mòdul d’auxiliar en vendes,
oficina i atenció públic del PQPI-PTT de
Sant Celoni. El president de la UBIC Jordi
Gener va lliurar el premi, consistent en un
lot de productes informàtics per un valor de
250 euros. El projecte consisteix en la creació
d’una botiga virtual que ofereix venda de
joies, venda de tallers per a la creació de joies,
informació sobre reducció i reutilització dels
materials que s’empren al taller. El jurat va
valorar la qualitat, l’originalitat del projecte i
la incorporació de criteris de sostenibilitat i
noves tecnologies.
En la categoria de Millor pla d’empresa, les
guanyadores van ser Mar Joaquin i Maria
Fonseca pel projecte El Talleret tèxtil: teixit a
la carta. Emili Bosch de Pimec-Vallès Oriental,
va lliurar el premi, consistent en un any
gratuït al viver d’empreses ubicat al Centre de
Formació i Ocupació Sax Sala. L’activitat del
projecte és un petit taller de manualitats tèxtils
on s’ensenyarà tècniques com les del punt a
mitja, ganxet, el feltre, tant el tradicional com
altres sistemes més moderns, el teixit en teler
o el filat a mà. El jurat va valorar la qualitat
del pla d’empresa, l’adequació del perfil
professional de les emprenedores al projecte i
la combinació de tradició artesana i innovació.
Josep Maria Pascual, amb l’empresa
Passejades amb història, va ser el guanyador

en la categoria Millor empresa de nova
creació. Jaume Figueras del Cercle Econòmic
i Social del Baix Montseny i Lluís Solà,
president de l’Associació d’Emprenedors
del Baix Montseny, van fer entrega dels
premis consistents en una beca de formació
empresarial valorada en 1.600 euros i un
curs de coaching en veler. L’activitat de
l’empresa se centra en el guiatge cultural per
diferents pobles del Baix Montseny, potenciant
el turisme a través del coneixement del
patrimoni cultural i les visites guiades. El jurat
va valorar la qualitat del projecte i la promoció
dels valors de conservació del patrimoni
cultural i de difusió del territori del Baix
Montseny.

60 persones es
formen en tècniques
de recerca de feina
per Internet
Prop de 60 persones han participat en
el programa Connecta’t que el centre de
Formació i Ocupació del Baix Montseny
Sax Sala ha realitzat en col·laboració amb
el Servei d’Ocupació de Catalunya. En
aquest programa, que s’ha dut a terme des
del setembre fins el gener, s’han realitzat
quatre edicions de cadascun dels dos mòduls
formatius que s’oferien:
- Introducció a l’entorn informàtic de 15
hores, orientat a adquirir competències
bàsiques en l’àmbit informàtic
- Eines per a la recerca de feina de 10 hores,
orientat a aplicar les competències digitals
bàsiques a la recerca de feina

A la cloenda, l’alcalde Joan Castaño va
destacar la importància d’aquests premis
“per al foment de la creació i consolidació
d’activitats empresarials exemplars del
territori” i va valorar “molt positivament la
cooperació público-privada en l’organització
d’aquestes iniciatives que contribueixin
al desenvolupament econòmic del Baix
Montseny.”
Durant l’acte, l’emprenedor, empresari
i creador de la xarxa de negocis GRERA
d’ajuda a professionals, Josep Alberti, va
explicar als assistents les possibilitats que
les xarxes socials ofereixen a les empreses i
emprenedors per generar activitat econòmica,
trobar clients, proveïdors i partners.

Mar Joaquin i Maria Fonseca. Millor pla d’empresa pel
projecte El Talleret tèxtil: teixit a la carta

Josep Maria Pascual. Millor empresa de nova
creació amb Passejades amb història

Alumnes del curs 2010-11 del PQPI-PTT de Sant
Celoni. Millor projecte jove per la creació d’una botiga
virtual que ofereix venda de joies

Una sala Bernat Martorell plena de gom a gom va
acollir el lliurament de premis

Setmana anti-crisi del
mercat municipal del
19 al 24 de març
La setmana del 19 al 24 de març, el mercat
municipal de Sant Celoni posa en marxa la
campanya “Setmana anti-crisi”. Durant tots
aquests dies, els clients i clientes del mercat
podran adquirir productes de primera qualitat
de cadascuna de les 22 parades de venda del
mercat a uns preus molt econòmics. Per a
més informació, podeu consultar el web
www.mercatsantceloni.cat
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Promoció econòmica
L’Ajuntament de Sant Celoni i la Cambra
de Comerç sumen esforços
L’Ajuntament de Sant Celoni i la Cambra de
Comerç treballen conjuntament en diferents
accions per fomentar la competitivitat de
les empreses del Baix Montseny. Així ho van
acordar el regidor de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Sant Celoni, Jaume Tardy
amb el Responsable de Delegacions de la
Cambra, Josep Francí, en el marc d’una trobada que va tenir lloc a finals de febrer a les
instal·lacions de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
La primera actuació fruit d’aquesta collaboració va ser la reunió entre representants
de l’Ajuntament i la Unió de Polígons Industrials de Catalunya el 5 de març a Sant Celoni.
En aquesta trobada es va tractar la possibilitat

de portar a terme accions conjuntament, com
ara la promoció de l’associacionisme entre
les empreses instal·lades al Polígon Industrial
o l’anàlisi i diagnòstic dels seus punts forts i
marges de millora.

al teixit empresarial i a la internacionalització, elements claus per a les empreses.
Ajuntament i Cambra tenim interessos comuns, i n’hem d’aprofitar les sinèrgies”.

El regidor de Promoció Econòmica, Jaume
Tardy valora molt positivament la suma d’esforços entre les dues institucions i remarca
la importància “d’establir ponts de collaboració entre els diferents actors que
treballen en l’àmbit de la promoció econòmica.
En aquest punt, segons el regidor, “la Cambra de Comerç i Indústria juga un rol important pel que fa, entre d’altres, al suport

Dos anys d’implantació del Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible. Uns bons resultats tot i la crisi
Dos anys després que el Ple de l’Ajuntament
aprovés l’adhesió al Pacte d’Alcaldes/esses
per aconseguir els objectius comunitaris de
reducció d’emissions de gasos efecte hivernacle i elaboració el seu Pla d’Acció d’Energia
Sostenible (PAES), Sant Celoni està aconseguint uns bons resultats. L’anàlisi de dos anys
d’implantació mostra que prop del 70% de
les actuacions plantejades es troben en
curs (ja sigui iniciades, avançades o finalitzant) i un 5% es troben ja acabades. Només
resten sense iniciar un 25% de les accions.
Algunes de les actuacions que es troben en
curs són la instal·lació de vàlvules termostàtiques als radiadors dels equipaments municipals, la substitució de reactàncies mecàniques
per d’altres electròniques o el canvi de calderes per d’altres més eficients. Pel que fa a les
actuacions ja acabades aquestes corresponen
essencialment a estudis previs (com l’estudi del potencial de la implantació d’energia
fotovoltaica als sostres municipals o l’estudi
del potencial de instal·lació de calderes de

biomassa als equipaments municipals), la
definició de protocols de gestió genèrics o la
substitució dels semàfors convencionals per
semàfors amb leds..
Accions encara no iniciades són per exemple
dissenyar i aplicar un pla de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en
un esdeveniment organitzat al municipi o
aprovar i implementar una Ordenança d’estalvi i ús eficient de l’aigua.
Aquest són uns bons resultats tenint que
compte que aquestes dades inclouen accions a desenvolupar en un horitzó de 10
anys, que el 2011 només és el segon any de
vigència del Pla i que els resultats són assolits
en un context de crisi econòmica.
Pel que fa a la reducció de les emissions l’objectiu aprovat era reduir al 2020 el 21,03%
prenent com a any de referència el 2005.
L’actualització de l’inventari de les emissions, d’acord amb les darreres dades oficials

disponibles, mostra que a Sant Celoni entre
l’any 2005 i el 2008 s’ha assolit un reducció
de les emissions de l’11,8% (8.117 tones CO2
eq menys) i que en equipaments municipals,
enllumenat i de vehicles de serveis públics, la
reducció entre l’any 2005 i el 2010 ha estat
del 17,4 % (253 tones CO2 eq menys). Aquestes dades són resultat d’una major conscienciació envers el canvi climàtic i de les actuacions que s’estan portant a terme per a la millora de l’eficiència energètica en el municipi
en general i a l’Ajuntament en particular.

El Pacte d’alcaldes i alcaldesses és
una iniciativa de la Direcció General
de Transport i Emergia de la Comissió
Europea que té com a objectiu superar el
compromís de la Unió Europea de reduir
en un 20%, abans de l’any 2020, les
emissions de CO2 i dels gasos d’efecte
hivernacle (GEH) que potencien el canvi
climàtic. Actualment hi ha adherits 3.426
municipis de 47 països, alguns d’ells de
fora de la UE.

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)

14

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

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

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

Nom: Tanna
Gènere: Femella
Raça: Mestissa
Edat: Jove

Comunitat
Setmana per la Pau
Del 19 al 24 de març
CONSUM’ACCIÓ
Un any més la Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant Celoni organitza la Setmana per la Pau amb l’objectiu de sensibilitzar
la població sobre diferents realitats d’injustícia de la societat d’avui. La Coordinadora està formada per 12 entitats i persones
voluntàries que treballen en diferents projectes de cooperació i de solidaritat, tant aquí com en altres països. Aquest any es
vol reflexionar sobre el consumisme i les seves conseqüències i sensibilitzar sobre la necessitat de trobar formes de consum
conscient i responsable, que donin valor a les persones i no malmetin el medi ambient.
Participa-hi!

Dijous 22 de març

Dissabte 24 de març

a les 21.30 h
a OCINE (Centre Comercial Altrium)

de 17 h a 20 h
a la plaça de la Vila

Cinefòrum “Comprar, tirar, comprar”

Festa Solidària amb jocs, tallers,
cançons, videclips...

La història secreta de l’obsolescència
programada. Documental que va guanyar l’Ondas
Internacional de Televisió 2011
Entrada gratuïta

Divendres 23 març
a les 7 de la tarda
a la Sala Petita de l’Ateneu

Xerrada sobre “El malbaratament
d’aliments a Catalunya”
A càrrec de Paco Muñoz Gutiérrez, tècnic de Medi
Ambient de la UAB i Màster en Economia

Jocs tradicionals, danses i tallers per descobrir
que el consum responsable ens fa més
persones.... A més, tots els nens i nenes cantaran
una cançó que han après a l’escola.
Al capvespre, tothom que vulgui podrà participar
en la gravació d’unes imatges que formaran part
d’un videoclip de l’entitat Trenkalòs. La realització
d’aquest videoclip és per sensibilitzar als joves
sobre les conseqüències de les guerres. La
història que narra està basada en un fet real: Ana,
filla del general serbi Ratko Mladic, es va suïcidar
quan va saber les atrocitats que estava cometent
el seu pare.

- Tallers als centre educatius
Els voluntaris de la Coordinadora d’Entitats
Solidàries treballaran amb els infants de
primària i els ensenyaran una cançó que diu:
les persones són per estimar i les coses per utilitzar
(i no al revés!), també faran uns instruments amb
material reciclat que portaran a la festa solidària
del dissabte a la plaça de la Vila, on es cantarà
amb tothom aquesta cançó.
Els joves de secundària, treballaran amb
l’entitat Trenkalòs, el perquè del projecte ANA,
i del videoclip una part del qual es gravarà el
dissabte a la plaça de la Vila.
- A la Biblioteca “L’Escorxador” hi podeu trobar
una guia de lectura sobre consum responsable.

Organitza: Coordinadora d’Entitats Solidàries
Ajuntament de Sant Celoni - Associació Al Madaa- Horitzons - Associació d’Equatorians de Sant Celoni - Associació de senegalesos “Oudiodial”
Càritas - Cor de Maria - Creu Roja - GRIMM - Nicat - Mans Unides - Palau Solidari-Baix Montseny - PROIDE - Trup de Nassos - Persones voluntàries
Hi col·labora: OCINE i Trenkalòs

Més de 30 persones al
darrer curs per a persones
manipuladores d’aliments
El darrer curs per a
persones manipuladores
d’aliments realitzat
a principis de febrer
va comptar amb
l’assistència de 31
persones, la majoria
vinculades al món de la
restauració i del comerç
minorista d’alimentació
així com persones
aturades.
Aquests cursos, de 6 hores de durada, s’organitzen de forma periòdica
en funció de la demanda dins el Pla de formació anual del Programa
de seguretat alimentària municipal.

Prohibició d’encendre foc
en terrenys forestals
Degut a l’alt risc d’incendi, el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat ha dictat que a
partir del 15 de febrer queda prohibit encendre cap tipus de foc en
terreny forestal a diferents comarques catalanes, entre elles el Vallès
Oriental.
Així, queda prohibit encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de
fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena o similar, en els terrenys
forestals siguin o no poblats d’espècies arbòries i a la franja de 500
metres que els envolta. També es prohibeix cremar rostolls, fer focs
d’esbarjo, fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura, llençar
coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que
continguin foc, i la utilització de bufadors o similars
en obres realitzades en vies de comunicació que
travessin terrenys forestals.
Només es pot fer foc si es disposa d’autorització
extraordinària.

El proper curs serà el 26 i 27 de març de 5 a 8 de la tarda a Sax Sala
(22 euros). Les inscripcions estan obertes fins el 21 de març a l’Àrea
de Serveis a les Persones, àmbit de Comunitat (plaça Josep Alfaras, 6.
Tel. 938641212) o per Internet a www.santceloni.cat
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EnEsports
portada
L’Ajuntament construirà un nou circuit
de bicicletes BMX i Dirt Jump
Atenent als informes tècnics, l’Ajuntament
de Sant Celoni elaborarà un projecte que
permetrà dotar el circuit provisional de
bicicletes BMX i Dirt Jump ubicat al Sot de les
Granotes de les condicions de seguretat i d’ús
adequades d’acord amb la normativa vigent.
Mentre s’elabora el projecte d’adequació amb
la col·laboració dels mateixos usuaris, pel
qual ja es disposa de pressupost assignat,
el circuit, que fins ara funcionava amb caire
provisional, restarà fora de servei.
L’Ajuntament ha prioritzat aquesta línia
d’actuació per fer prevaldre, per una banda,
la seguretat dels joves i, de l’altra, que Sant
Celoni continuï oferint unes instal·lacions que
permetin la pràctica d’aquests esports. Segons
ha explicat la regidora d’Esports, Magalí
Miracle, “volem seguir oferint instal·lacions
per a la pràctica d’aquests esports a Sant
Celoni. Però, per fer-ho, l’Ajuntament hi
ha d’aportar diners, hi hem d’invertir,
perquè les instal·lacions s’han d’adequar

a la normativa vigent, i l’Ajuntament ha de
vetllar per la seguretat de les instal·lacions
municipals i dels seus usuaris”.
En aquest sentit, a finals d’any, l’alcalde
de Sant Celoni, Joan Castaño i la regidora
d’Esports, Magalí Miracle, ja van aconseguir
el suport de la Diputació de Barcelona per la
redacció concretament de dos projectes lligats
al circuit de bicicletes: un projecte tècnic
per dotar l’espai de les condicions adients
de seguretat i un altre d’ús que en reguli
adequadament la pràctica esportiva.

Louise Brown guardonada amb el premi
Fair Play en Skijoring
a la Pirena
La celonina Louise Brown (Pirineus
de Cartalunya), ha obtingut el Premi
Resistència per finalitzar la Pirena Advance
2012 i el Trofeu Especial Fair Play per la
seva esportivitat, bon tracte als gossos i
companyonia. Pirena es va disputar entre
el 21 de gener i el 4 de febrer, 13 dies i de
recorregut pel Pirineu aragonès, català i
andorrà.
Brown va tancar la seva participació amb
un balanç molt positiu tenint present les
modificacions en l’itinerari a causa de la
falta de neu i les temperatures glacials
per l’onada de fred. Va arribar a la meta
en la 13a posició de la general. A més
Louise Brown va ser escollida per tots els
participants com a portaveu davant els
jutges de carrera en categoria d’skijoring
(esquiadors de fons tirats per gossos).

Creix a bon ritme el voleibol celoní
La secció de vòlei del Club Esportiu Sant
Celoni no para de créixer tant amb esportistes
com en nombre d’equips. Actualment hi ha
en marxa 6 equips totalment consolidats
i s’està formant un equip de petits que
augmenta a cada entrenament. L’equip sènior
femení, l’únic de l’entitat que competeix a
nivell federat, està obtenint un bons resultats
que fan que sigui un ferm candidat a pujar
a 3era divisió a final de temporada. La resta
d’equips participen de forma continuada a les
competicions organitzades pel Consell esportiu del Vallès Oriental i la lligueta de màsters.
A més de les competicions, el mes passat
va tenir lloc una trobada de vòlei infantil al
pavelló del Sot de les Granotes, on durant tot
el matí els més petits de l’entitat vam poder
gaudir d’aquest esport juntament amb la
participació dels equips de Breda, Vidreres i
La Cellera.

A part dels temes estrictament esportius cal
destacar que també es dóna importància
a la formació, així en aquest últims dies 5
jugadores del club han passat amb molt bona
nota el curs per acreditar-se com a àrbitres
per a les competicions organitzades pel
CEVO i ja han debutat en aquest nou vessant
de l’esport.

Medalles d’or, plata
i bronze pel karate
celoní al Campionat
de Catalunya

Èxit dels atletes celonins als
campionats de Catalunya de veterans
Sabadell va acollir el Campionat de Catalunya
de veterans en pista coberta el passat 19
de febrer on els esportistes celonins van
aconseguir una grans resultats: 4 ors, 1
bronze i 1 rècord.
Ana Álvarez es va proclamar campiona de
Catalunya en 400 i 800 m llisos en la seva
categoria (F40) i va tornar a baixar el rècord
de Catalunya de 400 m per tercera vegada
aquesta temporada, deixant-lo en 1:02:05.
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La també celonina Paqui Lombardo, va
aconseguir el títol català en 3000 m en la seva
categoria (F45) arribant en 12:04:79.
Pel que fa a la categoria masculina, Joan
Garrido es va proclamar campió de Catalunya
aconseguint la medalla d’Or, gràcies als 2877
punts, en la categoria de Proves combinades.
I Ramón Senar va finalitzar tercer en els
1500 m parant el cronòmetre en 4:18:21 i va
aconseguir la medalla de Bronze.

Els joves esportistes celonins del Karate
Club Just de l’Esportiu Mètric van aconseguir
excel·lents resultats en el darrer Campionat
de Catalunya Infantil de karate celebrat el
passat 4 de febrer a Berga. Dues medalles
d’or, cinc de plata i set de bronze és el
resultat dels competidors celonins en les
categories de Kata i Kumite. Destaquen
les medalles d’or aconseguides per Joan
Just Clopés i Marc Camacho Torres, que
els classifiquen pel proper campionat
d’Espanya.

Habitatge
Arbúcies s’adhereix a l’Oficina
d’Habitatge del Baix Montseny
Els alcaldes d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant
Celoni i Santa Maria de Palautordera, assistits
pels respectius secretaris municipals, van signar el conveni d’adhesió a la Sala de plens de
l’Ajuntament de Sant Celoni el 15 de febrer.

El municipi d’Arbúcies s’ha adherit a l’Oficina
d’Habitatge del Baix Montseny. D’aquesta manera, Arbúcies ampliarà els serveis que s’ofereixen a la seva ciutadania amb la tramitació
de cèdules de segona ocupació, informes
interns d’idoneïtat, inspeccions tècniques
d’edificis, ajuts a la rehabilitació... amb una
considerable rebaixa del cost.
L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny,
amb quinze municipis integrants, amplia la
població a atendre que supera els 72.000 habitants. L’Oficina d’Habitatge té la seu central
a l’edifici del Safareig a Sant Celoni i punts
d’informació d’habitatge (PIH) al Mas Bagà de
Llinars del Vallès, a Can Rahüll de Santa Maria
de Palautordera i, a partir d’ara, a la Casa de
la Vila d’Arbúcies.

El servei Ofideute s’estén al Baix Montseny

L’Oficina
d’Habitatge
INFORMA
Renda bàsica d’emancipació:
Aclariments
A partir de l’1 de gener de 2012 no es poden
presentar noves sol·licituds de la Renda Bàsica
d’Emancipació per a reconèixer nous beneficiaris. No obstant això, els beneficiaris de l’ajut
conserven el dret a gaudir-ne durant quatre
anys, consecutius o no, sempre que compleixin
els requisits. Per tant els beneficiaris amb el dret
reconegut prèviament i suspès però no esgotat,
podran tramitar modificacions mitjançant noves
altes (per exemple canvi d’habitatge, canvi del
nombre de titulars del contracte de lloguer...)

Obertura termini revisió
prestacions permanents per
al pagament al lloguer
Els beneficiaris de la prestació permanent per
al pagament del lloguer l’any 2011 hauran
d’acreditar del 15 de març al 30 d’abril que
segueixen complint amb els requisits per poder
percebre l’ajut l’any 2012. Els beneficiaris del
2011 rebran una carta junt amb la declaració de
compliment de requisits reforçat amb la tramesa
d’un missatge SMS. Cal presentar la Declaració
responsables de compliments i la documentació que els acredita a l’Oficina d’Habitatge.

El servei Ofideute s’estendrà a Sant Celoni i al
Baix Montseny a través de l’Oficina d’Habitatge ben aviat. Així es va decidir divendres 10
de febrer a la reunió que l’Ajuntament de Sant
Celoni va tenir amb l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya.
Ofideute, és el servei de mediació residencial
per a evitar la pèrdua de la residència habitual
degut a l’impagament de quotes hipotecàries, que ofereix la Generalitat. Fins ara des de
l’Oficina d’Habitatge s’informava del servei,
es repassava la documentació i es concertava
una visita del ciutadà/na amb el servei Ofideute a Barcelona. El protocol d’actuació que
contemplarà el conveni, establirà una uniformitat d’actuació entre l’Oficina, la Generalitat
de Catalunya i les entitats financeres.

L’alcalde Joan Castaño es va reunir amb el director de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, el
passat 10 de febrer per concretar el conveni

Lloguer d’habitatges
del carrer Maria Aurèlia Capmany a partir de
185 euros + despeses
Catalunya Caixa ha revisat els preus dels habitatges amb protecció oficial de lloguer dels
que té el dret de superfície quedant establerts
en una forquilla de preus, incloses les depeses
d’IBI, escombraries i comunitat, que va dels
238 euros als 412 euros. Per poder accedir a
aquests habitatges cal haver estat empadronat
al municipi un mínim de tres anys i que el
30% dels ingressos nets mensuals no superin
el preu del lloguer. Per poder visitar els habitatges caldrà una cita prèvia amb l’administrador de finques Finques Bourgeois. Per a més
informació podeu adreçar-vos a
l’Oficina d’Habitatge o a
xavier.simon@ebourgeois.com

Reunió informativa a
professionals sobre
cèdules d’habitabilitat

L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny ofereix, entre d’altres serveis, la tramitació de
cèdules d’habitabilitat de segona ocupació
(habitatges usats), des de l’any 2009. El 23
de febrer es va fer una sessió informativa als
tècnics, administradors de finques i agents
immobiliaris per estendre aquest servei a tota
ciutadania del Baix Montseny i evitar desplaçaments innecessaris a Barcelona i Girona.
En la sessió informativa es van posar de manifest els avantatges -rapidesa, proximitat
i disponibilitat per a consultes- que ofereix
l’Oficina d’Habitatge enfront als Serveis territorials i es va informar que ben aviat es tindrà
accés a la base de dades amb l’històric de
cèdules des de l’any 1988 que agilitzarà encara més les renovacions de cèdules que han
caducat.

Trasllat de l’Oficina d’Habitatge

ATENCIÓ

A partir d’ara a l’Edifici 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
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Espai
Obert
En portada
Espai
públic
L’empremta d’Antoni Tàpies
a Sant Celoni i al Baix Montseny
Tots coneixem l’estimació que Antoni Tàpies
sentia pel Montseny i per Campins, on tenia
el refugi i taller. El que potser no és tan coneguda és la vinculació del genial artista
amb Sant Celoni, però hi va haver una època
en què hi va ser força present. Anem a resseguir-ne les petjades. Alfons Moncanut i Geli
estava casat amb Pepita Planas Mestres, cosina germana del pare d’Antoni Tàpies. Aquests
representants de la culta burgesia catalana de
l’època tenien una residència d’estiueig a Sant
Celoni, coneguda com can Moncanut. La casa
va esdevenir l’Escola de Formació Professional
Alfons Moncanut a partir de 1966 perquè el
propietari la va cedir per crear una fundació
benèfica i docent.
Aconsellat pel metge i els seus parents,
Antoni Tàpies va començar a passar
temporades a Sant Celoni, a l’Hotel Suís,
per refer-se de la tuberculosi detectada
el 1942, de la qual s’havia guarit al Sanatori
de Puig d’Olena. Uns anys abans, el 1941, i
engrescada també pels Moncanut, la família
de Modest Cuixart, cosí de Tàpies, va llogar
una caseta al recinte de la Rectoria Vella per
passar-hi els estius. Tàpies i Cuixart es van
relacionar amb joves del poble o que hi passaven les vacances, com els Cabarrocas, Barba,
Riera... Així van fer amistat amb dos nois que
tenien inquietuds per la pintura. Es tractava
de René Metras i Lluís M. Riera, que vivien a
Sant Celoni. El reconegut galerista René Metras, mort el 1984, era fill de Charles Metras,
colorista i estampador tèxtil francès que es va
establir a Sant Celoni el 1934 per treballar a la
fàbrica de can Pàmies. L’altre amic celoní, Lluís
Maria, era el fill de l’alcalde del poble, Josep
M. Riera Alfaras, i més endavant va dirigir la
Galeria Joan Prats de Barcelona.
Als estius de Sant Celoni Antoni Tàpies
va conèixer Teresa Barba, la seva futura
esposa. Allà van començar les excursions,
les passejades, el festeig... La família Barba
estiuejava a la Rectoria Vella i els pares, Miquel
Barba i Teresa Fàbregas, formaven part d’un
grup d’artistes, músics, escriptors i gent del
món cultural barceloní. Els ingredients de Dau
al Set ja s’estaven cuinant... i Sant Celoni i el
Montnegre van jugar el seu paper en els inicis
d’aquest grup artístic innovador. L’estiu de

1948, any de creació de Dau al Set, els integrants, Joan Brossa, Modest Cuixart, Arnau
Puig, Joan Ponç i Antoni Tàpies, acompanyats
de René Metras, van passar alguns dies de vacances a can Riera de Fuirosos, convidats per
Lluís Maria Riera. L’estada va ser molt especial,
gairebé surrealista, amb els misteris de la vella
masia, les lectures de Zaratustra de Nietzsche i
poesies de Brossa... René Metras i Lluís Maria
Riera van ser uns bons puntals d’aquesta colla
de pintors i escriptors, que volia recuperar
l’avantguarda catalana anterior a 1939.
Enamorats del Baix Montseny, el 1956
Antoni Tàpies i Teresa Barba van començar a passar els estius a Campins, on van
comprar una casa de pagès, can Canal. El
1963 Tàpies va regalar a l’Ajuntament de Sant
Celoni una litografia i el 1977 l’Associació La
Salle li va organitzar una exposició a la sala de
la Caixa de Pensions. Antoni Tàpies també va
dissenyar el cartell de la campanya Salvem el
Montseny, organitzada per la Coordinadora
per a la Salvaguarda del Montseny (1986).
Més recentment, la mostra Antoni Tàpies.
Cos i llenguatge, produïda per la Diputació
de Barcelona i la Fundació Antoni Tàpies, va
començar a itinerar a la Rectoria Vella, el març
de 2003, amb la presència de l’artista. Però no
s’acaben aquí les empremtes del pintor a
Sant Celoni: en la darrera remodelació exterior
del Racó de Can Fabes, del malaguanyat Santi
Santamaria, s’ha col·locat a la façana la reproducció d’una pintura que Tàpies va dedicar
al cuiner. D’altra banda, els autocars de can
Barba també s’han decorat amb una versió del
dibuix que l’artista va regalar als seus cunyats,
Jordi Barba i Carolina Cortada, amb motiu del
75è aniversari de l’empresa, l’any 2000. Tanca
el cicle l’homenatge que Campins va dedicar
al pintor el 2010. L’Ajuntament el va nomenar
fill adoptiu del poble, es va batejar amb el seu
nom el casal de cultura i se li va fer una exposició d’homenatge, organitzada per Xavi Plana
i Lars Schubert, amb la participació de diversos
artistes de la zona.

Text: Josep M. Abril López
(Aquest escrit és un fragment de l’article que
podeu llegir a www.santceloni.cat/tapies)

Antoni Tàpies i l’alcalde Joan Castaño en l’acte
d’inauguració de l’exposició Antoni Tàpies. Cos
i llenguatge a la Rectoria Vella, el març de 2003.
Fotografia: Jordi Purtí.

La família Barba i uns amics entaulats davant la
Rectoria Vella cap al 1942. Darrere de la taula,
d’esquerra a dreta, hi ha la pintora georgiana Olga
Sacharoff, Miquel Àngel Barba, Clara Ferrando,
Teresa Barba (esposa del pintor Antoni Tàpies) i
Anita Camps. Al davant, Miquel Barba, Joan Barba,
Teresa Fàbregas i Francesc i Jordi Barba. Otto Lloyd
va ser l’autor de la fotografia.

Imatge de la torre d’Alfons Moncanut cap al 1966,
abans que s’ampliés i es convertís en un centre de
formació professional. Moncanut estava casat amb
Pepita Planas, cosina germana del pare d’Antoni
Tàpies. Fotografia de Josep M. Cortina.

Canvi d’horari al consultori mèdic de la Batllòria
A partir de l’1 de març, el Consultori mèdic de la Batllòria ha canviat els seus horaris aconseguint una millor organització del servei. Cada dia es compta amb
la presència de tres professionals: metge, infermer i administratiu. A més, s’han establert dues franges horàries diferents per facilitar la combinació d’horaris a
les persones usuàries que com és habitual, cal que demanin cita prèvia al 902 111 444.
L’horari del Consultori és el següent: Dilluns, dimecres i divendres d’11.30 a 14 h i Dimarts i dijous de 8 a 10.30 h
Fora d’aquests horaris cal adreçar-se al Centre d’Atenció Primària de Sant Celoni (de dilluns a divendres de 8 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 11.30 i de 14 a 17 h)
o a l’Hospital de Sant Celoni.
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Partits polítics
Una administració
eficaç és suport a
petites i mitjanes
empreses
L’equip de govern municipal
ha començat a aplicar mesures d’estalvi en la gestió
de totes les àrees de l’Ajuntament. I ho hem fet
avançant-nos a l’aprovació dels pressupostos de
2012. Som realistes i sabem que quan més temps
passi, més gran haurà de ser l’esforç d’estalvi per a
poder quadrar ingressos amb despeses el 2012.
Aquest any l’Ajuntament ha d’afrontar una baixada
dels ingressos i un creixent endeutament. Cal
tenir en compte que l’endeutament ha passat de
10.732.689,60 euros a 16.174.097,95 euros de 2007
a 2010. Un augment, en només 3 anys, del 50,7%.

L’Estat ens demana
reduir 2.200M
d’euros de dèficit i
ens en deu 16.500M
d’euros
Sant Celoni també
necessita el Pacte
fiscal
El govern Tripartit va deixar la Generalitat el 2010 amb un
dèficit del 4,2% del PIB (malgrat que primer van dir que era
del 2,4% i després del 3,1%). Això són 8.352 milions d’euros.
CiU l’ha pogut situar a finals de 2011 en el 3,7% del PIB,
però l’Estat exigeix que sigui del 2,6%. Doncs bé, només amb
el que ens deuen de la Disposició addicional 3a de l’Estatut
-759 milions d’euros- i el Fons de competitivitat -1.450
milions d’euros- (que sumen 2.200 M d’euros, l’1,1% del
PIB), ja arribaríem al 2,6% de dèficit que reclamen.

L’alcalde Joan
Castaño s’apuja
el sou 12.000
euros
L’alcalde Joan Castaño s’ha apujat el sou 12.000
euros i ha passat de cobrar 48.000 euros bruts
anuals a cobrar-ne 60.000. Això mentre demana
austeritat i que ens collem el cinturó.
Fa uns mesos, just després de les eleccions
municipals, l’alcalde “es vanagloriava” de la
reducció del seu sou, que passava dels 49.506
euros bruts/any que cobrava l’exalcalde Francesc
Deulofeu (amb el 90% de dedicació) als seus
48.000 euros bruts/any (amb el 100% de
dedicació). Castaño va aprofitar aquest petit estalvi
per aparèixer en alguns mitjans de comunicació

Hola ciutad@ns,
Des d’aquí ens volem dirigir a
tots vosaltres per comunicarvos que el grup ICV Sant
Celoni-La Batllòria s’ha
adherit a la Coordinadora en
defensa del serveis públics i
l’estat del benestar al Vallès
Oriental, anomenada “Resistència VOR”
Però què és això?
Això no és més que un grup d’organitzacions socials
amb la voluntat de fer una crida a la participació
ciutadana i al compromís social per a la defensa
del nostre territori i de la qualitat de vida dels seus
habitants. Els impulsors d’aquesta coordinadora ens
erigim en defensors i vetlladors del manteniment
i la millora dels recursos públics que actualment
tenim al nostre abast. Aquesta plataforma vol

I a això hi hem de sumar un nou concepte: “la
morositat administrativa”.
No arriben els diners per a la llar d’infants, ni de les
inversions del PUOSC... La Generalitat de Catalunya
ens deu 1.674.786,28 d’euros: al voltant del 10%
del pressupost municipal! I d’aquests diners, el més
flagrant: l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ens
deu més de mig milió d’euros en factures (març
2011-febrer 2012). Una situació en què tenim un
baix marge de maniobra: l’ACA no ens paga la
depuradora, ens genera un deute creixent, un deute
que hem de suportar com a Ajuntament perquè no
podem tancar un servei essencial com aquest, caient
a més en un greu delicte ecològic.

pressupost; i de l’altra, prioritzar el pagament als
nostres proveïdors per assumir, temporalment, aquest
deute. Un deute que pertoca a altres administracions,
que no compleix amb els seus compromisos
financers. I ho fem conscients que pagar els
proveïdors significa donar suport a petites i mitjanes
empreses, als autònoms, al comerç, a les botigues,
etc. Persones que poden dependre d’aquests diners
per tirar endavant la seva empresa, el seu negoci, i
davant dels quals nosaltres, com a Ajuntament, com
a l’Administració més propera al ciutadà, no podem
restar passius.
Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

Per això, seguint les indicacions de l’alcalde, Joan
Castaño, l’equip de govern està actuant amb una
doble finalitat: d’una banda, estalvi, per quadrar el

Imaginem-nos si hi sumem els altres deutes que l’Estat té amb
Catalunya: els 5.748 M d’euros en infraestructures, que la
mateixa ministra Pastor va admetre aquest febrer; els 2.000
M d’euros que ens costa la deslleialtat institucional (151,2 M
d’euros en matèria de Sanitat; 57 M d’eurosde l’escolarització
gratuïta dels infants de 3 a 6 anys; 235 M d’euros de la Llei
de la Dependència, les beques universitàries, etc). A nivell
individual sabem que de l’aportació que cada ciutadà fa de
mitjana cada any a l’Estat a través dels impostos, 2.200 euros
no tornen a Catalunya!
En total, són 16.500 milions d’euros que van i no tornen cada
any, el 8,4% del PIB. Aquest és un cas sense precedents a
Europa. Per exemple, els estats federats alemanys –länders-,
contribueixen a l’estat segons la seva riquesa però sense
perdre mai la posició que tenien abans de contribuir-hi
(Catalunya en perd entre 4 i 8 segons el moment) i el que
més contribueix –Baviera- no ha arribat mai al 4% del
PIB. Si a Catalunya es complís aquest ‘pitjor dels casos’ i la

declarant-se com un exemple a seguir en les
polítiques d’austeritat. Recordem que en el Ple
en què es va votar la seva assignació (7 de juliol
2011), la CUP va presentar una esmena per fixar el
salari de l’alcalde en 42.000 euros bruts/any, una
petició que va ser rebutjada per la resta de grups
polítics.
En el Ple del 24 de novembre passat es va portar a
votació la modificació de la dedicació de l’alcalde,
que va passar del 100% al 90%. La causa va ser el
seu nomenament com a president del Consorci
de Residus del Vallès Oriental, un càrrec que
fins aleshores no era retribuït, però que amb
l’entrada de Castaño va passar a percebre un sou
de 16.800 euros bruts/any.

contribució fos del 4%, tindríem 8.643 milions d’euros més
cada any (gairebé 1/3 de tot el pressupost de la Generalitat)
que es podrien invertir en serveis socials com pensions,
polítiques actives d’ocupació, ajudes a PIMES, suport a les
persones aturades, escoles, etc.
Un pacte fiscal que inclogui tenir la clau de la caixa és vital pel
nostre país. El Parlament té una comissió formada per tots els
grups polítics que n’estudia la viabilitat i el procés i ben aviat
presentarà les conclusions a Plenari. És imprescindible que
tots i totes hi donem suport i exercim la pressió necessària a
tots els partits per què el Pacte fiscal sigui una realitat. Perquè
és de justícia i perquè és vital perquè Catalunya surti de la crisi
i seguim construint un país capdavanter a Europa.
Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni
santceloni@ciu.info

- L’acumulació de càrrecs i sous públics. Joan
Castaño passarà de cobrar 48.000 euros a cobrarne 60.000, i seguirà dedicant el 100% de la seva
dedicació a la funció pública.
- La manca de transparència. L’acumulació de
càrrecs comporta una manca de transparència:
sovint es desconeix la suma del salari acumulat i
les dietes.
En el Ple del 26 de gener passat, la CUP va
demanar a l’alcalde una reducció del seu sou,
concretament se li va demanar que la suma dels
seus dos sous públics no superés els 48.000 euros,
una quantitat que ell mateix s’havia assignat. La
resposta va ser un no rotund.

Des de la CUP volem denunciar:

CUP SANT CELONI
www.santceloni.cup.cat
www.facebook.com/infocup

traslladar al carrer, a les empreses, a les institucions
la lluita d’aquells/es pels que l’estat del benestar
és la garantia per poder gaudir d’una vida digna.
No ens resignem a mantenir-nos impassibles
davant l’onada de retallades, de reformes laborals
ferotges i totes aquelles mesures més que fan i
estan fent desaparèixer els recursos que tant ens va
acostar d’assolir. Les entitats impulsores han creat
“La resistència” amb voluntat de coordinar i unir
esforços per a la lluita, la reivindicació i l’anàlisi de la
situació actual sobre l’estat del benestar i els serveis
públics al Vallès oriental.

política de retallades que ens està enfonsant encara
més i demanem mesures de correcció i control
públic per fer front a la crisi. Tanmateix, ens oposem
frontalment a la Reforma Laboral i treballarem
per denunciar pèrdues de drets i serveis al nostre
territori i per mantenir l’augment dels que encara
hem pogut conservar.

Per tot això,
ICV Sant Celoni-La Batllòria s’adhereix i fa seu el
contingut del manifest de la Resistència i donarà
recolzament a les plataformes i entitats que cerquen
objectius iguals o similars als anomenats. Per tant,
denunciem la situació precària i oblidada dels
serveis públics a la nostra comarca, denunciem la

Des d’aquí, fem una crida a la participació, al
compromís social i la mobilització per a la defensa
del nostre territori i de la nostra qualitat de vida,
i et demanem el teu suport. Perquè com deia el
nostre eslògan, sense tu, el canvi no és possible i
com diuen els indignats, la resignació no és pas una
opció.
ICV.Sant Celoni-La Batllòria.
icvsantceloni@ymail.com
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Exposicions

AGENDA

RECTORIA VELLA

dissabte, 17 de març

divendres, 30 demarç

divendres, 20 d’abril

Cinema infantil: El gat amb botes
Cicle de Cinema infantil en català (CINC)
A 1/4 de 5 de la tarda
Ocine
Organitza: Dir. G. de Política Lingüística i Sales
Ocine
Preu: 4 euros

Taller infantil: Fem volar molinets de paper
A càrrec de Sandra Riera
A les 6 de la tarda
A la Biblioteca l’Escorxador

Concert: Producto Interior Bruto vol. I i vol.
II, a càrrec de Joan Colomo
Programació A l’Ateneu - Programació estable
A les 10 del vespre
A la Sala petita de l’Ateneu
Preu: general, 10 euros. Majors 65 i Carnet Jove,
5 euros

Del 17 de març al 6 de maig

Joan Ponç
Capses secretes 1975 - 1980
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

diumenge, 18 de març

CAN RAMIS

Cinema: Invictus, de Clint Eastwood
Programació A l’Ateneu - Cinema a l’Ateneu
A les 6 de la tarda
A la Sala petita de l’Ateneu
Preu: gratuït

Del 3 al 18 de març

Germà Xerta. Paisatge urbà,
equilibri de rectangles i quadrats
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.

Ball a l’Ateneu, amb Genions
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

BIBLIOTECA
De l’1 al 31 de març

dijous, 22 de març

Antoni Cruz. En blanc i negre.
Dibuixos a ploma
Horari:
dimecres i dissabtes de 10 h a 13.30 h i de
dilluns a divendres, de 15.30 h a 20.30 h

Cinefòrum: Comprar, tirar, comprar
Setmana per la Pau
A 2/4 de 10 del vespre
Al Centre Comercial Altrium (Sales Ocine)
Preu: gratuït

divendres, 23 de març
TAXI

SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h

Març

Taxi
guàrdia

Taxi
retén

1-4

L4

L5

5-11

L5

L6

12-18

L6

L7

19-25

L7

L1

26 des - 1 març

L1

L2

2-8

L2

L3

9-15

L3

L4

16-22

L4

L5

23-29

L5

L6

30-6 maig

L6

L7

Xerrada:
El malbaratament d’aliments a Catalunya
Setmana per la Pau
A les 7 de la tarda
A la Sala petita de l’Ateneu

dissabte, 24 de març

Abril

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

Cinema infantil: Alvin i els esquirols 3
Cicle de Cinema infantil en català (CINC)
A 1/4 de 5 de la tarda
Ocine
Organitza: Dir. G. de Política Lingüística i Sales
Ocine
Preu: 4 euros

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

Festa solidària
Setmana per la Pau
A les 5 de la tarda
A la Plaça de la Vila
Concert: Anna Roig i l’ombre de ton chien
Programació A l’Ateneu - Programació estable
A les 8 del vespre
A la Sala petita de l’Ateneu
Preu: general, 10 euros. Majors 65 i Carnet Jove,
5 euros

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Març 2012
DLL DM
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Abril 2012
DLL DM

Les aventures d’en Pepitopassacompuguis,
amb La Maleta Portàtil
Hora del conte
A les 6 de la tarda
A la Biblioteca l’Escorxador
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diumenge, 25 de març
Ball a l’Ateneu, amb Duet de Mar
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, 31 de març
Visita exposicions Goya i Delacoix, al
CaixaForum de Barcelona
Sortides culturals 2012
Cal inscripció prèvia
Concert: Els Sulfitos +
Le Pim Pam Pum + Tanatori
Programació A l’Ateneu - Sessions’n’sona
A les 11 de la nit
A la Sala petita de l’Ateneu
Preu: gratuït

diumenge, 1 d’abril
Ball a l’Ateneu, amb Pere Vila Grup
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

diumenge, 8 d’abril
Ball a l’Ateneu, amb Elegants
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, 13 d’abril
Concert: Virtuts universals,
a càrrec del Cor de Dones del CME
A les 9 del vespre
A la Sala petita de l’Ateneu

dissabte, 14 d’abril
Agromercat Productes d’aquestes terres
De 10 a 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9 del vespre
A la plaça de la Vila
Activitats: Taller de planter de varietats antigues
d’horta. Per a infants. Horari d'11 a 14 h
Organitza: Ajuntament de Sant Celon i Consell
Comarcal del Vallès Oriental
Concert: Van Sam + La Gatera + Pere
Vilanova + Go a chant + Sortida 11 + La
Clave
Programació A l’Ateneu - Sessions’n’sona
A les 8 del vespre
A la Sala petita de l’Ateneu
Preu: gratuït

Es distribuirà en cinc dissabtes
oferint activitats durant tot el
dia a la plaça de la Vila

El programa s’està acabant de concretar amb
les diferents entitats participants però la
previsió és que cada dissabte previst (5, 19,
26 de maig i 9 i 16 de juny) hi participin de
vuit a deu entitats.

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 el programa

diumenge, 22 d’abril
Cinema: En tierra de nadie,
de Danis Tanovic
Programació A l’Ateneu - Cinema a l’Ateneu
A les 6 de la tarda
A la Sala petita de l’Ateneu
Preu: gratuït
Ball a l’Ateneu, amb Jordi Vila’s Grup
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 eruos

divendres, 27 d’abril
Teatre: Cancún, a càrrec de TrocaTeatre
Programació A l’Ateneu - Programació entitats
locals
A les 10 del vespre
A la Sala petita de l’Ateneu
Preu: 8 euros

dissabte, 28 d’abril
Visita a Lleida, la ciutat medieval i
la Seu Vella
Sortides culturals 2012
Cal inscripció prèvia
Teatre: Cancún, a càrrec de TrocaTeatre
Programació A l’Ateneu - Programació entitats
locals
A les 10 del vespre
A la Sala petita de l’Ateneu
Preu: 8 euros

diumenge, 29 d’abril
Ball a l’Ateneu, amb 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

Circ: Circumstàncies, 15è circ d’hivern, a
càrrec de l’Ateneu Popular 9 Barris
Programació A l’Ateneu - Programació estable
A les 6 de la tarda
A la Sala gran de l’Ateneu
Preu: general, 10 euros. Majors 65 i Carnet Jove,
5 euros

de la valoració de les edicions i el canvi més
destacat és que la mostra es distribuirà en
cinc dissabtes a la tarda, de maig i juny, a la
plaça de la Vila enlloc d’un dissabte tot el dia
tal com s’havia fet fins ara.

El passat dilluns 27 de febrer, representants
de més de trenta entitats del municipi
van participar en la reunió per concretar
aspectes diversos de la mostra d’entitats
2012. Des de l’Ajuntament es va proposar
incorporar alguns canvis formulats a partir

Festes de Sant Jordi

diumenge, 15 d’abril

Entitats i Ajuntament
acorden un nou
plantejament de la
Mostra d’Entitats

30
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

Tast de lletres amb Pau Gener i els alumnes
del taller El plaer d’escriure
A 2/4 de 8 del vespre
A la Sala Bernat Martorell de Can Ramis

D’aquesta manera es vol aconseguir fer
més visible l’activitat de les entitats i alhora
dinamitzar l’oferta dels caps de setmana.
El 16 de juny, coincidint amb tancament de

la mostra, hi haurà una gran festa amb dos
grups de castellers i a la nit el Concert del
Amics de les Arts a l’Ateneu presentant el
nou disc “Espècies per catalogar”.

