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Un nou impuls a la mobilitat.
Noves taxes de la zona blava

En
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portada
EDITORIAL
Joan Castaño

Alcalde

El mes de juny que encetem ens arriba amb
moltes novetats a nivell municipal. Entre elles,
us vull destacar un canvi que esperem que sigui
molt positiu per a la mobilitat que, a més, ajudi
a dinamitzar el nostre centre: la nova tarifa de la
zona blava.
I és que a partir de l’1 de juny entren en vigor les
noves taxes per a la zona blava que n’abarateixen
considerablement la primera mitja hora d’estacionament. Així, aparcar el vehicle a la zona blava
costarà el preu simbòlic de 10 cèntims. D’aquesta manera volem afavorir la rotació dels vehicles
al casc urbà.
Sumem, així, esforços en l’objectiu d’aconseguir
una millor mobilitat i accés al centre de la vila. En
aquesta línia disposem, ja des de fa dos mesos,
d’un pàrking gratuït amb 193 places a 4 minuts a
peu del centre (als antics terrenys de la Forestal).
A què s’afegiran, properament, 90 noves places
als terrenys que actualment ocupa el dipòsit de
La Salle.
Al marge de la mobilitat, aquestes setmanes han
destacat pel dinamisme de la vila, amb què estem gaudint d’uns dissabtes ben actius amb la
participació d’entitats, que ens han ofert –i continuen oferint durant tot el mes de juny- activitats
molt diverses cada setmana. Som conscients que
les entitats són una part molt important de Sant
Celoni que dinamitzen culturalment el nostre
municipi i afavoreixen la cohesió social i és per
això que la ciutadania està valorant molt positivament la feina que estan fent.
L’aposta per la dinamització social, cultural i econòmica és una bona inversió: aquest és el nou
model de despesa que volem impulsar.
Ara estem treballant en una nova edició dels “Dijous a la fresca” que aquest any, com no podria
ser d’una altra manera, vindrà amb novetats: utilització de nous espais del municipi i una programació més diversa i variada

SUMARI

I no ho oblideu: ens veiem a la revetlla de Sant
Joan que, després dels darrers anys d’absència,
torna amb la força que es mereix a Sant Celoni, a
la plaça de la Vila.
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Entren en vigor les noves
taxes de zona blava per
millorar la mobilitat
Des de l’1 de juny, la zona de blava de Sant Celoni ha estrenat noves taxes amb l’objectiu
de millorar la mobilitat. D’aquesta manera, els primers 30 minuts d’estacionament redueixen el preu i passen de 30 cèntims al preu simbòlic de 10 cèntims. La mesura vol afavorir
la rotació dels vehicles i estimular el dinamisme comercial del centre del municipi. La proposta, que va arribar al Ple de la mà del grup municipal de la CUP, demanava inicialment la
gratuïtat de la primera mitja hora de zona blava pels celonins. Un cop valorat el cost econòmic i de gestió que suposava el fet de diferenciar els usuaris de dins i fora del municipi, el
Ple del 2 d’abril va aprovar el preu simbòlic de 10 cèntims amb els vots a favor dels grups
municipals del PSC, CUP i ICV.
Les noves taxes pretenen incentivar els estacionaments de curta durada abaixant el preu
dels estacionaments curts i penalitzant el de més llarga durada amb l’objectiu d’incrementar la rotació dels vehicles estacionats.

Taxes anteriors

Noves taxes
(a partir 1-06-12)

30 minuts

0,30 euros

0,10 euros

60 minuts

1,00 euros

0,85 euros

90 minuts

2,00 euros

2,35 euros

Tiquet d’anul·lació
de denúncia

5,00 euros

6,00 euros

(tarifa mínima)

Amb les noves taxes, el preu dels primers 30 d’estacionament és de 10 cèntims (tarifa mínima); el preu de la segona mitja hora és de 2,5 cèntims/minut, i el de la tercera mitja hora
de 5 cèntims/minut. El temps màxim d’estacionament segueix sent d’una hora i mitja.
L’import del tiquet d’anul·lació dels efectes de la denúncia augmenta un euro. Aquest només té validesa si es treu durant els primers 60 minuts, a comptar des de l’hora que el vehicle ha estat denunciat.
Actualment al nucli urbà de Sant Celoni hi ha un total de 194 places de zona blava, concentrades a la zona centre. L’horari de funcionament de la zona blava és de dilluns a divendres
feiners de 9 a 13.30 i de 16 a 20 i dissabtes feiners de 9 a 13.30 h.

Més aparcament gratuït
a 3 minuts del centre
En aquest esforç per millorar l’aparcament,
la mobilitat i la dinamització comercial,
el mes de març, es va estrenar el nou aparcament als antics terrenys de La Forestal amb
capacitat per a 193 vehicles. L’aparcament
es troba en un emplaçament estratègic per
la seva proximitat al centre urbà –a 3 minuts
caminant a la plaça de la Vila i a 2 minuts de
l’estació de Renfe- i a tocar de la C35. L’augment d’usuaris d’aquest aparcament permetrà baixar la pressió d’estacionament en el
centre del municipi i la zona de l’estació, especialment pels vehicles que venen de fora.

Jordi Arenas
Regidor de
Seguretat Ciutadana

Amb les noves tarifes de
la zona blava, es pretén
potenciar la mobilitat i afavorir
l’activitat comercial. Els nous
aparcaments a la zona de
la Forestal i darrera la Salle
permetran completar una
acceptable oferta de places.

Millores en
accessibilitat i
mobilitat
Un nou aparcament darrera la Salle
A la tardor es preveu que Sant Celoni pugui disposar d’un nou aparcament al carrer Campins,
davant del Col·legi La Salle, concretament al terreny on hi ha el dipòsit d’aigua. Un cop entrin
en funcionament els nous dipòsit de Can Sans, es podrà enderrocar l’actual dipòsit de la Salle i
alliberar aquest terreny per a construir-hi un aparcament amb una capacitat de 90 vehicles.

Vorera del carrer
Doctor Fleming
Dins els treballs periòdics de manteniment
de la via pública, darrerament s’ha arranjat
la vorera del carrer Doctor Fleming, entre
el carrer Santa Rosa i el carrer Ponent, que
estava tota aixecada per culpa de les arrels
dels arbres.

Pilones al carrer
Joaquim Sagnier
Dins del seguit d’actuacions de millores a
nivell d’accessibilitat s’ha dut a terme una
intervenció al carrer Joaquim Sagnier, concretament s’han col·locat pilones i s’ha marcat
amb pintura la prohibició d’aparcament sobre la vorera.

La nova zona d’estacionament a La Salle s’afegirà a les més de 550 places existents
repartides entre els aparcaments del Pavelló, la Rectoria Vella, Verge del Puig,
Hospital, Carrer Mn Cinto Verdaguer, Plaça de l’Estació i La Forestal.

Educació
En
portada
L’ajuntament insisteix a la Generalitat
sobre la urgència de construir la nova
escola Soler de Vilardell
Ampliació de l’oferta
professional a l’Institut

L’alcalde, Joan Castaño i la regidora de Cultura
i Educació, Júlia de la Encarnación, van traslladar novament en una reunió el mes de maig
amb el Departament d’Ensenyament la urgència d’executar l’obra de l’escola Soler de Vilardell per tal que pugui entrar en funcionament
el curs 2013 – 2014.
El director de Serveis Territorials, Josep Vicent
Garcia va manifestar que tenen consignats
500.000 euros per començar durant aquest
any la construcció de l’escola i que s’està
pendent que el Departament d’Economia autoritzi la despesa per tal de poder començar
l’obra. També es va acordar que calia tenir en
compte a l’hora de plantejar l’edifici que l’escola Soler de Vilardell i l’Institut Baix Montseny esdevindran, funcionalment, un institut
escola. Per tant, a petició les direccions dels
dos centres, es preveu dimensionar el gimnàs,
el menjador i la sala d’actes de tal manera que
en puguin fer ús tant els infants de l’escola
com els joves de l’institut.

En relació a la Formació Professional a l’Institut
i davant les constriccions pressupostàries del
Departament, Joan Castaño va oferir la possibilitat de signar un conveni de col·laboració
perquè l’Ajuntament assumís el 50 % de la despesa: “necessitem un nou edifici per a la Formació Professional que pugui donar cabuda
als cicles de grau mitjà i grau superior de les
dues famílies actuals i que permeti ampliar
alguna altra família professional. En aquests
moments, més que mai, hem d’invertir en
formació.”
El Departament es va comprometre a estudiar la proposta econòmica i a tenir en compte
la ubicació d’aquest futur edifici de formació
professional quan es construeixi la nova escola
Soler de Vilardell.

Un pas més cap a l’Institut
Escola al Pallerola
Pel que fa a l’escola Josep Pallerola, l’Ajuntament ha estudiat les futures necessitats d’escolarització a l’educació secundària obligatòria
prevista pels propers anys que posa de manifest que pel curs 2015 – 2016, els infants que
actualment cursen 3r de primària necessitaran
4 línies d’ESO públiques al municipi. Per donar
resposta a aquesta necessitat, l’Ajuntament
proposa reconvertir l’escola Pallerola en un Institut i deixar dues línies d’ESO a l’Institut Baix
Montseny, una de les quals esdevindrà, funcionalment, la secundària de l’escola Soler de
Vilardell i l’altra donarà cabuda als infants de
l’escola Montnegre de la Batllòria i als infants
d’altres municipis.

A Sax Sala es pot obtenir el títol de
Graduat en ESO per a persones adultes
El proper curs 2012-2013 l’Escola d’Adults
oferirà el Graduat en educació secundària
obligatòria amb avaluació continuada en el
mateix centre. Fins ara, es feia un curs de
preparació per examinar-se a les proves lliures
que convoca el Departament d’Ensenyament.
Les persones interessades hauran de fer una
entrevista inicial per establir el seu itinerari
formatiu d’acord amb els seus interessos i
capacitats. Es podran convalidar àmbits i
mòduls per ensenyaments cursats i superats
en altres estudis anteriors (ESO, FP, BUP, PQPIPTT i altres) o bé acreditar-los amb una prova
de nivell.
El Graduat en ESO per a persones adultes
s’organitza de manera modular en tres
àmbits (àmbit de la comunicació, àmbit
cientificotecnològic i àmbit social), que
corresponen a trenta-quatre mòduls distribuits
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en dos nivells o cursos. Cada mòdul és una
unitat temàtica que es desenvolupa en trentacinc hores de treball i té una durada trimestral.
Abans de l’inici de cada trimestre, s’obrirà
un període de matrícula de manera que
cada persona podrà adequar el pla d’estudis
segons el seu ritme d’aprenentatge i la seva
disponibilitat. Un cop superats els mòduls
corresponents del tres àmbits, s’obtindrà el
títol de graduat/da en educació secundària
obligatòria.
Per accedir a aquests ensenyaments les
persones han de tenir 18 anys o bé complirlos durant l’any natural en què inicien la
formació. En determinats casos, també poden
accedir persones que hagin complert com a
mínim 16 anys l’any natural en què inicien la
formació.

Sax Sala, Centre
de Formació i
Ocupació del Baix
Montseny
OFERTA FORMATIVA
CURS 2012/2013
ENSENYAMENTS INICIALS
- Aprendre a llegir i escriure nivell 1
- Aprendre a llegir i escriure nivel 2
- Perfeccionar la lectura i l’escriptura
- Certificat
- Perfeccionar les competències bàsiques

ACCÉS AL SISTEMA REGLAT
- Graduat en educació secundària obligatòria
(Avaluació continuada)

NOU!

- Formació per a la prova d’accés a cicles
formatius de grau mitjà
- Formació per a la prova d’accés a cicles
formatius de grau superior
- Preparació per a la prova d’accés a la
universitat per a majors de 25 anys

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
I DE LA COMUNICACIÓ
- Alfabetització digital nivell 1
- Alfabetització digital nivell 2

IDIOMES

NOU!
- Alemany inicial
- Anglès inicial (Starter)
- Anglès elemental (Elementary)
- Anglès preintermig (Pre-intermediate)
- Anglès PET (Preliminary English Test)
- Anglès First Certificate

PREINSCRIPCIÓ (alumnat nou)
de l’11 al 27 de juny
De l’11 al 15 de juny cal sol·licitar l’entrevista
d’orientació formativa (per telèfon, c/e o
personalment).
Del 18 al 27 de juny: formalitzar la preinscripció
(es requereix fer l’entrevista d’orientació
formativa i/o prova de nivell).

MATRÍCULA
Alumnat actual:
del 4 al 14 de juny
Alumnat nou:
Preinscrits amb plaça:
del 12 al 25 de juliol
Preinscrits sense plaça o no preinscrits:
del 3 al 7 de setembre
PER A MÉS INFORMACIÓ
Sax Sala - C/ Montserrat, 28 - Tel. 93 867 41 75
cfadults@santceloni.cat
www.santceloni.cat

Alumnes de 4rt d’ESO elaboren treballs
de recerca “Ajuntament Jove”
L’Ajuntament de Sant Celoni ha promogut conjuntament amb l’Institut Baix Montseny, l’escola L’Avet Roig, el col·legi Cor de Maria i el
col·legi La Salle el projecte “Ajuntament Jove”,
a partir del qual alumnes de 4rt d’ESO han
centrat el seu “Treball de recerca” en una temàtica o problemàtica real del municipi. Durant tot el curs, els alumnes han hagut de fer
una bona anàlisi del tema escollit i plantejar i
argumentar correctament la viabilitat i idoneïtat de la seva proposta de millora o solució.
Per tirar endavant aquest projecte de manera
satisfactòria, ha estat imprescindible la implicació de totes les àrees de l’Ajuntament, equip
docent i alumnes de 4t d’ESO.
El projecte “Ajuntament Jove” és una iniciativa
que neix com una de les línies d’actuacions del
Pla Local de Joventut 2010 – 2013 amb l’objectiu de promoure el desenvolupament dels

valors democràtics i impulsar la participació i
el compromís dels joves amb la societat.
El calendari que se seguirà durant el mes de
juny serà el següent:
• De l’1 i el 15 de juny se seleccionarà el treball de recerca a presentar per cada centre
educatiu.
• Del 15 al 26 de juny es farà difusió dels treballs presentats pels centres educatius.
• El 21 de juny, la Comissió Política del Pla
Local de Joventut en farà la valoració
• El 26 de juny a l’Ateneu es farà la presentació dels projectes en el ple pels mateixos
alumnes.
El projecte guanyador rebrà 6 mil euros que es
destinaran a finançar una part o la totalitat del
projecte.

L’escola Montnegre
introdueix l’educació
emocional
L’escola Montnegre de la Batllòria està introduïnt l’educació emocional de forma
transversal a tots els nivells educatius amb
l’objectiu d’afavorir el desenvolupament integral dels alumnes ajudant-los a ser millors
persones i a relacionar-se positivament amb
els altres. Es treballa la capacitat de prendre
consciència de les pròpies emocions i dels altres, la capacitat de saber-se posar en el lloc
dels altres (empatia), a expressar i compartir
les emocions, a regular-les i gestionar-les
positivament, a sentir-se estimat i valorat, a
tenir habilitats socials com el diàleg, l’assertivitat, la cooperació, etc. Tot aprenentatge
que serveix per construir actituds per a la
vida i el benestar personal i social. Aquesta
experiencia ja l’han recollit diversos mitjans
de comunicació com Els matins de TV3:
www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4093110

Ajuts de menjador escolar curs 2012-2013
L’11 de juny s’obre el període per sol·licitar
els ajuts de menjador escolar per al curs
2012-2013 convocats pel Consell Comarcal
del Vallès Oriental. Van dirigits a les famílies
amb infants empadronats a Sant Celoni i a la
Batllòria, matriculats en centres públics o privats concertats d’educació infantil, primària
i secundària de la comarca, que es trobin en
una especial situació familiar amb necessitats
socials i/o econòmiques (consultar requisits a
www.vallesoriental.cat)

ON FER LA SOL·LICITUD:
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(c/ Campins, 24. El Safareig)
QUAN: de l’11 al 29 de juny de 2012
HORARI: de dilluns a divendres, de 8.30 a
14.30 h i dilluns, dimecres i dijous de 17 a 19 h
+ INFORMACIÓ: Àrea de Serveis a les
Persones. Àmbit de Comunitat
(plaça Josep Alfaras, 6. Tel. 93 864 12 12
comunitat@santceloni.cat)

Festa Major de setembre
Concerts i dj’s

22è Concurs de cartells

La comissió de concerts de Festa Major ja ha
tancat el cartell de grups i dj’s. En aquesta
tasca s’ha tingut molt en consideració les
opinions que els joves han expressat a través
de les xarxes socials, votant els grups de
música o proposant el nom d’un dj.
Així doncs, les nits de Festa Major d’enguany
comptaran amb els següents grups:

Un any més, l’Ajuntament de Sant Celoni
convoca el concurs de cartells de la Festa
Major de setembre. El termini de presentació finalitzarà el dia 15 de juny. El tema, el
procediment i les tècniques d’aquest concurs
són lliures. En el treball ha de constar-hi,
com a mínim, el text Festa Major 2012. Sant
Celoni del 7 al 10 de setembre, amb un tipus
de lletra que sigui entenedor. El premi és de
500 euros i el lliurament tindrà lloc en un
acte públic inclòs en el programa de la Festa
Major.

Divendres 7 de setembre
L-Funk
Se Atormenta una vecina
Dissabte 8 de setembre
Le Pim Pam Pum
La Gossa Sorda
DJ Marvin i DJ Mark L

Premis pels alumnes
del Cor de Maria
Alumnes del Col·legi de Maria han aconseguit diferents premis aquest mes de maig.
El grup Happies de 6è de Primària ha aconseguit el segon premi del concurs Consumópolis a nivell autonòmic que té per objectiu
sensibilitzar els nois i noies sobre la importància de consumir de forma responsable.
La classe de 6è de Primària també ha estat
guanyadora en el concurs de contes il·
lustrats “Històries del canvi climàtic” amb
el conte elaborat i il·lustrat pels mateixos
alumnes “Un ensurt d’última hora”. La jornada de lliurament de premis serà el 16 de
juny a La Pedrera a Barcelona.
D’altra banda, Júlia Dubois i Mireia Aymar
han obtingut el primer i tercer premi, respectivament, en el IX Concurs de Narracions
Solidàries de Mans Unides.
Felicitats a tothom!

Consulteu les bases:
www.santceloni.cat/festamajor

Diumenge 9 de setembre
La Gatera
Bongo Botrako
+ informació a:
www.santceloni.cat/festamajor
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Ja s’ha posat en marxa l’horta
pública del Molí de les Planes

La primavera de l’any passat un acord amb els propietaris va permetre
a l’Ajuntament de Sant Celoni l’endreça de l’entorn de la roca del Drac,
un aflorament de quars on la llegenda del Soler de Vilardell situa el cau
del drac ferotge.

El 26 de març passat es van lliurar les claus de la primera tongada d’adjudicacions de parcel·les de l’horta pública del Molí de les Planes. Tal
i com s’havia establert, cada hortolà i hortolana disposa d’un armari
d’eines i d’una parcel·la d’entre 59 i 120 m2, una presa d’aigua amb un
comptador, un compostador, un bidó per emmagatzemar 1000 l d’aigua
i un recolzador de canyes. La majoria dels hortolans van tenir una feina
prèvia abans de poder llaurar i plantar, que va ser apartar o retirar pedres grosses que havien quedat amagades sota terra. Ara, moltes de les
parcel·les ja tenen encanyades les tomaqueres i arrenglerats enciams,
pebroteres, albergínies, cebes, alls, cogombres, carxofes, bledes, julivert,
etc. També hi ha menta i altres plantes pròpies de cuines africanes, com
l’ocra... El desig és que la collita no es faci esperar.

Vilardell i la roca del Drac
Aquest any s’ha arrodonit la feina amb la presentació, l’abril passat,
d’un fulletó informatiu que, a més d’explicar la llegenda, mostra alguns
dels elements d’interès local de la zona i explica com arribar fins a
l’església de Sant Llorenç de Vilardell.
Es tracta d’una passejada curta, d’una hora i mitja màxim, senyalitzada
amb fites de fusta des del pont de l’autopista, on podem descobrir
els diferents matisos del paisatge rural, urbà i forestal, gaudir de
panoràmiques del massís del Montseny, i conèixer les empremtes del
nostre passat i la llegenda més emblemàtica del nostre poble.
Aquest fulletó el podreu trobar als equipaments municipals i a l’Oficina
de Turisme de Sant Celoni, i forma part d’una col·lecció que pretén
posar en valor diferents elements arquitectònics, històries i espais del
nostre municipi.
Fulletons publicats fins ara:

L’Ajuntament de Sant Celoni recull i intenta resoldre les incidències i
dubtes que apareixen, com ara assignacions de les parcel·les, materials, límits i petits desperfectes. Després d’algunes renúncies i d’esgotar
la llista d’espera, entre el 21 de maig i el 8 de juny s’ha obert una
nova convocatòria per sortejar set parcel·les lliures i tornar a disposar d’una llista d’espera. Trobareu tota la informació a
www.santceloni.cat/horts.

Entitats de Sant Celoni i el
Voluntariat per la llengua
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), a través del CNL
del Vallès Oriental - Oficina de Català de Sant Celoni, i tres entitats de
Sant Celoni han signat, recentment, un acord de col·laboració en el
marc del Voluntariat per la llengua. D’aqueta manera es pretén, per
una banda promoure el programa entre els associats i coneguts, i per
l’altra, donar a conèixer l’entitat i les actuacions que tenen previstes als
participants del programa del voluntariat lingüístic i als alumnes dels
Cursos de Català per a Adults de Sant Celoni.
Un tast de les tres entitats:
La Colla de Diables de Sant Celoni té més de 20 anys d’història.
En Llucifer i la Diablessa regenten la dansa d’aquest infern amb una
munió de diables banyuts amb les cares i els cabells pintats. Un grup
de diables acompanya el ferotge Drac de Vilardell que des de fa segles
atemoreix els habitants de Sant Celoni amb les urpes esmolades, els
ullals ensalivats i els narius, les ales i la cua convertits en sortidors de foc.
Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni. De gegants a Sant
Celoni ja se’n parla el 1963, amb el bateig d’en Martí i de la Maria del
Puig, patrons del municipi. En Martí va vestit de batlle, amb una roba
molt elegant i un barret de copa; al pit du l’escut de la ciutat, i, a la
mà, un pergamí. La Maria del Puig va vestida de pubilla i porta un ram
de flors a la mà. Des del seu naixement, s’ha anat ampliant la família
gegantera amb diferents capgrossos i el gegantó Jordi Mau.
Colla de Gegants i Grallers de la Batllòria. Els gegants de la
Batllòria, en Roc –baró de Montnegre – i l’Esperança –patrona de la
Batllòria-, van debutar l’agost de 1990 i al cap de 10 anys van arribar
el gegantó –en Brugui- i dos capgrossos que representen un pagès i
una pagesa. Els vestits dels gegants recorden l’època dels mosqueters
i les seves dames; el ram de llor que porta la geganta a la mà dreta
simbolitza la vall del Llor, que era com s’anomenava la Batllòria
antigament.
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Sala d’estudi de la Biblioteca l’Escorxador
Ampliació d’horaris per exàmens
Coincidint amb l’època d’exàmens, la Biblioteca l’Escorxador ha
ampliat els horaris de cap de setmana de la Sala d’estudi. Des del 26
de maig fins el 17 de juny, l’horari és dissabtes a la tarda de 15.30 a
20.30 h i diumenges de 10 a 13.30 h i de 15.30 a 20.30 h.
La Biblioteca a les xarxes socials
Visita’ns al bloc http://bibliotecasantceloni.blogspot.com.es us podreu
informar dels serveis, actvitats programades, novetats, consultar
el catàleg, fer gestions en línia com renovar préstecs, sol·licitar el
carnet... fer els vostres comentaris. També al facebook www.facebook.
com/lescorxador actualitzat amb tota la informació de les activitats,
fotografies dels nous espais, cartells d’activitats, guies de lectura...

Escoles municipals de Música i Teatre
Matrícula de l’alumnat Nou
Del 4 al 8 de juny s’obre el període de matriculació de l’alumnat nou
de teatre i de música que ja van formalitzar la preinscripció i han estat
admesos. El dia 13, una vegada verificades les places vacants, es podran
matricular els que van quedar en llista d’espera, i finalment a partir del
divendres 15 es podran matricular tots els alumnes que no havien fet la
preinscripció.

Comunitat
Sessió del consell polític
del Tritó del Baix Montseny

Els alcaldes aposten per la viabilitat de
La Fundació Acció Baix Montseny
Aquests darrers mesos, la situació econòmica
de la Fundació Acció Baix Montseny s’ha vist
greument afectada especialment per la reducció dels encàrrecs per part dels ajuntaments, la
rebaixa en el preu dels serveis i la baixada de
l’aportació de la Generalitat de Catalunya. Alcaldes i regidors dels 15 ajuntaments del patronat de la Fundació Acció Baix Montseny reunits a Sant Celoni el passat 21 de maig s’han
compromès a ajudar aquesta entitat davant la
difícil situació econòmica. Per garantir la viabilitat econòmica del Centre Especial de Treball
de la Fundació, els ajuntaments hauran de fer
una aportació extraordinària de 57 mil euros,
cada municipi en proporció als seus habitants
(Sant Celoni com a municipi més gran aportarà 14.700 euros i Montseny com a més petit,
527 euros). A més, també s’han compromès a
ampliar els serveis que es poden contractar a la
Fundació en treballs de jardineria, senyalització
viària, neteja i missatgeria. Per la seva banda,
la Fundació farà un nou esforç de reducció de
costos de l’organització en un any en què ha
vist disminuir de forma important les subvencions provinents d’entitats i administració.

Actualment, la Fundació amb el format de
Centre Especial de Treball dóna feina a 43 persones, 31 de la quals tenen alguna discapacitat.
A més del Centre de Treball, la Fundació té un
Servei d’autonomia a la pròpia llar que ofereix
acompanyament en tasques domèstiques a 3
persones, a més d’un pis tutelat on hi viuen 2
persones. La Fundació Acció Baix Montseny
es va crear el setembre de 1998 per afavorir
la millora de la qualitat de vida, la igualtats
d’oportunitats i la inserció laboral i social de la
població del Baix Montseny que pateix algun
tipus de disminució.

Dimecres 9 de maig va tenir lloc a Sant Celoni, una sessió de treball del Consell polític del
Tritó del Baix Montseny (Pla integral sobre
consums problemàtics de drogues) integrat
per 13 ajuntament del Baix Montseny. L’objecte de la trobada era la revisió de l’activitat
del Tritó realitzada el 2011, així com definir
línies de futur d’aquest programa mancomunat que se centra en promoure activitats
preventives, afavorir l’accés al tractament i
activar recursos d’inserció entre la població.
Tots els alcaldes i tècnics presents i els representants de la Diputació de Barcelona, van
valorar molt positivament el treball realitzat
fins ara. L’alcalde Joan Castaño, va assegurar
que des que el 1999 el Tritó va començar
la seva tasca, “ha atès molts casos concrets
però sobretot ha aconseguit treballar en la
prevenció entre infants i joves i de ben segur,
ha aconseguit reduir el nombre d’addiccions”.
El Tritó del Baix Montseny, va recordar Joan
Castaño és una mostra que “anys enrere ja hi
havia aquesta voluntat de treballar mancomunadament i aconseguir fer arribar serveis a
municipis petits que d’altra manera els hauria
estat impossible”.

El recapte d’aliments aconsegueix recollir 6.400 kg en dos dies
El recapte organitzat pel Servei d’alimentsde Sant Celoni els dies 18 i 19 de maig ha aconseguit recollir 6.400 kg, quantitat que respon a l’expectativa
de les entitats promotores: Càrites, Creu Roja i Ajuntament. El recapte d’aliments es va fer per mitjà dels establiments Caprabo-Eroski, Lidl,
Mercadona, Bonpreu–Esclat, Aldi, Simply, Condis, Dia, Bodegues Costa, Supermercat Arenas, Supermercat ca l’Enric de la Batllòria i Mercat municipal.
Hi van participar 95 persones voluntàries. L’Ajuntament i les dues entitats que gestionen el Servei d’aliments – Creu Roja i Càrites- agraeixen la
implicació en el recapte per part dels establiments, voluntariat i ciutadania.
i subscriptors. Sant Celoni és
solidari.
A qui dóna aliments
el Servei d’aliments de
Sant Celoni?

El Servei d’aliments ajuda
durant tot l’any
El Servei d’aliments de Sant
Celoni, gestionat per Càritas
i Creu Roja amb el suport de
l’Ajuntament, compta durant
l’any amb donacions d’institucions, empreses i particulars i
amb el treball imprescindible
de persones voluntàries. En
Manel Roma i en Joan Garcia
formen part d’aquest voluntariat, un per Càritas i l’altre per
Creu Roja.
Per què calia aquest recapte
d’aliments?
J.G. - Estem en un moment
crític perquè ha baixat l’aportació d’aliments per part del
la Comunitat Econòmica Europea, el nombre de persones
necessitades creix i no tenim
prou aliments.

M.R.- L’any passat vam arribar a repartir 170 tones
d’aliments, i la necessitat està
creixent!.
D’on arriben els aliments
per repartir als celonins?
J.G.- Al marge del que rebem
de la Comunitat Econòmica
Europea, des de fa temps
tenim conveni amb el Banc
d’Aliments de Barcelona que
cada mes ens en dóna; també
rebem donacions, congelats,
fruites i verdures d’empreses
i particulars d’aquí... però per
completar la cistella bàsica,
necessitem comprar.
M.R. - Hi ha persones que
directament ens porten aliments a Creu Roja i a Càritas,
o diners per comprar menjar.
També hi ha empreses que
col·laboren econòmicament

M.R. - A totes aquelles persones i famílies, que un cop han
passat per Serveis socials de
l’Ajuntament, i s’ha reconegut
la seva necessitat, venen a
Creu Roja o a Càritas. Atenem
més de 200 famílies cada mes.
J.G. - Actualment però, estem
fent donacions quinzenals per
atendre aquelles situacions de
necessitat extrema.
Quin és el perfil
dels usuaris?
J.G. - És un perfil que va
canviant però la balança està
molt equilibrada entre famílies
d’aquí i de fora. Hem comprovat que més de la meitat són
gent de Sant Celoni.
M.R. - Aquí, hi ha moltes més
persones que ho necessiten
però sovint no ho demanen
per vergonya i tiren de la família.
Podeu atendre a tothom?

de tot, persones que, entre
altres problemes, tenim l’alimentari... i de fet, el servei
d’aliments també va evolucionant i gràcies a alguna empresa o a la mateixa Comunitat
Econòmica Europea, podem
ajudar les famílies amb altres
necessitats com productes de
neteja i higiene personal, per
exemple.
J.G. - Actualment la prioritat
de les inversions de Creu Roja
és la compra d’aliments. En
aquest sentit estem muntant
un servei per congelats, amb
una gran càmera frigorífica...
perquè està previst rebre productes refrigerats que de moment no podem assumir. Ens
hi estem abocant fort!
Necessiteu voluntaris?
M.R. - Sempre se’n necessiten!. A Càritas tres dies per
setmana hi ha dues persones
que s’hi passen tot el matí. Els
dies que repartim, són 12 persones i moltes d’elles, grans.
J.G. - A Creu Roja tenim 50
persones inscrites com a voluntàries però sí, necessitem
més gent, i si pot ser, joventut!

CÀRITAS
93 867 03 42
CREU ROJA
93 867 26 04

M.R. - Mai diem un no! De
fet, nosaltres rebem per sobre
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En portada
Comunitat
Ja es pot veure el
Videoclip Ana amb
participació celonina
L’Associació Trenkalòs ja ha acabat l’edició del
videoclip Ana en homenatge a les víctimes
de la guerra de Bòsnia que va enregistrar a
diferents indrets de Sant Celoni (Sala gran de
l’Ateneu i plaça de la Vila) el mes de març.
El videoclip parla d’Ana, filla del general serbobosnià Radtko Mladic, que es va suïcidar
quan va saber les atrocitats que va cometre
el seu pare a la guerra de Bòsnia, ara fa vint
anys. La cançó està escrita i interpretada
per la Trenkaband amb la participació d’una
jove ballarina nascuda a Sarajevo, resident
actualment a Sant Celoni. El videoclip compta
amb la col·laboració dels alumnes de l’escola l’Avet Roig que canten un fragment de la
banda sonora i amb imatges de l’encesa d’espelmes que es va fer a plaça de la Vila en el
marc de la Setmana de la Pau.
www.youtube.com/watch?v=rnVh4M5PPtw

31 de maig Dia Mundial sense Tabac
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial
sense Tabac, el 31 de maig es van dur a terme
diverses activitats organitzades per l’Ajuntament, el CAP i l’Hospital de Sant Celoni.
Aquesta campanya té per objectiu informar la
ciutadania dels perills per a la salut que suposa
el consum de tabac, les pràctiques comercials
de les empreses tabaqueres i com reivindicar
el dret a la salut i a una vida sana.

PREMIS
- Cartell més elaborat: Gerard Medino,
del Col·legi La Salle
- Cartell més creatiu: Georgina Merino
del Col·legi Cor de Maria
- Cartell més original: Júlia Vázquez
de l’IES Baix Montseny
- Alternativa més saludable: Paula Medico
de l’Escola l’Avet Roig

Al llarg de tot el dia, a l’entrada del CAP hi
va haver una taula informativa amb material
informatiu i es realitzaven cooximetries per
saber la quantitat de CO (monòxid de carboni)
que té quan respira una persona fumadora.
També es van lliurar els premis corresponents
al concurs de cartells publicitaris amb alternatives saludables al tabac que van dur a terme
nois i noies de 2n d’ESO dels centres educatius del municipi.

Territori
Davant el risc elevat d’incendi
forestal, cal extremar la prudència
Del 15 de juny al 15 de setembre, el terme municipal de Sant Celoni es considera
zona d’alt risc d’incendi forestal, segons un decret de la Generalitat de Catalunya.
Això suposa que, durant aquest període,no es poden autoritzar ni fer activitats que
puguin provocar un incendi.
Enmig del Montseny i el Montnegre, Sant Celoni està situat a una zona especialment sensible a la possibilitat d’incendis forestals. L’Ajuntament disposa d’un seguit d’instruments i
mitjans personals i materials que, al llarg de
l’any, però especialment en aquesta època, es
despleguen per prevenir i en el seu cas afrontar el foc. Amb tot, és molt important recordar
que l’actitud responsable de la ciutadania és
fonamental per evitar un incendi.

Actualització del Pla d’actuació
municipal
L’Ajuntament de Sant Celoni disposa d’un
seguit d’instruments tècnics i legals, que permeten, davant l’eventualitat de risc d’incendi,
actuar de manera organitzada seguint uns
criteris establerts. En aquest sentit cal parlar
del Pla d’actuació municipal (PAM) per incendis forestals que es revisa i actualitza anualment. Precisament el 21 de maig es va fer una
sessió d’actualització amb la participació de la
Diputació, de l’Ajuntament, representants de
l’Associació de Defensa Forestal i de la secció
local de Creu Roja.
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Millores a la plaça
Colònia Pla de Palau
S’ha arranjat la zona de jocs infantils de la
plaça Colònia Pla de Palau després de les
pluges que es van endur el sauló. També s’ha
aprofitat per canviar algun dels travessers
perimetrals que estaven deteriorats.

Per a les urbanitzacions de Can Coll, Cal Batlle,
Boscos del Montnegre i Royal Park es disposa
dels respectius plans d’evacuació. Aquestes
darreres setmanes, tots els veïns han rebut
un recordatori amb els consells d’autoprotecció i l’avís de passar per l’Oficina d’Atenció
Ciutadana en cas de no disposar del plànol
plastificat amb rutes d’evacuació i el quadern
amb consells per a la prevenció d’incendis i
instruccions en cas de necessitat se sortir de la
urbanització o de confinament.

Recordeu!
Els solars sense
edificar han
d’estar nets!
L’ordenança municipal marca que “Els solars sense edificar han d’estar obligatòriament 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 despesa, i
aplicar les sancions que s’escaiguin.

Territori
Aprovació inicial del projecte del pavelló
poliesportiu a la Batllòria
L’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte
de pavelló poliesportiu a la Batllòria. Aquest
nou equipament s’emplaçarà en un terreny
qualificat d’equipament esportiu situat entre
els carrers Fuirosos, Olzinelles i Camí Ral, just a
tocar del pati de l’Escola Montnegre.
El pavelló s’ha adaptat perquè pugui cobrir tres
necessitats: la de gimnàs per a l’escola Montnegre, la de pavelló poliesportiu per a la població
en general i la d’espai polivalent per a determinades activitats populars. El cost del projecte
és de 1.969.000 euros i estarà finançat en dues
terceres parts per la Generalitat de Catalunya a
través del Consell Català de l’Esport i el Departament d’Ensenyament i una tercera part per
l’Ajuntament de Sant Celoni.

tres, un vestidor/farmaciola adaptat, espai de
control o consergeria amb vista a tota la pista,
2 serveis de pista i dos de públic.
L’edifici estarà semi soterrat de forma que el
nivell de la pista estarà a uns de 2,60 metres
sota la rasant del carrer del Camí Ral. D’aquesta manera l’equipament, pel costat més proper
als habitatges veïns, tindrà una alçada d’uns 4
metres i de forma esglaonada pujarà fins els
7,9 metres respecte el carrer Olzinelles.

L’edifici tindrà una superfície construïda de
més de 2.300 m2 distribuïts en una planta inferior esportiva i una superior dedicada al públic
i accessos generals. Tindrà una pista doble poliesportiva amb possibilitat de convertir-se en
tres pistes, totes elles dividides amb cortines
separadores. Disposarà de quatre vestidors per
esportistes, dos vestidors per a tècnics o àrbi-

Millora del servei d’abastament
d’aigua potable
La primera fase d’actuacions de millora del servei d’abastament d’aigua
ja ha acabat. Aquesta primera fase ha suposat la construcció de:
- Doble dipòsit de distribució d’aigua potable de 1000 m3 cadascun en
substitució de l’actual davant la Salle.
- Construcció del dipòsit de 500 m3 receptor dels cabals de la mina
de Palau i l’estació d’elevació als dipòsits del Turó i Virgili. Aquesta
actuació es fa necessària pel fet que els cabals de la mina i pou de
Palau arriben per gravetat en aquest punt.
- Canonades de transport dels cabals a tractar a la futura Estació de
Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Can Sans i les canonades de
distribució des del dipòsit d’aigua tractada. Amb aquesta actuació
s’aconsegueix interconnectar els punts d’abastament amb la
nova ETAP i els dipòsits de distribució, i connexió amb les xarxes
principals corresponents a cada pis de pressió (Batllòria, Molí de Les
Planes, Pertegàs, etc.). establint nivells de pressió adequats per a
cada zona.
La posada en servei dels nous dipòsits de Can Sans permetrà iniciar
l’enderroc de l’actual dipòsit de La Salle, per convertir l’espai lliure en
un aparcament, que es
preveu pugui entrar en
funcionament aquesta
propera tardor. Pel que fa
a les obres construcció
de la nova ETAP, s’està
pendent de rebre
l’autorització per part del
departament de Sanitat
de la Generalitat de
Catalunya.

Avaluació del soroll provocat
per la línia de tren de rodalies i
d’alta velocitat
El Mapa de capacitat acústica
de Sant Celoni aprovat
inicialment al Ple municipal
del passat 2 d’abril, delimita,
a títol informatiu, les zones de
soroll de les infraestructures
de transport viari i ferroviari
presents al municipi. Dins
aquest context l’Ajuntament
ha sol·licitat a la Diputació
de Barcelona una avaluació
del soroll provocat per la
línea ferroviària de rodalies
i la Línia d’Alta Velocitat,
actualment amb circulació de
mercaderies, en el nucli urbà
de Sant Celoni, per atendre
adequadament diverses
queixes veïnals.
Els mesuraments ja han començat i fa uns dies es va poder veure
una unitat mòbil de mesura del soroll en habitatges situats en els
sectors Residencial Esports i Institut; també es van instal·lar equips
de sonometria en habitatges a l’entorn de l’estació de tren i al carrer
Comerç.
Un cop avaluats aquests resultats, l’Ajuntament podrà fonamentar les
reclamacions al titular d’aquestes infraestructures perquè comuniqui
quines actuacions portarà a terme per minorar l’exposició de la
població a la contaminació acústica.
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Sostenibilitat
Prova pilot per estalviar
energia a la llar
L’Ajuntament de Sant Celoni organitza una
prova pilot a 10 habitatges del municipi que
vulguin estalviar energia a la llar. L’objectiu de
la campanya és fomentar l’estalvi energètic a
l’àmbit domèstic a partir de la informació facilitada per un comptador intel·ligent en termes d’energia, tones de CO2 i cost econòmic.
La prova començarà el mes de setembre.

Com funciona la campanya?
Es cedeix en ús durant un període de dos
mesos un comptador intel·ligent com a eina
sensibilitzadora i incentivadora d’estalvi energètic. Un cop finalitzat aquest període es farà
una sessió de treball entre les famílies participants per tal de fer un intercanvi d’experiències i valorar els resultats obtinguts.
El comptador aporta informació a temps real
(cada 6, 12 o 18 segons) sobre el consum
energètic de l’habitatge en kWh, en euros i en
Kg d’emissions de CO2.

T’hi
apuntes?

Qui s’hi pot apuntar?
Està obert a tothom. Els 10 habitatges que
participaran a la prova pilot se seleccionaran
en base als següents criteris:
- Ordre inscripció
- Tipologia de l’habitatge
- Antiguitat de la instal·lació elèctrica i/o possibilitat real d’instal·lació del comptador.
- Si es disposa d’ordinador a l’habitatge.
Per participar cal inscriure’s a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana o via web a
www.santceloni.cat abans del 31 de juliol.
Un cop finalitzada la fase pilot i d’acord amb
els resultats obtinguts i dels recursos disponibles, l’Ajuntament decidirà si s’amplia la
cessió de comptadors a totes les famílies que
ho sol·licitin.

Participem a la
Setmana de l’Energia
Un any més, l’Ajuntament de
Sant Celoni vol sumar-se a la
Divendres
Setmana Europea de l’Energia
15 de juny
Sostenible, una iniciativa de la
a la tarda,
Comissió Europea i l’Agència
activitats
Executiva de Competitivitat
i Innovació. Divendres 15 de
a la plaça
juny a partir de les 5 de la tarde la Vila
da a la plaça de la Vila, s’han
organitzat diferents activitats
centrades en l’estalvi elèctric a les llars:
- Joc de gran format: “Juguem amb energia.
Repensem el model energètic” Joc per al
foment de l’estalvi energètic i les energies
renovables.
Dirigit a un públic infantil, de 3 a 12 anys.
- Taller “Saps com estalviar energia?” Expositor interactiu amb bombetes i làmpades
convencionals i de baix consum, interruptors, comptadors i endolls. Els participants
experimentaran amb els diversos elements
i en valoraran l’eficiència.
- Taula informativa “Coneixes com consumeixes l’energia?” Porta’ns una factura de
casa, t’ajudarem a entendre-la i t’explicarem com pots estalviar energia i diners.

Campanya de seguiment als comerços
per la correcta recollida dels residus
L’Ajuntament de Sant Celoni vol continuar amb la
tasca de sensibilització
dels comerços per aconseguir millorar l’endreça
i neteja de l’entorn dels
contenidors de residus
del municipi. Aquest
mes de juny iniciarà una
campanya informativa
amb la col·laboració del
Consorci de Residus del
Vallès Oriental incidint en
empreses emplaçades en
els nuclis residencials de
Sant Celoni i de la Batllòria que generen quantitats
importants de cartró,
vidre, envasos i/o matèria
orgànica. L’objectiu de la
campanya és informar i
explicar als comerços on i
quan han de traslladar els
residus per evitar el que
passa massa sovint quan
es deixen al costat dels
contenidors i fàcilment
apareixen tombats o escampats pel terra o, en cas de ser dipositats dins el contenidor, per la seva quantitat, saturen ràpidament la zona d’aportació.
L’Ajuntament farà seguiment dels punts d’aportació, informant els comerços implicats i sancionant aquelles empreses que no gestionin de forma
adequada els seus residus.
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Promoció econòmica
Sant Celoni ja disposa d’un Punt de servei
de la Cambra de Comerç
En el marc del conveni signat el passat mes
de maig entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la
Cambra de Comerç per tal d’impulsar i afavorir la competitivitat del teixit econòmic, el 21
de maig va obrir el Punt de servei que cada
dilluns s’ubica a les instal·lacions del Centre
de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala, en horari de 9 h a 14 h.
D’aquesta manera, el Baix Montseny compta
amb un punt de servei per a la iniciació a l’exportació, anàlisi i obertura de nous mercats,
accés a oportunitats de negoci i estratègia
internacional a més d’evitar que les empreses
s’hagin de desplaçar a Granollers o Barcelona
per fer els seus tràmits administratius.
La Cambra destina al Punt de Servei, personal
de la corporació que té com a missió la realització dels tràmits empresarials encomanats

a aquesta entitat, l’atenció de consultes i les
sol·licituds d’informació de les empreses de
Sant Celoni i Baix Montseny.

Tràmits empresarials
Entre els tràmits que gestiona la Cambra de
Comerç es troben els certificats digitals, una
eina fonamental pel desenvolupament del comerç electrònic i per les transaccions segures
entre empreses, i entre aquestes i l’administració, de forma telemàtica. A més, en relació
amb l’exportació, la Cambra gestiona, entre
d’altres:
Certificat d’origen: Document que certifica el
país d’origen de la mercaderia. Les empreses
exportadores el tramiten per tal de complir
amb els requisits duaners, consulars i de crèdits documentaris.
Quadern ATA: Document d’admissió temporal de mercaderies que permet que qualsevol

mercaderia no perible, pugui viatjar fora de
la Unió Europea (per fires, exposicions, etc.) i
posteriorment retornar-les al seu punt de partida. El quadern ATA és la forma més ràpida,
àgil i econòmica de dur a terme els tràmits
duaners.
Legalització consular: La Cambra ofereix un
servei que complementa el de tramitació i
legalització de documents de comerç exterior
gestionant la seva posterior legalització a ambaixades i consolats.

Acaben els primers cursos de formació
ocupacional organitzats per Sax Sala
Una trentena d’alumnes han acabat aquest
mes de maig els cursos de formació ocupacional de treballadors forestals i d’informàtica
d’usuari que s’han impartit a Sax Sala, Centre
de Formació i Ocupació del Baix Montseny
finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) i el Fons Social Europeu. Aquests cursos
han permès als alumnes millorar la seva formació i les possibilitats d’ocupació en el sector
forestal, amb molta presència al territori i que,
malgrat la conjuntura econòmica actual, presenta bones perspectives, i en el coneixement
i domini de les tecnologies de la informació,
una competència transversal imprescindible
actualment.

El passat mes de setembre, el SOC va homologar Sax Sala per poder impartir diferents
especialitats de formació ocupacional. Aquesta
homologació va permetre sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la realització de cursos
de formació ocupacional per a persones en
situació d’atur, finançats pel Servei d’Ocupació
de Catalunya i el Fons Social Europeu, prioritzant aquelles especialitats que tenen majors
possibilitats d’inserció laboral. Del total de
cinc accions formatives demanades, el SOC va
atorgar una subvenció per a l’organització de
dos cursos: treballadors forestals i informàtica
d’usuari.

Tastets d’Estiu

6a mostra de cuina del Baix Montseny
Divendres, 29 de juny a les 9 del vespre a la plaça de la Vila
Tiquet: 15 euros i inclou tres plats, unes postres, beguda i cafè.

Participants
Restaurant Ca l’Eli
Santa Maria de Palautordera
Restaurant Can Marc
Sant Esteve de Palautordera
Hotel Sant Bernat
Sant Marçal – Montseny
Els Avets
Sant Celoni
La Vall del Montseny
Sant Esteve de Palautordera

Can Pere Punyetes
Sant Esteve de Palautordera
Hostal Turó de l’Home
Santa Maria de Palautordera
Syrah
Sant Celoni
La Parra
Sant Celoni
Els fogons del Mètric
Sant Celoni

Pastisseria Vallflorida
Sant Esteve de Palautordera
Pastisseria Lleonart
Sant Celoni
Pastisseria Vila
Sant Celoni
Serrat de Montsoriu
Sant Feliu de Buixalleu

El Talleret s’instal·la
al viver d’empreses
de Sax Sala
Les guanyadores del premi al Millor pla d’empresa de la primera edició dels Premis Sant Celoni d’Emprenedoria i Empresa s’han instal·lat
aquest mes de maig al viver d’empreses de Sax
Sala. El Talleret és un petit taller de manualitats
tèxtils on la Mar i la Maria us ensenyaran a utilitzar tècniques com el punt de mitja, el ganxet, el
feltre, tant el tradicional com altres subtècniques
més modernes, el teixit en teler o el filat a mà.

Compra el teu tiquet el mateix dia a la plaça o a partir del dilluns 18 de juny a:
Pastisseria Lleonart, els Tretze Vents, Embotits Artesans El Montseny, els Avets, la Parra,
Pastisseria Vila, Oficina Municipal de Turisme de Sant Celoni.
Organitza: Associació d’Empresaris Turístics del Montseny i Ajuntament de Sant Celoni
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EnEsports
portada
Pòdium 2012: nou
reconeixement als
esportistes celonins

XXXI Copa Futbol Sala
– IV Copa Futbol Sala
infantil - cadet

El patinatge
celoní es classifica
pel Mundial

Els jardins de la Rectoria Vella acolliran el
divendres 22 de juny a 2/4 de 7 de la tarda la
quarta edició de Pòdium, un acte adreçat a tota
la comunitat esportiva celonina que al llarg de
la temporada hagi obtingut resultats destacats
en la seva disciplina. Pòdium reconeix el
treball d’esportistes, entrenedors i clubs.

El 18 de juny comença la Copa Futbol Sala
Sant Celoni amb la participació d’un gran
nombre d’equips del Baix Montseny. Tot el
torneig es jugarà a les pistes poliesportives
del Camp Municipal d’Esports i en el Pavelló
Municipal d’Esports, de dilluns a dijous
de les 8 a les 12 de la nit. Del 16 al 19 de
juliol es jugarà la fase final entre els millors
equips de cada grup per conèixer el campió
d’aquesta edició.

El grup petit de show conjunts del Patinatge
artístic Sant Celoni s’ha classificat per participar al Campionat Mundial que es disputarà la propera tardor a Nova Zelanda amb
l’espectacle Com gotes d’aigua sobre pedra
calenta. El grup celoní arriba al Mundial
després d’aconseguir el primer lloc al territorial de Barcelona a Vic el mes de gener,
el segon lloc al Campionat de Catalunya el
febrer a Vilanova i la Geltrú, el segon lloc a
nivell d’Espanya a Madrid el mes de març
i la cinquena posició a l’europeu disputat a
Blanes el mes d’abril.
L’equip celoní està format per:
Andrea López, Emma Enríquez, Laura Vila,
Magalí Fortón, Fátima Bouanri, Sara Milian,
Agnès Auledas, Aina Mira i Jaume Pons que
a més és l’entrenador i responsable de la
coreografia al costat de Vanessa Martín.

Una quarantena de
celonins a la cloenda
del cicle de passejades
Puig-Reig va acollir els dies 23 i 24 de maig
la Jornada de cloenda del cicle de passejades
A cent cap als cent del curs 2011-12,
organitzades per la Diputació de Barcelona.
Hi van assistir prop de dues mil persones, una
quarantena de Sant Celoni, que van poder
participar a diferents activitats esportives i a
una caminada. L’acte es va cloure després del
dinar de germanor amb l’habitual lliurament
dels diplomes per a totes aquelles persones
grans que durant el curs han gaudit de fer
activitat física.

ampus

Ces o2r0t1iu2
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-
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L’atleta celonina
Paula Salgado guanya
“els 10 de Granollers”
L’atleta del Club
Atletisme Sant Celoni,
Paula Salgado, va
guanyar la cursa de
10 quilòmetres “els
10 de Granollers”
disputada el 26 de
maig en un temps de
42:10 per davant de
Nidia Borget del Club
Atletisme Granollers
42:57 i Elisabet
Guiñon del Xics de
Granollers 44:20.
Felicitats campiona!

Barcelona,
capital de
l’atletisme
Aquest estiu, Barcelona tornarà a ser la
capital de l’atletisme. Del 10 al 15 de juliol
acollirà el Campionat del Món d’Atletisme
(WJC 2012), que se celebrarà a l’Estadi
Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.

+ informació: www.bcn2012.org
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Habitatge
Actualització del Pla
Local d’Habitatge
Participa-hi!

Prestacions per al
pagament del lloguer,
renovació 2012

dijous 28 de juny a les 20 h
a la Rectoria Vella!

El 30 d’abril ha finalitzat el termini de presentació per acreditar que els beneficiaris de
la prestació permanent per al pagament del
lloguer de l’any 2011, segueixen complint
amb els requisits per poder percebre l’ajut
l’any 2012.

L’Ajuntament de Sant Celoni convoca un
procés de participació ciutadana dins del procés d’actualització del Pla Local d’Habitatge
redactat al 2006. El Pla Local d’Habitatge és
el document tècnic que determina les propostes i els compromisos municipals en política
d’habitatge per un període de sis anys. El procés de participació contempla tres sessions
adreçades a regidors i regidores, agents del
mercat immobiliari i ciutadania en general.
En aquest sentit, dijous 28 de juny a les 20
h, es realitzarà a la Sala d’Actes de la Rectoria
Vella, la sessió de participació ciutadana. De
l’1 al 30 de juny, també es podrà opinar i fer
propostes sobre el Pla Local d’Habitatge via
web a www.santceloni.cat/habitatge

S’han recollit un total de 211 declaracions
responsables de compliment de requisits. Per
ordre de quantitat, els sol·licitants provenien
dels següents municipis: Sant Celoni, Arbúcies, Llinars del Vallès, Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve de Palautordera.

Amb Montseny ja són
setze els municipis de
l’Oficina d’habitatge
Amb l’adhesió formal del poble del Montseny
a l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, ja
són 72.000 els habitants que des del mes de
maig es beneficien dels serveis d’informació
i tramitació de qüestions d’habitatge més a
prop de casa. D’aquesta manera, la població
de Montseny es podrà estalviar desplaçaments
a Barcelona en temes d’habitatge tal i com ja
passa amb els altres 15 municipis adherits a
l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny.

MUNICIPI DEL
SOL·LICITANT

Totals

Sant Celoni

91

Llinars del Vallès

22

Sta. Maria
Palautordera

22

Arbúcies

58

Campins

2

Breda

1

Fogars de Monclús

1

Riells i Viabrea

1

Montseny

1

St. Antoni Vilamajor

4

St. Esteve Palautordera

7

Vilalba Saserra

1

Totals

211

Oferta d’habitatges de protecció oficial
de lloguer al carrer Maria Aurèlia Capmany
Es poden veure les característiques dels habitatges de protecció oficial de lloguer a la pàgina
web de l’Ajuntament de Sant Celoni, així com
els seus preus (incloses les despeses) i la relació
dels habitatges disponibles;
www.santceloni.cat/habitatge, a Borsa
d’habitatge de lloguer.
Consulta disponibilitats i preus!

Trasllat de l’Oficina d’Habitatge

ATENCIÓ

A partir d’ara a l’Edifici Bruc (c/ Bruc, 26)
Tel. 93 864 12 15 / 93 864 12 10
www.santceloni.cat/habitatge
habitatge@santceloni.cat

Segona sessió informativa del servei
OFIDEUTE, per evitar
desnonaments
El dia 4 de maig va tenir lloc a l’edifici Bruc,
la segona sessió informativa sobre el nou
servei d’assessorament i mediació per evitar
desnonaments al Baix Montseny, Ofideute,
que des de fa poc més d’un mes ofereix l’Oficina Local d’Habitatge. En aquesta segona
trobada, hi van participar més de 20 persones, entre agents del mercat immobiliari
-administradors de finques i promotors- que
operen en el municipi, representants d’entitats socials i de grups polítics municipals.
Ofideute és un servei d’assessorament i mediació entre l’entitat bancària i els titulars
d’hipoteques. Des del servei Ofideute, davant
la dificultat per fer front a un préstec hipotecari, s’analitza el contracte hipotecari, el deute pendent actual de la família i la seva capacitat de pagament, i seguidament construeix
junt amb el ciutadà una proposta de les noves condicions de retorn del préstec a l’entitat financera que faci viable el seu pagament
i el manteniment de la llar en l’habitatge; o,
en el seu defecte, la resolució no onerosa del
contracte de préstec.
Per poder accedir-hi, en el moment en què
es preveuen els problemes per fer front a les
quotes del préstec, cal parlar amb l’entitat
financera (EEFF) per tal de negociar possibles
solucions. En cas de resposta negativa o de
difícil compliment dels pactes proposats, es
propietaris es poden adreçar al servei Ofideute de l’Oficina d’Habitatge (C/Bruc, 26 de
Sant Celoni) per a què s’analitzi el cas i facin
de mediadors davant l’entitat financera.
Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca i l’Habitatge
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
Baix Montseny és una plataforma oberta a
tothom amb l’objectiu d’ajudar a famílies
que estan a punt de perdre el seu habitatge.
Vine a col·laborar a les assemblees, on
debatem i proposem accions per ajudar a
les famílies afectades.
No podem permetre que facin fora a cap
veí/veÏna!
Ens reunim el 2n i 4rt divendres de mes a
les 19 h a la plaça de la Vila. T’esperem.
pah.baixmontseny@gmail.com
El ple municipal de 31 de maig va aprovar
per unanimitat una moció de suport a
la iniciativa legislativa popular per a
la regulació de la dació en pagament,
la paralització dels desnonaments i el
lloguer social.

Horari d’atenció al públic: dilluns,
dimecres i divendres de 10 a 13 h;
dimarts i dijous de 17 a 19 h
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Espai
Obert
En portada
Espai
públic
La Salle tanca el programa d’actes del centenari amb la presentació d’un llibre
Dins els darrers actes de commemoració del centenari
del col·legi La Salle a Sant Celoni, diumenge 20 de maig
va tenir lloc la presentació a la sala Auditori Germà Genaro del llibre de Josep M. Abril i López La Salle. Cent
anys a Sant Celoni 1911-2011 que repassa de manera
exhaustiva el que han estat els cent anys d’història de La
Salle a Sant Celoni i que es pot adquirir a l’escola i a les
llibreries “L’Alguer set” i “Els 4 Gats” de Sant Celoni per
un preu de 18 euros. El llibre l’ha editat La Salle en col·
laboració, entre d’altres, de l’Ajuntament de Sant Celoni.
En el transcurs de la presentació l’autor va explicar la
tasca d’elaboració i redacció de l’obra, els col·laboradors
que l’ha ajudat i un breu resum de les etapes que incorpora l’obra i que marquen els moments més destacats
de la història de la Salle a Sant Celoni i dels que en va
ser protagonistes. Finalment, es va celebrar un dinar de
germanor per a totes aquelles persones que han volgut
recordar la seva estada a l’escola i que han desitjat retrobar-se amb antics companys, fossin alumnes, professors
o germans.
Les “Festes de la Salle” dels dies 16 al 20 de maig, tan
pel que fa a les activitats amb alumnes com el “Correcent” que va transcórrer pels carres de la vila i la Cantata
a la pista coberta del camp d’esports, com en les activi-

tats que organitza pròpiament l’AMIPA, especialment el
sopar popular, han significat una aportació important i
final de la commemoració del centenari.
Els actes destinats a commemorar el centenari de l’arribada dels Germans de les Escoles Cristianes a Sant
Celoni i de la fundació del Col·legi La Salle Sant Celoni
van començar el passat 1 d’octubre. Aquell dia es va
celebrar una missa a l’església parroquial de Sant Celoni,
es va fer un acte institucional a l’Ateneu i una posterior
recepció al pati de l’escola. Tots aquests actes inicials van
ser oberts a la participació de tots aquells celonins que
d’una manera o altra tenien una vinculació amb l’escola.
En aquests actes, així com en els altres, es va comptar
amb la presència de les autoritats locals encapçalades
per l’alcalde Joan Castaño, el visitador del sector de la
Salle Catalunya, la directora de l’escola i els actuals docents i col·laboradors en la tasca educativa, amb la presència dels germans que en un moment o un altra han
passat per l’escola i els exdirectors, sempre acompanyats
d’una nombrosa i engrescada presència de celonins de
totes les edats.

a Sant Celoni i permetia que molt exalumnes es retrobessin amb les escenes que van marcar la seva vida quotidiana d’escolars lasal·lians. També l’Agrupament Erol,
en motiu de la celebració, es va oferir a acollir l’Assemblea General de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.
El dia 3 de març es va comptar amb la presència del President Jordi Pujol que va impartir una conferència sobre
l’escola i els valors que ha de transmetre. Alhora, totes
les activitats que s’han desenvolupat al llarg del curs a la
Salle Sant Celoni han tingut com a eix el Centenari; així
doncs, les marxes que organitza l’AMIPA i EROL, l’Encesa
Solidària que es va fer a la plaça de la Vila, han estat les
del “Centenari”.

Els actes han continuat al llarg del curs i així el dia 29
d’octubre s’inaugurava una exposició a la Rectoria Vella
que, de manera gràfica, il·lustrava els cents anys d’escola

Recepció a l’Ajuntament dels alumnes de l’Institut que van visitar Mauthausen
Dimarts 15 de maig, l’alcalde Joan Castaño i la regidora
de Cultura, Júlia de la Encarnación, van rebre a l’Ajuntament als cinc joves de l’Institut Baix Montseny i la
professora Fina Ferrando que aquest darrer cap de setmana han estat al camp de concentració de Mauthausen
(Àustria).
L’Institut Baix Montseny de Sant Celoni col·labora des
de fa molts anys amb l’Amical de Mauthausen i altres
camps i de totes les víctimes del nazisme, i aquest curs
va ser escollit per fer el viatge anual a Mauthausen.
Durant la recepció, els joves Pol Albanell, Carles Àngel,
Alba Berruezo, Laia Oms, Andrea Peña, acompanyats de
la professora Fina Ferrando van explicar les seves vivències i impressions del viatge. Fina Ferrando va destacar
“l’oportunitat que l’Amical ha donat als joves de
l’Institut de viure una experiència impactant i enriquidora”.
L’alcalde Joan Castaño va destacar “l’important valor
que té pel municipi que joves estudiants puguin

conèixer de primera mà l’holocaust dels camps de
concentració i que, sobretot, a la tornada puguin
divulgar-ho a les escoles i en conjunt de la ciutadania.”
Rosa Torán, doctora en història i presidenta de l’Amical
de Mauthausen i altres camps que va explicar la tasca
de l’entitat i va agrair la implicació de l’institut, especialment dels joves i la professora, en el projecte: treball
previ abans de la visita, entrevistes durant la visita entrevistant familiars i deportats i participació en els actes
d’homenatge i els treballs posteriors que es faran.

Mauthausen i homenatge als deportats santcelonins
a càrrec dels alumnes participants al viatge, a la Sala
Bernat Martorell. A continuació, inauguració de l’exposició de fotos del viatge al passadís de Can Ramis. L’exposició durarà del dia 8 al 17 de juny, ambdòs inclosos.
Podeu escolteu el testimoni dels alumnes als programes especials emesos a Punt 7 ràdio abans i després del viatge: www.santceloni.cat/radioalacarta

El 8 de juny, xerrada i homenatge als deportats
santcelonins i exposició d’imatges del viatge
Entre els diferents actes previstos després del viatge, hi
ha sobretot fer difusió del que han vist, viscut i après.
En aquest sentit, a més de diferents xerrades als centres
escolars, el 8 de juny a les 7 del vespre hi haurà una
xerrada “La deportació republicana als camps nazis“ a càrrec de Juan M. Calvo Gascón de l’Amical de

NOU HORARI DE L’OFICINA
D’ATENCIÓ CIUTADANA
A partir de l’11 de juny,
l’Oficina d’Atenció Ciutadana ajustarà
el seu horari:
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h
Dilluns, dimecres i dijous, de 17 a 20 h

HORARI D’ESTIU
De l’1 de juliol al 31 d’agost,
horari només de matins:
De dilluns a divendres,
de 8.30 a 14.30 h
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Partits polítics
Estem treballant
per la viabilitat
de la Fundació
Acció Baix
Montseny
Està en les mans dels 15
municipis del Baix Montseny
assegurar el futur de la Fundació
La feina és un dels elements que més normalització
i integració aporta a la persona amb discapacitat.
Una integració que beneficia no només a la persona
discapacitada, sinó a tot el seu entorn, a tota la
societat.
Sobre aquesta base vam crear, ara fa 14 anys, la
Fundació Acció Baix Montseny. És així com un
conjunt d’Ajuntaments vam materialitzar la voluntat

Ja ha passat
un any?!

Ja fa un any que el PSC governa
a Sant Celoni i volem posar de
manifest 2 coses:
1. Que no sabem què han fet
durant aquest temps, a banda
de provar de gastar-se els estalvis
de l’anterior legislatura; no tenir
pressupost per aquest 2012 encara; apujar impostos i
taxes o tenir aturades obres iniciades des de fa més d’un
any com la Unió Batllorienca o l’aparcament de la Salle i el
dipòsit d’aigua; haver aparcat projectes com el de turisme
i el Museu del Bosc; o que l’alcalde vegi incrementat el
seu sou en 12.000 euros/any pel càrrec extra de president
del Consorci de Residus, etc.
2. Que no ofereixen projecte col·lectiu, que no sabem
què volen ni on van, que només passen el dia a dia i
això ens deixa sense futur, sense visió ni pla per sortir
d’aquesta crisi.

L’habitatge és
un dret, siguem
seriosos!
Volem manifestar el nostre
suport a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) del Baix Montseny per la feina que estan
portant a terme tant a l’hora d’assessorar les
persones afectades com a l’impulsar la iniciativa
legislativa popular (ILG) per fer realitat la dació en
pagament i el lloguer social. Per aquest motiu, en
el ple del 31 de maig passat vam quedar sorpresos
que el grup del PSC-PSOE presentés una moció,
juntament amb ICV, per recolzar la ILP per a la
regulació de la dació en pagament, la paralització
dels desnonaments i el lloguer social.

Catalunya es
queixa dels
peatges
Des d’aquí ens volem dirigir a
tots vosaltres per comunicar-vos
que el grup ICV Sant Celoni-La
Batllòria recolza la campanya d’insubmissió i protesta
que s’han produït les darreres setmanes amb el lema
“no vull pagar” als peatges de les autopistes catalanes. Per nosaltres, això es una resposta ciutadana i
justificada com a conseqüència del malestars que produeix un dels diversos greuges històrics al nostre país.
A Catalunya el 67% de les vies de gran capacitat són
de pagament i el 33% gratuïtes però a la resta de
l’Estat la proporció és inversa: 20% de peatge i 80%
de lliure circulació. La raó és que el peatge s’ha utilitzat

d’atendre uns col·lectius amb especials dificultats per
accedir al treball, afavorint la millora de la qualitat de
vida, la igualtats d’oportunitats i la inserció laboral
i social de la població del Baix Montseny que pateix
algun tipus de disminució.
És cert que la situació econòmica actual ens obliga a
repensar polítiques, despeses, actuacions, etc. Però
això no pot ser excusa per dilapidar els pilars bàsics
de cohesió social i responsabilitat que sustenten la
nostra societat.
Totes i tots som conscients que la Fundació Acció
Baix Montseny és una iniciativa reeixida per atendre
col·lectius amb especials dificultats per accedir al
treball. Per això el govern municipal, amb l’alcalde
Joan Castaño al seu capdavant, s’ha compromès
personalment en trobar, amb la resta d’Ajuntaments

que formen el Patronat, una solució conjunta que
n’asseguri el seu futur.
Deixar perdre una iniciativa tan positiva com la
Fundació ens suposaria una pèrdua que va molt
més enllà del tancament d’una “empresa”: els 15
ajuntaments de la comarca perdrien molt més que un
Centre de Treball. N’hem de ser conscients.
Per això esperem que les gestions que impulsa
l’alcalde de Sant Celoni, amb la resta d’ajuntaments,
n’assegurin la viabilitat. No és un cost, sinó una
inversió.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

La gent de CIU hem mirat d’exercir la nostra feina com
a oposició de manera responsable i constructiva, sense
renunciar a la nostra obligació de control. Durant
aquest any, no hem parat:
Vam començar aturant la modificació de crèdit que volia
fer el govern del PSC per un import de 842.000 euros
(140 milions de pessetes!), que significava gastar més
de la meitat dels estalvis de l’anterior legislatura; vam
reclamar un Pacte de Vila per tal d’aprovar el pressupost
amb l’acord de TOTS els grups polítics (procés que 6
mesos i 12 reunions més tard, encara no s’ha conclòs!);
i vam denunciar la pujada de 3 impostos i 2 taxes,
juntament amb la creació de 2 impostos nous que va
dur a terme el govern amb la complicitat de la resta
de grups del consistori. També hem presentat mocions
per la territorialització del 0,7% de l’IRPF per finalitats
socials, pel manteniment del finançament estatal dels
centres especials de treball i en defensa del català a
l’escola. Pel que fa al Consell de Poble de la Batllòria
hi treballem intensament a través de la Presidència
de la Dolors Lechuga. També hem realitzat trobades

sobre economia amb les associacions d’empresaris,
emprenedors i comerciants amb l’eurodiputat Tremosa;
sobre el pacte fiscal per a la població en general amb
els conferenciants d’Òmnium Cultural i la UB; hem ofert
visites a la Generalitat de Catalunya i hem commemorat
públicament les diades de Sant Jordi de l’Onze de
Setembre.
Finalment, pel que fa a l’activitat estricta de partit, hem
realitzat el sopar d’estiu de la gent de CiU amb Oriol
Pujol, la calçotada d’hivern amb Lluís Corominas, la
campanya per les eleccions a les Corts espanyoles i hem
contribuït decididament el Congrés de CDC.

No entenem aquest pas fet pel PSC-PSOE tenint en
compte que es tracta d’un partit que ha tingut i té
molta responsabilitat en els fets que denuncia la
mateixa moció. En primer lloc, durant tots els anys
que ha governat a l’Estat espanyol (del 2004 al
2011) i ha tingut majoria al Congrés dels Diputats
no ha fet res per canviar la Llei Hipotecària i la Llei
d’Enjudiciament civil. A més a més, els diferents
governs del PSOE van contribuir a augmentar la
bombolla immobiliària que ens ha conduït a l’actual crisi econòmica amb una multiplicitat de mesures (com la desgravació en la primera vivenda, etc.)
impulsades des dels diferents governs de Zapatero.
I, en tercer lloc, el grup parlamentari del PSOE ha
boicotejat sistemàticament qualsevol intent d’assolir la dació en pagament en retroactivitat mitjan-

çant el seu vot al ple del Congrés dels Diputats i a
la Mesa del Parlament.

com a finançament per a la construcció d’aquestes
grans vies per mitjà de concessions que les administracions públiques han fet a les constructores. En el cas
de l’Estat espanyol, aquesta opció es va abandonar
amb l’arribada dels fons europeus .Per contra, els executius catalans van mantenir la política de concessions
per poder construir els seus eixos de gran capacitat.
La idea del peatge és que els usuaris paguen per ús
de la via el que ha costat construir-la. A Catalunya, el
problema va acabar sent que les úniques vies de gran
capacitat són de pagament i les alternatives continuaven sent carreteres de dos sentits.
Davant d’aquest fet de no vull pagar, el govern català
va informar que no pagar pot suposar una infracció i
que hi pot haver una sanció de fins a 100 euros per interrupció del trànsit. Malgrat això, els Mossos d’Esquadra van manifestar que el fet de no abonar el tiquet en
el peatge no es pot sancionar, ja que es considera un

I en aquests moments difícils per Sant Celoni i Catalunya
seguim treballant plens d’energia i dedicació. Estem al
teu servei!

Grup Municipal de CiU

Per tots aquests motius no podem entendre la
manca de respecte i seriositat del PSC-PSOE a
l’hora de presentar aquesta moció, ja que són coresponsables de la situació actual i no han fet cap
pas real i fructífer per canviar la situació. Per això
vam presentar una esmena a la seva moció en què
instàvem el ple a donar un suport actiu a la PAH
del Baix Montseny i a fer-ne difusió, i tant la moció
com l’esmena van ser aprovades per unanimitat.

CUP Sant Celoni

problema privat entre client i prestador del servei.
El procediment que segueix Abertis davant un usuari
que es nega a pagar el peatge sense saltar-se el semàfor en vermell, és anotar el seu número de matrícula,
per posteriorment demanar l’import del peatge per via
administrativa, és a dir presenta una denúncia davant
els Mossos d’Esquadra per l’impagament del servei.
Però en cap cas, l’usuari no té cap obligació de mostrar
el seu DNI a l’empleat d’Abertis, ja que només la força
pública està autoritzada a identificar a les persones.
Per tot això, volem fer una crida a la participació, el
compromís i la mobilització per la defensa del nostre
territori i la no discriminació davant altres administracions, i et demanem el teu suport.

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

RECTORIA VELLA
Del 22 de juny al 22 de juliol

Amb araSara, la Crehuet, Marc Bosser,
Albert Esparza, Xavi Godoy, Lluís Molina,
Alexandra Ortíz i en Xavi.
Inauguració:
divendres, 22 de juny 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

TAXI

SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h

2-8

L1

L2

9 - 15

L2

L3

16 - 22

L3

L4

7è cicle de concerts de joves músics
Programació ...A l’olivera
A les 19 h A la sala petita de l’Ateneu

23 - 29

L4

L5

Diumenge, 17 de juny

30 juliol - 5 agost

L5

L6

L6

L7

Cinema: Para todos los gustos,
d’Agnès Jaoui
Cinema a l’Ateneu
A les 18 h A la sala petita de l’Ateneu
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1

Teatre: La Mare... quina Nit!
Grup de teatre “Els Atrevits”,
de l’Esplai
Abril de Gent Gran
A les 18 h A la sala gran de l’Ateneu

dm dc dj dv ds dg
Dilluns, 18 de juny

XXXI Copa Futbol Sala 1
Inici
de 5
la competició
4A les
6 7 8
9h
A
la
Pista
coberta
11 12 13 14 Camp
15 Municipal d’Esports
Organitza: Ajuntament i Diputació de
Barcelona
18
19 20 21 22

2 3
9 10
16 17
23 24 25
26 en27
28 29
Dansem
família
Activitat del Centre M. d’Expressió
30
A les 19 h A la plaça de la Vila
Dimarts, 19 de juny

dl

Mostra de Teatre
Alumnes de l’aula taller de
Agost
l’Escola
M. de Teatre
A les 18.15 h A la sala gran de l’Ateneu

dm dc dj dv ds dg
Dimecres,
1 2 320 de
4 juny
5
Piano-mòbil

6 7 Concert
8 9de 10
11 instrumental
12
conjunts
de l’Escola M. de Música
13 14 15A les
1619 h17 A18
19gran de l’Ateneu
la sala
20 21 22
23 24 2225de 26
Divendres,
juny
Pòdium
27 28 29
302012
31

Reconeixement a la comunitat
esportiva de Sant Celoni
A les 18.30 h Als jardins Rectoria Vella

Agost

e

v

L7

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA
Abril

9 30

56
23
90
67

Tarda d’activitats
Mostra d’entitats 2012
A les 16 h A la plaça de la Vila

dl

Inauguració de l’exposició Ara i aquí
Exposició col·lectiva d’artistes joves
del Baix Montseny
Desembre
A les 19 h A la Rectoria Vella

dm dc dj dv ds dg
Dissabte, 23 de juny

1
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Flama del Canigó
Sardanes,
5 6 cercavila
7 8i arribada
9 de la flama i
lectura del missatge
la plaça
12A les
1319 h14 A15
16 de la Vila

Diumenge, 8 de juliol

Trobada i passejada de vehicles clàssics
Sant Cristòfol 2012
A les 9 h
Al carrer Major, plaça de l’Església
Organitza: Colla del Perciacas i
Amics de les motos
Preu esmorzar participants: 5 €
Ball, a càrrec de Ferran Prunell
A les 18 h A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: Esplai de Gent Gran i Ajuntament
de Sant Celoni
Preu: 4 €

Tast de lletres, amb Jesús Pacheco
Literatura 2.0. Escriure al segle XXI
A les 20 h
A la sala Bernat Martorell de Can Ramis

Dijous, 12 de juliol

Presentació del Tritó de la Colla de Diables
Festa del Solstici d’Estiu
A les 20 h
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: A. Bocs i Cabres i Colla de Diables

Divendres, 13 de juliol

Conferència: 50 anys d’Òmnium.
50 anys de compromís
A càrrec de Muriel Casals, presidenta
d’Òmnium
A les 20.30 h
A la sala gran de l’Ateneu

Festa del Solstici d’Estiu
Espectacle de màgia i pallassos, amb
Macmon i Tona
A les 19 h
A la pl.Comte del Montseny

juliol

20 - 26

Divendres, 29 de juny

Xerrada-taller al voltant de l’adopció
A les 10.30 h
A la Seu de l’Associació L’Eixam
Organitza: Associació Cultural L’Eixam
Preu: 30 euros per família

Taxi
retén

13 - 19

Audició d’adults
Alumnes de l’Escola M. de Música
A les 20 h
A la sala gran de l’Ateneu

Visita a l’exposició Catalunya 1400.
El gòtic internacional
Sortides culturals 2012
A les 9 h A la plaça Comte del Montseny

Taxi
guàrdia

agost

Ball, a càrrec de Mase + Uno
A les 18 h A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: Esplai de Gent Gran i Ajuntament
de Sant Celoni
Preu: 4 €

Tastets d’Estiu
6a mostra de cuina del Baix Montseny
A les 21 h
A la plaça de la Vila
Organitza: Associació d’Empresaris
Turístics del
Preu: 15 €

Dissabte, 16 de juny

Inauguració: divendres 6 de juliol a les
8 del vespre. Horari: feiners i dissabtes
de 6 a 8 del vespre. Diumenge i festius
de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 6 a 8
del vespre.

3
10
2
17
9
24
16
31
23

v

Hora del conte: Contes ecològics
A càrrec de Natàlia Spialter
A les 18 h A la biblioteca l’Escorxador

La Dona Invisible. Col·leció de
fotografies de Raquel Garcia

2
19
86
53
20

v

Festa Fi de Curs 2011/12
Activitats de l’Esplai de Gent Gran
A les 18 h A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: L’Esplai - A. de Gent Gran

Del 6 al 22 de juliol

ds

v

Setmana de l’energia
Jocs i tallers A la plaça de la vila
A les 17 h A la plaça de la Vila

Horari: de dimecres a dissabte
de 6 a 8 del vespre. Diumenge i festius
de 12 a 2/4 de 2 i de 6 a 8 del vespre

v

Dimecres, 27 de juny

Divendres, 15 de juny

Dibuix i Pintura de l’alumnat
de Sax Sala

3 4 5
0 11 12
7 18 19
4 25 26

Teatre: Primera plana,
a càrrec de Rebrot Teatre
A les 18 h A la sala gran de l’Ateneu
Preu: 8 €
Audicions
Alumnes d’ampliació de l’Escola M. de Música
A les 20 h A la sala gran de l’Ateneu

Del 16 de juny a l’1 de juliol

dg

Diumenge, 24 de juny

Dimarts, 12 de juny

CAN RAMIS

ds

Diumenge, 10 de juny

I Torneig de vòlei pista de Sant Celoni
A les 10 h Al CME Sot de les Granotes
Organitza: Club Esportiu Sant Celoni

Aquí i ara-2012.
Exposició col·lectiva d’artistes
joves del Baix Montseny

màciesdeguàrdia2012
6 - 12

v

AGENDA

Cercavila
A les 23 h

A la plaça de la Vila

Concert, amb Polka Misèria
Festa del Solstici d’Estiu
A les 23 h A la plaça de la Biblioteca
Organitza: Associació de Bocs i Cabres

Dissabte, 30 de juny
Festa del Solstici d’Estiu
Gimcana guarra
A les 18 h Al Parc de la Rectoria Vella
Cercavila
A les 19 h

A la plaça de la Vila

Sopar popular
A les 21.30 h
Preu: 8 €

A la plaça de la Vila

Concert: Mandanga i Txarango
A les 23 h A la plaça del Pavelló
Balls del Solstici
A les 23.5 h A la plaça de la Vila
Organitza: Associació de Bocs i Cabres
Gaspatxada
Degustació gratuïta de gaspatxo andalús
A les 18 h A la plaça de la Vila
Organitza: Associació de Bornichos a
Catalunya

Diumenge, 1 de juliol

Ball, a càrrec de Si Fa Sol
A les 18 h A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: Esplai de Gent Gran i
Ajuntament de Sant Celoni
Preu: 4 €

Dimecres, 4 de juliol

Taller per a infants
Reciclem fent titelles, a càrrec de Sara Tornos
A les 18 h A la biblioteca l’Escorxador

Dijous, 5 de juliol

Concert: A dues bandes,
amb Mollet Jazz Band i
Dijous a la fresca
A les 22 h A la plaça de la Biblioteca

Divendres, 6 de juliol

Open Night
botigues obertes i activitats de nit
al c. Major de Dalt
A les 20 h Al carrer Major de Dalt
Organitza: A. de Veïns del carrer Major de Dalt

Dissabte, 7 de juliol

Mercat de la Ganga
Botiguers del c. Anselm Clavé
A les 10 h Al carrer d’Anselm Clavé
Organitza: Botiguers del c. Anselm Clavé
3a Fira de Música Sound Celoni
Mostra de grups amateurs locals i
del Baix Montseny
A les 17 h
A la Pl. de la Vila, pl. de l’Església i c. Major
Organitza: Associació Sound Celoni i la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni

Titelles: Safrà i Serafí, Txo Titelles
Dijous a la fresca
A les 22 h A la plaça de la Biblioteca
Petita hora del Conte
La Lluna la pruna, amb Mercè Framis
A les 18 h A la biblioteca l’Escorxador
Les Veus del Claustre
Narracions curtes en veus de dones de
diferents procedències
A les 21 h A l’Oficina de Turisme
Organitza: A. de Veïns del carrer Major de Dalt

Dissabte, 14 de juliol

Concurs Sant Celoni Sona! 2012
Concert en directe dels 4 grups finalistes
A les 23 h A la plaça de la Biblioteca

Dijous, 19 de juliol

Finals dels Torneigs de futbol sala
A les 20 h
A les pistes poliesportives del CM d’Esports
Cinema: Tintin (3D)
Dijous a la fresca
A les 22 h A la plaça Rafael Ferrer
(Sant Ponç)

Divendres, 20 de juliol

Les Veus del Claustre
Músiques del món
A les 21 h
A l’Oficina de Turisme
Organitza: A. de Veïns del carrer Major de Dalt

Dissabte, 21 de juliol

2n Aniversari de la JASC
Festa al parc de la Rectoria Vella
A les 20 h Al Parc de la Rectoria Vella
Organitza: JASC

Diumenge, 22 de juliol

Ball, a càrrec de Moncayo Music
Ball a l’Ateneu
A les 18 h A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: Esplai de Gent Gran i Ajuntament
de Sant Celoni
Preu: 4 €

Dijous, 26 de juliol

Circ: This Side Up, amb Controlled
Falling Project
Dijous a la fresca
A les 23 h A la plaça de la Biblioteca

Divendres, 27 de juliol

Hora del Conte
Contes mullats, salats i esquitxats,
amb Alma i La Mar
A les 18 h A la biblioteca l’Escorxador

Diumenge, 29 de juliol

Ball, a càrrec de Pere Vila Grup
A les 18 h
A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: Esplai de Gent Gran i
Ajuntament de Sant Celoni
Preu: 4 €

Dijous, 2 de agost

Màgia i dansa: Mag Dodó i Maisharbà
Dijous a la fresca
A les 22 h A la plaça de la Biblioteca

Divendres, 3 de agost

Petita hora del Conte
La maleta dels bebés, amb Gisela Llimona
A les 18 h A la biblioteca l’Escorxador

Dissabte, 4 de agost

Oh!fertes Al carrer
Botiguers del c. Anselm Clavé
A les 10 h Al carrer d’Anselm Clavé

Dijous, 9 de agost

Cinema: La invención de Hugo
Dijous a la fresca
A les 22 h
A la plaça Rafael Ferrer (Sant Ponç)

