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Formació
En
portada

Joan Castaño

Alcalde
Els resultats d’una acció arriben sempre amb
el temps. Per això, fruit de les decisions preses,
amb l’esforç compartit per tots i totes, us hem
pogut anunciat que hem tancat els pressupostos
de 2012 en positiu.
Aquesta dada és bona no sols perquè ens ha de
permetre eixugar el deute municipal (que va créixer més d’un 50% els darrers anys) i rebaixar les
factures d’amortització dels crèdits ja subscrits
(que van augmentar un 68%), sinó sobretot perquè aquests números ens asseguren poder seguir invertint en àrees prioritàries per al benestar
de la ciutadania.
Conscients que el dret a l’educació ha de ser un
dret igual per a tothom, l’Ajuntament ha triplicat la despesa per a projectes que aposten per la
cohesió social, com ara el Pla Educatiu d’Entorn,
doblat el pressupost per a la socialització de llibre i obert nous ajuts per a joves i adults per al
curs vinent.
En aquestes pàgines trobareu informació de
l’àmplia oferta formativa que us ofereix la nostra
vila. Una oferta que en aquests anys ha experimentat un creixement notori, oferint nous cursos
d’idiomes estrangers amb l’anglès i l’alemany (a
què se sumarà properament el francès) o cursos de formació ocupacional, per primer cop al
a nostra vila.
Una formació que entenem que ha d’incloure també els emprenedors i emprenedores, per facilitarlos les eines que necessiten per a desenvolupar
el seu negoci, amb formació sobre exportació
i el comerç digital, i que han comptat amb una
molt bona resposta.
Volem millorar la formació, millorar l’ocupabilitat
i millorar la competitivitat. Teniu obertes les inscripcions als cursos del Sax Sala i la preinscripció
i matrícula a Batxillerat i Cicles Formatius
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Sax Sala, l’equipament de
referència en formació i
ocupació
El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny – Sax Sala s’ha convertit en un referent
comarcal en temes de formació, ocupabilitat i suport a l’empresa. Per assolir aquest objectiu, el
centre treballa en les següents línies d’acció principal:
1- FORMACIÓ CONTINUADA de joves i adults. L’Ajuntament aposta per fer accessible l’educació a tothom i durant totes les etapes de la vida. Aquest darrer curs, més de 1.200 alumnes
s’han format a Sax Sala als diferents cursos que s’hi imparteixen: des d’aprendre a llegir i a
escriure, alemany inicial o habilitats directives, entre molts d’altres. Des de Sax Sala es treballa constantment per adaptar l’oferta a les necessitats del mercat laboral.
2 - ACCÉS AL MÓN LABORAL. Des de Sax Sala es potencia i es dóna suport a l’esperit emprenedor i la recerca de feina. Per això el Servei Municipal d’Ocupació ofereix recursos per facilitar l’accés al món laboral i millorar el perfil professional de les persones. Aquest darrer any,
s’han gestionat 78 ofertes de treball provinents d’empreses de la zona per cobrir 104 llocs
de treball, més de 500 persones van realitzar l’entrevista d’orientació laboral i més de 800
van fer ús dels serveis del Club de feina. Entre altres nous projectes, l’Ajuntament ha impulsat una Borsa de Treball especialitzada per a les empreses químiques del Baix Montseny.
3 - SUPORT A LES EMPRESES. L’Ajuntament està promovent un seguit d’accions per tal de
treballar pel desenvolupament empresarial i productiu local, amb projectes que reverteixen en la competitivitat i la productivitat de les empreses, generant un impacte econòmic
en el Baix Montseny. Per posar algun exemple, durant el 2012, des del Servei de Creació
d’Empreses de Sax Sala s’ha ajudat a la creació de 16 noves empreses que han generat prop
de 20 llocs de treball i s’ha atès 197 projectes empresarials. Des del mes de maig, Sax Sala
acull un Punt de servei empresarial de la Cambra de Comerç per facilitar a les empreses
diferents tràmits, consultes i sol•licituds d’informació.
Per aconseguir aquests objectius, Sax Sala treballa des de tres serveis municipals: formació,
ocupació i empresa. A continuació coneixerem el servei municipal de formació i la seva oferta
per al nou curs.

L’Ajuntament continua apostant per la
formació de joves i adults
Més de 1.200 alumnes – joves i adults- s’han format aquest any al Centre de Formació i Ocupació Sax Sala. De cara al curs vinent, des de l’Ajuntament es treballa
per mantenir i ampliar l’oferta formativa tot adaptant-la a les noves necessitats del
mercat laboral. Entre les principals novetats: més nivells d’Alemany i d’Anglès, l’inici
de l’ensenyament de Francès i més nivells d’informàtica, entre altres.
L’oferta formativa municipal s’estructura en els següents blocs:
Competències bàsiques / Tornar a estudiar / Idiomes / Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació /
Formació per al treball / Formació en gestió empresarial / Oci i lleure

VINE A SAX SALA I
TROBA EL TEU CURS!

Obtenir el certificat
d’estudis a l’abast
de tothom

Més cursos
d’idiomes
En resposta a la demanda recollida per l’Ajuntament entre els joves i el món empresarial de la
vila, Sax Sala ha ampliat aquest curs la formació
en llengües estrangeres amb un curs d’alemany
inicial que permet l’obtenció del certifcat A1 de
l’Institut Goethe. En aquesta mateixa línia, el
curs anterior ja es va fer un esforç important per
tal de poder millorar l’oferta formativa en anglès
amb els cursos per a la preparació als exàmens
oficials del Preliminary English Test i del First
Certificate de la Universitat de Cambridge, que
es van realitzar a Sant Celoni mateix.

Una mitjana de 130 persones es formen cada
any a Sax Sala en els diferents nivells d’ensenyaments inicials que s’hi ofereixen: aprendre
a llegir i escriure I i II, perfeccionar la lectura
i l’escriptura i certificat d’estudis. Els alumnes assoleixen els coneixements bàsics de llengua, matemàtiques ciències socials i naturals.
D’aquesta manera obtenen el certificat d’estudis que els permet, si s’escau, incorporar-se al
món laboral amb millors condicions.

Preparar-se per
tornar a estudiar
Aquells joves i adults que van deixar els estudis o que volen accedir a cicles formatius o a la
universitat tenen l’oportunitat de preparar-se a
Sax Sala.
El centre ofereix el curs per obtenir el Graduat en Educació Secundària (GESO) -que des
d’aquest darrer any es pot cursar amb avaluació continuada-, cursos de preparació per a
superar les proves d’accés a Cicles Formatius
de Grau Mitjà, de Grau Superior i accés a la
Universitat. Enguany, 170 alumnes s’han matriculat en aquest àmbit per a la preparació tant
de proves comunes com específiques o en el
curs de GESO amb avaluació continuada.
Els joves que no han acabat l’ESO també poden
accedir al Programa de Qualificació Professional Inicial PQPI – PTT en els dos perfils que
s’ofereixen a Sant Celoni: Auxiliar en vendes,
oficina i atenció al públic i Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas.
Enguany, 30 joves del Baix Montseny s’estan
preparant per a incorporar-se al món laboral en
l’ofici per al qual s’han preparat o continuar la
seva formació en ensenyament reglats.

Creix l’oferta en
Tecnologies de la
Comunicació

L’aposta per les llengües estrangeres continua i
el curs vinent s’oferiran més nivells d’Anglès
(des del nivell bàsic fins al First Certificate) i
Alemany (A1 i A2) i s’afegeix un nou idioma,
el Francès, amb nivell inicial.

Sax Sala té una oferta trimestral amb diferents
nivells d’informàtica per a usuaris, tant per a
iniciar-se com per millorar coneixement, que
s’ampliarà el curs vinent amb un tercer nivell d’Alfabetització digital. Més de 90 alumnes s’han format enguany en aquest àmbit de
Tecnologies de la Comunicació que també inclou cursos de disseny de pàgines web, retoc
fotogràfic digital, Autocad, 3d, etc.
A més a més dels cursos de formació, Sax Sala
és centre col·laborador autoritzat per la Generalitat de Catalunya per dur a terme les proves
telemàtiques per a l’obtenció dels certificats
ACTIC. Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat que emet
la Generalitat i que els acredita un determinat
nivell (bàsic, mitjà o avançat) de competències
en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquest curs 14 persones han obtingut el
seu certificat ACTIC.
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Formació
S’ha duplicat
l’oferta formativa
per a persones
aturades

Àmplia oferta de
tallers trimestrals
d’oci i lleure durant
tot l’any

Aquest curs Sant Celoni ha duplicat l’oferta de
formació ocupacional en col·laboració amb el
Servei d’Ocupació de Catalunya, el SOC, adreçada a persones en situació d’atur. L’esforç que
ha fet l’Ajuntament per homologar Sax Sala en
especialitats formatives diferents, adaptades a
les necessitats del teixit empresarial del Baix
Montseny, ha donat els seus fruits. Els 5 cursos,
que s’estan duent a terme a Sax Sala amb la participació de 85 alumnes, són: treballador/a forestal; socorrisme en instal·lacions aquàtiques;
atenció sociosanitària a persones dependents
en institucions; instal·lació i manteniment de
jardins i zones verdes; neteja de superfícies i
mobiliari en edificis i locals.

Durant tot l’any, amb periodicitat trimestral,
l’Ajuntament programa cursos i tallers d’expressió artística, cuina i pastisseria, jardineria,
horticultura, noves tecnologies i educació ambiental, entre d’altres. Des del mes de setembre,
han passat prop de 70 alumnes pels diferents
tallers d’oci i lleure. L’oferta de cursos es pot consultar tot l’any a www.santceloni.cat/clip

A més, tots aquests cursos s’imparteixen en
modalitat de certificat de professionalitat
emès pel Departament de Treball, que acredita la competència professional amb reconeixement a tot l’Estat.
Saxa Sala també ofereix altres cursos de titulacions requerides al món laboral com Monitor de lleure infantil i juvenil o Manipulador
d’aliments amb més de 40 alumnes, aquest
darrer any. A més, a partir de maig i amb una
periodicitat setmanal, es duen a terme diferent
sessions sobre Tècniques de recerca de feina
a nivell telemàtic per a tots els usuaris inscrits
al Servei Municipal d’Ocupació.

Atents a les necessitats formatives de
les empreses
Des de Sax Sala s’ofereix a les empreses de la
comarca i als nous emprenedors i emprenedores, formació per millorar la seva competitivitat.
Des del mes de setembre de 2012, més de 130
empreses i persones emprenedores han participat en els cursos, jornades i sessions formatives sobre la cerca de finançament empresarial,
l’entrenador d’habilitats directives, l’elaboració
del pla d’empresa, l’iniciació a l’exportació i el
comerç electrònic, entre altres. En aquesta línia
de treball es compta amb la col·laboració de la
Cambra de Comerç de que des de fa poc més
d’un any, disposa d’un Punt de servei empresarial ubicat a Sax Sala.
L’Ajuntament també facilita a les empreses que
volen realitzar la seva pròpia formació, processos de selecció de personal, reunions internes
fora de l’entorn empresarial, el lloguer d’espais
i aules del Centre de Formació i Ocupació del
Baix Montseny, Sax Sala.

i

Per a més informació
Sax sala Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
c. Montserrat, 28
Tel. 93 867 41 75
saxsala@santceloni.cat

Dates de preinscripció i matrícula curs 2013 – 2014
Ensenyament

Preinscripció

Matriculació

Programa de qualificació professional inicial
– pla de transició al treball PQPI - PTT

Del 6 al 17 de maig

12 de setembre
Alumnat actual:
del 3 al 13 de juny

Ensenyaments inicials
GESO i accés al sistema reglat
Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació
Cursos d’anglès, alemany i francès
Cursos de català

Alumnat nou:
del 10 al 27 de juny

Preinscrits amb plaça:
de l’11 al 24 de juliol
Preinscrits sense plaça i
no preinscrits:
Del 2 al 6 de setembre

Segona quinzena de setembre

Cursos d’oci i lleure
Formació per al treball
Formació en gestió empresarial
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On s’ha de presentar la sol·licitud

Durant tot l’any, en funció de la data d’inici de cadascun
dels cursos de formació

Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny

Bona resposta de les empreses a dues
jornades sobre exportació i comerç digital
La jornada Les primeres passes a les PIME exportadores organitzada per l’Ajuntament de Sant
Celoni i la Cambra Oficial de Comerç de Barcelona amb el suport d’ACC1Ó a mitjans de març a
Sax Sala va tenir molt bona acceptació. Les quinze empreses del Baix Montseny participants van
rebre informació pràctica sobre finançament,
programes, ajuts o viabilitat de projectes, de cara
a augmentar la iniciativa i capacitat exportadora
del territori, comptant que la planificació estratègica és fonamental en l’obertura o ampliació de
nous mercats exteriors.

fabricants o comercialitzadores de productes de
qualsevol sector, que estan iniciant un procés per
venda on line o que fan comerç electrònic i volen
treure-li més rendiment.

En el mateix context organitzatiu, el 16 d’abril
es va celebrar la jornada Comerç Electrònic, que
va comptar amb la participació d’una vintena
d’empreses. La jornada anava adreçada a firmes

Punt d’Autoservei
del SOC (PAS)

Sessions formatives de recerca de feina

Apunta-t’hi!

El Servei Municipal d’Ocupació de Sant Celoni ha tornat a reprendre un any més les diferents activitats formatives orientades a millorar
l’ocupabilitat de totes aquelles persones que hi
vulguin participar. Al llarg del 2012, més de 230
persones van participar als dos tipus d’activitats
formatives ofertes: marketing personal i tallers
de recerca de feina per Internet.
L’èxit de participació i la importància del bon ús
de les noves tecnologies en el procés de recerca
de feina, fa que enguany es reprengui els tallers

de recerca de feina per Internet. S’ofereix un
nivell bàsic i un nivell avançat. Cada taller té
una durada de 4 sessions que es porten a terme
tots els dimarts de cada mes.
Totes aquelles persones interessades en participar-hi han de ser usuaris/es del Servei Municipal
d’Ocupació i reservar la seva plaça per correu electrònic a orientaciolaboral@santceloni.cat,
presencialment a Sax Sala (c/ Montserrat, 28)
o per telèfon 93 867 41 75

TURISME
Sant Celoni aposta pel
turisme de qualitat
L’Oficina de Turisme de Sant Celoni, el restaurant El Cruce i l’empresa d’activitats Daema
Aventura han iniciat el procés d’implantació
del sistema de qualitat SICTED, promogut pel
Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç,
amb l’objectiu de millorar la qualitat que des
d’aquests equipaments s’ofereix als visitants.
El SICTEC és un projecte de millora de la qualitat de les destinacions turístiques per tal d’incrementar la satisfacció dels visitants, amb un enfocament cap a la millora contínua i una actitud
de recuperació i posada en valors dels recursos
i de l’espai. Aquest sistema persegueix un nivell
de qualitat homogeni en els serveis oferts al turista dins un mateix destí. La seva implantació
s’ha iniciat amb l’Oficina de Turisme i aquests
dos establiments però es preveu estendre’l a altres empreses (hotels, restaurants, comerços...)
durant els propers anys.

Sax Sala

El Centre de Formació i Ocupació del Baix
Montseny – Sax Sala disposa d’un Punt d’Autoservei (PAS) del Servei d’Ocupació de Catalunya. El PAS permet accedir a algunes de les
informacions i tràmits que es duen a terme
a les Oficines de Treball sense necessitat de
desplaçar-s’hi.
Tràmits i serveis més utilitzats
aquest últim any:
- Renovació de la demanda d’ocupació:
1.868 renovacions
- Utilització del cercador d’ ofertes de feina:
1.315 consultes
- Accés al catàleg de cursos de formació que
ofereix el SOC i preinscripció als mateixos:
772 accions
- Consulta i impressió d’informes
personalitzats: 437 informes

Adhesió a la Carta
Europea de Turisme
Sostenible Montseny
L’Ajuntament de Sant Celoni s’ha adherit a la
Carta Europea de Turisme Sostenible Montseny (CETS), una eina de gestió promoguda
per la Xarxa Europea per al Turisme Sostenible en Àrees Protegides. La CETS neix amb la
idea de garantir que l’ús públic del parc natural es desenvolupi de forma compatible amb
la conservació, minimitzant els impactes negatius que pot tenir el turisme, així com per
contribuir al desenvolupament socioeconòmic
local que genera l’activitat turística.
El regidor de Promoció Econòmica, Jaume
Tardy, destaca la importació de la implicació
de l’Ajuntament en aquest projecte “que representa una oportunitat per poder participar activament en el desenvolupament d’actuacions vinculades al turisme sostenible en
l’espai protegit del Montseny, superant les
limitacions administratives que suposen que
el terme municipal de Sant Celoni estigui
fora dels límits del parc i per tant dels seus
òrgans de gestió”. Aquesta adhesió permetrà
reforçar l’Oficina de Turisme de Sant Celoni
com a punt d’informació dels Parcs Naturals
del Montseny i del Montnegre, millorant els canals de comunicació amb els agents turístics,
públics i privats, que operen al Montseny.

- Canvis de situació administrativa: 263
canvis
Horari del PAS
de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h

Punt Tic, recerca
activa de feina
El Punt Tic ubicat a l’espai del Club de Feina
del Servei Municipal d’Ocupació, a Sax Sala,
s’ha consolidat com espai de recerca activa
de feina. Disposa de 8 terminals amb connexió gratuïta a Internet, servei d’impressió, llistats actualitzats de webs especialitzades per
sectors…i sempre amb el suport de personal
tècnic del Servei que ofereix acompanyament
i orientació personalitzada i continua.
L’any 2012, s’han registrat més de 2.500
connexions per part de les persones usuàries
del servei (cal estar inscrit al Servei Municipal
d’Ocupació).
Horari del Punt TIC:
dilluns, dimarts i dijous de 10 a 13.30 i
dimarts de 16 a 19 h
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Educació
L’Ajuntament dobla el pressupost per a socialització
de llibres i obre nous ajuts
L’Ajuntament de Sant Celoni ha doblat la partida
econòmica destinada a socialització de llibres
de text a totes les escoles amb l’objectiu de minorar el cost dels llibres per a totes les famílies
i ha obert una nova línia de subvenció perquè
les escoles puguin socialitzar les sortides i excursions a aquelles famílies que pateixen d’una
situació econòmica precària.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS 2013-2014

La bona feina de centres i ampes implementant
el projecte de socialització de llibres ha permès
disminuir la despesa que això suposa per a les famílies i alhora ha permès incrementar un 17 % el
número d’infants i joves amb ajuts de llibres. També cal destacar el compromís de les famílies que
reben ajuts de llibres en tenir-ne cura i retornarlos en bones condicions a finals de curs perquè
l’any següent el pugui utilitzar un altre infant o
jove. El 99 % de les famílies que han rebut
ajut han retornat els llibres a les escoles en
bones condicions.

Noves línies d’ajuts per
a joves i adults per al
curs vinent
L’Ajuntament de Sant Celoni obrirà per al curs
2013 - 2014 noves línies d’ajuts per garantir que joves i adults puguin millorar la seva formació:
- Ajuts de llibres i material per a joves que cursen
batxillerat i cicles formatius
- Ajuts de material per a joves que cursen un pla de
transició al treball

AJUT

PERÍODE DE
SOL·LICITUD

ON S’HA DE
PRESENTAR

Escola de Música i
Escola de Teatre

Alumnat nou:
Del 20 al 4 de juny

Centre Municipal d’Expressió

Escoles bressol

Del 17 de juny a l’1 de juliol

Oficina d’Atenció Ciutadana

Alumnat preinscrit:
Del 11 al 25 de juliol

Activitats i material
Escola d’Adults

Alumnat setembre:
Del 2 al 6 de setembre

Sax Sala.
Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny

Material escolar i llibres
de cicles formatius de
grau mitjà, grau superior i
batxillerat

Del 10 al 19 de juliol

Oficina d’Atenció Ciutadana

Material del PQPI-PTT

Del 12 al 19 de setembre

Sax Sala.
Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny

- Ajuts de llibres i material per accedir a la formació
d’adults del Sax sala – Centre de formació i ocupació del Baix Montseny.
Segons la regidora de Cultura i Educació, Júlia de
la Encarnación “cada cop es fa més patent en les
famílies la crisi que estem patint i no hem de permetre que això afecti a l’accés a la formació i a
l’educació dels nostres ciutadans. Com a municipi, una des les millors inversions que podem
fer és la inversió en educació i per aquesta raó,
hem incrementat els ajuts destinats a la formació
d’infants, joves i adults. Localment i dintre del

nostre àmbit d’actuació treballem per la igualtat
d’oportunitats i perquè ningú quedi exclòs de
l’accés a la formació. En contra de la tendència
d’altres administracions l’Ajuntament de Sant
Celoni fa una aposta ferma per destinar més recursos a l’àmbit de l’educació.”

Per a més informació:
Àrea de Cultura i Educació, a la Rectoria Vella
Telèfon: 93 864 12 13 educacio@santceloni.cat
o al web www.santceloni.cat/educacio

Nou cicle de grau superior de mecatrònica industrial a l’Institut
El Departament d’Ensenyament ha adjudicat
a l’Institut Baix Montseny el cicle formatiu de
grau superior de mecatrònica industrial per al
curs vinent. D’aquesta manera es reconeix la
bona tasca pedagògica que està fent el centre
en la formació professional i les necessitats
de formació professional de grau superior que
tenen les empreses del territori, informació
que Institut i Ajuntament de Sant Celoni han
transmès reiteradament a les diferents reunions
mantingudes amb el director general de centres
públics del Departament d’Ensenyament.

El cicle formatiu de grau superior de mecatrònica industrial en horari de tardes donarà continuïtat al cicle de grau mig d’instal·lació i manteniment electromecànic que s’imparteix al centre des de fa quinze anys, amb èxit de matrícula
i d’inserció laboral, fins i tot, en aquest temps de
crisi econòmica. A més a més, dóna resposta a
les necessitats detectades amb les empreses de
la zona de poder disposar de tècnics superiors
en manteniment electromecànic.

Preinscripció i matrícula a Batxillerat i Cicles Formatius
Ensenyament
Cicles formatius de grau mitjà en:
- Tècnic en gestió administrativa
- Tècnic en instal·lació i manteniment electromecànic
de maquinària i conducció de línies
Cicles formatius de grau superior en:
- Tècnic superior en mecatrònica industrial
Batxillerat
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Preinscripció

Matriculació

On

De l’1 al 9 de juliol

Institut
Baix Montseny

Del 13 al 24 de maig

Del 27 de maig al 7 de juny
Del 13 al 24 de maig

Habitatge
L’Ajuntament mobilitzarà els pisos
buits de les entitats financeres
En el marc de garantir el dret a l’habitatge,
l’Ajuntament de Sant Celoni gravarà els pisos
buits propietat de les entitats financeres per incentivar la seva incorporació al mercat de lloguer social. Es calcula que a Sant Celoni com a
mínim hi ha una trentena d’habitatges d’entitats financeres buits.
Aquesta mesura s’inclou en el Pla per a la mobilització dels habitatges buits de Sant Celoni i
de la Batllòria, aprovat el 21 de març per unanimitat pel Ple municipal, que té per objectiu la
mobilització dels habitatges desocupats, elabora un pla i determina un programa d’inspeccions anual per a 2013 per a qualificar un
habitatge desocupat permanentment sense causa justificada com a habitatge buit.

les entitats financeres que disposin d’habitatges
buits en el municipi i en darrer terme, preveu la
incoació d’expedients sancionadors.
El Pla Local d’Habitatge 2012-2017 dóna rellevància a la problemàtica dels pisos desocupats i fa una anàlisi de l’habitatge buit dins del
parc existent al municipi que s’estima en uns
382 habitatges. La condició d’habitatge desocupat amb caràcter permanent ve determinat
pel Reglament aprovat per acord del Ple de 23
d’octubre de 2008.

Sant Celoni disposa del Pla Local d’Habitatge
2012-2017 per afrontar temes tan actuals com
desnonaments, suport a les persones que es
queden sense habitatge i evitar l’exclusió social per motius residencials. Per aconseguirho es proposen un conjunt de 8 estratègies desenvolupades en 32 actuacions entre
les que destaquen l’adquisició d’una vintena
d’habitatges amb el metàl·lic del Patrimoni
Municipal de Sòl i Habitatge i cedir-ne l’ús per
atendre necessitats socials.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni celebrat
el 20.12.12 va aprovar inicialment el nou Pla
d’Habitatge 2012-2017 amb el suport de tots
els grups municipals i finalitzat el període
d’exposició pública sense al·legacions ha quedat aprovat definitivament.

El Pla desenvolupa les actuacions preventives,
de foment i d’assistència per a la incorporació
al mercat de lloguer d’aquests habitatges buits
(establiment de garanties per als propietaris com
l’avalloguer, subvencions per a rehabilitació...),
esbossa un marc de col·laboració específic amb

Oberta la convocatòria de
prestacions permanents per
a pagar el lloguer 2013
L’ajut va destinat a unitats de convivència amb
ingressos inferiors a 1,5 IRSC (16.121,18 euos
per a una família de quatre membres resident
a Sant Celoni). L’import màxim que es podrà
aconseguir serà de 200 euros mensuals i serà
la diferència entre el preu del lloguer i el 30%
dels ingressos de la unitat de convivència. Els
sol·licitants hauran d’acreditar residència legal
a Catalunya durant 5 anys i els ingressos no

Sant Celoni es
dota d’un Pla local
d’habitatge per
afrontar els problemes actuals

Fins el 30
de juny

podran ser inferiors als necessaris per a pagar
el lloguer. No podran demanar aquestes ajudes
les persones que tinguin contractes de lloguer
signats entre familiars, o que ja tinguin un habitatge en propietat. El termini per presentar les
demandes s’acaba el 30 de juny. Per qualsevol dubte sobre habitatge, podeu acostar-vos a
l’edifici Bruc, on hi ha l’Oficina d’Habitatge.

Obertes les
inscripcions
ACTIVITATS

D’ESTIU

2013

Per a infants i joves
Sant Celoni i la Batllòria
Consulteu la guia a
www.santceloni.cat/guiaactivitatsestiu
o a les escoles i entitats

Aquest Pla substitueix el redactat l’any 2006,
un dels primers que es van fer a la demarcació
de Barcelona, quan encara el que prevalia era
disposar de terrenys per poder-hi construir habitatges amb protecció oficial per a destinar-los
a compra o bé a lloguer. Destaquen també la
promoció de noves fórmules de tinença allunyades de les tradicionals compravenda o
lloguer com són les cooperatives d’habitatge,
propietats temporals, dret de superfície i concessió administrativa... amb les que a canvi de
la cessió de sòl municipal i el propi impuls de
l’Ajuntament es preveu obtenir 45 habitatges.
Durant el període 2012-2017 es preveu haver
posat a disposició 283 habitatges per a atendre les necessitats que no poden ser satisfetes amb el mercat lliure i que el PLH estima
entre 128 i 200.

Atenció
estudiants!
Ampliació horari de la Sala d’estudi de la biblioteca l’Escorxador del 25 de maig al 16 de juny
Dissabtes de 15.30 a 20.30 h
Diumenges de 10 a 13.30 h i
de 15.30 a 20.30 h
Aquest horari complementa l’horari habitual
de la biblioteca: matins de dimecres i dissabtes de 10 h a 13.30 h i tardes de dilluns a
divendres, de 15.30 h a 20.30 h.
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EnTerritori
portada
Millores a la via pública

El carrer Grup
Escolar guanya en
seguretat viària
Les obres al carrer Grup Escolar, entre el carrer
Ramis i el Passatge dels Esports, on es troba la
sortida de l’Escola Soler de Vilardell, han permès millorar la seguretat i mobilitat i potenciar
els itineraris escolars. Les obres també han per
permès que l’entrada al Mercat Municipal per
aquest carrer sigui més accessible i còmode.

Restablerta la font a l’skate parc

S’ha restablert el funcionament de la font
de l’skate parc malmesa per actes vandàlics
i s’ ha posat en servei l’enllumenat públic
amb un regulador horari.

Polsadors a l’enllumenat de la pistes
de l’escola Montnegre

Polsadors enllumenat pistes escola
Montnegre s’ ha instal.lat un polsador a les
pistes de l’escola per a poder engegar la
llum de les mateixes amb un temporitzador.

Accés adaptat zona esportiva
11 de Setembre

A la zona esportiva 11 de Setembre, s’ha fet
un accés adaptat per a connectar el Pavelló
amb l’aparcament i el Camp Municipal
d’Esports.

La intervenció ha consistit en l’ampliació de voreres, fer rampes accessibles, desplaçar embornals, nous passos de vianants i instal·lació de
baranes de seguretat a la sortida de l’escola.

Millores als jocs infantils

Dins el programa de manteniment de les
zones de jocs infantils, durant el mes de
març s’han substituït diversos trams de
corda de trepes a diferents àrees de jocs
infantils.

Entrada en funcionament de la T-10
municipal al servei
de la Hispano
Hilarienca
Des del mes d’abril, la tarja T-10 municipal
també serveix per al transport interurbà entre
Sant Celoni i la Batllòria de la línia Hispano
Hilarienca. Es tracta d’una petició que va fer
l’Ajuntament de Sant Celoni a la Direcció
General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i que s’ha posat en
marxa un cop adaptades les màquines validadores de la Hispano Hilarienca a les targetes
T-10 social.
Des que el Servei Territorial de Transport de
Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va autoritzar la supressió del servei de bus urbà, la
Batllòria va quedar connectada mitjançant les
expedicions del bus interurbà de la Hispano
Hilarienca.
L’Ajuntament de Sant Celoni va sol·licitar a la
Direcció General de Transports i Mobilitat que
determinés les actuacions necessàries per
garantir que la Batllòria disposés del mateix
nivell d’oportunitats que la resta de municipis
del Baix Montseny, i també, que el títol social
del municipi es pogués validar també a la línea de la Hispano Hilarienca, SA.
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Nova simplificació de tràmits administratius
per afavorir la reactivació econòmica
Una vintena de tècnics externs van assistir a la
sessió informativa convocada a finals d’abril per
l’Ajuntament de Sant Celoni per donar a conèixer
tots els canvis adoptats pel Consistori en matèria
de simplificació de tràmits en obres i activitats
amb l’objectiu d’agilitzar l’autorització de les
iniciatives privades, i així afavorir la reactivació econòmica i la creació de llocs de treball al
municipi. Concretament, s’ha establert que en els
àmbits d’obres i activitats, el règim general sigui
la comunicació prèvia enlloc de la llicència municipal que es venia concedint fins ara.
La jornada, presentada per l’alcalde Joan Castaño, va aplegar professionals que habitualment
presenten documentació tècnica referent a activitats i obres de Sant Celoni i la Batllòria.

Mitjançant l’Ordenança de simplificació d’activitats i obres i de promoció econòmica de Sant
Celoni, que va entrar en vigor el 18 d’abril de
2013, l’Ajuntament ha establert els procediments de comunicació necessaris per activitats
amb baixa incidència i per obres menors i d’escassa entitat.
D’altra banda, el Ple en sessió de 21 de març de
2013 va aprovar el Pla d’inspeccions d’activitats
i obres de Sant Celoni 2013-2017, com a instrument per atendre ordenadament la inspecció i
poder controlar el compliment de les condicions
de seguretat, de protecció del medi ambient o
de salut pública.

L’Ajuntament torna a insistir a la
Generalitat sobre la millora de la C-35
L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño es va
reunir el mes d’abril amb el director general
de Carreteres, Javier Flores, amb la voluntat de
traslladar novament a la Generalitat la necessitat urgent de resoldre els accessos al municipi des de la C-35 a l’alçada de la porta
de Llevant i al polígon Molí de les Planes.
Javier Flores va explicar que els dos projectes
de millora ja estan redactats però pendents de
finançament i es va comprometre a estudiar la
possibilitat d’executar-los a partir del 2014.

Javier Flores es va oferir a explicar ambdós
projectes a Sant Celoni, i al sector industrial
concretament.

A la porta de Llevant es disposa d’un projecte
de construcció de rotonda al mateix nivell, per
millorar els accessos al nucli urbà, garantint a
la vegada el flux del trànsit de la carretera comarcal. Segons el director general de Carreteres, la Generalitat procedirà a la seva aprovació
quan tingui disponibilitat pressupostària.
Pel que fa al polígon Molí de les Planes, es disposa d’un projecte de millora d’accessos a la
zona industrial i també al nucli urbà que millora la seguretat i la mobilitat de la zona.

Atenció!

Nous horaris d’atenció al públic
Oficina d’Atenció Ciutadana OAC - El Safareig Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h
Tardes: Dilluns i dimecres de 17 a 20 h

Àrea de Territori - Edifici Bruc De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Seguiment de
les obres del
gasoducte
Fa unes setmanes es va reunir la Comissió de
seguiment del projecte constructiu del gasoducte d’ENAGAS per saber com està el programa de
restauració ambiental, el condicionament final de
la reposició dels camins i la situació del requeriment per danys al servei de subministrament
d’aigua potable.
La Comissió va valorar que l’impacte de l’obra ha
estat relativament baix -a excepció del dany en el
subministrament d’aigua potable a la Batllòria de
l’estiu passat- i la restauració morfològica ha estat
correcta. Van acordar fer un seguiment de la revegetació i del seu manteniment, que condicionarà
l’acabat del projecte.
La Comissió, formada per un representant de cadascun dels grups polítics municipals i pels tècnics de referència, es reunirà passat l’estiu per fer
una inspecció del procés de revegetació i conèixer
el resultat dels requeriments indicats.

Històries Mòbils
un nou concurs literari per
a joves de 14 a 22 anys

La Biblioteca l’Escorxador promou un nou
concurs literari per a joves, Històries Mòbils
que combina les noves tecnologies i la
creació literària.
Els joves, de 14 a 22 anys, podran presentar
una història curta, un microrelat, amb
paraules i imatges.
Més informació:
www.santceloni.cat/historiesmobils
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Sostenibilitat
L’Ajuntament aconsegueix un 23 % d’estalvi
energètic en un any superant les previsions
La reducció en l’enllumenat públic, les inversions en sistemes lumínics d’alta eficiència,
la millora de la gestió, i especialment, la implicació de la ciutadania i els usuaris i usuàries
dels equipaments municipals ha permès assolir el 2012 un estalvi energètic del 23% entre
l’enllumenat públic i als equipaments de Sant
Celoni i la Batllòria. Concretament s’ha aconseguit reduir el consum en 1.098.971 de kWh
i s’han deixat d’emetre 386 tones de CO2 a
l’atmosfera.
Es tracta d’un estalvi superior al previst inicialment dins el Pla d’Estalvi Energètic promogut
per l’Ajuntament de Sant Celoni per reduir el
consum i la despesa energètica i assolir així
els objectius de reducció d’emissions de gasos
efecte hivernacle marcat en el Pacte d’Alcaldes.
En termes de despesa econòmica, l’any 2011
el consum energètic va suposar 670.892 euros
i l’any 2012, 536.234 euros; s’ha assolit un estalvi de 134.658 euros, un 20,1%. Aquest estalvi hagués estat superior, arribant als 202.260
euros si no hagués pujat el preu de l’energia.

Prova pilot d’estalvi
d’energia a casa:
9 famílies ho han
aconseguit!
Aquests darrers mesos 9 famílies celonines
han participat a la prova pilot de la Campanya de Consum Intel·ligent a les Llars.
L’Ajuntament els ha cedit durant un període de tres mesos un comptador intel·ligent
com a eina sensibilitzadora i incentivadora
d’estalvi energètic. Un cop recollides les dades es pot confirmar que han aconseguit de
mitjana un estalvi del 10,15% amb un consum diari de 9,6 kWh per habitatge.
Els participants han valorat molt positivament l’experiència, no només perquè s’arriba
a conèixer en profunditat el consum de cada
aparell, sinó també perquè és una oportunitat
d’acció familiar per l’estalvi.
El mes de setembre s’iniciarà un nou període
per a sol·licitar la participació a la propera
campanya.
Apunteu-vos a l’estalvi energètic!
Dirigiu-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
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Reducció d’un 36,4 % en el consum a
l’enllumenat públic
Pel que fa a l’enllumenat públic l’any 2011 es
van consumir 1.874.036 kWh i, un any més
tard, 1.191.131 kWh. Això ha representant un
estalvi de 682.905 kWh i deixar d’emetre 232
tones de CO2. És a dir, s’ha assolit un estalvi del
36,4% superior al 25 % previst inicialment.

Els equipaments aconsegueixen reduir el consum energètic en un 14 %
En conjunt els equipaments han aconseguit estalviar 413.633 kWh i reduir les emissions de
CO2 en 149 tones. Un estalvi del 14%, un 4%
més del previst. Ha estat molt important l’estalvi
derivat d’una millor gestió dels equipaments esportius que han assolit un estalvi del 31%.
L’alcalde Joan Castaño ha valorat molt positivament aquestes dades i ha felicitat “a tots els
implicats per la feina feta” i els ha encoratjat a
“continuar treballant per un Sant Celoni més
sostenible”.

Sant Celoni i Hostalric,
compromesos amb la
Tordera
L’Ajuntament de Sant Celoni ha promogut
la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament
d’Hostalric i l’Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) perquè es mantinguin
les feines de seguiment de L’Observatori de
la Tordera, un projecte que va començar el
1996 i que ha aportat dades científiques de
l’estat del medi fluvial a tot el curs principal
de la Tordera. Si bé a partir del 2011, l’Agència
Catalana de l’Aigua no va donar suport econòmic a l’Observatori de la Tordera, els ajuntaments d’Hostalric i de Sant Celoni van continuar encarregant la recollida de dades per a
les àrees de ribera dels seus municipis, i ara
s’han posat d’acord per fer-ho mitjançant un
conveni conjunt.
Per disposar la informació recollida durant
tots aquests anys de manera entenedora i a
l’abast de tothom, l’Observatori de la Tordera està elaborant una proposta per presentar
a la propera convocatòria europea LIFE+.
La proposta consisteix en el desenvolupament d’una aplicació informàtica que reculli i actualitzi les dades generades per
l’Observatori. Per a la preparació del document, es va fer una trobada a Can Bruguera
de la Batllòria el passat dia 9 d’abril amb persones relacionades amb la conca de la Tordera i de diversos àmbits professionals, de cara
a recollir la visió dels diferents sectors de la
conca i ampliar les utilitats que se li puguin
donar a aquesta aplicació.

Jornada “Divulgació,
ciència i món forestal”
L’Ajuntament i el Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny organitzen
dissabte 1 de juny una jornada
sobre “Divulgació, ciència i món
forestal” amb el suport de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i
el Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible de Catalunya
(CADS).

Dissabte
1 de juny

L’objectiu de la jornada és mantenir l’atenció
en el nostre entorn forestal i convidar a la reflexió sobre la necessitat de transferir a la societat el coneixement i valors ambientals dels
boscos i de les seves funcions.
La jornada s’adreça a persones que treballin
en els camps de la recerca i la gestió forestal,
així com als interessants en la divulgació i comunicació ambiental.
Comptarà amb la presència d’investigadors i
gestors forestals, i amb els ideòlegs del futur Museu del Bosc, Martí Boada i Jorge Wagensberg.
Assistència gratuïta, prèvia inscripció
a través del web municipal.
Trobareu el programa i més informació a
www.santceloni.cat/jornadamonforestal

Comunitat
La Setmana per la Pau,
fa forat amb Educa’t i
transforma’t
La Setmana per la Pau 2013 organitzada per la
Coordinadora d’Entitats Solidàries del 8 al 13
d’abril va tornar a assolir un rellevant impacte
tant a les activitats amb els centres educatius
com a la festa final a la plaça de la Vila.
Enguany, sota el lema Educa’t i transforma, es
volia fer un crit d’atenció sobre el potent valor
dels processos educatius com a eina d’evolució
cap una societat fonamentada en la igualtat
d’oportunitats, la solidaritat i el respecte. En
aquesta línia es van fer diversos tallers, activitats
lúdiques i participatives, la presentació d’un
vídeo amb reflexions de nois i noies de Sant
Celoni i la Batllòria i la lectura d’un manifest.

Creu Roja, Nicat, Oudiodial, Palau Solidari,
Proide, Trup de Nassos i l’Ajuntament de Sant
Celoni). A més, aquest any hi han col·laborat:
Associació de Dansa Espiritual del Ventre, IES
Baix Montseny, Plataforma d’afectats per la
Hipoteca i el Projecte Educatiu de Càritas.

Promoció de la
Salut bucodental
a les escoles
L’Equip d’Atenció Primària i l’Ajuntament van
organitzar un concurs de dibuix adreçat a les escoles del municipi amb l’objectiu de promoure
els hàbits relacionats amb la salut bucodental,
coincidint amb el Dia Mundial d’aquesta temàtica. La regidora de Comunitat, Magalí Miracle,
conjuntament amb responsables de Direcció i
del Servei d’Odontologia va fer el lliurament de
premis del concurs. Per reforçar els conceptes
també es va instal·lar un espai d’informació a
l’entrada del CAP.
Alumnes premiats:
- Escola Pallerola: Jan Marc Gil,
premi al dibuix més elaborat
- Escola l’Avet Roig: Ivet Garcia,
premi al dibuix més original

Les activitats de la Setmana per la Pau han
estat organitzades per les entitats de la CES
(Almadaa, Avet Roig, Càritas, Cor de Maria,

- Col·legi Cor de Maria: Clara Pérez,
premi al missatge més saludable
- Col·legi La Salle: Adrià Navarrete,
premi al dibuix més creatiu

La Batllòria celebra la inauguració de la Unió Batllorienca
Més de 150 batlloriencs i batllorienques van estrenar divendres 19 d’abril l’equipament cultural de la Unió Batllorienca. L’acte d’inauguració
va començar a la sala d’actes, amb la intervenció de l’alcalde Joan Castaño i la presidenta del Consell de Poble, Dolors Lechuga.
Tot seguit va començar la visita teatralitzada
per l’equipament on la “senyoreta Esperança”
va donar el toc divertit i alhora molt proper a
l’acte. La visita va combinar l’explicació de la
proposta d’ús de cadascun dels espais amb la
intervenció de persones del públic que van recordar vivències i anècdotes del que havia sigut
l’antiga “sala”. L’acte va acabar amb una tallada
simbòlica de cinta i un brindis de celebració.
L’edifici de la Unió Batllorienca va ser adquirit
per l’Ajuntament de Sant Celoni l’any 1994. Tal
i com recorda l’alcalde Joan Castaño “en aquell
moment existia la Regidoria de la Batllòria,
amb l’Antoni Pujol, que va jugar un paper
important en benefici del poble amb la compra de l’edifici per part de l’Ajuntament garantint l’ús públic d’un espai entranyable
per a molts batlloriencs i batllorienques”.

L’equipament cultural la Unió Batllorienca té
una superfície construïda de 818 m2 i ha tingut
un cost aproximat de 1.072.000 euros. La planta baixa acull l’Oficina d’Atenció Ciutadana, la
Biblioteca per a joves i adults i el Centre cívic
(espai de trobada, tallers, reunions d’entitats
i col·lectius...) El primer pis disposa de la sala
d’actes amb capacitat per a 196 persones i es
pot destinar a usos polivalents: ball, cinema, teatre, tallers, xerrades... El soterrani té una superfície de 180m2 i disposa tres espais per entitats,
un magatzem, un porxo i un pati de 70 m2.

Rosita Tarradas,
compleix 100
anys! Felicitats!
La celonina Rosita Tarradas, de can Terrenc,
va fer 100 anys el passat 6 d’abril. L’Associació
Neurològica Baix Montseny li va organitzar una
festa d’aniversari que va gaudir acompanyada
d’un munt de persones de l’entitat i de la seva
família. Durant l’acte, Agustí Vila, de l’Oficina
de la Gent Gran Activa, li va lliurar la medalla
de la Generalitat gravada amb el nom i l’any
de naixement per commemorar el centenari
i l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, li va
regalar un ram de flors.

© Jordi Purtí

El nom de l’edifici ve d’antic, l’any 1922 la
societat recreativa Unió Batllorienca va traslladar la sala de ball del poble, de can Vinyes a
l’actual edifici, per fer-hi ball, funcions teatrals
i organitzar actes de festa major. L’edifici es va
remodelar l’any 1965 i disposava d’un escenari, una sala i un cafè i l’any 2002 va deixar
d’utilitzar-se perquè no complia la normativa
de seguretat i edificabilitat.
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EnEsports
portada
Èxit de participació al I Duatló
de Muntanya de
Sant Celoni
Unes 150 persones van participar el passat 14
d’abril a la primera Duatló de Muntanya de
Sant Celoni organitzada pel Club Triatló Baix
Montseny. La prova consistia en fer 5 km corrent, 19 km en bicicleta i 2 Km corrent entre Sant Celoni, Palautordera i Vallgorguina. El
paisatge i el bon dia van acompanyar molts
participants que s’iniciaven per primer cop en
aquesta modalitat esportiva.

Els alevins de
EL CE Sant Celoni
futbol sala pugen presenta els seus
a primera!
21 equips
L’equip aleví de futbol sala de Sant Celoni ha
aconseguit l’ascens a la primera divisió catalana. A finals d’abril, a falta de tres jornades i
sense perdre cap partit, els alevins es van imposar al Palamós per 9 gols a 1. Un temporada
rodona.

El Club Esportiu Sant Celoni, continua organitzant activitats al voltant de la celebració del
centenari de l’entitat. El dissabte 20 d’abril, el
camp Municipal d’Esports va acollir la presentació d’un total de 21 equips de futbol i de
vòlei, en un ambient il·lusionat i festiu.

Masculí:
1. Oriol Mayneris
Club Triatló Baix Montseny - 1h 25’
Sant Celoni
2. Luís Java
1h 28’ - Barcelona
3. Arnau Pagès
1h 29’ - Sant Celoni (Categoria Cadet 17 anys
Femení:
1. Ana Alvarez
Club Atlètic Sant Celoni - 1h 52’ - Sant Celoni
2. Amparo Garcia
1h 57’ - Cardedeu.
3. Anna Duarte
PROBIKERAS 2h 5’ - Premià de Mar

10 medalles pels
karateques celonins al Ciutat de
l’Hospitalet
El Karate Club Just va aconseguir 10 medalles
al Torneig de Karate Ciutat de l’Hospitalet que
es va celebrar dissabte. Aquests bons resultats
completen els aconseguits al passat Campionat d’Espanya celebrats a Madrid els dies 20 i
21 d’abril (Joan Just Clopés i Èric Jimenez Almagro medalles de bronze a la modalitat de
kumite).
Quatre Medalles d’Or
Modalitat de Kata: Silvana Bodington Celma
Modalitat kumite: Joan Just Clopès, Èric Jimenez
Almagro i Eva Cano Garcia

Guillem Danés
guanya la 1a prova de l’Open BTT
de Girona
El celoní Guillem Danés, membre del nou
equip de BTT Scott Team XC, s’ha estrenat a
la categoria júnior amb molt bons resultants.
A la primera prova de l’Open Tàctic de BTT
de Girona disputat el 8 d’abril a Sant Joan les
Fonts va quedar en primera posició.

Dues medalles de Plata
Modalitat Kumite: Alba Company Costa i Laura
Pino Funuyet
Quatre medalles de Bronze
Modalitat Kumite: Judit Camacho Torres, Marc
Camacho Torres, Marina de Mingo Muñoz i Andreu
Benedi Almenara

El Club Patinatge
Artístic Sant Celoni, al Mundial
La Secció de Patinatge Artístic del Club Patí
Sant Celoni ja té el passaport pel Campionat
del Món. El cap de setmana 4 i 5 de maig al
campionat d’Europa celebrat a Mòdena (Itàlia)
van tornar a pujar al podi. Amb una actuació
que va transmetre sentiment i amb la seva habitual qualitat tècnica va aconseguir unes puntuacions molt altes de 9’7 i 9’8, aconseguint
el bronze.
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Èxit d’esportistes
sèniors celonins
a Croàcia
Tenistes del Club Tennis Montnegre i del
Club Tennis Llafranc van participar del 22 al
27 d’abril al segon Iberostar Croatian Senior
Open de tennis a Cavtat, Dubrovnik. Els esportistes celonins Ramon Anfruns, Joan Arenas i
Roser Renau van aconseguir arribar a les semifinals en la seva categoria. Ramon Anfruns
i Isidre Tenas, es varen proclamar campions
en la categoria Dobles masculí + 60. Maria
Danés i Núria Viñeta, també van assolir la semifinal a la categoría doble femení + 55, igual
que Joan Arenas i Roser Renau a la categoría
doble mixte + 55.

Cultura
Les festes de Sant Jordi en imatges

L’Agromercat “Mostra de Productes del territori”,
va aconseguir atreure un gran nombre de gent
divendres i dissabte 19 i 20 d’abril a la plaça de
la Vila. Els visitants van poder conèixer una gran
oferta de productes agroalimentaris de qualitat,
produïts o transformats majoritàriament al nostre
territori.

Èxit de participació a la trobada de Colles Geganteres
d’Escoles de Sant Celoni dissabte 20 d’abril. Un munt
d’infants i famílies van seguir la cercavila que va
acabar a l’escola Pallerola, amb un berenar, tallers
i animació, tot organitzat per l’AMPA de l’escola
Pallerola que ha passat el relleu per l’any vinent a
l’AMPA del Cor de Maria.

La Sala Bernat Martorell es va omplir el 21
d’abril a la presentació del llibre de l’Orquestra
Paleros de Sant Celoni escrit per Rafael Jiménez i
editat per l’Ajuntament. L’estudi posa en relleu
la importància que va tenir l’orquestra Paleros,
anterior a La Lira, que va estar activa a cavall dels
segles XIX i XX.

Paca Rodrigo i Àngel Distéfano, van omplir l’ermita
de Sant Llorenç de Vilardell de grans i petits durant
una hora de concert de música nova o folklore
imaginari, tal com la mateixa artista identifica el
seu estil musical. A la part final del concerts, amics i
espontanis van pujar a l’escenari per compartir una
peça improvisada.

Una setantena de persones, entre infants, joves i
adults, van participar a les activitats de la primera
Revetlla de Sant Jordi que organitzava la Biblioteca
l’Escorxador. L’activitat amb més seguidor va ser
el taller infantil on mares, pares i infants van poder
crear figures de Sant Jordi amb plastilina.

La plaça de la Vila va bullir tot el dia durant la diada
de Sant Jordi. Com és tradició, petits i grans es van
aturar a les parades de llibres i roses, i a la tarda,
sardanes. El carrer Major de Dalt es va afegir a la
festa amb un Mercat de Sant Jordi amb parades i
recital poètic.

Per commemorar el centenari del naixement de
Salvador Espriu, els alumnes de l’Escola d’adults i
l’Oficina de Català van participar a Sax Sala en la
lectura dels poemes més representatius de l’autor
i d’un fragment d’Antígona. També es va projectar
una part del programa El meu avi: Salvador Espriu,
el temps de les paraules.

Davant la previsió de pluja, la Cloenda del curset
de sardanes a les escoles de divendres 26 d’abril
es va traslladar al Pavelló Municipal d’Esports. 250
alumnes de les escoles del municipi van ballar 3
sardanes, un rongle i una sardana final en dues
rotllanes acompanyats per la cobla La Principal de
Terrassa.

Una reproducció del Sant Jordi de Bernat Martorell
ja presideix la sala de Can Ramis dedicada al
pintor gòtic celoní. Una conferència sobre Bernat
Martorell per part del professor Joan Molina va
precedir l’acte organitzat per Òmnium Cultural
Baix Montseny amb l’objectiu de promoure el
coneixement d’aquest destacat pintor.

Sant Celoni dinamitza tots els caps
de setmana de maig i juny
L’Ajuntament ha presentat per segon any una
proposta per omplir d’activitat tots els dissabtes a la tarda dels mesos de maig i juny amb la
voluntat de revitalitzar la vida al carrer, dinamitzar Sant Celoni a nivell cultural, social i
també a nivell econòmic. La Mostra d’Entitats
s’ha repartit en 5 dissabtes a la tarda (els dos
primers s’han fet el 4 i 11 de maig, i els altres
tres es faran l’1, 15 i 22 de juny) a la plaça de
la Vila amb xocolatades, tallers, inflables, tallers
de dansa, gegants i jocs organitzats per les diferents entitats. Dissabte, 18 de maig ha tingut
lloc, II Festival de Poesia de Sant Celoni, que
enguany s’ha repartit enter diferents espais:
La Clau, Can Ramis, el Celler i al Claustre de
l’Hospital Vell. Poetes d’arreu dels Països Cata-

lans van fer gaudir amb les seves paraules a un
públic nombrós i divers. Dissabte 25 de maig
la Fira d’en Loni per a Infants i Joves va aplegar
més de 60 expositors i més de 70 activitats.

- I divendres, 28 de juny, al vespre, Tastets d’Estiu,
a la plaça de la Vila

Repassem les properes activitats programades:

- Dissabte, 1 de juny, Mostra d’Entitats, de 6 de la
tarda a 9 del vespre, a la plaça de la Vila
- La tarda de dissabte, 8 de juny, Arrelcat, organitzat per
la Colla Bastonera Quico Sabaté, a la plaça de la Vila
- Diumenge, 9 de juny, al vespre, al Parc de la Rectoria
Vella, 5è Festival de les Veus, organitzat per Intuït,
Centre de la Veu
- Dissabtes, 15 i 22 de juny, dues tardes més de
Mostra d’Entitats a la plaça de la Vila

II Festival de Poesia
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Espai
Obert
En portada
Espai
públic
Sant Celoni
s’apunta a la jornada
Fem Dissabte el
proper 8 de juny
Dissabte 8 de juny, l’Associació Hàbitats en col·
laboració amb l’Ajuntament, l’Agrupament escolta EROL i el CESC organitzen Fem dissabte,
una passejada per la vora del riu on, a més de
conèixer la natura que ens envolta, s’aprofita
per recollir la brossa trobada al pas.

Inscripcions obertes
a la Quarta Fira de
Música Sound Celoni
prevista pel 13
de juliol

L’activitat està oberta a tothom. Només cal
inscriure’s a info@associaciohabitats.cat o
al telèfon 93 421 32 16. És recomanable
portar roba i calçat còmode i preferiblement
impermeable, així com guants de protecció i
aigua per beure.
Data: dissabte, 8 de juny
Punt de trobada: Pont del Pallerola
Hora: 9.30 h
Durada aproximada de l’activitat: 2,5 hores

Alumnes del Cor de
Maria guanyen un
concurs de l’ONCE i un
altre de Mans Unides
Un treball realitzat pels alumnes de 4t d’ESO
del Col·legi Cor de Maria -Júlia Dubois, Jaume
Masnou, Laia Illa, Marçal Puchol i Arnau Illaha estat guanyador de la fase provincial i
autonòmica del concurs escolar de l’ONCE “La
cápsula del tiempo”.
Es tracta d’un vídeo que havia de reflectir
algun aspecte a millorar perquè les persones
amb discapacitat puguin gaudir en plenitud i
sense cap mena de barreres.
El treball guanyador, titulat “2063”, narra la
història de George, un noi cec que viu en una
casa domòtica totalment adaptada a les seves
necessitats. El 23 de maig recolliran el premi
a la seu de l’ONCE a Barcelona. També durant
aquestes dates se sabrà qui és el guanyador a
nivell estatal. Felicitats!!!
Des d’aquest enllaç podeu veure el treball
premiat: http://youtu.be/NvoE4-dPipw

D’altra banda, l’alumna Mercè Martí, ha
guanyat el segon premi del Concurs de
redaccions solidàries que organitza cada any
Mans Unides en la categoria de 12 a 13 anys.
La redacció premiada es titula “La mare estima
als seus fills”.
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Una alumna de l’Institut Escola la Tordera
segona al concurs
Fem Mates
Una alumna de primer d’ESO de l’Institut Escola
la Tordera, Vinyet Costa, ha quedat segona
a la prova de grup a la final del concurs Fem
Mates que organitza la Federació d’Entitats
per a l’Ensenyament de les Matemàtiques
a Catalunya. La final va tenir lloc dissabte
11 de maig a l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Manresa.
Es tracta d’una activitat organitzada anualment
per la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament
de les Matemàtiques a Catalunya amb el
suport del Departament d’Educació i que va
dirigida a tots els alumnes de sisè de Primària
i primer i segon d’ESO dels centres escolars de
Catalunya.

La quarta edició de la Fira de música al carrer
organitzada per l’entitat Sound Celoni amb la
col·laboració de l’Ajuntament prevista pel dissabte 13 de juliol obre el període d’inscripcions. De l’1 de maig al 30 de juny tots els grups
de música que ho desitgin es poden apuntar
al Centre Municipal d’Expressió (de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda) o omplint un formulari
que trobaran al web www.soundceloni.com.
A la Sound Celoni hi ha lloc per tot tipus de
música i sense límit d’edats. Si bé es donarà
preferència als grups amateurs locals i del Baix
Montseny, també s’hi poden inscriure grups
d’altres municipis. La fira es posarà en marxa
a les 5 de la tarda de dissabte 13 de juliol a la
zona de vianants del centre de Sant Celoni. Els
participants es distribuiran en diferents espais
i horari per tal de no interferir en cap moment
amb altres actuacions.
Més informació: www.soundceloni.com

De fet, el 13 d’abril, a Rubí, Arnau Miró de 6è de
l’Institut Escola la Tordera va guanyar la prova
de la gimcana matemàtica, que havia de passar
al costat de companys d’altres escoles i Vinyet
Costa de 1r d’ESO va ser seleccionada, amb 4
altres participants d’altres Instituts, per anar a
la final que es va disputar el cap de setmana
passat.

Partits polítics
Sant Celoni gravarà
els pisos buits
d’entitats financeres
Com a govern municipal no ens resignem, no ens volem quedar de
braços creuats, i estem disposats a
buscar noves fórmules que ens permetin fer front a les
situacions tant injustes que aquesta crisi està causant en
moltes persones.
Dintre de les nostres competències mirem de buscar solucions i establim prioritats i un bon exemple és la política d’habitatge, amb una nova gestió que, en només dos
anys, ens ha permès donar un gran salt qualitatiu des del
diàleg i el consens.
Volem treballar amb les famílies que no poden fer front al
pagament dels préstecs hipotecaris per evitar la pèrdua

Què està passant a
Catalunya?
El divendres 10 de maig la
consellera de Benestar i Família de
la Generalitat de Catalunya, Neus
Munté, explicava a la sala Bernat
Martorell de Sant Celoni Què està passant amb Catalunya.
Davant d’un centenar llarg de persones va fer una exposició
detallada i sincera tant del diagnòstic com de la proposta que
Convergència i Unió fa al país davant els grans reptes actuals
i, posteriorment, es va generar un interessant debat amb totes
les persones assistents.
El diagnòstic passa principalment per tres vectors: En primer
lloc, la crisi estructural que afecta tot l’àmbit estatal. En segon
lloc, l’herència del Tripartit, que l’any 2003 van rebre un
dèficit acumulat de la Generalitat (diners gastats sense estar

El PSC i la síndrome de Sant Pau
El darrer butlletí del PSC de
Sant Celoni enumera un seguit d’actuacions en matèria d’habitatge. Si bé ens en
congratulem, no ens deixa de sorprendre. En aquest
sentit, durant tots els anys que han governat a l’Estat
(González i Zapatero) i han tingut majoria al Congrés
dels Diputats no han fet res per canviar la Llei hiptecària i la Llei d’enjudiciament civil. Tampoc podem obviar
que van contribuir a augmentar la bombolla immobiliària que ens ha portat a l’actual crisi. Alhora que van
impedir l’entrada de la ILP sobre la dació en pagament.
Però encara tenim més dades sobre aquesta esquizofrènia política pel PSOE. El març del 2012 el Congrés
dels Diputats va rebutjar -amb els vots de PP, FAC i UPNla proposta de l’Esquerra Plural d’obligar les entitats
financeres a acceptar la dació en pagament com

de la residència habitual. Per això hem apostat per la
mediació entre la família i l’entitat financera per intentar
trobar l’estratègia més vàlida per fer front al deute i al
desnonament (nou servei Ofideute).

Aquests són els fruits d’una feina de fons, amb la implicació
de tots i totes, des del consens, que estem portant a terme des de l’Ajuntament, i amb la col·laboració de diferents
grups municipals. Tots i totes som important.

No creiem just que s’hagi d’abonat una taxa per un immoble que s’ha hagut de tornar al banc. Per això hem aprovat
la suspensió cautelar del cobrament de l’impost de la
plusvàlua en casos de dació en pagament, i amb efectes retroactius, incorporant les inquietuds de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Baix Montseny.

Seguirem treballant, com ho estem fent, per poder anunciar en breu noves mesures, com ara el lloguer segur o
l’adquisició d’habitatges desocupats per donar-los un
ús social.

Hem estat el tercer municipi de Catalunya en signar un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Procuradors.
I, per consens, podem anunciar que hem dotat l’Ajuntament de les eines per gravar els pisos buits propietat de
les entitats financeres, per incentivar la seva incorporació
al mercat de lloguer social.

Aquest és el model de poble que volem, i pel qual estem
treballant.
En habitatge, marquem el pas!
Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

pressupostats) de 761M euros i l’any 2010 el van tornar a
8.911M euros, amb un munt de factures no consignades a cap
pressupost compromeses en plurianualitats fins l’any 2107.
Així mateix, l’any 2012 vam pagar diàriament 6M euros
d’interessos del deute, que significa que si fos un departament
de la Generalitat, seria el tercer en pressupost, després de Salut
i Ensenyament i abans de Benestar. I, en tercer lloc, l’espoli
injust al que estem sotmesos per part de l’Estat: cada any, més
de 16.000M euros se’n van i no tornen, xifra gens despreciable
si la contrastem amb el pressupost de la Generalitat que al
2012 va ser de 29.727M euros (inclosos tots els departaments,
inversions, personal...). Per tant, sense aquest espoli tindríem
més d’un 50% més de pressupost i òbviament no caldria fer
aquests ajustos tant dolorosos. A més, els impagaments de
l’Estat a Catalunya superen els 8.000M euros (5.230 fan
referència, per exemple, a la famosa disposició addicional 3a
de l’Estatut -inversions compromeses i no executades- i 900
als impagaments per la Llei de la dependència). I, en un tercer

ordre de greuges, les retallades injustes del govern de l’Estat
que, entre altres, han reduït les partides de serveis socials
fins a un 92% deixant, per exemple, a 0 la del suport a
persones amb discapacitat.

a fórmula perquè els ciutadans puguin saldar els
deutes hipotecaris, així com augmentar el límit
dels ingressos inembargables i limitar els interessos de demora en cas d’impagament. Galdós fou el
posicionament del PSOE i del grup liderat per Josep A.
Duran i Lleida, que es van abstenir davant aquesta iniciativa.

de desnonament, dació en pagament de l’habitatge
habitual i en la pèrdua de l’habitatge dins execucions
hipotecàries sense desnonament. Cal dir que això s’assolí gràcies a la pressió i la feina de les companyes i
companys de la PAH Baix Montseny.

A Sant Celoni, però, el grup municipal del PSC s’hà
compromès a tirar endavant un seguit de mesures per potenciar l’accés a l’habitatge. Ara bé, resulta còmic que es
vulguin posar galons i marcar el pas quan diverses de les
iniciatives plantejades s’han assumit a causa de la pressió
de diferents col·lectius, entre ells la CUP.

Davant d’aquest panorama, el Govern català ja ha dit
que no aprovarà un pressupost que perjudiqui més als
catalans i ha encetat el camí inequívoc cap a l’estat propi.
Aquest camí ha deixat de ser una opció per ser una obligació.
És cosa de tots, -dels que hi hem nascut, dels que s’hi han anat
incorporant, parlem el que parlem, pensem el que pensemllegar un futur just i pròsper al nostre país i a la nostra gent.
Són moments durs per molts de nosaltres, però a Catalunya
tenim l’únic projecte esperançador que hi ha actualment
a tot Europa. Fem-ho possible.
Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni
santceloni@ciu.info

Celebrem, com ja li succeí a Sant Pau, aquesta caiguda
del cavall i nou despertar del PSC en matèria d’habitatge. Ara bé, fins i tot Sant Pau va reconèixer que la seva
conversió obeïa a la feina feta per altres. En aquest cas,
és ben clar que en matèria d’habitatge els moviments
socials actius al carrer són els que, de debò, marquen el
pas. Com es deia en temps de Sant Pau, al Cèsar el que
és del Cèsar.

En són exemples el gravamen sobre l’IBI dels pisos desocupats, que parteix d’una moció impulsada per la CUP
el 2008, i l’aprovació de la suspensió cautelar de l’impost de la plusvàlua, i amb efecte retroactiu, en casos

CUP Sant Celoni
www.santceloni.cup.cat
www.facebook.com/infocup

La Reforma Laboral
i l’article 41

catalanes porten un seguit d’expedients laborals i
reducció de plantilla continuada.

Algú té encara dubtes que la reforma laboral és totalment ineficaç? Des de la seva aparició els
aturats se han incrementat fins
als 6.000.000 de persones, s’ha
incrementat fins al 19% la economia submergida,
l’atur juvenil a pujat fins al 52%,la indemnització per
acomiadament ha baixat a 26 dies, el consum baixa i
la economia també... tot això incrementa la por de la
societat per si encara el que vindrà serà pitjor. Aquesta
incertesa genera por a la ciutadania i temor pel futur
que son els millor ingredients per aplicar la reforma
laboral sense gaire resistència dels treballadors.

Una empresa pot aplicar l’article 41 de la reforma laboral per modificació substancial de les condicions de
treball i proposar aplicar una reducció del sou, un
canvi de ubicació de lloc de treball o canvis de torn per
causes econòmiques o de producció, llavors la empresa entra en una negociació col·lectiva.

eixen el sou o altres condicions i si et defenses té un
cost de 600 euros per anar a judici. Si tornem a la por,
a la incertesa social i econòmica, a que potser a casa
teva no més treballa una persona, quants treballadors
de l’empresa denunciaran aquest abús de poder? Un
20%... un 30%..., l’empresa ha guanyat aplicant les
condicions, així de net i polit. I els que denuncien mal
mirats quan el que fan és defensar els seus drets.

Els comitès d’empresa tenen treball extra des que el
Senyor Rajoy va imposà la reforma laboral. Les PIMES

Però la subtilesa pot ser tal que et fa pensar on pot
estar el límit. Si les condicions modificades en realitat
superen la llei ( la qual cosa està succeint actualment)
solament es podran aplicar aquestes modificacions si
el treballador firma voluntàriament. De tota manera si
l’empresa aplica les noves condicions, l’opció del treballador és denunciar i això suposa 600 euros de despesa pel treballador. Hi ha alguna cosa més maquiavèl·
lica? “Sin comerlo ni beberlo” et trobes que et redu-

Fins a on arribarà aquesta persecució als treballadors?.
Aquesta és la realitat, els treballadors per conte de tercers, els que estem retratats a hisenda i a la seguretat
social, som els que tenim que mantenir un sistema que
cau per la mala gestió.
ICV.Sant Celoni-La Batllòria.
icvsantceloni@ymail.com
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Exposicions

RECTORIA VELLA
8 juny - 21 juliol
Inauguració: dissabte 8 de juny
a les 7 de la tarda
Sensacions i camins
Pintures de Miquel Molinero

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

Horari:
Divendres de 5 a 8 del vespre
Dissabtes de 10 a 2 del migdia i
de 5 a 8 del vespre
Diumenges de 10 a 2 del migdia

ds

juny

Taxi
guàrdia

Taxi
retén

3-9

L7

L5

10 - 16

L1

L6

17 - 23

L2

L7

L3

Concert “a l’olivera”
A les 19 h
A la Sala Petita de l’Ateneu
Homes! De Rebrot Teatre
Programació A l’Ateneu
A les 22 h
A la Sala Gran de l’Ateneu
Preu: 6 €

Diumenge, 9 de juny
Caminada per la Costa Brava
amb el CESC
Cal inscripció prèvia
5è Festival de les Veus
Al vespre
Al Parc de la Rectoria Vella
Organitza: Intuït, Centre de la Veu

5a Ruta Quico Sabaté
El darrer viatge de Quico Sabaté
(Costoja- Sant Celoni)
Organitza: Casal Independentista i Popular
Quico Sabaté

Dimarts, 11 de juny
5a mostra de Teatre
A les 19 h
Al Centre Municipal d’Expressió

Diumenge, 2 de juny

Sortida amb el CESC
a circular per la Nou de Berguedà
Cal inscripció prèvia
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Divendres, 14 de juny
El poder feudal, els seus agents i el territori
Tast de llibres
A les 20 h
A la Biblioteca l’Escorxador

Homenatge a la gent gran de la Batllòria
Dinar de germanor i ball
A les 14 h
Al menjador de l’Escola Montnegre
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SANCHO - 93 867 01 67
1 2 3
VIGAS-CARDONA - 93 867 06 48

dg

e

dv

Arrelcat
A la plaça de la Vila
Organitza: Colla Bastonera Quico Sabaté

Farmàciesdeguàrdia2013
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Sortida amb el CESC
al riu subterrani de Labouiche
Cal inscripció prèvia

Festa solidària amb la Discapacitat.
Trencant barreres
A les 19 h a la plaça de la Vila
A les 21.30 h a la Sala Gran de l’Ateneu
Organitza: Associació Socio-cultural Accessible
Preu: 6 €

TAXI

ds

dv

Fem Dissabte.
Passejada i neteja del riu
De 9.30 h a 12 h
Des del Pont del Pallerola
Inscripcions: info@associaciohabitats.cat
Organitza: Associació Hàbitats en col·laboració
amb l’Ajuntament, l’Agrupament escolta EROL
i el CESC

Mostra d’Entitats
De 18 a 21 h
A la plaça de la Vila

SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h

dv

e

Taller musical per a infants nascuts el 2010 i
els seus pares a càrrec Mercè Tarragó
A les 17.30 h
A la Biblioteca l’Escorxador
Cal inscripció prèvia

Recapte d’aliments
Ajuda a les famílies de Sant Celoni
amb dificultats
De 10 a les 21 h
Als supermercats de Sant Celoni
Organitza: Càritas, Creu Roja,
Confiança solidària

Paisatges Catalans. La llum
Aquarel·les de Julio Trigo Campoy

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
màciesdeguàrdia2013
25 26 27 28

dv

Divendres, 21 de juny

Dia de les papallones.
Passejada des de la Rectoria Vella cap
a Maribaus tot tornant per la font del Sagristà
De 10.30 a 13 h
De del Parc de la Rectoria Vella
Inscripcions: territori@santceloni.cat

Jornada Divulgació, ciència i món forestal
De 9.30 a 14.30 h
A la Sala Bernat Martorell de Can Ramis
Inscripcions:
www.santceloni.cat/jornadamonforestal

14 juny - 14 juliol

4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

dv

Dissabte, 8 de juny

Recapte d’aliments
Ajuda a les famílies de Sant Celoni
amb dificultats
D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Als supermercats de Sant Celoni
Organitza: Càritas, Creu Roja,
Confiança solidària

Dissabte, 1 de juny

OFICINA DE TURISME
DE SANT CELONI

24 - 30

Divendres, 31 de maig

Nyamm, a càrrec de Lídia Clua
Petita hora del conte
A les 17.30 h
A la Biblioteca l’Escorxador

Visita comentada:
A càrrec de Miquel Molinero
Dissabte, 29 de juny a les 6 de la tarda

er

dv

AGENDA
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Ball a l’Ateneu
A lesMarç
18 h
A la Sala Gran de l’Ateneu
dmOrganitza:
dc djCasaldvd’avis
dsl’Esplai
dg
Preu: Socis: 4 €. No Socis: 5 €

1 2 3
5Dilluns,
6 7 3 de
8 juny
9 10
5a mostra de Teatre
12 A13
14 h15 16 17
les 18.15
Al Centre Municipal d’Expressió
19 20 21 22 23 24
26Dimarts,
27 28 429de30
31
juny

dl

dm dc

1 2 3 4 5 6 7
de juny
8 9 10 Dissabte,
11 12 131514
Visita a les Drassanes i Museu Marítim
15 16 17 Sortida
18 Cultural
19 20 21
Cal inscripció prèvia
22 23 24 25 26 27 28
Canoes pel riu Gorges du Tarn amb el CESC
29 30
Cal inscripció prèvia

5a mostra de Teatre
A les 19
h
Abril
Al Centre Municipal d’Expressió

dm dc

dj

dv

ds

Costura i reciclatge
Taller per a adults
A les 10 del matí
Agost
A la Biblioteca l’Escorxador

dg

El mar Juliol
dels traïdors,
2 Jordi
3 Tomàs
4 5 6 7
dmde
dc
dj dv ds dg
Tast de llibres
9 10 11 12 13 14
2 A les3 20 h4 5 6 7
la Biblioteca
l’Escorxador
16 A 17
18 19
20 21

9 10 11 12 13 14
23 24 25 26 27 28
16Dijous,
17 186 de
19 juny
20 21
30
Concert:
Mandanga
23 A24
25 26 27 28
les 20 h
El Celler
30 A31

Organitza: El Celler i Mandanga
Preu: Gratuït
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dm dc
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dg

A les 22 h
Al pati de Can Ramis

Dimarts, 18 de juny
Desembre
5a mostra dels alumnes

dm dc dedjl’Escola
dv dedsTeatre
dg

A les 19.45 h
1
A la sala petita de l’Ateneu

3 4 5 6 7 8
10 11 Dijous,
12 13 20
14 de
15juny
en família,
17 18 Dansem
19 20
21 22
danses amb nens i pares
A les 27
17 h 28 29
24 25 26
A la plaça de la Vila
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
31
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Organitza:
La Clau
tots els panys
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Mostra d’Entitats
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“a l’olivera”
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la Coral Briançó
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Contes nets,
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9
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21Batllorienca
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16
la Unió
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23
Concert d’estiu a la Clau
Amb els Sulfitos
30
A Desembre
les 20 h
A la Clau

Concert d’estiu a la Clau
Amb Bulma
Abril
A les 22 h
A la Clau
dj dv La ds
Organitza:
Clau dg
que obri tots els panys

Tastets musicals amb grups locals
A les 20 h
A la Biblioteca l’Escorxador

2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
Edició, redacció i disseny: Ajuntament de Sant Celoni - Impressió: Litografia Rosés - Dipòsit legal: B-5131-05
30a www.santceloni.cat
31
Per a més informació pots conectar-te

Pòdium 2013
Lliurament de premis a esportistes locals
A les 18.30 h
Als jardins de la Rectoria Vella
Món local postpetroli
Xerrada tertúlia amb Toni Martínez
A les 19 h
A la Biblioteca l’Escorxador
Concert d’estiu a la Clau
Amb Mandanga
A les 20 h
A la Clau
Organitza: La Clau que obri tots els panys

Dissabte, 22 de juny
Mostra d’entitats 2013
Parades amb els productes i
serveis de les entitats celonines
De les 18 a les 21 h
A la plaça de la Vila
Concert de joves músics A l’olivera
A les 19 h
A la Sala Petita de l’Ateneu

Diumenge, 23 de juny
Sardanes, arribada de la flama del Canigó
A les 19 h a la plaça de la Vila
Organitza: Agrupament Escola Erol i Òmnium
Cultural

Revetlla de Sant Joan a Sant Celoni
Sopar a l’Ateneu
A les 21 h
Preu: 10 € socis; 12 € no socis
Venda de tiquets: a l’Esplai
Ball amb Frigoler Grup
A les 23 h
A la Sala Gran de l’Ateneu
Entrada gratuïta
Organitza: Associació de Gent Gran de l’Esplai
i Ajuntament de Sant Celoni
Sopar i revetlla popular a la Batllòria
A les 21 h
Al carrer de les Escoles, davant la pedra de
la Pau de la Batllòria

Dijous, 27 de juny
Tastets musicals amb grups locals
A les 20 h
A la Biblioteca l’Escorxador

Divendres, 28 de juny
Taller musical per a infants nascuts el 2010 i
els seus pares a càrrec Mercè Tarragó
A les 5 de la tarda
A la Unió Batllorienca
Petita hora del conte a càrrec d’Olga Cercós
Per infants d’1 a 3 anys
A les 17.30 h i a les 18.15 h
A la Biblioteca l’Escorxador
Cal inscripció prèvia
Concert d’estiu a la Clau
Amb Le PimPamPum
A les 20 h
A la Clau
Organitza: La Clau que obri tots els panys
Tastets d’estiu
7a Mostra de Cuina del Baix Montseny
Tastets d’Estiu
A les 9 del vespre
A la plaça de la Vila

Dissabte, 29 de juny
Concert de joves músics A l’olivera
A les 7 de la tarda
A la Sala Petita de l’Ateneu

AGENDA ACTUALITZADA A
www.santceloni.cat/agenda

