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L’informatiu del mes d’agost us presenta una 
àmplia oferta formativa, que trobareu recollida 
en el Clip. 

Des de l’Ajuntament, s’està fent un esforç per 
millorar i incrementar la formació que s’ofereix 
a la ciutadania. És així com consolidem l’aposta 
per l’ensenyament d’idiomes estrangers a 
Sant Celoni que vam encetar el 2011 quan, per 
primera vegada a la nostra vila, s’han organitzat 
cursos de preparació als exàmens oficials d’an-
glès (Preliminary English Test i First Certificate 
de la Universitat de Cambridge). Cursos que 
no sols continuen el 2012, sinó que s’amplia la 
formació amb un nou curs d’Alemany inicial. 

Som conscients que la formació és molt im-
portant i per això continuarem apostant-hi de 
forma decidida, tal i com consta en els nous 
pressupostos que, després de mesos de negoci-
acions, ha aprovat el Ple municipal del mes de 
juliol. 

El pressupost de 2012 suposa una reducció d’un 
3,5% respecte a la despesa executada l’any 
anterior. Destinem el 12% del pressupost a 
educació i s’incrementa en un 19% la partida 
destinada a ajuts socials. 

Sant Celoni no podia continuar treballant amb 
els pressupostos prorrogats del 2010. Per donar 
resposta a les necessitats de la ciutadania calia 
una eina realista, un pressupost auster però 
equilibrat que prioritzés l’atenció a les persones 
amb un increment dels ajuts socials, la parti-
da d’educació i de promoció econòmica. I els 
pressupostos de 2012 compleixen amb aquests 
objectius. 

No voldria acomiadar-me sense desitjar que 
continueu gaudint de les activitats de la nostra 
vila, des dels dijous a la fresca, que continuen 
durant tot aquest mes d’agost, a les Festes Ma-
jors de la Batllòria i de Sant Celoni. Espero que 
en gaudiu i hi participeu activament. 

L’Ajuntament aposta fort 
per la formació orientada 
al món laboral!
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Més de 600 persones s’han inscrit als 14 cursos que han format l’oferta municipal de for-
mació ocupacional i contínua que s’ha realitzat al Centre de formació i ocupació de Baix 
Montseny - Sax Sala de manera totalment gratuïta, dels quals s’han beneficiat més de 250 
persones. L’oferta de formació ocupacional i contínua va adreçada tant a treballadors en 
situació d’atur com a treballadors en actiu, i pretén millorar les possibilitats d’accés a un lloc 
de treball. El ventall de cursos programats ha estat molt ampli i divers, però tots ells tenen 
en comú que es tracta d’una formació eminentment pràctica i orientada al món del treball. 
Per al mes de setembre, està programada la realització de quatre cursos més: comptabilitat 
bàsica, anglès intermig i dos de manipulació d’aliments. Podeu realitzar les inscripcions a 
través del www.santceloni.cat

La formació orientada a millorar les possibilitats d’accés al món labo-
ral és una prioritat municipal. A Sant Celoni, el Centre de Formació i 
Ocupació Sax Sala n’és l’equipament de referència des d’on s’articu-
len la majoria de cursos de formació ocupacional i contínua. Durant 
aquest darrer curs, s’han ofertat 14 cursos diferents, s’ha ampliat 
l’oferta d’idiomes estrangers, s’han organitzat jornades i conferènci-
es... i la voluntat és de seguir creixent. 

Més de 250 persones han fet cursos de formació 
ocupacional i contínua durant el curs 2011/2012

Oferta de Formació  
Ocupacional i contínua  
2011/2012

Alumnes participants per àmbits 

Treballador/a forestal

Informàtica d’usuari/ària

Intel·ligència emocional

Eines per a la millora del comerç 
minorista

Tècniques de venda

Gestió integral de magatzems

Anglès comercial

Word avançat

Excel bàsic

Persones manipuladores 
d’aliments

Gestió d’emmagatzematge, estocs 
i enviaments

Anglès inicial - sector comerç

Tècnic de gestió de qualitat 

7 %

Habilitats  
directives

Idiomes

Noves 
tecnologies

Formació
professionalitzadora

17 %

57 %
19 %
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La formació és una eina bàsica per al desenvolupament. Així ho entenem des de l’Ajuntament i, per això, estem fent una clara 
aposta per incrementar-ne l’oferta, intentant fer un pas endavant i anar més enllà dels cursos tradicionals, implementant noves 
ofertes formatives. 
 
Per això hem iniciat una nova línia de treball: la formació ocupacional. Amb el SOC hem pogut oferir per primera vegada l’any 
2011 dos cursos de formació ocupacional: treballador forestal i informàtica d’usuari. 
 
Hem fet una aposta decidida per l’ensenyament d’idiomes, perquè pensem que els idiomes són una eina molt important a 
l’hora de trobar feina. I així l’any 2011 s’han organitzat, per primera vegada, cursos per a la preparació als exàmens oficials del 
Preliminary English Test i First Certificate. Cursos a què se sumarà, aquest any, el d’Alemany inicial. 
 
Pensem que hem d’ampliar els cursos de formació contínua. Per això, hem passat d’1 a 4 cursos de formació contínua el 2011. 
Aquest any, el nombre de cursos oferts ha estat de 7, a què s’hi ha de sumar dos cursos més a partir de setembre. 
 
El Pla E del Govern central va permetre construir unes bones instal·lacions: el Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny 
– Sax Sala. Però un cop construït, hem de treballar per aconseguir consolidar-lo com un centre de referència al Baix Montseny. 
Hi estem treballant. 

Jaume Tardy

Regidor de  
Promoció Econòmica

Un pas endavant en els estu-
dis de llengües estrangeres

Organització de jornades per 
millorar la competitivitat de 
les empreses 

L’Escola d’Adults de Sant Celoni oferirà per 
al proper curs 2012 – 2013 un curs de 
100 hores d’alemany inicial, ampliant la 
formació en llengües estrangeres. Aquesta 
proposta neix de les converses amb joves i 
el món empresarial de la vila, que van mani-
festar l’interès per poder cursar una segona 
llengua estrangera com a manera de millorar 
la capacitació professional per tal de poder 
avançar en la seva carrera professional o 
incorporar-se amb més garanties d’èxit al 
món laboral. El curs d’alemany inicial tin-
drà lloc els dimarts i dijous de 20 a 21.30 h 
amb una durada de 100 hores amb l’objectiu 
d’iniciar-se al coneixement de la gramàtica i 
el vocabulari.

En aquesta mateixa línea de treball de l’Ajun-
tament per oferir una major oferta formati-
va i, especialment, en matèria de llengües 
estrangeres, aquest curs passat  s’ha pogut 
oferir, per primera vegada a Sant Celoni, els 
cursos per a la preparació als exàmens 
oficials del Preliminary English Test i del 
First Certificate de la Universitat de Cam-
bridge. A més, el conveni signat aquesta 
primavera amb l’associació Cambridge ESOL 
Examinations Centre - Granollers ha permès 
que els exàmens oficials es facin a par-
tir d’ara a Sant Celoni, concretament a 
l’Escola Pallerola.

Des de Sax Sala s’organitzen periòdicament 
cursos, conferències i xerrades sobre temes 
d’interès per a les empreses: exportació, 
màrqueting, e-commerce... Així, fa unes set-
manes, més de 20 empreses i emprenedors 
de la comarca van poder seguir a Sax Sala 
un interessant curs d’iniciació a l’exportació, 
gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sant Celoni i la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona, amb el 
suport d’ACC1Ó. 

Les properes conferències i cursos, que es 
duran a terme a partir del setembre, versaran 
sobre el finançament per a pimes i empre-
nedors, creació de pàgines web, captació de 
nous clients, habilitats directives, reorientació 
del negoci... 

C/ Montserrat, 28
08470 Sant Celoni
saxsala@santceloni.cat
Telèfon 93 867 41 75

PER A MÉS 
INFORMACIÓ

Sax Sala
Centre de
formació i
ocupació
del Baix
Montseny

i
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Promoció econòmica

Millora del  
Polígon Industrial 
Molí de les Planes 
per atreure-hi més  
empreses

Sant Celoni destina el 80% dels fons 
Xarxa de la Diputació a Serveis socials i 
Promoció Econòmica
L’Ajuntament està fent un esforç de racionalit-
zació de la despesa per seguir invertint en els 
serveis bàsics a la ciutadania, tot i la la baixa-
da d’ingressos propis, el descens de les trans-
ferències d’altres administracions, i als efectes 
de l’endeutament municipal, que ha augmen-
tat un 50,7% en només tres anys (2007-2010). 
En aquesta marc, l’Ajuntament cerca el màxim 
de finançament extern per a la consolidació 
dels serveis oferts alhora que manté la volun-
tat de portar a terme nous projectes. 
En aquesta línia de treball, dels prop de 
250.000 euros per a serveis i projectes muni-
cipals de la Diputació de Barcelona, el 80% 
aniran a parar a projectes de les àrees de Co-
munitat i de Promoció Econòmica, reforçant 
els serveis bàsics a les persones i les polítiques 
de dinamització. Entre d’altres, s’hi inclouen 
les actuacions següents: 

a) Esglaonament en el pagament pels serveis 
d’atenció domiciliària segons la capacitat 
econòmica de la unitat familiar
Actualment, el servei d’atenció domiciliària 
compta amb una franja de pagament única, 
independentment de la capacitat econòmica 
de la unitat familiar. S’implantarà franges de 
copagament (col·laboració econòmica de les 
persones en els serveis que se’ls presten). 

b) Projecte Xarxa per a la millora de l’èxit es-
colar i la cohesió social d’infants i joves
Es pretén millorar l’èxit escolar i la cohesió 
social d’infants i joves en situació de risc social 
de 3 fins a 16 anys, mitjançant la seva integra-
ció a les activitats de les entitats esportives del 
municipi. Per tant, no només es tracta d’unes 
beques per a qui compleixi uns requisits 

econòmics, sinó que es tracta d’un projecte 
d’atenció i prevenció a la infància i adolescèn-
cia en risc.

c) Avaluació del soroll provocat per les infra-
estructures, les activitats i el veïnatge
L’objectiu és avaluar el soroll provocat en el nu-
cli urbà de Sant Celoni per la línia ferroviària 
del Tren d’Alta Velocitat i per la línia ferroviària 
convencional de rodalies; avaluar el compli-
ment dels límits d’immissió sonora aplicables 
i si s’escau, requerir l’adopció de mesures 
d’acord amb la normativa. 

d) Elaboració de plans i estudis de mobilitat 
urbana
Cal actualitzar les dades de la darrera diagnosi 
del 2002, i fer propostes concretes d’actuaci-
ons per els propers anys (criteris de disseny, 
vialitat, aparcament, itineraris de vianants i bi-
cicletes, consideracions pel desenvolupament 
urbanístic i pel nou planejament, etc.)

e) Telegestió de l’enllumenat públic
Amb l’objectiu de millorar la gestió del servei 
així com l’eficiència energètica, l’Ajuntament  
implementarà una prova pilot per a la teleges-
tió de l‘enllumenat públic. Es pretén avaluar la 
tecnologia actual per determinar les bases per 
a la seva implantació en un futur.

f) Accions de foment de mercat municipals 
Pla de dinamització del mercat municipal. 
Establiment, disseny i execució d’un calendari 
estable de campanyes de promoció i dinamit-
zació al llarg de l’any, conjuntament entre l’As-
sociació de Paradistes i l’Ajuntament

L’Ajuntament de Sant Celoni impulsa la 
redacció d’un Pla de Millora i Dinamització 
del Polígon Industrial Molí de les Planes. 
Un estudi analitzarà la situació actual 
d’aquesta zona d’activitat econòmica per 
detectar-ne les mancances i deficiències i 
proposar un full de ruta per a la seva reso-
lució i millo

Participació de les  
empreses
Les empreses del Polígon Industrial parti-
ciparan en l’avaluació de la situació apor-
tant-hi la seva opinió. “Els punts de vista 
de les empreses, que són les més prò-
ximes i amb un major coneixement del 
territori, ens permetrà complementar la 
recollida d’informació de caire objectiu”, 
segons el regidor de Promoció Econòmica, 
Jaume Tardy. El procés d’avaluació és el 
pas previ a l’elaboració de les recomanaci-
ons i proposta d’actuacions. 

Col·laboració amb la Unió 
de Polígons Industrials de 
Catalunya (UPIC)
L’Ajuntament treballa amb la Diputació 
de Barcelona i la Unió de Polígons Indus-
trials de Catalunya (UPIC) en la redacció 
d’aquest projecte. La UPIC és una associ-
ació sense ànim de lucre dedicada única-
ment i exclusiva a la defensa dels interes-
sos de les àrees industrials del Principat, 
amb l’objectiu que totes les empreses que 
treballen a Catalunya puguin desenvolupar 
la seva activitat industrial de la manera 
més còmoda i eficaç possible. La UPIC de-
fensa un model d’indústria que faci front 
a les deslocalitzacions, el dèficit en infra-
estructures o les necessitats energètiques, 
fenòmens de gran incidència a Catalunya. 
A partir de l’anàlisi de l’estat actual de 
les ubicacions industrials de Catalunya es 
busquen solucions per millorar-les, no so-
lament per mantenir l’actual teixit indus-
trial, sinó també per poder atraure noves 
inversions.  

L’Ajuntament de Sant Celoni crearà una Borsa 
de Treball específica i especialitzada 
en perfils químics per tal de corregir el fort 
desequilibri actual entre l’oferta i la demanda  
al Baix Montseny. 

Aquesta iniciativa es va posar en comú en una 
trobada que l’alcalde Joan Castaño i el regidor 
de Promoció Econòmica, Jaume Tardy, van 
tenir el mes de juliol amb  directius de diver-
ses empreses químiques del Baix Montseny 
(SANOFI AVENTIS, S.A., TRADEBE ECOLOGIA 
QUIMICA, S.A., OXIRIS CHEMICALS, S.A., RE-
NOLIT IBERICA, S.A. i CRAY VALLEY IBERICA, 
S.A. (ARKEMA) a les instal·lacions de Renolit 
Ibérica, conjuntament amb tres representants 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona. 

A més, durant la reunió es van posar en comú 
un seguit d’accions i iniciatives per tal de treba-
llar pel desenvolupament empresarial i produc-
tiu local, impulsant projectes que reverteixin en 
la competitivitat i la productivitat de les empre-
ses, generant un impacte econòmic en el Baix 
Montseny.

L’Ajuntament impulsa una Borsa  
de Treball especialitzada per a les  
empreses químiques del Baix Montseny
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Cultura

Festa Major de setembre 2012
Del 7 al 10 de setembre Sant Celoni estarà de Festa Major! A finals de juny els representants de les entitats i de 
l’Ajuntament van tancar els principals actes del programa i el treball de les diferents comissions de treball. Malgrat la 
reducció pressupostària d’un 20 % respecte l’any passat, el programa manté bona part dels de les activitats, àmplies i 
variades perquè agradin a grans, joves i petits.

• El Corremonts, l’eix de la festa, esdevé l’espai de 
participació dels Senys i Negres. Es mantenen 
moltes de les activitats però es redueix el 
nombre de proves puntuables per afavorir el 
passar-ho bé, participar i col·laborar. 

- Hi haurà en joc 7 punts! (un punt per a 
cada prova puntuable: Dóna sang per a la 
festa, Correxarrups, Correxutxes, Rucada, 
Cursa d’ermites, Estirada de corda i Ball del 
fanalet).

- Nova prova en el fi de festa,  el Ball del 
fanalet!

- Premis per a la casa més ben engalanada 
dels Senys i dels Negres i per als carrers més 
engalanats Senys i Negres. 

• Diferents propostes 2.0 per viure al minut 
la Festa!! Recull de twits des de la biblioteca, 
les fotos de la Festa al facebook, vídeos 

promocionals de les colles i com ja és 
tradicional el recull de fotos de “Senys i Negres 
pel món”.  Així mateix, al web www.santceloni.
cat/festamajor es podrà ampliar el contingut 
del programa de la festa: detall de les proves 
del corremonts, informació grups de l’espai de 
concerts i barraques...

• Les novetats combinades amb les propostes 
ja habituals: la Cercavila de gegants, el Correfoc, 
la trobada de puntaires, havaneres, àpats 
populars...

• La programació de barraques i concerts 
combina l’oferta de grups locals amb Le Pim, 
Pam Pum, La Gatera, L- Funk, els  DJ Mark L i DJ 
Marvin i la contractació de grups proposats per 
la comissió de concerts i votacions del facebook: 
Se atormenta una vecina, la Gossa Sorda i 
Bongo Botrako.

L’ambient de festa a tot el poble

Durant el dia els gegants, capgrossos, diables, 
puntaires, àpats populars, balls i cercaviles 
ompliran de festa a bona part de les places i 
carrers: a la plaça de la Vila, a l’avinguda de la Pau, 
al pàrquing del pavelló... i també a l’Ateneu. 

La fira d’atraccions s’ubicarà al nou 
aparcament de la Forestal. Romandrà oberta 
de divendres 7 de setembre a les 5 de la tarda a 
dimarts 11 a les 23 h.

L’espai de barraques i concerts s’ubicarà a 
la zona de la plaça Comte del Montseny. De 
divendres a diumenge, de 8 del vespre a 5 de 
la matinada es podrà gaudir de l’ambient i la 
música de les barraques i els concerts. 

El muntatge de la festa s’iniciarà el dijous a la 
tarda i per aquest motiu a partir d’aquest dia es 
faran les diferents modificacions de mobilitat: 
canvi de direcció del carrer Abat Oliva, Balmes i 
Verge del Puig; restriccions de trànsit d’un tram 
del carrer Sant Martí, carrer Campins i carretera 
de Campins i la prohibició d’aparcament en 

algunes zones. El desmuntatge de tots els 
elements de la festa es farà durant el dilluns 10 al 
matí, i un cop feta la neteja viària a fons s’obrirà 
progressivament el trànsit dels carrers tallats.

Tal com es va fer durant l’any 2011, en 
les properes setmanes representants de 
l’Ajuntament treballaran conjuntament amb la 
junta del Mercat Municipal, la UBIC, l’Hospital 
de Sant Celoni, l’Associació de Veïns del carrer 
Major de Dalt i la parròquia de Sant Martí amb 
la voluntat de minimitzar possibles molèsties. 
En aquest sentit, es garantirà l’accés al pàrquing 
del Mercat Municipal el divendres 7 a la tarda 
i el dissabte 8 al matí, no es faran proves de so 
quan hi hagi missa a l’església i es faran notes 
informatives específiques per als familiars del 
Centre Sociosanitari i els clients i paradistes del 
Mercat i pel veïnat.

A primers de juliol ja es va 
escollir el cartell guanyador 
de la Festa Major de setembre 
entre els XX participants: el 
guanyador va ser de XXXX . La 
resta s’exposaran durant tota la 
Festa Major a Can Ramis.

L’ambient i la força dels Negres i Senys s’ha veure i sentir a cada racó del poble! 
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Cultura

Estiu actiu!

Els Dijous a la fresca han tornat a fer sortir de 
casa als celonins i celonines. La música de la Mollet 
Jazz Band i la Jazz Band de Sant Celoni van encetar 
la programació, seguida de titelles, cinema, circ, 
dansa... i no s’atura fins el 30 d’agost amb la 
música popular del nord del Marroc, als jardins de 
la Rectoria Vella. La plaça Rafael Ferrer de Sant Ponç 
s’ha estrenat com a emplaçament amb les sessions 
de cinema a la fresca.

Una quarantena d’entitats han passat per la plaça 
de la Vila a l’edició d’enguany de la Mostra 
d’Entitats. Amb un nou format, aquest any hem 
gaudit, no d’un, sinó de cinc dissabtes de mostra 
al llarg dels mesos de maig i juny amb molt bona 
acollida per part del públic. A l’última jornada,  
ballada dels Gegants, dues colles castelleres, els 
Xics de Granollers i els Salats de Súria i la Colla 
Bastonera Quico Sabaté a més dels Amics de les 
Arts omplint l’Ateneu de bon ambient.

La revetlla de Sant Joan va tornar a Sant Celoni. 
La plaça de la Vila va acollir la festa des de les 11 
de la nit i fins les 4 de la matinada amb l’Orquestra 
Mitjanit i tot seguit el DJ C. El servei de bar va anar 
a càrrec de la Colla Bastonera Quico Sabaté. A les 
7 de la tarda va començar la ballada de sardanes 
i a quarts de vuit del vespre va arribar la flama 
del Canigó a la plaça acompanyada dels diables i 
representants de l’EROL, Diables i Òmnium. 

Un any més, la mostra gastronòmica d’estiu del 
Baix Montseny, Tastets d’Estiu, va exhaurir tots 
els tiquets disponibles, i el passat divendres dia 
29 en la seva sisena edició va aplegar més de 650 
persones a la plaça de la vila. Com a novetat, en 
aquesta sisena edició es permetia al públic triar el 
millor tastet: de 437 vots, 88 van ser pel milfulls 
de bacallà i espinacs gratinat amb all-i-oli de 
sobrassada i mel, del restaurant Ca l’Eli de Palau. 

Uns 700 nens i nenes del municipi, d’entre 3 i 17 
anys, han participat als casals d’estiu del municipi 
organitzats per escoles i entitats esportives amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. Alguna de les ofertes 
s’allarga fins l’última setmana d’agost i la primera 
de setembre. L’Ajuntament ha concedit ajuts socials 
per les activitats d’estiu a 49 nens i nenes del 
municipi.

Cada dimarts de juliol, de 5 a 8 de la tarda, el 
bibliopícnic de la Biblioteca ha atret un bon 
nombre d’infants i joves que han participat a 
diferents tallers i activitats, tot des de la carpa 
instal·lada a la plaça. Mentrestant, els adults han 
pogut llegir revistes a l’aire lliure i delectar-se amb 
una tarda estiuenca d’oci i cultura. 

El carrer Major de Dalt porta un estiu molt actiu. 
Des de fa setmanes, a iniciativa de l’Associació 
de Veïns del carrer i previ permís municipal, els 
fanals llueixen flors. A més, el 6 de juliol van 
organitzar l’Open Night per anar-hi a comprar, a 
sopar, a gaudir...a  més de les Veus del Claustre 
que han portat en dues vetllades, música i paraula, 
al claustre de l’Hospital vell, seu de l’Oficina de 
Turisme.

La 3a fira Sound Celoni  dissabte 7 de juliol  va 
omplir els carrers de música de tots els estils amb 
grups de folk, funky, flamenc, rock, reaggae, rumba, 
percussió tecno, jazz.... Una setmana més tard, la 
final del concurs Sant Celoni Sona, es va decantar 
per la Banda del Panda davant els grups Apart, A 
Destiempo i Tanatori.

Molta emoció a les finals de la Copa de Futbol 
Sala Sant Celoni 2012 disputades el 19 de juliol. 
La incertesa del marcador va durar fins a l´últim 
segon a la final dels cadets que va acabar: FC Bum 
2 - Notthingam Miedo 3. La final dels sènior es va 
decidir des del punt de penal, amb victòria per La 
Banketa davant Muntatges Sarrià.

En resposta a la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Celoni, la Diputació de Barcelona col·locarà 
semàfors a la cruïlla de la carretera de Campins (BV-5114) amb accés a l’Institut Baix Montseny, 
per millorar la seguretat a les entrades i sortides de l’equipament. Està previst que els senyals 
es puguin regular i només funcionin en les entrades i sortides del centre educatiu per no perju-
dicar excessivament el trànsit. Amb aquesta actuació, es dóna resposta a una de les demandes i 
preocupacions de l’AMPA de l’IES que sempre ha reclamat més seguretat en aquesta cruïlla molt 
transitada per pares, mares, alumnes i professors en hores punta.

Semàfors a la cruïlla de l’Institut
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Acte de reconeixement del voluntariat  
per a l’acompanyament escolar

Les propostes dels joves arriben a l’Ajuntament

La Sala petita de l’Ateneu es va omplir per se-
guir en directe el ple municipal extraordinari 
que es va convocar el 26 de juny amb un únic 
punt a l’ordre del dia: Elecció del treball de 
recerca del projecte “Ajuntament Jove”, en el 
marc del Pla local de joventut de Sant Celoni 
2010–2013.  Tal i com va explicar l’alcalde Joan 
Castaño a la presentació, “el projecte pretén 
donar resposta a la missió de promoure el 
desenvolupament dels valors democràtics i 
impulsar la participació i el compromís dels 
joves amb la societat”. 

4 grups d’alumnes, provinents de l’Avet Roig, el 
Cor de Maria, la Salle i l’Institut, van presentar 
el seu treball de recerca de 4art d’ESO que van 
dedicar a temes o problemàtiques reals del 
municipi. Els projectes més votats pels mem-
bres del consistori van ser, de més a menys: 
la Ronda Tordera-Pertegàs; A Sant Celoni, tots 
connectats; Ús i abús de pantalles i Organitza-
ció d’un festival de dansa i tallers. El projecte 
guanyador que té una assignació econòmica de 
6 mil euros pel seu finançament parcial  o total, 
s’ha traslladat a l’àrea municipal corresponent 
perquè estudiï la seva execució i en faci l’adap-
tació oportuna. 

Col·legi Cor de Maria
Títol del treball de recerca: Ronda Tordera-Pertegàs

Autors: Anna Maria Mesa Guillamet, Mireia Aymar 

Camps, Jordi Clos Garrido i Arnau Pagès López

Descripció del projecte: construcció d’un passeig 

perimetral al nucli de Sant Celoni que posa en valor 

elements paisatgístics i patrimonials del municipi. A 

més promou la pràctica de l’esport. El circuit proposa 

convertir-se en una via d’accés a altres camins de sen-

derisme com el GR-5 i GR-97 o cap al camí d’Olzinelles, 

a Vallgorguina  o a Campins.

Institut Baix Montseny
Títol del treball de recerca: A Sant Celoni, tots con-

nectats!

Autor: Mohammed El Addab

Descripció del projecte: Ampliació de les zones wifi 

a Sant Celoni, específicament la plaça. de l’Estació, al 

Camp de Futbol i a la Plaça de les Illes Belles. 

Col·legi La Salle
Títol del treball de recerca: Ús i abús de pantalles

Autor: Èric Lafuente Garrós

Descripció del projecte: estudi sobre l’addicció als 

jocs, als mòbils, a la televisió i a l’ordinador. Anàlisi de 

les seves conseqüències i proposta de treball en pre-

venció a  l’àmbit escolar, familiar i del lleure. 

Escola Avet Roig
Títol del treball de recerca: Organització d’un acte 

festiu, festival de dansa i tallers

Autors: Núria Archs, Estel Cobos, Oriol Llovera, Èlia 

Torrell, Mar Truc

Descripció del projecte: Organització d’un Festival de 

dansa i tallers amb l’objectiu de fer difusió de les di-

ferents disciplines de dansa entre la població, donar a 

conèixer els diferents grups, escoles i entitats que estan 

relacionades amb el món del ball i fomentar la partici-

pació dels ciutadans /es de totes les edats.

 

4 grups d’alumnes van defensar el seu projecte Ajuntament jove davant  
el ple municipal reunit a la Sala Petita de l’Ateneu dimarts 26 de juny 

Més de 50 persones entre famílies, infants i joves, escoles i Ajuntament van voler agrair al voluntariat de Càritas Parroquial 
la seva dedicació i l’excel·lent  tasca de reforç escolar adreçada a infants i joves amb dificultats

L’Acompanyament escolar que s’ha iniciat 
aquest curs passat per part de voluntaris i vo-
luntàries de Càritas Parroquial amb  l’objectiu 
d’oferir un espai que els infants puguin fer els 
deures, adquirir hàbits d’organització i d’estudi, 
reforçar continguts i alhora contribuir al desen-
volupament personal, ha estat un veritable èxit. 
El 14 de juny, va tenir lloc la cloenda del curs 
escolar i de reconeixement a la tasca del volun-
tariat implicat, a la sala d’actes de la Rectoria 
Vella. 

En el projecte, que s’inclou dins el Pla Educatiu 
d’Entorn, hi ha participat un total de 23 alum-
nes, escollits a través de les comissions socials 
dels centres educatius i un total d’ 11 voluntaris 
i voluntàries, entre ells estudiants de batxillerat 
de l’Institut Baix Montseny. El resultat d’aquesta 
iniciativa ha estat excel·lent ja que ha permès 
que infants i joves amb dificultats socioeconò-
miques tinguessin un espai d’estudi, tutoritzat 
per voluntaris professionals. Les escoles, famí-
lies i alumnes esperen continuar beneficiant-se 
d’aquest servei el curs vinent.

L’acte de reconeixement es va organitzar entorn 
al recull d’experiències del projecte per part 
de Marta Zaragoza, referent de Càritas Parro-
quial, dos centres educatius: el Col·legi Cor 
de Maria i l’Institut Baix Montseny i per part 
d’una família beneficiada pel recurs. Tots van 
agrair el bon funcionament i la bona coordi-
nació del projecte, el compromís de les famíli-
es i van lloar la  professionalitat i la humanitat 
de la tasca del voluntariat.

El president de Càritas Parroquial, Mossèn  
Ignasi Fuster i l’alcalde Joan Castaño, van lliu-
rar els diplomes al voluntariat i als alumnes 
participants. L’alcalde va felicitar aquesta inici-
ativa, “com a exemple de bona pràctica social 
i servei comunitari, que promouen una edu-
cació amb valors i una igualtat d’oportunitat 
per tot l’alumnat.”

Les persones que disposin de temps lliure els 
dijous de 18.30 a 20 h i vulguin col·laborar en 
aquest projecte es poden posar en contacte 
amb la Rectoria Vella, al 93 864 12 13 o bé a: 
educacio@santceloni.cat

Educació
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Comunitat

El Servei a la Dona, un bon recurs  
per prevenir la violència de gènere
El Servei a la dona ofereix atenció social, psicològica i jurídica a persones que pateixen qualsevol 
tipus de maltractament per raons de gènere i/o altres situacions de risc social per a la dona i els 
seus fills i filles. Els objectius principals del Servei són prevenir la violència de gènere i donar una 
resposta a la demanda de la dona, adequada i coordinada amb la resta de serveis de la xarxa.
Dóna cobertura als municipis del Baix Montseny: Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Sant 
Esteve de Palautordera, Vallgorguina, Gualba, Montseny, Campins i Fogars de Montclús.
Durant l’any 2011, un total de 49 dones van ser ateses pel psicòleg. Els principals motius de 
consulta i/o problemàtica que presentaven van ser per maltractament psíquic i físic. 

L’advocat va atendre 40 persones, 38 dones i 2 homes. En aquest cas els motius van ser 
majoritàriament tràmits de separació (35,5 %), la guarda i custòdia fills/es i règim de visites 
(19,4%) i orientació sobre judicis de violència de gènere (13 %).

Cal concertar una entrevista amb el psicòleg que fa la primera acollida i valora la necessitat de 
derivació a l’assessoria jurídica, als serveis socials o a altres serveis de la xarxa d’atenció a les 
dones. Es pot contactar amb el psicòleg al telèfon 93 867 51 94, per correu electrònic  
sam@santceloni.cat o personalment al Centre per la petita infància i família, al carrer de Pere 
Ferrer, 15. Els dies d’atenció són els dimarts i dimecres.

Com accedir al Servei de la Dona?

El CDIAP Baix Montseny ha atès prop  
de 300 infants en un any

“Ja veus el que 
beus? Cuida’t! “

El Centre de Desenvolupament Infantil i 
Atenció Precoç (CDIAP) Baix Montseny ha atès 
a prop de 300 nens i nenes durant l’any 2011. 
Aquests infants han vingut derivats sobretot 
des dels àmbits sanitari i educatiu i en darrer 
terme, pels serveis socials dels diferents 
municipis. Els principals motius de consulta 
s’han concentrat en el transtorn emocional 
seguit pel transtorn motriu i del llenguatge.

Aquestes dades es van donar a conèixer el 
mes de juliol durant l’acte de presentació 
de la memòria i línia d’actuació del CDIAP 
Baix Montseny  davant diversos alcaldes, 
alcaldesses, regidors i regidores del Baix 
Montseny, representants d’escoles, serveis 
sanitaris i personal tècnic dels ajuntaments.
Durant la trobada, la coordinadora del 
programa CDIAP de Catalunya, del 

Departament de Benestar social i familia de la 
Generalitat de Catalunya, Maria Àngels Betriu, 
va explicar l’evolució del programa CDIAP des 
de l’origen, tot indicant que la cobertura del 
territori català amb aquest servei es considera 
completada. 

Com cada any, des del Tritó del Baix Mont-
seny, Pla integral sobre consums problemà-
tics de drogues i altres comportaments de 
risc, es té en compte el consum de drogues 
i els comportaments de risc durant la Festa 
Major. Per això la festa inclou un seguit de 
components destinats a prevenir els efectes 
negatius de l’abús d’alcohol, la conducció i 
altres comportaments de risc associats, amb 
la col·laboració de les entitats presents a 
barraques.

Entre altres accions, durant els dies de Fes-
ta Major des d’algunes barres de barraques 
s’oferiran còctels originals i saludables com a 
alternativa al consum d’alcohol; es penjaran 
cartells amb la normativa vigent de prohibi-
ció de venda d’alcohol  a menors i pancartes 
de sensibilització; es farà difusió per dife-
rents mitjans de l’eslògan de la campanya 
i del contacte amb el Tritó com a prestador 
de serveis a la ciutadania relacionats amb el 
consum  problemàtic de drogues i s’enviarà 
una carta als comerços i establiments on es 
ven alcohol recordant la normativa vigent. 

Enguany per un problema de distribució, 
no es podran repartir els “kits preventius” 
formats per un etilòmetre manual, un preser-
vatiu i la informació de l’eslògan de la cam-
panya i del contacte del Tritó, que tan bona 
rebuda té any rere any.

Es recorda la importància de portar sempre 
a sobre la documentació identificativa (Dni o 
similar), i sobretot es demana la co-respon-
sabilitat de tots els pares i mares dels joves 
menors d’edat, per tal que tothom pugui 
arribar a casa en òptimes condicions.

Que tothom gaudeixi de la festa,  
sense córrer riscos innecessaris!

El mes d’octubre i novembre tindrà lloc un 
nou taller de la memòria destinat a majors de 
65 anys.  L’objectiu és oferir als participants 
exercicis teòrics i pràctics així com recursos 
i tècniques per entrenar la memòria. El taller 
es realitzarà concretament els dies  següents:  
3,10,17,24 i 31 d’octubre i  7,14 i 21 de no-
vembre de 10 a 11.30 h a l’àmbit de Comuni-
tat (plaça Josep Alfaras, 6).

Aquest taller forma part de les activitats pro-
gramades per a la gent gran dins el conveni 
existent entre l’Ajuntament de i Creu Roja de 
Sant Celoni. 

Un nou taller  
de la memòria.  
Apunta-t’hi!
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Oferta de formació permanent de Sant Celoni i la Batllòria
CLIP Tercer trimestre 2012

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

TALLER OBERT  
DE DIBUIX I PINTURA
Descobrir el llenguatge visual i plàstic 
propi a través de diferents tècniques 
pictòriques. Trobar el procediment més 
adequat per poder expressar els propis 
sentiments, emocions,…a través del 
dibuix i la pintura.
Es treballarà: el traç i la pinzellada, els 
elements bàsics del llenguatge visual i 
plàstic (el punt, la línia, el pla, la com-
posició, la textura i el color) a través 
de diferents tècniques pictòriques: 
aquarel·la, oli, acrílic, pastel…

Grup 1:
Horari: dilluns de 19 a 21h   
(12 sessions) 
Data d’inici: 17 de setembre.
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: 20 de setembre.
Preu: 82 euros.  
(El preu no inclou els materials).
A càrrec de Núria Iglesias,  
llicenciada en Belles Arts.
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

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: dilluns 1 d’octubre
Horari grup 1: dilluns de 20 a 21h
Horari grup 2: dilluns de 21 a 22h
Preu: 73 euros (11 sessions)
A càrrec de: Miquel Pascual
Organitza: Centre Municipal  
d’Expressió

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: 13 de setembre
Aquesta activitat dura tot el curs esco-
lar, de setembre a juny.
Horari nivell 1:  
dijous de 20.45 a 21.45 h
Horari nivell 2:  
dimarts de 19.15 a 20.15 h
Preu:  
Cal demanar informació al centre
Requisits:  
és imprescindible portar la guitarra
A càrrec de:  
Matias Inzunza i Roger Tapias
Organitza:  
Centre Municipal d’Expressió

DANSA DEL VENTRE
Aprendre els moviments bàsics de la 
dansa del ventre, desbloquejar el cos, 
aprendre a expressar sentiments a 
través de la dansa i gaudir ballant.

Data d’inici: 1 d’octubre
Horari: dilluns de 19 a 20.30h
Preu: 52 euros (11 sessions)
A càrrec de: Cristina Closa
Organitza: Centre Municipal  
d’Expressió

AULA TALLER –  
MÚSICA PER A DISCAPACITATS
La proposta pretén afavorir la creati-
vitat i les vies d’expressió, utilitzant la 
música com a vehicle. Tocar instru-
ments de percussió, cantar, dansar o 
escoltar audicions de diferents estils, 
són algunes de les propostes.

Horari: dimecres de 7 a 8 de la tarda.
Aquesta activitat dura fins a final del 
curs escolar.
Preu:  Informeu-vos al Centre Munici-
pal d’Expressió
A càrrec de: Anna Fortuny i Roger Bas
Organitza: Centre Municipal  
d’Expressió

AULA TALLER –  
TEATRE PER A DISCAPACITATS
La proposta pretén afavorir la creati-
vitat i les vies d’expressió, utilitzant el 
teatre com a vehicle. Improvisar situ-
acions, crear petites representacions, 
ficar-nos dins d’un personatge, són 
propostes que ens ajudaran a alliberar 
tensions o relacionar-nos amb el grup.

Horari: dilluns de 7 a 8 de la tarda
Aquesta activitat dura tot el curs 
escolar.
Preu:  Informeu-vos al Centre  
Municipal d’Expressió
A càrrec de: Marta Casas
Organitza: Centre Municipal  
d’Expressió

TEATRE PER A JOVES
Curs de tècnica actoral, adreçat a 
joves de 14 a 17 anys: improvisació 
d’escenes, monòlegs i representació 
d’una obra. Volem actors que quan 
pugin a l’escenari es comportin orgà-
nicament, escoltin de veritat, parlin de 
veritat, mirin de veritat... en situacions 
imaginàries. Es presentarà un treball 
de final de curs.

Data d’inici: 13 de setembre. Aquesta 
activitat dura tot el curs escolar i es 
permeten incorporacions al llarg del 
curs.
Horari:  dimarts de 19 a 20.30 h
Preu:  Informeu-vos al Centre Munici-
pal d’Expressió
A càrrec de: Marta Casas i Pep Mogas
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

GRUPS INSTRUMENTALS
Formar part d’un grup instrumental 
o coral pot ser una experiència molt 
enriquidora i gratificant. Si sempre t’ha 
agradat la música i saps cantar o tocar 
algun instrument, vine i informa’t dels 
grups i horaris. Al Centre Municipal 
d’Expressió buscarem el grup que en-
caixa millor amb el teu nivell i estil. 
Adreçat a totes les edats i nivells.

Data d’inici:  
a partir del 13 de setembre.
Aquests grups assagen durant tot el 
curs escolar i permeten incorporacions 
al llarg del curs.
Horari: segons grup i nivell 
Preu: Informeu-vos al Centre Munici-
pal d’Expressió
A càrrec de:  
professorat titulat del CME
Organitza:  
Centre Municipal d’Expressió

TECNOLOGIES DE LA  
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

EDICIÓ DE VIDEO
Coneixement bàsic per a la realització 
d’un video-muntatge a partir de gra-
vacions, fotografies i músiques, amb 
el programa d’edició de video no linial 
Ciberlink Powerdirector 7.

Horari: divendres de 18 a 20 h 
(10 sessions).
Data d’inici: 21 de setembre. 
Preu: 73 euros
Es requeriex conèixer el sistema opera-
tiu del nostre ordinador (clicar amb el 
ratolí, copiar, enganxar, obrir, moure, 
arrossegar, etc.)
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

INICIACIÓ AL DOCUMENTAL
Adquisició dels coneixements bàsics 
per realitzar una peça audiovisual com-
pleta, considerant tot el procés creatiu: 
realització del guió, coneixements de 
la càmera, tècniques de filmació i de 
postproducció amb Adobe Premiere 
Pro o Final Cut.

Horari: dimarts de 19 a 21 h  
(10 sessions).
Data d’inici: 2 d’octubre 
Preu: 94 euros
El preu inclou els materials.
Es requeriex conèixer el sistema opera-
tiu del nostre ordinador (clicar amb el 
ratolí, copiar, enganxar, obrir, moure, 
arrossegar, etc.)
A càrrec Laia Collell, titulada en Realit-
zació d’Audiovisuals i Espectacles.
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

FOTOGRAFIA: SISTEMA RAW
Entendre perquè ofereix la màxima 
qualitat, aprendre a capturar imatges 
en Raw, conèixer les seves possibilitats, 
emmagatzemar les imatges i apren-
dre les eines del programa adequat al 
format. 

Horari: dijous de 19 a 21 h  
(4 sessions). 
Data d’inici: 8 de novembre  
Preu: 56 euros.  
El preu inclou els materials.
Es requeriex conèixer el sistema opera-
tiu del nostre ordinador (clicar amb el 
ratolí, copiar, enganxar, obrir, moure, 
arrossegar, etc.)
A càrrec d’Anna Rodríguez, fotògrafa 
professional.
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

APRENDRE A FER SERVIR  
LA CÀMERA DE FOTOS
Curs pràctic i tècnic per entendre els 
conceptes més bàsics de la fotografia 
digital i conèixer les possibilitats que els 
ofereix la seva càmera en opció manual 
i automàtica.
Conceptes bàsics (exposició, diafrag-
ma, velocitat i ISO) i funcions de la 
càmera (balanç de blancs, enfocament, 
fotòmetre, objectiu...).

Horari: dijous de 19 a 21h (4 sessions 
teòriques i una sortida pràctica). 
Data d’inici: 4 d’octubre.   
Preu: 65 euros
El preu inclou els materials.
A càrrec d’Anna Rodríguez, fotògrafa 
professional.
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

CURS BÀSIC DE  
FOTOGRAFIA DIGITAL 
Curs pràctic i senzill orientat a totes 
aquelles persones que disposin d’una 
càmera compacta digital i vulguin 
aprendre a treure el màxim profit per 
aconseguir unes millors fotografies 
tant a nivell tècnic com compositiu.

Durada de l’activitat: el curs consta-
rà de 4 sessions, de 2 hores cadascuna. 
Està previst impartir el curs entre els 
mesos d’octubre i novembre. Segons la 
demanda es determinarà les dates.
Horari: a concretar
Preu: 57 euros (el preu inclou un  
dossier per a l’alumne )
A càrrec de: Anna Rodriguez
Lloc: Centre Cívic “Les Casetes” –  
La Batllòria
Organitza: Centre Cívic “Les Casetes” 
– La Batllòria

ALTRES ACTIVITATS 

CURS BÀSIC DE CUINA I  
REBOSTERIA
Elaboració de receptes de cuina i de 
rebosteria amb productes tradicionals.

Horari: dilluns de 19 a 21h  
(5 sessions). 
Data d’inici: 1 d’octubre.  
Preu: 70 euros
El preu inclou els materials.
A càrrec del restaurant La Parra.
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

DIRECTOR DE LLEURE  
INFANTIL I JUVENIL
Curs per obtenir la titulació de director 
d’activitats de lleure infantil i juvenil de 
la Secretaria General de la Joventut de 
la Generalitat de Catalunya.

Horari: del 16 d’octubre al 19 de 
desembre. De dilluns a divendres  
de 18 a 22 h. 
Durada: 170 hores (40 sessions  
de 4 hores més 10 hores online). 
Preu: 242 euros
Per a majors de 18 anys. 
És imprescindible estar en possessió 
del títol de monitor de lleure infantil i 
juvenil.
A càrrec de «Traç formació».
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

INICIACIÓ A LA LLENGUA  
DE SIGNES
Curs per aprendre la llengua de signes 
catalana i apropar-nos a la realitat de 
les persones sordes.

Horari: dimecres de 19 a 21 h  
(10 sessions). 
Data d’inici: 26 de setembre  
Preu: 78 euros
El preu inclou els materials.
A càrrec de Montse Gil, docent de LSC 
(llengua de signes catalana)
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

IOGA
Gaudir d’unes postures que t’ajudaran 
a relaxar-te, a augmentar la flexibilitat i 
a respirar millor.

Data d’inici: 1 d’octubre
Horari: dilluns de 20 a 21h
Preu: 45 euros (11 sessions)
A càrrec de: Carmina Monrabà
Lloc de realització: El Blauet 
Organitza: Centre Municipal  
d’Expressió
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EDUCADOR AMBIENTAL
Curs adreçat a totes aquelles perso-
nes que vulguin dedicar-se i ampliar 
els seus coneixements en l’àmbit 
de l’educació ambiental, ja sigui de 
forma professional o com a afició. Els 
continguts combinaran coneixements 
teòrics amb una vessant més pràctica, 
usant algunes de les eines i recursos 
més utilitzats. Especialització del curs 
de monitor de lleure en el camp de 
l’educació ambiental.

Horari: dimarts de 19 a 21h (6 sessi-
ons teòriques i una sortida pràctica). 
Data d’inici: 2 d’octubre.   
Preu: 61 euros
El preu inclou els materials.
A càrrec de l’Obaga, serveis ambiental. 
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

CURS BÀSIC DE CUINA  
AMB MICROONES
Aquest curs de cuina està adreçat a 
tota aquella gent que està interessada 
en conèixer els secrets de la nova cuina 
en microones. Explicarem també el 
funcionament de les ones magnètiques 
per poder utilitzar-lo correctament.

Durada de l’activitat:  
el 4 i 18 d’octubre i el 8 i 22  
de novembre (4 sessions )
Horari: dijous de 10 a 11 h
Preu: 22 euros
A càrrec de: Antonia Ribas
Distribución Sant Jordi - Tupperware
Lloc: al Centre cívic – Biblioteca del 
carrer major, 15 de la Batllòria
Organitza: Centre Cívic “Les Casetes” 
– La Batllòria

FORMACIÓ PER AL’OCUPACIÓ

CURS DE COMPTABILITAT BÀSICA
Curs adreçat a treballadors en actiu del 
sector comerç o a persones en situació 
d’atur (caldrà aportar la documentació 
justificativa de la situació laboral)

Durada: del 4 al 21 de setembre  
de 2012 (40 hores)
Horari: de dimarts a divendres,  
de 9 a 13 h 
Preu: gratuït
A càrrec de: System-Formació, S,L
Organitza: Sax Sala Centre de 
formació i ocupació del Baix Mont-
seny – System Formació, S.L Inscripció: 
inscripció on-line. El formulari i la 
documentació a aportar els trobareu a 
www.santceloni.cat. Inscripcions fins el 
31 d’agost.

CURS BÀSIC PER A PERSONES  
MANIPULADORES D’ALIMENTS
Curs adreçat tant a treballadors en 
actiu com a persones en situació d’atur 
(caldrà aportar la documentació justifi-
cativa de la situació laboral)

Durada i horari: 24, 26 i 28  
de setembre de 2012. 
1r grup: De 9.15 a 12.45 (10 hores)
2n grup: De 14 a 17.30 (10 hores)
Preu: gratuït
A càrrec de: System-Formació, S,L
Organitza: Sax Sala Centre de for-
mació i ocupació del Baix Montseny – 
System Formació, S.L 
Inscripció: inscripció on-line. El 
formulari i la documentació a aportar 
els trobareu a www.santceloni.cat. 
Inscripcions fins el 18 de setembre.

LLENGUES

CURS D’ANGLÈS INTERMEDIATE 
Curs adreçat a treballadors en actiu del 
sector comerç o a persones en situació 
d’atur (caldrà aportar la documentació 
justificativa de la situació laboral)

Durada: del 7 al 28 de setembre  
de 2012 (50 hores)
Horari: de dilluns a divendres,  
de 9.15 a 13 h
Preu: gratuït
Al moment de presentar la documen-
tació, les persones inscrites hauran 
d’emplenar un qüestionari per deter-
minar el seu nivell d’anglès.
A càrrec de: System-Formació, S,L
Organitza: Sax Sala Centre de for-
mació i ocupació del Baix Montseny – 
System Formació, S.L
Inscripció: inscripció on-line. El for-
mulari i la documentació a aportar 
els trobareu a www.santceloni.cat. 
Inscripcions: fins el 3 de setembre.  

Sax Sala 
Centre de formació i ocupació  
del Baix Montseny

Descripció: 
El Centre de Formació i Ocupació del Baix Mont-
seny – Sax Sala és el referent comarcal en temes 
de formació i millora de l’ocupabilitat de les 
persones adultes. La seva àmplia oferta formati-
va 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

Període de matriculació:           
Informeu-vos a Sax Sala

En els ensenyaments que hagin quedat places, 
poden realitzar la matrícula els preinscrits sense 
plaça o no preinscrits del 3 al 7 de setembre. 
En els cursos d’Anglès dels nivells PET i First 
Certificate la matrícula dels preinscrits amb plaça 
és del 3 al 7 de setembre i dels preinscrits 
sense plaça o no preinscrits els dies 13 i 14 de 
setembre

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 du-
rada vinculats a les arts escèniques i a l’expres-
sió artística     

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

Centre Cívic Les Casetes

Descripció: 
Servei en xarxa d’organització de tallers i forma-
ció. Recepció d’iniciatives, culturals i cíviques, 
d’entitats i persones. Punt de trobada ciutadana. 
Cessió d’espais. Consultes a Internet

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

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

Inscripcions 
presencials 
i també per 

Internet!
www.santceloni.cat/clip
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Activitat de govern

Aprovat inicialment el  Pressupost municipal pel 2012
L’acord entre el PSC i la CUP prioritza l’atenció a les persones amb un increment dels 
ajuts socials i aposta per l’educació i la promoció econòmica

Augment d’un 19 % la partida 
destinada a ajuts socials 
L’àmbit de comunitat ha incrementat en 
conjunt un 19% més la dotació que l’any 
2011, passant de 516.324,68 euros al 
2011 a un pressupost de 618.895 euros el 
2012. S’ha fet una aposta important en 
les ajudes socials, incrementant la seva 
partida en un 50% respecte a l’any pas-
sat ( Xec Servei, atencions assistencials, 
i bancs d’aliments etc...). A més s’ha in-
corporat una previsió de 14.704 euros per 
frer front a les necessitats financeres de la 
Fundació Acció Baix Montseny de.

El 12 % del pressupost  
destinat a Educació 

El pressupost en Educació suposa el 12% 
del pressupost total ordinari amb l’ob-
jectiu principal de potenciar  projectes i 
actuacions que afavoreixin el treball en 
xarxa, l’èxit escolar dels infants i joves i 
treballar per la cohesió social. En aquest 
sentit, l’Ajuntament ha apostat per refor-
çar i ampliar les accions que ja s’estaven 
portant a terme i que ja eren assumides 
a nivell municipal i a assumir projectes 
i despeses que fins ara comptaven amb 
dotació pressupostària, o bé de la Genera-
litat o bé del Govern central i que ara no 
serà així. 

Aquest ha estat el cas de les Escoles Bres-
sol, on la Generalitat de Catalunya ha fet 
una retallada del 52%. L’Ajuntament, 
però, no augmenta taxes tot i aquesta re-
tallada desproporcionada amb la volun-
tat de “no donar l’esquena a una bona 
educació a la primera infància”. 

Entre les noves despeses que assumirà 
l’Ajuntament hi ha el cost total de les actu-
acions del Pla Educatiu d’Entorn que fins 
ara comptaven amb finançament parcial 
del Departament d’Ensenyament. A més, 
l’Ajuntament assumirà íntegrament el cost 
dels monitors per poder realitzar els Tallers 
d’Estudi Assistit (TEA) i vetlladors per L’Ins-
titut, incidint en la Batllòria i en l’IES Baix 
Montseny, ja que el Ministeri d’Educació i 
Ciència ha deixat de fer-se’n càrrec. Amb 
la voluntat de no tancar l’Oficina Municipal 
d’Escolarització, l’Ajuntament es farà càr-
rec íntegrament del seu cost, ja que la Ge-
neralitat ha anunciat que deixarà de trans-
ferir fons. Pel que fa a les partides d’ajuts 
socials hi ha un increment general, tant en 
el projecte xarxa com en els ajuts de l’es-
cola d’adults (s’ha creat una partida amb 
6.000 euros abans no hi havia consignació 
pressupostària), , l’ajut a la socialització de 
llibres  i els ajuts al Centre Municipal d’Ex-
pressió, i Escola de teatre. 

Aposta decidida per les políti-
ques de promoció econòmica
Un dels eixos prioritaris que recull el pres-
supost 2012 és la dinamització econòmica 
del municipi. En aquest sentit, es recullen 
les bases per analitzar, impulsar i crear les 
eines necessàries per promoure el desen-
volupament empresarial de Sant Celoni i el 
Baix Montseny, promovent una millora de 
l’entorn competitiu de les empreses i dels 
emprenedors, poder impulsar activitats i 
generar, així, nova ocupació. 

Entre d’altres línies, l’equip de govern ha 
destacat la voluntat de potenciar el Servei 
Municipal d’Ocupació i apostar per la for-
mació. En matèria de formació ocupacio-
nal, en el darrer any s’han portat a terme 
a Santa Celoni –per primera vegada- dos 
cursos de formació ocupacional: treballa-
dors forestal i informàtica d’usuari. En el 
2012 s’espera duplicar el nombre d’aques-
ta formació, tot i les notícies de retallades 
en aquest àmbit al Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) que, d’acord amb les dar-
reres notícies, pot arribar al 70% del pres-
supost. En matèria de formació contínua, 
s’ha passat d’un curs el 2010 a 4 en el se-
gon semestre de 2011 i 7 al 2012, a què 
se’n sumen dos més que tindran lloc a par-
tir del mes de setembre. 

Ajudes socials

2011 2012 %

Xec Servei 133.894 170.000 +27%

Atencions 
assistencials 82.725 164.102 +98%

Banc 
d’aliments  
(Creu Roja i 
Càritas)

33.798 42.398 +25%

Total 250.417 376.500 +50%

Ajudes socials

2011 2012 %

Centre 
Municipal 
d’Expressió

5.937 7.500 +26%

Projecte 
Xarxa 7.403 10.000 +35%

Socialització 
de llibres 30.556 33.650 +10%

El ple municipal de dijous 19 de juliol va aprovar inicialment el pressupost municipal pel 2012 de 17.423.000 euros amb els vots 
a favor dels 7 membres de l’equip de govern i els dos representants de la CUP i els vots en contra de CiU i ICV.  L’alcalde Joan Cas-
taño va destacar l’important treball intern per aconseguir un “pressupost realista que doni resposta a les necessitats de la 
ciutadania, un pressupost auster però equilibrat que prioritza l’atenció a les persones amb un increment dels ajuts soci-
als, la partida d’educació i de promoció econòmica.” 

El pressupost previst pel 2012 amb inversions és de 17.423.000 euros i l’ordinari, sense inversions, és de 16.970.049 euros. Res-
pecte a l’executat de 2011 s’ha reduït en un 3,5% gràcies a la tasca de control i gestió de la despesa que s’està realitzant des de les 
diferents àrees.

Conscients de la situació econòmica actual, i de la demanda de necessitats socials, el pressupost té tres prioritats bàsiques: ajuts 
socials, educació i promoció econòmica.
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Els pressupostos recullen l’aposta per l’en-
senyament d’idiomes estrangers a Sant 
Celoni. El 2011 es van portar a terme, per 
primera vegada, cursos per a la preparació 
als exàmens oficials d’anglès (Preliminary 
English Test i First Certificate de la Univer-
sitat de Cambridge) que continuen el 2012. 
A aquests cursos, se suma per primera ve-
gada al 2012 una nova oferta formativa 
d’Alemany inicial. 

Als pressupostos es reflecteix l’aposta per 
l’estalvi amb què l’Ajuntament vol ampliar 
serveis i activitats disminuint els recursos 
totals. Aquest és el cas, per exemple, de la 
Fira de Nadal, que el 2010 va representar 
un cost de 12.000 euros, a què s’hi ha de 

sumar 15.000 euros suplementaris en ac-
tivitats. El 2011 es va apostar per una nova 
concepció de la despesa, amb què es van 
destinar 1.500 euros a la Fira de Nadal i 
4.500 euros en activitats. 

Noves activitats gastronòmiques
Aquest estalvi important permet destinar 
els recursos a noves actuacions en matè-
ria de promoció econòmica de la vila, com 
han estat la mostra gastronòmica de 
bars i restaurants a la plaça de la vila 
(dintre de la Tardor Gastronòmica) i, 
també per primera vegada, una fira per 
donar a conèixer la producció tradicional i 
artesana de les pastisseries de Sant Celoni 
entorn al torró i neules. 

En aquests pressupostos s’hi reflecteix no 
només la despesa, sinó també l’estalvi, 
amb actuacions de promoció econòmica 
amb cost zero per a l’Ajuntament, que alli-
beren recursos per a altres activitats. 

Regidor/a Telèfon Desplaçaments Assistència a  
òrgans de govern*

Joan Castaño 158,47

Jordi Arenas 81,19

Magalí Miracle 95,96 73,08

Júlia de la 
Encarnación 93,19 82,43

Josep M. Bueno 67,87

Isabel Coll 92,78

Jaume Tardy 93,94 8,23

Francesc Deulofeu 823,75

Laura Costa 750,53

Raül Garcia 869,52

Miquel Negre 961,05

Dolors Lechuga 1462,45

Marià Perapoch 842,07

Josep M. Garcia 961,04

Dani Corpas 1295,68

Gerard Masferrer 1552,99

Carmen Montes 2190,67

Despeses dels càrrecs electes  
Gener – juny 2012

*Retribució exclusiva per als regidors que no cobren cap sou

Amb l’objectiu de dotar de més transparència les finances del consistori es publiquen 
les despeses de tots els regidors i regidores pel que fa a les dietes, telèfons mòbils, 
locomoció i tasques de representació.

S’instal·la una placa a la 
plaça de la Vila apel·lant a 
la convivència
L’Ajuntament de Sant Celoni ha instal·lat aquest mes de juliol a la pla-
ça de la Vila, una placa que recorda als usuaris de patinets, bicicletes 
i pilotes que han de ser respectuosos amb les persones i l´entorn. Fa 
uns mesos, alguns veïns i comerciants van fer arribar la seva queixa 
a l´Ajuntament pel comportament poc cívic d´algunes persones a la 
plaça sobretot per la velocitat en què circulaven en patinets i bicicletes 
i per la potència de joc amb les pilotes. En una reunió convocada amb 
representants de la UBIC i altres comerciants per parlar d’aquest tema,  
l’Ajuntament es va comprometre a intensificar la presència de la Policia 
local, amb l’avançament de la Policia de barri, que permetés respondre 
a la queixa de forma imme-
diata, parlant amb els nens i 
nenes i les seves famílies i a 
instal·lar una placa informa-
tiva per recordar que la plaça 
és un espai de convivència. 
Aquestes dues mesures ja 
s’han implantat i només que-
da pendent el compromís de 
tirar endavant una campanya 
de civisme més àmplia de 
cara a l’any vinent. 
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El 4 de juliol va entrar en vigor l’Ordenança 
de simplificació d’activitats i de promoció 
econòmica  de Sant Celoni que elimina obs-
tacles legals i administratius a l’hora d’obrir 
una nova activitat al municipi. El 2010, 
l’Ajuntament ja va introduir un primer canvi 
que va suposar que gran part de les activi-
tats que abans quedaven sotmeses al règim 
de llicència passessin a sotmetre’s al règim 
de comunicació prèvia. Des de llavors, s’ha 
seguit avançant amb el procés d’adaptació 
que ha culminat ara amb la promulgació de 
l’Ordenança que busca, sobretot, un sistema 
administratiu més àgil, de major confiança 
amb el ciutadà així com la reactivació econò-
mica, la creació de nous llocs de treball i la 
posada en marxa de projectes emprenedors. 
Aquesta simplificació però, no es pot fer en 
detriment de les garanties ambientals, de 

seguretat, salut pública ni de la bona convi-
vència entre usos. S’ha ampliat el nombre 
d’activitats subjectes al règim de comunicació 
prèvia amb bona part dels espectacles extra-
ordinaris. Això suposa que un cop presentada 
la documentació corresponent a l’Ajuntament, 
es permet l’inici d’una activitat o la celebra-
ció d’un espectacle extraordinari, sempre 
complint amb tota la normativa que els sigui 
d’aplicació. La intervenció administrativa és 
posterior i la responsabilitat és del titular de 
l’activitat i del tècnic projectista. 

S’introdueix la Declaració responsable 
També s’introdueix una nova forma d’inter-
venció administrativa, la declaració responsa-
ble, per a comerços i serveis amb una super-
fície total de fins a 200 m2, oficines, agències, 
despatxos professionals o similars i per a 

centres culturals, socials, cívics, associacions 
o similars. Un cop presentada la Declaració 
responsable a l’Ajuntament, es pot iniciar 
l’activitat ja que sota la responsabilitat de l’in-
teressat, es declara que es compleix amb els 
requisits pertinents per a l’exercici de l’activi-
tat en qüestió. Per tant, la responsabilitat és 
exclusivament del titular. 

Finalment, s’introdueix el règim de les ins-
peccions com a control ex post, amb l’ob-
jectiu de vetllar per la seguretat, la protecció 
ambiental i la salut pública de Sant Celoni.

+ Informació i documentació:  
www.santceloni.cat

Bus urbà: noves tarifes a 
partir de l’1 de setembre

Entra en vigor l’Ordenança de simplificació 
d’activitats i de promoció econòmica
S’aconsegueix una tramitació més àgil i de major confiança amb el ciutadà amb l’objectiu de  promoure la 
reactivació econòmica, la creació de nous llocs de treball i la posada en marxa de projectes emprenedors 

Territori

LLicències 
comunicacions prèvies

DecLaracions responabLes

Ordenança activitats 2000 MOdificació 2010 MOdificació 2012
FONT: Dades extretes de l’arxiu municipal,  
corresponents a les activitats sol·licitades l’any 2009.

A partir de l’1 de setembre de 2012 entren en vigor els nous preus 
públics dels títols de transport no integrats del servei de bus urbà:

T-10 social gratuïta
Es manté la gratuïtat per a persones majors de 65 anys 
empadronades a Sant Celoni on l’immoble on estiguin 
empadronades disposi de la bonificació de la quota tributària de la 
taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres 
residus sòlids urbans de l’article 5 a) de l’ordenança fiscal número 
14 per a l’any 2012.
 
T-10 social gratuïta reduïda a 4 euros
Podran gaudir d’aquest títol aquelles persones majors de 65 anys, 
els menors de 65 anys amb mobilitat reduïda o amb un grau de 
discapacitat superior al 33% i els menors de 16 anys.

Els responsables del 
gasoducte donen 
explicacions al Consistori
A requeriment de l’Ajuntament, 
els responsables de l’empresa 
ENAGAS, promotora del gaso-
ducte Martorell-Figueres, es van 
reunir el 20 de juny a la Sala de 
Plens amb tots els grups muni-
cipals per explicar l’estat de les 
obres de la canonada al seu pas 
pel municipi, així com d’altres 
detalls estratègics pel que fa les 
previsions de connexió amb 
França i la seva posada en ser-
vei, un cop sabut que la construcció s’aturarà a Hostalric. 

Els representants polítics van poder exposar la seva preocupació pel que 
fa a la reposició del territori i els responsables d’ENAGAS es van com-
prometre a la restauració morfològica i vegetal de l’àmbit afectat per les 
obres. De cara a fer el seguiment correcte d’aquesta darrera fase de res-
tauració, l’Ajuntament ha reclamat oficialment una còpia d’aquest darrer 
document executiu.
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Trobades amb les  
associacions de veïns
Amb l’objectiu de conèixer millor la realitat dels barris del municipi, 
l’Ajuntament ha organitzat aquests darrers mesos, diferents trobades 
amb associacions de veïns.  La regidora d’Espai públic, Isabel Coll, 
acompanyada en alguna ocasió per l’alcalde, s’ha reunit amb represen-
tants de les associacions de veïns de Boscos del Montnegre, del Molí 
Paperer, de les Illes Belles i de Residencial Esports, establint un canal de 
comunicació estable que serveixi per recollir informació i suggeriments 
que ajudin a millorar l’entorn. A més de les trobades s’han fet visites 
sobre el terreny. 

La campanya de foment 
de la recollida selectiva de 
residus visita més de 270 
comerços
La campanya per fomentar la recollida selectiva de residus als comer-
ços del municipi ha permès arribar a 274 establiments durant el mes 
de juny, amb un total de 403 visites. S’han portat a terme les següents 
actuacions informatives: visites porta a porta als establiments comerci-
als de peu de carrer, informació i seguiment als comerciants del Mercat 
municipal i informació als comerciants del Mercat setmanal.

La campanya ha permès detectar aquells comerços i parades que no 
reciclen i en tots els casos que ho han demanat, se’ls ha ajudat a millo-
rar la recollida selectiva. 

Més millores a la via pública
En el marc dels treballs de manteniment de la via pública, aquestes 
darreres setmanes s’ha procedit a l’arranjament del carrer Mossèn 
Cinto Verdaguer,a l’alçada del número 41, i al carrer Lluís Companys, a 
l’alçada del carrer Francesc Moragas.

L’Ajuntament de Sant Celoni 
s’adhereix a la declaració de 
Vic pel compromís local envers 
Rio+20: cap al bon govern 
ambiental i l’economia verda
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni va 
aprovar per unanimitat el 31 de maig 
l’adhesió a la Declaració de Vic, acte que 
mostra un cop més el compromís local 
cap a la sostenibilitat i el bon govern 
ambiental. Aquesta adhesió s’inscriu en 
el compromís municipal cap a un model 
de desenvolupament tendent a la sostenibilitat i del treball en xarxa, 
com ho demostra l’adhesió a la Carta d’Aalborg l’any 1999 o més 
recentment l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i el seu compromís de reducció 
del consum energètic i les emissions de CO2. D’acord amb aquesta 
trajectòria, el passat 31 de maig, el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
per unanimitat l’adhesió a la Declaració de Vic, acte que mostra, un 
cop més, el compromís local cap a la sostenibilitat i el bon govern 
ambiental.

En aquesta declaració s’acorda, entre d’altres punts:

POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del 
convenciment de la seva idoneïtat com a eix vertebrador del bon 
govern ambiental local, i perquè constitueixen una estratègia que 
coincideix plenament amb els criteris d’eficiència i estalvi de recursos 
aplicable a la situació econòmica actual.

DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells 
camps generadors d’activitat econòmica verda relacionats amb el 
desenvolupament sostenible.

ESTIMULAR la coordinació entre les administracions locals, 
supramunicipals i nacional en l’àmbit de Catalunya, per tal de crear 
sinèrgies que incideixin en un avançament net en desenvolupament 
sostenible i garanteixin l’eficiència dels recursos invertits, econòmics, 
humans i d’organització.

Petits i grans van poder 
jugar amb l’energia a la 
plaça de la Vila 
En el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, aquest any 
centrada en l’estalvi energètic a les llars, l’Ajuntament va organitzar 
diferents activitats a la plaça de la Vila el passat 15 de juny. D’aquesta 
manera, nens i nenes de Sant Celoni van poder gaudir d’una tarda 
jugant amb l’energia: a partir dels 7 jocs que es van distribuir a la plaça 
van aprendre a distingir els objectes que consumeixen energia dels 
que no, les energies netes de les que no ho són i el que consumeixen 
les bombetes i diferents mitjans de transport. També van poder veure 
una mostra de joguines solars i aparells que funcionen amb energies 
renovables.

Els més grans 
van experimentar 
i aprendre amb 
bombetes i làmpades 
convencionals i 
de baix consum, 
interruptors, 
comptadors i endolls 
tot valorant la seva 
eficiència i descobrint 
com i quant 
consumeixen diferents 
aparells.
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Esports

L’esport celoní  
puja al Pòdium! 
Uns 170 esportistes celonins i els seus respectius entrenadors i directius van 

participar el 22 de juny a Pòdium 2012, un acte de reconeixement públic pels 

èxits assolits durant la temporada. En el marc dels jardins de la Rectoria Vella, 

l’alcalde Joan Castaño i la regidora d’Esports, Magalí Miracle, van lliurar un 

diploma commemoratiu a cadascun dels esportistes. Alguns d’ells van aconse-

guir un reconeixement individual, com és el cas de 3 atletes del Club Atletisme 

Sant Celoni i 36 del Karate Club Just, i la resta col·lectius: 3 equips del Club Patí 

Sant Celoni – Hoquei, 2 equips del Club Bàsquet Sant Celoni, 2 equips del Club 

Petanca les Borrelles,  1 equip del  Club Esportiu Sant Celoni i un altre del Club 

Patinatge Artístic Sant Celoni. A tots ells, moltes felicitats i a seguir gaudint de 

l’esport! 

Club Bàsquet Sant Celoni, equip de veteranes. 
Campiones de lliga del Campionat del Vallès Oriental

Club Atletisme Sant Celoni. Pol Casals, 3er al 
Campionat de Catalunya 60 metres benjamí; Claudi 
Gómez, sots campió de Catalunya salt de llargada 
benjamí i Victor Coris, guanyador del circuit gironí de 
cros aleví, 3er de 2000 metres llisos i de llançament 
de disc al Campionat de Catalunya.

Karate Club Just. 34 esportistes campions de 
Catalunya i Espanya en diferents categories

Club Esportiu Sant Celoni, equip Aleví B. Campió 
de la lliga del Consell Esportiu del Vallès Oriental

Club Patí Sant Celoni – Hoquei, equip prebenjamí. 
Primer classificat de la primera fase i ascens a 
categoria preferent

Club Patí Sant Celoni – Hoquei, equip sènior.  
2ons classificats a la lliga de Segona catalana i  
ascens a Primera catalana

Club Patí Sant Celoni – Hoquei, equip prebenjamí 
iniciació. Primer classificat de la primera fase i ascens 
a categoria preferent

Club Patinatge Artístic Sant Celoni, grup de xou 
petit. Primeres al Campionat de Barcelona i segones 
al Campionat de Catalunya i d’Espanya.

Club Petanca Sant Celoni, equip A. Sots-campió 
de la 4rta divisió de la lliga federada aconseguint 
l’ascens a la 3era divisió

Club Petanca Sant Celoni, equip B. Campió de la 
6ena divisió de la lliga federada aconseguint l’ascens 
directe a la 5ena divisió.

Club Bàsquet Sant Celoni., Sots 21. Campions de 
lliga Campionat de Catalunya Sots 21 nivell A2 i 
ascens a  nivell A1
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Habitatge

Sant Celoni dispo-
sa d’un habitatge 
destinat a perso-
nes amb risc  
d’exclusió social 

Prop de 60 arranjaments  
a habitatges de gent gran 

Conclou el procés participatiu  
d’actualització del Pla Local d’Habitatge

Sant Celoni disposa a partir d’aquest estiu 
d’un habitatge d’accés públic cedit de mane-
ra temporal per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, per a persones amb risc d’exclusió 
social empadronades a Sant Celoni i deriva-
des des de l’Ajuntament. Els habitatges d’in-
serció són aquells habitatges que fan la funció 
d’habitatge temporal, com a recurs pont, dins 
del procés d’inserció social i autonomia per-
sonal de les persones.  Amb aquesta finalitat 
es fa un contracte de cessió que inclou un pla 
de treball global amb uns objectius a assolir. 
L’habitatge, situat al carrer Lluís Companys, 
podrà ser ocupat per un mateix membre o 
família un màxim de 6 mesos, si bé en casos 
excepcionals es pot allargar fins a un any  de 
cara a preparar a les persones i famílies a 
cercar alternatives de vida més autònomes i 
satisfactòries. Pel desenvolupament del pro-
grama social d’habitatges relacionats amb la 
inserció de persones amb especials necessi-
tats, l’Ajuntament ha signat un conveni amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La darrera sessió participativa d’actualització 
del Pla Local d’Habitatge de Sant Celoni (PLH) 
va acabar a finals de juny amb la reunió amb 
la ciutadania i les entitats del municipi. El PLH 
és el document tècnic que ha de determinar 
les propostes i els compromisos municipals en 
política d’habitatge per als propers sis anys i 
per a la seva actualització s’han realitzat tres 
sessions participatives, dirigides a regidors de 
grups municipals amb representació al consis-
tori, agents amb presència directa o indirecta 
dins del mercat immobiliari  –api, promotors, 
constructors, arquitectes, aparelladors i repre-
sentants d’entitats financeres-  i entitats i ciuta-
dania en general.

A més, per poder copsar l’opinió de la ciutada-
nia, de l’1 de juny i fins el 30,  al web munici-
pal es va habilitar una enquesta que es podia 
respondre on line i que va rebre 52 respostes.
Els assistents a cadascuna de les diferents 
sessions, van manifestar les seves inquietuds i 
van formular un seguit de propostes, la majoria 
amb un denominador comú: la necessitat de 
poder tenir a disposició habitatge assequible 
en els propers anys, entenent per habitatge 
assequible aquell que té el preu que el ciuta-
dà pot pagar. Els participants van fer palès, a 
cadascuna de les tres sessions, que l’habitatge 
amb protecció oficial (HPO) ha deixat de com-
plir la funció social per la que fou creat i que 
resulta un malbaratament de recursos dedicar 

ajuts a la promoció d’HPO de compravenda; 
que l’HPO de lloguer té una rigidesa de preus 
que dificulta que s’adapti amb rapidesa al mer-
cat i no té un preu assequible. 

Entre les conclusions també es va apuntar que 
la figura clàssica de la compravenda està obso-
leta,  que la majoria de les noves necessitats de 
llar no podran ser satisfetes amb aquesta figura 
i que cal promoure tinences intermitges (co-
operatives d’habitatges, propietats temporals, 
propietat parcials...) i lloguers a preus socials. 
En aquest punt, es va apuntar que cal seguir el 
camí iniciat fa tres anys amb l’adhesió a la Xar-
xa d’habitatges d’inserció i ampliar el nombre 
d’habitatges que en disposi el municipi, que 
actualment és un.

Ara, un cop acabat el procés de participació, 
s’iniciarà la fase de redacció de les propostes, 
estratègies i objectius. 

Des que va començar el programa d’arran-
jaments d’habitatges de gent gran, s’han 
fet prop de 60 intervencions. Es tracta de 
petits arranjaments de cara a millorar les 
condicions d’accessibilitat i confortabilitat de 
l’habitatge. El darrer, ha estat a la llar d’una 
celonina de 83 anys que tenia dificultats per 
accedir a la cambra higiènica amb la cadira 
de rodes amb la que es desplaça pel seu 
habitatge. Per aquest motiu es va eixamplar 
la porta d’entrada a la cambra higiènica que 
era de 60 centímetres. Aquestes obres de 
reforma i adaptació d’habitatges han tingut 
lloc en el marc de dos programes diferents: 
un destinat a persones majors de 65 anys 
que comptava amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i l’altre, sense límit d’edat, des-
tinat a persones amb pocs recursos, especi-
alment amb limitacions d’autonomia.

El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol de 
mesures per a garantir l’estabilitat pressupos-
tària i de foment de la competitivitat estableix 
que la quantia mensual de l’ajut Renda Bàsica 
d’Emancipació serà de 147 euros dividits 
entre el nombre de titulars del contracte de 
lloguer. Tanmateix els beneficiaris que tinguin 
la resolució extingida per alguna de les causes 
legalment establertes, no podran reiniciar el 
dret acreditant el compliment del requisits 
requerits per al seu reconeixement malgrat no 
tenir exhaurit anteriorment el període màxim 
previst. 

AVÍS 
Renda bàsica d’eman-
cipació: Modificacions 
de l’ajut de 201 euros a 
147 euros mensuals

Atenció
Si eSteu A punt 

de pAtir un 
deSnonAment,  

feu-noS-ho SAber. 
 

L’oficinA d’hAbitAtge  
eStà AL voStre Servei  

 
C/Bruc, 26

93 864 12 15
habitatge@santceloni.cat
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Espai públicEspai Obert

El carrer Sant Pere 
es converteix en 
zona de vianants 
durant els caps de 
setmana d’estiu
Sant Celoni ha ampliat la zona de vianants del 
centre amb la incorporació del darrer tram del 
carrer Sant Pere. Els caps de setmana d’estiu, 
de divendres tarda a diumenge, es tanca al 
trànsit el tram del carrer Sant Pere que va del 
carrer Sant Josep fins la carretera Vella. Amb 
aquesta mesura, iniciativa dels comerciants 
del carrer, es vol aconseguir millorar la co-
moditat i seguretat dels vianants al mateix 
temps que es potencia el comerç. Al setembre, 
conjuntament amb els comerciants i veïnat, 
es farà una valoració d’aquesta iniciativa amb 
l’objectiu de decidir la seva extensió a altres 
períodes de l’any.

El Mercat Municipal 
estrena nova imatge
El Mercat Municipal de Sant Celoni ha millorat 
la seva imatge exterior amb la instal·lació de 
rètols lluminosos i banderoles a cadascuna de 
les dues entrades al mercat. A l’interior de l’edi-
fici, s’han realitzat també millores en la senyalit-
zació dels accessos a l’aparcament, als serveis i 
a la sala de vendes. Aquesta actuació, realitzada 
conjuntament per l’Ajuntament i l’Associació 
de Paradistes, vol fer més visible aquest equipa-
ment comercial, que tal com destaca el regidor 
de Promoció Econòmica, Jaume Tardy, “és un 
referent en la compra de producte fresc i de 
qualitat”. 

S’instal·len desfibril-
ladors al Camp  
Municipal d’Esports, 
a l’Ateneu i al Sot de 
les Granotes
El Camp Municipal d’Esports 11 de Setembre, 
l’Ateneu i el Centre Municipal d’Esports Sot de 
les Granotes ja disposen de desfibril·ladors ex-
terns automàtics, que permetran actuar de ma-
nera immediata en cas que una persona pateixi 
una aturada cardíaca.

El model de desfibril·lador que l’Ajuntament ha 
adquirit és automàtic, del tot segur i molt senzill 
d’utilitzar, de manera que el pot fer servir qual-
sevol persona encara que no tingui cap tipus 
de formació mèdica. Només amb l’obertura 
de la tapa, el desfibril·lador comença a donar 
unes instruccions molt clares per a la col·locació 
dels elèctrodes, analitza les constants vitals del 
pacient i, en cas que s’hagi d’efectuar una des-
càrrega, ho fa tot sol, sense que l’usuari hagi de 
realitzar cap maniobra complementària, ni tan 
sols prémer un botó.

Creu Roja de Sant Celoni ha format al personal 
que treballa en aquests equipaments per a l’ús 
dels desfibril·ladors externs automàtics. Prope-
rament s’instal·larà un desfibril·lador al Camp 
de futbol de la Batllòria.

Nou pas endavant 
en la construcció del  
circuit de bicicletes 
El procés per a la construcció d’un circuït de bi-
cicletes amb les condicions de seguretat i d’ús 
adequades al Sot de les Granotes, va endavant. 
Durant el mes de juliol, la regidora d’Esports, 
Magalí Miracle es va reunir amb l’empresa as-
sessora, tècnics municipals  i els joves usuaris 
del circuït per establir el calendari i sistema de 
treball per a l’elaboració del projecte. Es preveu 
que a finals de setembre estigui disponible, per 
tot seguit iniciar el procés de contractació dels 
treballs que se’n derivin. 

Durant la trobada també es va tractar sobre el 
model de gestió del nou equipament, que, en-
tre altres aspectes, es fonamentarà en la creació 
d’una nova entitat- club, que es farà co-respon-
sable del seu manteniment i funcionament.

Des de finals de febrer el circuit, que fins al 
moment funcionava amb caire provisional a 
uns terrenys al Sot de les Granotes, està fora de 
servei. L’Ajuntament va prioritzar aquesta línia 
d’actuació per fer prevaldre, per una banda, la 
seguretat dels joves i, de l’altra, que Sant Celoni 
continués oferint unes instal·lacions que per-
metin la pràctica d’aquests esports però amb 
seguretat.

La Policia local  
imparteix seguretat  
viària als treballa-
dors d’Oxiris
La Policia local ha col·laborat amb l’empresa 
OXIRIS, ubicada al Polígon Nord-Est de Sant  
Celoni, oferint tres jornades tècniques de segu-
retat viària englobades en el seu pla de forma-
ció de l’empresa. La formació, que es va fer en-
tre el 20 de juny i el 10 de juliol anava dirigida 
a tots els treballadors que ho van valorar molt 
positivament. 

De forma amena i participativa, els agents van 
tractar diferents continguts com els requisits 
per a circular amb un vehicle,  la declaració 
amistosa d’accident, l’alcoholèmia  (taxa, efec-
tes, supòsits per a sotmetre’s a la prova, obliga-
ció, drets conductor, sancions, immobilització 
vehicle), factors i conseqüències de les distrac-
cions al volant, velocitat… i un cas pràctic de 
senyalització exterior en cas d’avaria.

Els solars sense  
edificar han  
d’estar nets!

L’ordenança municipal marca que “Els 
solars sense edificar han d’estar obligatò-
riament tancats, nets i amb la vegetació 
correctament cuidada.” Si no es manté 
l’espai en les condicions esmentades, 

l’Ajuntament pot realitzar les actuacions, 
exigir a les persones propietàries la despe-
sa, i aplicar les sancions que s’escaiguin. 

Recordeu!
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Quants 
desnonaments hi 
pot haver a Sant 
Celoni cada mes?

Malgrat haver-ho demanat repetidament, 
el Jutjat de Pau mai ens ha volgut donar 
informació de les famílies afectades 

Si, com diuen els mitjans, 65.000 famílies han 
estat desnonades a Catalunya en els últims quatre 
anys, fent un càlcul ràpid podem pensar que a 
Sant Celoni, en el mateix període de temps, es pot 
haver desnonat moltíssimes famílies. 

Ningú se n’assabenta, ningú n’informa, el Jutjat 
de Pau de Sant Celoni, que és qui té la informació 
dels desnonaments de la setmana, o del mes, se 

la guarda ben guardada, qui ho sap per a què la 
vol només per a ell. Potser busca que no li facin 
la guitza els grupets d’esbojarrats cridaners que 
s’asseurien el dia de l’expulsió a la porta del pis 
de la família que va tenir la mala sort de coincidir 
en l’espai i el temps amb un sou més o menys 
digne al compte corrent i un director de banc 
o caixa al davant que els oferia un bon grapat 
de calés per comprar-se un piset que valia molt 
la pena, els deia, perquè sempre se’l podrien 
vendre. I ara, acorralats per aquesta onada de 
retirada de drets, per aquest túnel del temps que 
ens transporta dècades enrere, es troben amb un 
deute que segurament no podran pagar mai i amb 
les maletes fetes per anar-se’n al carrer a passar la 
vida. 

I els senyors que governen, aprenents de 

funambulistes, veient un precipici immens sota 
els seus peus, fan mans i mànigues perquè tot 
el muntatge que han ajudat a construir no se’ls 
escapi de les mans. I per això van posant pedaços, 
inaugurant algun pis d’inserció, ajudant les entitats 
que treballen cada dia amb la gent del carrer, però 
en cap moment posen el dit a la llaga del verdader 
problema, aquest castell de cartes que s’han 
muntat els que realment remenen les cireres: el 
sistema controlat ara ja sí del tot pels que tenen el 
poder sobre els calés. 

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

Partits polítics

Que els hi tornin  
el seu vot
Hola a ciutad@ns,
Des de feia dies es veia clar 
que aquest govern posaria les 
tisores a les prestacions  socials, 
el que no es veia ja tan clar és 
que ho farien  de forma tan 

cruel i amb tanta sanya amb la classe treballadora, 
i sobretot amb els més desprotegits i els que tenen 
més dificultats a l’hora de trobar feina. 
Escoltar a la senyora Fabra dir: “que se jodan” i al 
mateix temps veure el grup parlamentari popular 
aplaudir al senyor Rajoy quan deia que retallava 
les prestacions als aturats per animar-los a trobar 
feina, són fets cínics i lamentables, i representa 
un executiu que actua amb una prepotència, 
immunitat  i supèrbia inimaginable.

Des de l‘inici de legislatura la ciutadania espanyola  
és més pobre, els joves tenen difícil l’accés a la 

feina, els treballadors públics estan en risc de perdre 
la feina i part del seu salaris, hi ha més aturats, la 
sanitat pública és més cara... Doncs,  algú té dubtes 
de per a qui governa en Rajoy? La resposta és molt 
clara, per la patronal i la banca, que són els únics 
que aplaudeixen les seves mesures: retallades, 
reforma laboral i rescat financer (a sobre aquells que 
s’ha nodrit de recursos propis amb els estalvis dels 
petits inversos ).

Podem dir que les mesures executades pel govern 
del PP en la seva curta legislatura tenen un marcat 
accent antisocial i que suposa  la major retallada 
des de l’any 1975, generant reaccions de rebuig  
dels sindicats, les organitzacions socials i els partits 
d’esquerra a més de critiques  des de partits politics 
afins al govern del PP. Pel que sembla, la solidaritat 
i l’austeritat només  l’exercim els treballadors i les 
classes més febles segons els govern d’aquest Estat.
Aquests s’han passat més de set anys demanant 
transparència, fidelitat i execució de programa 

fins arribar al poder; una vegada hi són, s’obliden 
de tot, fan el que volen i carreguen contra la 
ciutadania. Sense cap dubte, molts indecisos els 
van votar creient en el seu programa i altres no van 
anar a votar a favor d’altres forces polítiques pel 
desencant i desgast produït per aquest últims. Però 
realment aquest electors volien això? Evidentment 
no, doncs que els hi tornin el seu vot.

Malauradament això no ho faran, per tant des 
d’ICV Sant Celoni-La Batllòria recolzem, animen 
i participem amb totes les mobilitzacions i 
manifestacions en contra del paquet de mesures 
que està portant a terme el govern del PP i 
demanem,  igual que el sindicats, un referèndum 
per comprovar si la ciutadania vol això.

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

PSC i CUP s’associen 
per imposar a Sant 
Celoni i la Batllòria 
un mal pressupost 

Quan ja enfilem el vuitè mes 
d’aquest any, el govern del PSC va 

presentar al ple municipal el pressupost per aquest 2012, que 
només va obtenir el vot favorable de la CUP i els vots 
en contra de CiU i ICV.

A finals de l’any passat, el PSC va aprovar amb la complicitat 
també de la CUP una modificació de crèdit que va polir-
se prop de la meitat dels estalvis de la legislatura anterior 
(637.000 euros) i va apujar 3 impostos i 2 taxes, a més de 
crear-ne 2 més. En aquest context, el grup municipal de 
CiU va proposar un Pacte de Vila per acordar conjuntament 
el pressupost pel 2012, apostant per deixar de banda el 
partidisme i assumir la responsabilitat conjuntament tots els 

grups del consistori. 7 mesos i una quinzena de reunions més 
tard se’ns comunica el trencament el Pacte de Vila perquè 
dos grups (PSC i CUP) havien ordit un acord a banda de 
la resta.

Aquest acord inclou punts com la municipalització de l’escola 
municipal de música (CME), la gestió de la grua municipal, 
la condició de no adquirir cap més vehicle de policia, un 
calendari dilatat a 4 anys per la confecció del Pla urbanístic 
municipal, canvis en el bus urbà i en l’activitat cultural o la 
recollida d’escombraries porta a porta i un munt d’estudis i 
informes. Tal com va advertir el regidor Josep Maria Garcia 
Sala ‘aquest acord que ha sortit molt barat al govern, 
malauradament ens sortirà car a la gent de Sant Celoni.’ 

Les principals raons de CiU per no donar suport als 
pressupostos són, per una banda, l’elevat risc i incertesa 
dels comptes presentats –amb fins i tot un informe tècnic 
que adverteix que no es poden assegurar els ingressos 
que hi consten- i, per l’altra, la manca total de planificació 

de futur i mesures per la creació d’ocupació. El cap de 
l’oposició, Francesc Deulofeu, va lamentar ‘que hagin perdut 
l’oportunitat de fer pinya que els vam oferir amb el Pacte 
de Vila i que ens imposin un pressupost tant feble, arriscat 
tècnicament i gens ambiciós pel que fa al progrés del 
municipi, que no inclou cap partida de futur, que oblida 
el Museu del Bosc i totes les accions que el complementaven 
en relació al turisme, la gastronomia i el comerç, i que oblida 
el treball conjunt a nivell de Baix Montseny, que ens permetia 
optimitzar la despesa i donar potència als beneficis, alhora 
que confegia un escenari de futur engrescador pel territori.’

El grup municipal de CiU es compromet a seguir de prop 
l’evolució d’aquest pressupost per atenuar-ne els riscos 
i seguir proposant accions de futur per Sant Celoni i la 
Batllòria.

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

El nostre model 
de poble 
El passat 19 de juliol el ple 
de l’Ajuntament va aprovar 
el pressupost municipal, 
un pressupost pensat per 

fer front a la crisi i als seus efectes. Per aquest 
motiu  augmentem els ajuts  socials i prioritzem  
les accions destinades a educació, promoció 
econòmica i formació ocupacional.
Mentre els governs de dretes, tant el PP (govern 
central) com CiU (Generalitat ), estan afrontant 
aquesta situació amb contínues retallades en 
educació, sanitat, ajudes a la dependència... 
nosaltres apostem per tot el contrari, 
incrementar els recursos destinats a polítiques 
socials i  buscar mecanismes que generin 
riquesa i ocupació.

El nostre model passa per aconseguir que el dret 
a l’educació sigui igual per a tothom, per això 
pagarem el que han deixat de pagar els governs de 
PP i CiU i assumirem les seves retallades.
El nostre model passa per aconseguir que la 
formació sigui una constant per als nostres 
ciutadans i ho hem demostrat amb el nou impuls 
que s’ha donat a l’equipament de Sax Sala.
El nostre model també passa per donar suport a 
les empreses per crear ocupació i buscar fórmules 
de col·laboració que, en un any de govern, ja 
s’han materialitzat en l’obertura d’un punt de 
servei de la Cambra de Comerç a Sant Celoni, 
cursos d’idiomes preparatoris d’exàmens oficials 
o la formació ocupacional amb el SOC, iniciatives 
que per primera vegada s’han portat a terme a la 
nostra vila. A més, apostem per la dinamització 
cultural del municipi des d’una perspectiva 
d’estalvi, que ens ha permès ampliar l’oferta tot 

reduint els recursos. 
El nostre model és en definitiva un model 
integrador  que garanteixi la cohesió social i per 
això hem augmentat els ajuts socials, perquè 
justament no podem permetre que paguin la 
crisi aquells que en són les seves víctimes i no 
els culpables, tot el contrari del que estan fen CiU 
i el PP. 
Per cert, i cal recordar-ho, per si algú no té memòria: 
el nostre model no passa per projectar un 
ARE en contra de la ciutadania ni una Ronda 
AMAGANT INFORMACIÓ I FENT MALBÉ EL 
NOSTRE TERRITORI. Aquest deu ser el model 
somiat per alguns... un model fins i tot ben definit... 
però, evidentment no és el nostre.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat
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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

Agost Taxi  
guàrdia 

Taxi 
retén 

1 - 5 L5 L6

6 -12 L6 L7

13 -19 L7 L1

20 -26 L1 L2

27 agost - 2 set. L2 L3

setembre

3 - 9 L3 L4

10 - 16 L4 L5

17 - 23 L5 L6

24 - 30 L6 L7

Dijous, 16 d’agost
Concert: Mosaic, amb Heart Beat 
Dijous a la fresca

 A les 10 de la nit
 Als Jardins Rectoria Vella

Divendres, 17 d’agost
Taller per a infants Il·lustrem fent collage,  
a càrrec de Sara Tornos

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

Dijous 23 d’agost
Cinema: Intocable, d’Olivier Nakache  
i Eric Toledano 
Dijous a la fresca

 A les 10 de la nit
 A la Plaça Rafael Ferrer (Sant Ponç)

23 al 26 d’agost 
Festa Major d’Estiu de la Batllòria 
Més informació a www.santceloni.cat

Divendres, 24 d’agost
Hora del conte: Ni massa ni massa poc,  
amb la companyia Rondallaire

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

Dijous, 30 d’agost

Concert: Música popular del nord del 
Marroc, amb Ashuak
Dijous a la fresca 

 A les 10 de la nit
 Als jardins de la Rectoria Vella

Del 7 al 10 de setembre
Festa Major de Sant Celoni
Més informació a www.santceloni.cat                     

FESTA MAJOR D’ESTIU  
LA BATLLÒRIA
Del 23 al 26 d’agost la Batllòria celebrarà la Festa 
Major d’Estiu. Un any més, entitats, Consell de 
Poble i Ajuntament han treballat plegats per 
oferir un programa amb activitats per a tots els 
públics. Podeu consultar el programa d’actes a 
www.santceloni.cat

 

DIJOUS 23 d’agost

Audició d’HAVANERES  
amb el grup PORT VELL

 10 de la nit
 plaça de l’Església 

A la mitja part, rom cremat per a tothom

DIVENDRES, 24 d’agost

DONEM UN TOMB AMB ELS VEHICLES 
D’EMERGÈNCIA, activitat adreçada als més 
petits de casa. Vehicles de la Policia Local, 
Mossos d’Esquadra, Bombers i Creu Roja

 6 de la tarda
 Aparcament del camp de futbol

AUDICIÓ I BALLADA DE SARDANES  
amb la cobla la Flama de Farners

 2/4 de 8 del vespre
 Plaça de l’Església

CORREFOC amb la Colla de Diables  
U8-7kou de Breda

 2/4 d’11 de la nit
 Recorregut: sortida del Camp de Futbol, c. 
del Camí Ral, c. de Montnegre, c. de Lluís 
Companys, c. de la Tordera, ctra. Vella, c. de 
Riells, c. Major i pl. de l’Església

DISCO MOBIL Fanson Music
Música per a totes les edats i per a tots els 
gustos.

 2/4 de 12 de la nit
 Envelat

DISSABTE, 25 d’agost

3r TRIAL l 4x4 FESTA MAJOR 
 De les  9 del matí a les 6 de la tarda
 Camp de la Roca Umbert

Organitza: Moto Club la Batllòria

VII TROBADA DE PUNTAIRES
 10 del matí
 Carrer Major

Organitza: Col·lectiu Puntaires de la Batllòria

BICICLETADA 
 10 del matí
 Recorregut curt : per a nens i nenes fins a 8 
anys (circuit tancat al c. de les Escoles, c. de la 
Tordera, c. de la Vall del Llor, c. de Montnegre) 
Recorregut llarg: volta pel pla de les Ferreries 
amb sortida al final del carrer de Montnegre.

Organitza: Observatori de la Tordera i Comissió 
de Festes 

FESTA DE L’ESCUMA
 12 del migdia
 Carrer de Montnegre

TROFEU FESTA MAJOR DE FUTBOL 
Memorial Joaquim López i Montpart
Entre el Club Esportiu la Batllòria i el Club de 
Futbol Amer 

 6 de la tarda
 Camp de Futbol

Organitza: CE la Batllòria

ESPECTACLE  INFANTIL   
“Carxofa i Guimbarda ... pallassos a la tarda “

 6 de la tarda 
 Plaça de l’Església

GIMCANA POPULAR  Viu la Batllòria
Grups de 4 persones; menors de 16 anys 
acompanyats d’un adult. 
Inscripcions al Centre Cívic les Casetes o  al 
telèfon 681 13 86 65 
Data límit: el dimecres 22 d’agost, de 6 a 8 del 
vespre.

 4 de la tarda

Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé

SOPAR POPULAR
Places limitades
Els tiquets es vendran, anticipadament al Centre 
Cívic les Casetes, del dilluns 20 al dijous 23 
d’agost de 6 a 8 del vespre. Si queden tiquets es 
vendran el mateix dia del sopar.

 2/4 de 10 del vespre
Costat de l’envelat

BALL DE FESTA MAJOR  
amb l’Orquestra Shákata

 11 de la nit
 Envelat

Seguidament DISCO MÒBIL

DIUMENGE, 26 d’agost

PLANTADA DE GEGANTS
 9 del matí
 Pati de l’Escola Montnegre

Organitza: Colla de Geganters i  
Grallers de la Batllòria

3r TRIAL SHOW 4x4 FESTA MAJOR 
 De les  8 a les 10 del matí , Esmorzar

    A les 10 s’obre el circuit
 Camp de la Roca Umbert

Organitza: La Batllòria Extrem 4x4

PARC INFANTIL amb jocs inflables  
per a la mainada

 De les 10 del matí a les 12 del migdia
 Ctra. Vella, entre els carrers d’ Hostalric i de la 

Tordera
 
TROBADA DE COLLES GEGANTERES i 
CERCAVILA amb la participació de les colles 
de: Gualba, Canet de Mar, Sentmenat, Prat del 
Llobregat i Anglès.

 12 del migdia
 Ballada final de les colles a la plaça de 

l’Església

Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la 
Batllòria

VÒLEI FANG
Equip de 4 persones. A partir de 15 anys. 
Inscripcions al Centre Cívic les Casetes, del 
dilluns 20 al dijous 23 d’agost de 6 a 8 del 
vespre.

 A les 3 de la tarda

Organitza: El Senglar Ferit

PARC INFANTIL amb jocs  
inflables per a la mainada

 De les 5 de la tarda a les 9 del vespre
 Ctra. Vella, entre els carrers d’Hostalric i  

de la Tordera

CONCERT DE FESTA MAJOR  
amb l’orquestra Gerunda

 7 de la tarda
 Envelat

BALL DE FI  DE FESTA  
amb l’orquestra Gerunda

 11 de la nit
 Envelat 

                                                                                                                                                 

RECTORIA VELLA
8 setembre - 21 octubre 2012
UNA MIRADA ALS MESTRES 
Els pintors Mario Bedini,  
Juan Carlos Sagarra i Jesús Costa 
fan una interpretació dels mes-
tres Ingres, Bedini i Castelao
Inauguració: dissabte 8 de setembre  
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 7 al 23 de setembre
Exposició Concurs  
de cartells de Festa Major

Horari: 
dissabtes de 6 a 8 del vespre i diumen-
ges i festius de 12 a 2/4 de 2 i de 6 a 8. 
Inauguració: divendres 7 de setembre 
a les 8 del vespre

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
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