75

Inclou
nou CLIP!
Oferta de formació
permanent
Setembre - desembre
2013

L’informatiu

Butlletí municipal - juliol i agost 2013

Excel·lència educativa
per a tothom,
una realitat possible

SUMARI

Formació
CLIP - Oferta de Formació Permanent
Habitatge
Cultura
Comunitat
Territori
Esports
Espai obert
Grups municipals
Agenda

3
7
9
11
13
14
16
18
19
20

Joan Castaño

Alcalde
L’inici de la calor, ens recorda que acabem el curs escolar i ara toca el
merescut descans. Després de tot un curs d’estudi i esforç, també toca
fer balanç dels resultats obtinguts i plantejar els nous reptes que entomarem passat l’estiu.
Fent balanç del que ha estat el curs a les escoles de Sant Celoni, constatem que malgrat els obstacles i dificultats dels temps que vivim, ha estat
un curs ple d’il·lusió, treball i èxits individuals i col·lectius dels nostres
infants i joves i dels nostres centres educatius.

També us podeu descarregar l’Informatiu a
www.santceloni.cat de forma fàcil i ràpida.
Al web municipal també hi trobareu
tots el butlletins editats.

Per això, vull aprofitar aquestes línies per retre homenatge al treball ben
fet de tota la comunitat educativa.
- Felicitats joves amb els vostres resultats a la selectivitat, ens heu demostrat que teniu la capacitat i el talent necessaris per esdevenir, en
un futur no tan llunyà, professionals que portin el nostre país cap a
l’excel·lència!
- Felicitats mestres, el vostre talent i la vostra innovació educativa són
reconegudes per universitats de prestigi de l’Estat espanyol!
- Felicitats voluntaris i voluntàries, ens ensenyeu, cada dia, que la solidaritat i la justícia social són valors essencials!

www.facebook.com/ajsantceloni

- Felicitats famílies, l’estima i el valor que doneu a l’educació dels vostres
fills, és la clau de l’èxit!
Celonins i celonines, no vull acabar aquestes línies, sense felicitar-vos a
tots i totes per aquest èxit col·lectiu de la nostra comunitat. Estic segur
que tots i cadascú de vosaltres heu aportat el vostre talent per aconseguir-ho des del treball que feu com a pares i mares, avis i àvies, veïns,
empresaris, botiguers, voluntaris i educadors i educadores. Aquest èxit
també és vostre, felicitats!

@ajsantceloni

Tota la informació del municipi a:
www.santceloni.cat

Telèfons d’interès
Atenció a la Ciutadania

Residus

Oficina d’Atenció Ciutadana
de Sant Celoni
93 864 12 00

Deixalleria Comarcal
de Sant Celoni
93 744 00 85

Oficina d’Atenció Ciutadana
de la Batllòria
93 847 01 59

Àrea de Territori
93 864 12 16
		
Educació

Sax Sala
Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny
93 867 41 75

Tanatori
93 867 48 87

Oficina Municipal
d’Escolarització
93 864 12 13

Centre Municipal d’Expressió
93 867 40 89

Bus urbà
902 130 014

Centre Cívic Les Casetes
93 847 01 59

Barcelona Bus
902 130 014

Oficina local de Català
93 864 12 13

Hispano Hilarienca
972 24 50 12

Habitatge

RENFE
902 24 02 02

Oficina Local d’Habitatge
93 864 12 15

Taxi
93 867 08 47

Jutjat de Pau
93 867 07 25

Treball

Reclamacions,
suggeriments
i incidències
93 864 12 19
Arxiu Municipal
la Tèrmica
93 867 11 25
		
Benestar Social
Serveis Socials
93 864 12 12

Emergències
Policia Local
93 864 12 17
092 (des de Sant Celoni)

Servei a la dona
93 867 51 94

Mossos d’Esquadra
93 867 45 85
112

Biblioteques

Emergències sanitàries
112

Biblioteca l’Escorxador
93 867 33 13
Biblioteca la Batllòria
93 847 21 19
Atenció al consum
OMIC
93 864 12 12
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Escola bressol municipal
93 867 38 87

Bombers urgències
112

Centre Municipal d’Esports Sot
de les Granotes
93 848 69 13
Formació permanent

Ràdio Municipal
93 864 12 21
Salut

Avaries aigua (SOREA)
900 30 40 70

Hospital de Sant Celoni
93 867 03 17

Esports

CAP
93 867 41 51

Camp Municipal d’Esports
93 867 05 67

Consultori de la Batllòria
93 847 10 32

Consum i conductes de risc
93 864 12 12
Atenció a la dependència
93 864 12 12

Transport

Servei Municipal d’Ocupació
93 867 41 75
Tributs
Oficina de Gestió Tributària
93 867 45 41
Urbanisme
Àrea de Territori
93 864 12 15

Formació
El 12 % dels alumnes de l’Institut
Baix Montseny aconsegueixen
l’excel·lent a selectivitat
Dels 50 alumnes de l’Institut Baix Montseny que s’han presentat a la selectivitat, el 12% ha obtingut una qualificació d’excel·lència i 2 d’ells han rebut
una carta de distinció de la Generalitat de Catalunya per haver superat la prova amb una mitjana a les assignatures comunes superior al 9 sobre 10.

Mitjana de la part comuna
de selectivitat

Mitjana de l’expedient i la
part comuna i específica de
selectivitat

Òscar Mañas

9.30 sobre 10

13.45 sobre 14

Àlex Alonso

9.30 sobre 10

12.80 sobre 14

Òscar Mañas

Àlex Alonso

Joaquim Motger

Agustín Rugiero

Eloi Gómez

Clara Garcia

També han obtingut un expedient qualificat d’excel·lència educativa per la
Generalitat de Catalunya els següents alumnes de l’Institut:
Mitjana de la part
comuna de selectivitat

Mitjana de l’expedient i
la part comuna i específica
de selectivitat

Joaquim Motger

8.70 sobre 10

12.93 sobre 14

Agustín Rugiero

8.85 sobre 10

12.64 sobre 14

Eloi Gómez

8.60 sobre 10

10.10 sobre 14

Clara Garcia

8.20 sobre 10

11.314 sobre 14

A Sant Celoni hem demostrat que l’excel·lència educativa és possible en una realitat social a les aules cada cop més diversa i hem demostrat que
aquesta diversitat la podem convertir en una oportunitat per potenciar els talents de cadascun dels nostres infants i joves.
Aquest èxit no ha estat per casualitat, és el fruit d’anys de treball de tota la comunitat educativa de Sant Celoni: directors, mestres, pares i mares,
entitats del municipi, societat civil i institucions, per consensuar i establir les metes comunes que garanteixin l’excel·lència educativa per a tots els
celonins i celonines. I ara recollim els fruits d’aquest esforç col·lectiu i no només a l’Institut, la resta de centres també en són un exemple:
- L’escola Soler de Vilardell, pionera en implantar globalment al centre la metodologia educativa de l’aprenentatge cooperatiu, és convidada
a presentar les bones pràctiques educatives a
l’Escola Universitària de Magisteri de Donosti.

ne rep el repte d’aplicar les seves habilitats
de programació i resolució de problemes per
aconseguir que el seu robot resolgui problemes
d’enginyeria reals relacionats amb l’energia renovable.

- El col·legi La Salle innova amb la implantació
de l’aprenentatge servei, una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i
de servei a la comunitat en un sol projecte ben
articulat en el que els alumnes es formen tot
treballant sobre necessitats reals de l’entorn
amb l’objectiu de millorar-lo. Aquesta proposta
educativa fa que l’aprenentatge esdevingui útil
i millori la nostra comunitat.

- L’escola L’Avet Roig guanya el projecte Ajuntament Jove 2013 amb el projecte del menjador
social. En el seu projecte els joves analitzen la realitat social del municpi i plantegen la necessitat
de crear un menjador social per ajudar a famílies amb Graus problemas econòmics a satisfer
les seves necessitats bàsiques i crear sinèrgies
per tal de garantir-ne la seva normalització.

- L’escola Josep Pallerola i Roca aposta pel foment del llenguatge matemàtic, a través del
projecte de robòtica LEGO, ciutat ecològica.
Aquest projecte permet que els infants aprenguin a utilitzar el llenguatge matemàtic en un
context d’aprenentatge significatiu. L’alum-

- L’escola Montnegre de La Batllòria treballa
l’educació emocional com a eina per afavorir
el desenvolupament integral de l’alumnat. 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 a expressar i compartir les emocions, a regular-les

i gestionar-les positivament, a sentir-se estimat
i valorat, a tenir habilitats socials tals com el
diàleg, l’assertivitat, la cooperació, etc.
- El col·legi Cor de Maria aposta pel desenvolupament de la competència matemàtica com
a eina bàsica per promoure l’esperit científic
i tecnològic dels infants i joves a través dels
Tallers Pràctics. Aquests tallers consisteixen en
resoldre problemes reals a través del llenguatge matemàtic.
- L’institut escola La Tordera porta 3 anys treballant en el projecte 50 / 50 que ha obtingut el
Premi Europeu de l’Energia Sostenible 2013 en
la categoría d’aprenentatge. El projecte té com
a objectius estalviar energia i abordar la lluita
contra el canvi climàtic.
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Formació
L’Ajuntament triplica els
diners destinats a ajuts per
activitats d’estiu
Més de 800 nens i nenes del municipi
participen als casals d’estiu
L’Ajuntament de Sant Celoni ha triplicat els diners
destinats a ajuts per activitats d’estiu que enguany
suposen un import de 10.494,23 euros. D’aquesta
manera, s’aconsegueix acollir un 40% més d’infants becats a les activitats d’estiu.
L’Ajuntament ha treballat conjuntament
amb les comissions socials de les escoles del municipi perquè cap infant en
situació social desafavorida es quedi
sense participar als casals d’estiu
per dificultats econòmiques. Aquest
treball conjunt ha permès de 67

infants puguin gaudir d’una beca per participar
als casals amb l’objectiu de garantir la igualtat
d’oportunitats i la cohesió social.
Prop de 800 nens i nenes d’edats compreses
entre 3 i 17 anys, un 15 % més que l’estiu passat, participen als casals d’estiu de Sant Celoni, organitzats per escoles, entitats esportives i
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Celoni. Aquests casals acollen participants des
de la darrera setmana de juny fins a la primera
setmana de setembre.

Èxit dels projectes de voluntariat
educatiu a Sant Celoni
Més de 30 voluntaris i voluntàries de Càritas Parroquial i Al Madaa
Horitzons han estat treballant amb més de 100 infants, durant aquest
curs, per millorar l’èxit escolar dels infants i promoure el coneixement de
la llengua àrab. A finals de juny es van fer els diferents actes de cloenda

Més de 60 infants han participat
als cursos d’àrab oferts per l’Associació Al Madaa Horitzons

40 infants han rebut acompanyament escolar amb voluntaris de Càritas
Des del curs 2011 – 2012, una quinzena de voluntaris i voluntàries de Càritas Parroquial duen
a terme l’acompanyament escolar a infants i joves en situació desafavorida. L’objectiu de l’activitat és oferir un espai que els infants puguin
fer els deures, adquirir hàbits d’organització i
d’estudi, reforçar continguts curriculars i, alhora, contribuir al desenvolupament personal.
En el projecte hi han participat un total de 40
alumnes que han estat escollits a través de les
comissions socials dels centres educatius i una
quinzena de voluntaris i voluntàries, entre ells
estudiants de batxillerat de l’Institut Baix Montseny. El resultat d’aquest projecte continua sent
excel·lent, ja que ha permès que infants i joves
amb dificultats socioeconòmiques tinguessin
un espai d’estudi, tutoritzat per voluntaris
professionals.
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Aquest curs 2012 – 2013, l’Associació Al Madaa
Horitzons ha iniciat classes d’aprenentatge de
la llengua àrab al col·legi La Salle amb l’objectiu
d’oferir a tots els infants que desitgin la possibilitat d’aprendre la llengua àrab com a recurs
de projecció personal i professional. Vuit voluntàries de l’associació Al Madaa Horitzons han
ensenyat l’àrab a més de 60 infants des de P5
fins a 6è de primària.
De cara al curs vinent, l’Associació Al Madaa
Horitzons preveu mantenir els 3 grups d’àrab al
Col·legi La Salle i crear-ne un de nou per a joves
de 1r i 2n d’ESO.

QUÈ HAIG DE FER SI
VULL SER VOLUNTARI O
VOLUNTÀRIA EDUCATIU?
Si disposes de temps lliure i vols
col·laborar en algun projecte de
voluntariat educatiu per al curs
2013 – 2014, pots contactar amb
la Rectoria Vella trucant al
93 864 12 13, o bé, enviant un
c/e a educacio@santceloni.cat

Menjador social
dels alumnes de
l’Avet Roig, treball
de recerca guanyador Ajuntament
Jove 2013
La Sala petita de l’Ateneu es va omplir el 27 de
juny per seguir en directe el ple municipal extraordinari que va escollir la creació d’un menjador social presentat per l’escola l’Avet Roig
com a treball de recerca guanyador del projecte Ajuntament Jove 2013 amb 8 vots dels
17 regidors del consistori. El projecte planteja
la necessitat de crear un menjador social per
“ajudar a famílies amb greus problemes econòmics de Sant Celoni a satisfer les seves
necessitats bàsiques i crear sinèrgies per tal
de garantir-ne la seva normalització.”
Els altres treballs de recerca de 4t d’ESO dedicats a temes o problemàtiques reals del municipi que van arribar a la final van ser: Sant
Celoni, porta a porta (Col·legi Cor de Maria)
amb 4 vots; Torneig d’esports per adolescents
a l’estiu (Institut Baix Montseny) amb 3 vots;
i Memòria històrica (Col·legi La Salle) amb 1
vot. El ple municipal va acordar traslladar a
l’àrea municipal corresponent el treball Menjador Social per tal que estudiï la seva execució i
en faci l’adaptació tècnica oportuna. Durant el
ple es va exposar l’estat d’execució del projecte guanyador de l’any passat La Ronda Tordera
Pertegàs, que avui ja és una realitat.
La regidora de Cultura i Educació, Júlia de la
Encarnación, va donar l’enhorabona a tots els
participants i els va encoratjar a esdevenir ciutadans i ciutadanes de ple dret compromesos
amb el seu municipi i amb la societat “vosaltres ens heu demostrat que teniu la capacitat i el talent necessaris per fer un Sant
Celoni millor”.

Compromís amb l’escola Soler de Vilardell i
la formació professional
L’Ajuntament ofereix a la Generalitat un milió i mig d’euros per construir els dos edificis
L’Ajuntament està disposat a aportar 1 milió i
mig d’euros per a la construcció de l’edifici de
l’escola Soler de Vilardell i un edifici de formació
professional per l’Institut Baix Montseny.
Segons va explicar l’alcalde, en una reunió
a principis de juny amb representants del
Departament “el pressupost global de
l’Ajuntament és de 17 milions d’euros, però
estem disposats a destinar-ne 1 milió i mig,
prop del 9 %, a finançar l’obra de construcció
de l’escola Soler de Vilardell i de l’edifici
de formació professional de l’Institut Baix
Montseny. L’educació és un tema prioritari
per l’equip de govern, ja que invertir en
educació és invertir en futur”. Els tècnics del
Departament d’Ensenyament han valorat l’obra
en 5.600.00 euros.
Durant la reunió, la regidora de Cultura, Júlia
de la Encarnación va exposar el treball que està
fent l’Ajuntament amb l’escola Sant Gervasi per

Activitat
del Centre
Municipal
d’Expressió
Participació al
“Temps de flors”
de Girona

tirar endavant, conjuntament amb el sector químic del Baix Montseny, formació ocupacional
i professional en l’àmbit de les operacions i
processos químic. De la Encarnación va manifestar la “necessitat d’iniciar el més aviat possible la construcció industrialitzada de l’edifici definitiu de l’escola Soler de Vilardell i la
necessitat d’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 l’oferta amb formació ocupacional de l’àmbit de la
processos químics i formació professional de
la família de la Química”.

redacció del projecte executiu dels dos edificis
a finals d’aquest any 2013.
Per a l’any 2014, Jordi Roig es va comprometre
a treballar per poder disposar de la consignació
pressupostària als pressupostos de la Generalitat que permetrà signar un conveni de col·
laboració entre les dues administracions per
tirar endavant l’execució de les obres.

El director general de Centres públics, Jordi
Roig va proposar signar un protocol entre la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant
Celoni on s’acordi la construcció en paral·lel
d’aquests dos edificis i l’aportació de l’Ajuntament d’un milió i mig d’euros. La signatura
d’aquest protocol permetrà poder començar la

Mostres de tots els
grups de l’Escola
de Teatre
Tot l’alumnat de l’Escola de Teatre i de l’Aula
Taller van presentar durant la primera quinzena
de juny les diferents mostres de final de curs.
En total van ser 7 sessions amb la participació
de més de 60 alumnes, des dels més petits fins
als adults.

família”. Tots els infants de 4 a 7 anys juntament
amb el pare i/o mare vana tenir l’oportunitat de
mostrar el resultat del treball que han preparat
durant aquest darrer trimestre en un projecte
dedicat a la música rock. L’activitat va tenir lloc
el 20 de juny a la tarda i com a novetat d’aquest
any, la música va ser en directe de la mà del
grup Sax&Co de l’Escola de Música.

La Jazzband estrena
els Dijous a la fresca
La Jazzband de l’Escola de música ha inaugurat
els Dijous a la fresca del 2013 amb l’espectacle
“En Clau de Cine”, un muntatge de so i imatges
dedicat a la música de cinema. El concert va recordar una mostra de les bandes sonores més celebrades de la història del setè art. A més dels músics de la Jazzband, l’espectacle va comptar amb
la col·laboració del Cor Jove i el Cor Cromàtica de
l’Escola Municipal de Música i de Rebrot Teatre.

Els grups Sonart, el Cor jove i els Percussions
de l’Escola de Música van participar al Festival
de concerts d’escoles de música que se celebra
cada any a Girona dins la programació primaveral “Temps de flors”. El concert es va fer a
l’església de Sant Pere de Galligants davant d’un
nombrós públic i amb un èxit notable.

Infants i pares
dansen a la plaça
en família
L’Escola de música i l’Escola de teatre van convocar per segon any consecutiu a l’alumnat més
petit i a les seves famílies a la plaça de la Vila
per celebrar una nova edició del “Dansem en
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Formació
Un pas endavant per oferir formació química
i farmacèutica al municipi
L’Ajuntament i l’Escola Sant Gervasi-Cooperativa signen un conveni per poder oferir a Sant Celoni, cursos
de Qualificació professional i Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior en farmaquímica
ra del Conveni volem escenificar aquest acord
i, a partir d’aquest moment, presentar el Pla
Estratègic als operadors del sector productiu i
a les administracions del nostre àmbit territorial, per aconseguir un marc de confiança,
complicitat, implicació i col·laboració”. Sant
Celoni, segons David Cos, “s’ha de convertir en
la referència formativa en processos de química fina”.

Ajuntament de Sant Celoni i l’Escola Sant Gervasi Cooperativa han signat un conveni de
col·laboració per oferir formació específica en
l’àmbit de la indústria química i farmacèutica
al municipi. El projecte, que porta el nom de
Sant Celoni Q2 (Sant Celoni Qualificació química i farmacèutica), se centra, segons ha explicat l’alcalde Joan Castaño, en “promoure la
consolidació d’una oferta formativa certificable i permanent en el temps, ajustada a les

Més de 100 persones
gaudeixen dels
Tastets musicals de
la Biblioteca
Durant el mes de juny, més d’un centenar de
persones han gaudit de la nova proposta musical de la Biblioteca l’Escorxador: Tastets musicals: música nascuda al Baix Montseny que ha
comptat amb la participació dels Sulfitos, Mandanga, Adrià Draper i Joan Colomo.
La proposta va sorgir de la voluntat de donar a
conèixer la secció de música local que pretén recollir i catalogar tots els treballs que aquests
grups vagin publicant i fer-los accessibles a la
ciutadania. Actualment el fons de música local
de la Biblioteca consta de més d’una vintena
d’exemplars senyalitzats i ubicats en un espai
preferent dins la col·lecció. Per donar a conèixer aquest projecte, es va organitzar una exposició amb fotos de tots els grups que han guanyat
alguna de les 8 edicions del Sant Celoni Sona.
Després de l’èxit d’aquests Tastets musicals, la
Biblioteca espera poder programar-ne una segona edició l’any vinent.

necessitats de les empreses, que són el motor econòmic que han de crear ocupació, i als
seus treballadors, donat que l’objectiu que ens
marquem és millorar no sols la competitivitat, sinó també l’ocupabilitat de les persones
que estan en situació d’atur”. El director de
l’Escola Sant Gervasi Cooperativa, David Cos, ha
explicat que “durant els darrers mesos hem
estat treballant en la definició del primer Pla
Estratègic i d’un Pla Operatiu. Amb la signatu-

L’Ajuntament, la Cecot i la Diputació
s’alien per evitar el tancament
d’empreses del municipi
L’Ajuntament de Sant Celoni, la Cecot i la
Diputació de Barcelona s’alien per evitar el
tancament d’empreses del municipi. A partir del mes d’octubre Sant Celoni disposarà
d’un Centre Reempresa situat a Sax Sala on
s’oferirà assessorament tant als empresaris
que volen vendre la seva empresa com a
les persones emprenedores disposades a
donar-los-hi continuïtat.
L’objectiu és impulsar i estructurar la transmissió d’empreses com a via de creixement
d’activitat econòmica, evitant així el tancament de negocis econòmicament viables i
la destrucció d’ocupació al municipi.
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El projecte Sant Celoni Q2 s’anirà desplegant
per fases amb l’objectiu d’acabar oferint des del
Centre de Formació i Ocupació Sax Sala, cursos
de Qualificació professional i Cicles formatius de
grau mitjà i de grau superior en farmaquímica.
Segons el director Àrea de Qualificació Professional de l’Escola Sant Gervasi, Antoni Durán, “el
2014 ja s’ofertaran cursos de Qualificació Professional amb validesa europea pensats per a
persones en actiu per millorar les seves capacitats i també per a persones aturades. Seran
unitats formatives modulars i flexibles de 60,
90.. hores, estretament lligades a les necessitats de les empreses del sector”. L’inici dels
cicles formatius va supedititat a l’aprovació per
part de la Generalitat.

Amb aquest projecte, els emprenedors de
Sant Celoni tindran la possibilitat de donar
continuïtat a un negoci existent de qualsevol sector (comercial, industrial, agrícola
i de serveis). Sax Sala serà qui posarà en
contacte ambdues parts. El Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit tancar
des de finals de l’any 2011 un total de 100
casos de reempreses que han suposat una
inversió total de 5.265.044 euros.

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

CLIP

Setembre
desembre
2013

Oferta de formació permanent
de Sant Celoni i la Batllòria

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

SCRAPBOOKING
Aquest taller té la intenció d’iniciar-vos en
l’scrapbooking, aquesta tècnica que converteix una senzilla llibreta en un fantàstic
àlbum de fotografies o llibre de receptes
o el que t’imaginis....
Durada de l’activitat:
octubre – novembre (8 sessions)
Horari: matins o tardes, a determinar
Preu: 41 euros
A càrrec de: En doina
Lloc: Unió Batllorienca – La Batllòria
Organitza: Unió Batllorienca
DANSES DEL VENTRE
Durada de l’activitat: octubre - novembre
(8 sessions)
Horari: Els dijous, del 3 d’octubre al 21 de
novembre de 19.30 a 21 h
Preu: a determinar. La primera sessió serà
gratuïta
A càrrec de: Dansa espiritual del ventre
Lloc: Unió Batllorienca – La Batllòria
Organitza: Unió Batllorienca

TALLER OBERT DE DIBUIX I PINTURA
L’objectiu del curs és descobrir el llenguatge
visual i plàstic propi, a través de diferents
tècniques pictòriques i entendre el nostre
entorn a través d’una mirada artística i
creativa.
El curs es du a terme al llarg de tot l’any i
funciona per trimestres, de manera que tant
es pot fer un trimestre o bé tot l’any (de
setembre a juny).
Hi ha tres nivells als quals l’alumne es pot
incorporar en qualsevol moment:
1. Introducció a la pintura: els elements del
llenguatge visual: el punt, la línia, el pla, el
color, la textura i la composició; perspectiva
frontal i obliqua; el cos humà; iniciació amb
diferents procediments pictòrics.
2. Procediments pictòrics: pintura acrílica oli,
aquarel·la...
3. Perfeccionament: quan s’han assolit els
coneixements bàsics i s’ha anat descobrint
un traç propi, els referents que ens captiven
més i els procediments amb els quals ens
sentim més còmodes, aleshores cal començar a experimentar segons les necessitats
creatives i anar solucionant els problemes i
dificultats que aniran sorgint .

LES BASES DEL JOC TEATRAL
T’agrada el teatre? atreveix-te! Vine a
descobrir les teves possibilitats corporals i
vocals. Mitjançant dinàmiques de grup i jocs
d’improvisació ens endinsarem en l’inacabable món del teatre: qui és el protagonista? i
l’antagonista? d’on neix el conflicte dramàtic? com es resol?
Data d’inici: 8 d’octubre
Horari: dimarts de 20.30 a 22 h
Preu: 93 euros (10 sessions)
A càrrec de: Pep Mogas
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
CROMÀTICA, BUSCANT LA LLUM
Cromàtica, cor de dones, busca la llum amb
un programa que abarca des de la foscor de
les tenebres a la il·luminació dels astres.
Requisits: cal tenir coneixements de llenguatge musical i tenir experiència en el cant
coral. Es fa una prova d’accés.
Data d’inici: 23 de setembre
Horari: dilluns de 20.45 a 22.15 h
Preu: 70 euros (12 sessions)
A càrrec de: Núria Molins
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
AULA TALLER
MÚSICA PER A DISCAPACITATS
La proposta pretén afavorir la creativitat i les
vies d’expressió, utilitzant la música com a
vehicle. Tocar instruments de percussió, cantar, dansar o escoltar audicions de diferents
estils, són algunes de les propostes.
Horari: dimecres de 19 a 20 h
Aquesta activitat dura fins a final del curs
escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal
d’Expressió
A càrrec de: Anna Fortuny
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
AULA TALLER
TEATRE PER A DISCAPACITATS
La proposta pretén afavorir la creativitat i
les vies d’expressió, utilitzant el teatre com
a vehicle. Improvisar situacions, crear petites
representacions, ficar-nos dins d’un personatge, són propostes que ens ajudaran a
alliberar tensions o relacionar-nos amb el
grup.
Horari: dilluns de 19 a 20 h
Aquesta activitat dura tot el curs escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal
d’Expressió
A càrrec de: Pep Mogas
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

TRIA EL TEU GRUP, VINE A FER MÚSICA
El Centre Municipal d’Expressió disposa d’un
ampli ventall d’agrupacions instrumentals de
diferents estils i nivells. Apropa’t i explica’ns
quin tipus de música t’agradaria tocar, nosaltres buscarem el grup que millor s’adapti
a les teves necessitats. Jazzband, Sonart,
Trencanous, combos, etc.
Aquestes activitats duren tot el curs escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal
d’Expressió
A càrrec de: professorat de l’Escola Municipal de Música
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
I LA COMUNICACIÓ
INICIACIÓ A L’AUTOCAD
Curs dirigit a delineants, tècnics de la construcció, jardineria, enginyeria... Es treballaran els conceptes: elements de dibuix, modificar els elements, línies, textos, propietats
dels elements, etc
Es requereix conèixer el sistema operatiu del
nostre ordinador (control del ratolí, copiar,
enganxar, obrir, moure, arrossegar, etc.)
Horari: dimarts de 19 a 21 h (7 sessions)
Data d’inici: 24 de setembre		
Preu: 65 euros
El preu inclou els materials
A càrrec Glòria Domènech Escrig
arquitecta tècnica
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
EINES GOOGLE
Curs pràctic què permetrà als seus assistents
veure totes les possibilitats i potència de
les eines que ofereix Google i fins i tot als
més emprenedors li permetrà crear el seu
propi blog en porques hores, gestionar un
calendari digital, organitzar, fer petits retocs
i compartir les fotografies personals, millorar
la gestió del correu personal, etc.
Es requereix conèixer el sistema operatiu del
nostre ordinador (control del ratolí, copiar,
enganxar, obrir, moure, arrossegar, etc.)
Data inici: 28 de setembre
Durada de l’activitat:
4 sessions de 2 hores
Horari: dilluns de 19 a 21 h
Preu: 68 euros (el preu inclou els materials)
A càrrec de: Maite Garcia, mestra pedagoga amb experiència en l’ensenyament de les
eines informàtiques
Lloc: Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny

CURS MIG D’INFORMÀTICA: EDICIÓ DE
TEXTOS, PRESENTACIONS I GESTOR DE
CORREU
Curs que ens permetrà optimitzar temps i
resultats en els treballs fonamental d’oficina,
coneixerem amb profunditats les eines més
comuns de l’ofimàtica. Es veuran tècniques
avançades d’edició de text, gestors de correu i presentacions.
Les persones inscrites han de tenir coneixements sobre el Sistema Operatiu Windows i
coneixements bàsics en l’edició de textos.
Data inici: 25 de setembre
Durada de l’activitat:
5 sessions de
2 hores
Horari: dimecres de 19 a 21 h
Preu: 84 euros (el preu inclou els materials)
A càrrec de: Maite Garcia, mestra pedagoga amb experiència en l’ensenyament de les
eines informàtiques.
Organitza: Sax Sala - Centre de Formació i
ocupació del Baix Montseny
APRENDRE A FER SERVIR
LA CÀMERA DE FOTOS DIGITAL
Curs pràctic i tècnic per permetre els conceptes més bàsics de la fotografia digital i
conèixer les possibilitats que els ofereix la
seva càmera en opció manual i automàtica.
Conceptes bàsics (exposició, diafragma,
velocitat i ISO) i funcions de la càmera
(balanç de blancs, enfocament, fotòmetre,
objectiu...).
Data inici: 26 de setembre
Durada de l’activitat: (4 sessions teòriques
i una sortida pràctica)
Horari: dijous de 19 h a 21h
Preu: 70 euros (el preu inclou els materials)
A càrrec de: Anna Rodríguez, fotògrafa
professional
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny

Horari: dilluns de 19 a 21 h (12 sessions)
Data d’inici: 23 de setembre
Preu: 82 euros.
(El preu no inclou els materials)
A càrrec de: Glòria Auleda, llicenciada en
Belles Arts.
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
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LLENGÜES
CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
Cursos presencials per aprendre a parlar
en català i per aprendre a usar correctament el català escrit.
Cursos en línia: Parla.cat semipresencial
Inscripcions:
del 12 al 16 de setembre, exalumnes
dijous i divendres de 10 a 13 h
dilluns de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h
del 17 al 27 de setembre, torn general
de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 16 a
19.30 h, divendres de 10 a 13 h
Lloc: Centre de Formació i ocupació del
Baix Montseny Sax Sala
santceloni@cpnl.cat
www.facebook.com/ocsantceloni

ALTRES ACTIVITATS
MANIPULADOR D’ALIMENTS
Curs adreçat a manipuladors d’aliments
en el sector de l’hosteleria, comerç i alimentació (marc legal, higiene alimentària, manipulació dels aliments, malalties
d’origen alimentari, etc).
Horari: divendres 27 de setembre i
4 d’octubre de 18 a 21 h (2 sessions)
Preu: 22 euros
El preu inclou els materials
A càrrec de: Antoni Solà
(Qualitat i Seguretat alimentària)
Per a majors de 16 anys
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny
INICIACIÓ AL TAST DE VINS
Al llarg del curs s’explicaran els conceptes bàsics tant físics com sensorials per
poder portar a terme un tast de vins i es
farà una degustació de 4 vins en cada
sessió: vins blancs, negres, caves i vins
dolços.
Durada de l’activitat: del 3 al 24
d’octubre (4 sessions)
Horari: els dijous de 19 a 21 h
Preu: 72 euros
A càrrec de: Oriol Pardos, sommellier
Lloc: Restaurant Syrah (C/ Major, 143)
Organitza: Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny
COACHING: ELS OBJECTIUS COM A
EINA PER A ASSOLIR CANVIS
Fixar-se objectius és una de les eines
bàsiques per assolir els canvis que volem
fer, ens marquen el nord. Per crear una
visió del que genuïnament ens serà satisfactori és necessari l’autoconeixement.
Aquest taller ajudarà als participants a
clarificar i a fixar-se objectius connectant
amb el que realment és important per a
cadascú. Sortiran amb més coneixement
sobre si mateixos.
Nous temps. Nous propòsits.
Data: 19 d’octubre
Horari: de 9.30 a 13.30h
Preu: 27 euros (sessió única)
A càrrec de: Blanca Garcia
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
Unió Batllorienca
Servei en xarxa d’organització de tallers i
formació. Recepció d’iniciatives, culturals
i cíviques, d’entitats i persones. Punt de
trobada ciutadana. Cessió d’espais. Consultes a Internet i servei de Biblioteca.
Llista de les activitats que
comencen aquest trimestre:
- Scrapbooking, taller de Manualitats
- Dansa del ventre
Període d’inscripció
a les activitats:
Variable en funció del taller.
Informeu-vos a la Unió Batllorienca
Horari d’atenció al públic:
Els dilluns, dimarts i
dijous de 9 a 14 h
De dilluns a divendres,
de 16 a 20 h
Adreça:
C/ Breda, 2
08470 La Batllòria
Tel.: 93 847 21 19
uniobatllorienca@santceloni.cat

Cente Municipal
d’Expressió
Al Centre Municipal d’Expressió hi ha
quatre blocs d’activitats:
- L’Escola de Música: a partir de 4 anys i
fins a l’edat adulta.
- L’Escola de Teatre: a partir de 4 anys i
fins a l’edat adulta.
- La gestió d’espais: sales per assajos o
actes per a entitats, empreses privades
o grups locals de música.
- Oferta complementària: cursos de
diferent durada vinculats a les arts
escèniques i a l’expressió artística
Llista de les activitats:
- Les bases del joc teatral
- Cromàtica
- Coach
- Aula Taller, música per a discapacitats
- Aula Taller, teatre per a discapacitats
- Tria el teu grup, vine a fer música

Sax Sala Centre de Formació i
ocupació Baix Montseny –
Sant Celoni

Pla de transició al treball de
Sant Celoni (PQPI-PTT)

Servei en xarxa d’organització de tallers i
formació. Recepció d’iniciatives, culturals
i cíviques, d’entitats i persones. Punt
de trobada ciutadana. Cessió d’espais.
Consultes a Internet
Llista de les activitats que comencen
aquest trimestre:
- Eines Google
- Ofimàtica I
- Autocad
- Aprendre a fer servir la càmera de fotos
- Iniciació al tast de vins
Període d’inscripció a les activitats:
Variable en funció del taller. Informeuvos al Sax Sala.

El Programa de Qualificació Professional
Inicial – Pla de Transició al Treball de Sant
Celoni és una formació adreçada a joves
de 16 a 21 anys que no hagin obtingut
el Graduat en Educació Secundària Obligatòria, on trobaràs:
- Formació professional en un ofici
- Formació pràctica en empresa
- Formació bàsica per desenvolupar-te
en un lloc de treball i poder continuar
formant-te
A Sant Celoni els dos perfils professionals
que s’ofereixen són:
- Auxiliar en vendes, oficina i atenció al
públic
- Auxiliar en muntatges d’instal·lacions
elèctriques, d’aigua i gas

Període de matriculació de l’Escola
d’Adults:
Després del procés de preinscripció i
matriculació del mes de juliol, degut
a l’augment de la demanda als cursos
d’idiomes, s’ha doblat l’oferta de grups.
Això permet donar cabuda a totes les
sol·licituds que hi ha hagut i permet
disposar de places vacants per noves
matrícules en els següents cursos:

Després del procés de preinscripció del
mes de maig, queden places disponibles
al següent perfil professional:
(PQPI-PTT) AUX. EN VENDES, OFICINA I
ATENCIÓ AL PÚBLIC
Formació professional elemental per a
joves amb la finalitat de proporcionar
recursos personals i professionals per
accedir a un lloc de treball relacionat
amb l’especialitat i/o continuar la seva
formació.

- Anglès inicial (Starter)
- Anglès elemental
(Elementary)
- Anglès PET
(Preliminary English Test)
- Anglès First Certificate
- Alemany inicial
- Francès inicial
També queden places disponibles en els
següents cursos de l’àmbit d’ensenyaments inicials:
- Aprendre a llegir i escriure nivell 1
- Aprendre a llegir i escriure nivell 2
- Perfeccionar la lectura i l’escriptura
- Perfeccionar les competències bàsiques
Les persones interessades en aquests
cursos, poden realitzar la matrícula del
2 al 6 de setembre.

Requisits generals:
Alumnat de totes les edats

Per a més informació podeu adreçar-vos
al Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny.

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendre de 10 a 13h i
de 18 a 20h.
Divendres tarda tancat.

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h i 15 a 20 h

Adreça:
C/ Sant Josep, 18
Tel.: 93 867 40 89
centrexpressio@santceloni.cat

Adreça:
C/ Montserrat,28
08470 Sant Celoni
Tel.: 93 867 41 75
herranzrs@santceloni.cat

Sortides professionals: comerç, gestió
administrativa, distribució i logística
Data d’inici: 16 de setembre de 2013
Durada de l’activitat: de setembre a juny
Horari: Disponibilitat matins i tardes
Preu: 64 euros. Inclou els materials
Tutora en l’especialitat: Ester Agustí
López
Requisits: Joves de 16 a 21 anys que
no han obtingut el títol de Graduat en
Educació Secundària Obligatòria.
Organitza: Pla de transició al treball
(Ajuntament de Sant Celoni i Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya)
Les persones interessades en accedir a
aquest programa, poden adreçar-se al
Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, a partir del 2 de
setembre.

Inscripcions
presencials
i també per
Internet!
www.santceloni.cat/clip
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Habitatge
Sant Celoni prioritza les polítiques
d’habitatge amb mesures pioneres
Des de primers d’any, Sant Celoni disposa del Pla local d’Habitatge (2012-2017) que incorpora l’anàlisi de les necessitats d’habitatge així com una
proposta d’objectius, estratègies i accions concretes a portar a terme. No es tracta d’un document d’objectius inabastables sinó que marca la pauta
de les polítiques que ja s’han començat a promoure a Sant Celoni per garantir un dret fonamental de totes les persones com és l’habitatge.
En temps de crisi, l’Ajuntament de Sant Celoni ha apostat amb mesures valentes, sovint pioneres, per facilitar l’accés a l’habitatge, o alleugerir, en la
mesura del possible, la pèrdua de la residència habitual: El servei d’ofideute, la suspensió cautelar del cobrament de la plusvàlua, el conveni amb
el col·legi de procuradors de Barcelona per tal d’ajudar a les persones o famílies en situació de vulnerabilitat en una diligència de llançament d’un
procediment de desnonament per lloguer o per execució hipotecària , la consolidació de l’Oficina d’habitatge del Baix Montseny,... ens ha portat a
provar noves vies i camins per a 2013.
En aquesta liniam s’ha aprovat el Pla per a la mobilització d’habitatges buits i el seu programa d’inspeccions per a 2013, majoritàriament per a habitatges d’entitats financeres amb l’objectiu que els incorporin al lloguer social o assequible, i també la campanya del Lloguer segur, prevista per a
aquest mes de juliol, en què l’Ajuntament vol llogar habitatges per a cedir-los posteriorment a usuaris de serveis socials.

L’Ajuntament llogarà 5 habitatges
per destinar-los a finalitats socials
L’Ajuntament de Sant Celoni llogarà directament
5 habitatges (4 a Sant Celoni i 1a la Batllòria) i els
posarà a disposició dels Serveis socials municipals
com a borsa d’habitatge assequible per a persones
amb risc d’exclusió social, desnonades o amb necessitats específiques greus. El programa, anomenat Lloguer segur, va ser aprovat per unanimitat del
Ple municipal celebrat dijous 6 de juny.
Per a la provisió d’habitatges, l’Ajuntament farà un
procés de contractació obert a tots els propietaris
de cara a poder llogar els habitatges amb les con-

dicions més avantatjoses. Els habitatges hauran de
complir un seguit de requisits entre els quals, estar
al nucli urbà de Sant Celoni i la Batllòria i un lloguer
mensual màxim de 250 euros.
Per la seva banda, Lloguer Segur ofereix als propietaris garantia de cobrament, amb la seguretat
que ofereix el fet de llogar l’habitatge directament
a l’Ajuntament; ús adequat i pacífic de l’habitatge,
amb el seguiment continuat per part dels Serveis
Socials de la unitat de convivència allotjada que
haurà de complir el programa social pactat i contra-

Programa Lloguer Segur
Quins avantatges té el propietari?
• Garantia de cobrament, atès la seguretat que ofereix el fet
de llogar l’habitatge directament a l’Ajuntament.
• Ús adequat i pacífic de l’habitatge, atès el seguiment
continuat per part dels Serveis Socials de la unitat de
convivència allotjada que haurà de complir el programa
social pactat.
• Contractació per part de l’Ajuntament d’assegurances
multirisc, de responsabilitat civil i defensa jurídiques.

ctació per part de l’Ajuntament d’assegurances multirisc, de responsabilitat civil i defensa jurídiques.
Si bé la cobertura de les necessitats no serà plena,
aquests 5 habitatges representaran un primer pas
per alleugerir les problemàtiques més urgents d’assistència en matèria d’allotjament al mateix temps
que es mobilitza el parc de vivendes existents. Un
dels objectius del Pla Local d’Habitatge 2012-2017
és satisfer les necessitats d’habitatge identificades i
no resoltes del mercat immobiliari lliure amb especial atenció a les necessitats socials.

Propietari,
lloga el teu habitatge
a l’Ajuntament amb
totes les garanties

HABITATGE
BUIT

Requisits dels habitatges
Per a la provisió d’habitatges caldrà un procés de
contractació obert a tots els propietaris i propietàries
per poder llogar els habitatges amb les condicions més
avantatjoses.
Requisits dels habitatges

CONTRACTE
SEGUR
PROPIETARI/ÀRIA AJUNTAMENT

Situació dins del nucli urbà
Tenir com a mínim dues habitacions
Preu inferior als 4,16.- Euros/m²
Lloguer màxim anual 3.000 Euros
Tenir Cèdula d’habitabilitat amb vigor
Estar d’alta de subministraments d’aigua i electricitat
Al corrent de tributs i impostos

L’AJUNTAMENT
TROBA EL
LLOGATER
ADEQÜAT

Termini de presentació de propostes: fins el 31 de juliol
Més informació: Oficina d’habitatge i a www.santceloni.cat (tauler d’anuncis > perfil del contractant)
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Habitatge
L’Ajuntament mobilitzarà
els pisos buits de les entitats
financeres

Adquisició
d’habitatges
construïts

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.

En aquests moments es treballa en la redacció
de les bases que han de regir el concurs per a
l’adquisició per part de l’Ajuntament de Sant
Celoni d’una desena habitatges per ampliar
el fons de lloguer social i posar-los a disposició
d’aquelles persones que no poden accedir a un
habitatge. Es proposa la utilització del metàl·lic
del Patrimoni municipal del sòl i habitatge per a
la inversió en l’adquisició d’aquests habitatges.
També s’ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona una ajuda econòmica que permeti, si s’escau,
portar a terme les obres que siguin necessàries
per garantir l’habitabilitat dels pisos, abans de
posar-los a disposició com a habitatges d’inserció o incorporar-los a la borsa de lloguer social
del municipi.

Aquesta mesura s’inclou en el Pla per a la mobilització dels habitatges buits de Sant Celoni i
de la Batllòria, aprovat per unanimitat del Ple
municipal el mes de març, 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.

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
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.

L’Oficina d’Habitatge,
un servei a ple rendiment
Sessions de formació als Serveis socials dels municipis
del Baix Montseny
Durant el mes de març s’han dut a terme sessions de formació a les treballadores socials dels
diferents municipis del Baix Montseny on s’ha
informat de tots els recursos disponibles per a
atendre problemàtiques d’habitatge. S’han fet
dues sessions, una adreçada als Serveis Socials Bàsics de Sant Celoni i una altre als Serveis
Socials Bàsics de Llinars del Vallès, Sant Antoni
de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor i Vilalba
Sasserra i de l’UBAS Baix Montseny que dóna
servei a Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Campins, Gualba, Fogars
de Montclús, Montseny i Vallgorguina.

Horari d’estiu
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L’Oficina tramita
noves prestacions
Des d’aquest mes de febrer l’Oficina d’Habitatge tramita la nova línea de la Prestació d’urgència especial per a persones que han perdut l’habitatge per un desnonament, execució
hipotecària, dació en pagament o supòsits
anàlegs. Es tracta d’un ajut fins un màxim de
3.000 euros per fer front durant el primer any
a les despeses del lloguer d’un nou habitatge
que s’afegeix a les dues línees existents, una
per a evitar pèrdua de l’habitatge per quotes
hipotecàries impagades, i una altra línea per
a evitar la pèrdua de l’habitatge llogat degut
a l’impagament de rebuts de lloguer. De moment se n’han tramitat 21, dels quals se n’han
resolt 11 (8 favorables i 3 desfavorables).

OFICINA D’HABITATGE

Sessió tècnica
amb la Plataforma
d’Afectats per la
Hipoteca
L’Oficina d’Habitatge va convocar a arquitectes i arquitectes tècnics de la zona amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca PAH Baix
Montseny al voltant de la manca de la cèdula
d’habitabilitat de molts habitatges. En aquests
moments, aquest document administratiu
pren relleu també en casos amb dificultats en
el pagament d’un préstec o crèdit hipotecari
que podrien resoldre’s mitjançant la dació en
pagament, però que no es materialitzen perquè l’habitatge no disposa de cèdula d’habitabilitat en vigor. La PAH va poder explicar la
situació actual i es van proposar vies de col·
laboració des de la vessant tècnica. La cèdula
d’habitabilitat és un document obligatori i necessari per a realitzar una compravenda d’un
habitatge, un contracte de lloguer o per fer les
peticions dels subministraments.

Fins el 10 de setembre l’horari d’atenció presencial
serà de dilluns a divendres de 10 a 13 h.

Cultura
Tancament temporal del Bar de l’Ateneu
per millorar-ne la seguretat
A primers de juny, el bar de l’Ateneu va deixar
de funcionar perquè l’entitat Societat Ateneu
de Sant Celoni va finalitzar el contracte del dret
d’explotació del bar. Tot i la voluntat de l’Ajuntament per mantenir l’obertura d’aquest equipament tant emblemàtic, cal realitzar algunes
obres de condicionament i millora per adaptarse a la normativa de seguretat i d’instal·lacions
vigent que suposaran un tancament temporal de
l’equipament.
Durant 25 anys, Societat Ateneu ha gestionat el
servei de bar tal com es va concretar en l’escriptura de compra venda que l’Ajuntament de Sant
Celoni i Societat Ateneu van acordar en la qual
l’Ajuntament adquiria l’equipament i l’entitat
disposava de la propietat i del dret d’explotació
del cafè - bar.

L’Ajuntament de Sant Celoni té la voluntat que,
ben aviat, aquest espai del cafè – bar de l’Ateneu s’integri dins tot l’equipament de l’Ateneu i es mantingui com un punt de trobada
i de dinamització cultural oferint servei de
bar, i un espai polivalent que aculli concerts,
exposicions i activitats culturals de petit format. En aquest sentit, s’ha demanat un assessorament a l’àrea de Cultura de la Diputació de
Barcelona per tal de concretar i definir en més
detall el programa funcional d’aquest nou equipament municipal.
Paral·lelament a aquest treball, l’arquitecte i
l’enginyer municipal han fet una anàlisi tècnica
a l’edifici i han exposat diverses deficiències i la
necessitat de fer diverses actuacions per donar
compliment a la normativa vigent: substitució

Tothom a punt que arriba la
Festa Major de setembre!
La Festa Major de setembre cada dia està més a punt. Les entitats que participen activament en l’organització i representants de l’Ajuntament es van reunir el 5 de juny per tancar la programació de la Festa Major de setembre que enguany trasllada l’espai de barraques i concerts a la zona de l’aparcament
del pavelló. Us avancem algunes novetats:
• S’amplia de manera important el nombre
d’activitats per a infants i famílies. Destaca el
concert del Super 3 del dissabte 7 de setembre vinculat al Correxutxes.
• Tres proves al Correxarrups, dues seran puntuables. El recorregut anirà de la plaça de la
Vila a l’espai de barraques amb l’animació
de Pep Callao.

• Cartell de concerts:
- Divendres 6 de setembre, l’espai de barraques s’obrirà a les 8 del vespre amb ball
country, i a partir de 2/4 de 12 de la nit
Rumba al Bar i el Sindicato del Rif
- Dissabte 7 de setembre, a partir de les 11
de la nit sessió de DJ remember 70,80 i 90
i a continuació Festa El Tour 2M13
- Diumenge 8 de setembre, a partir de les
12 de la nit hotel Cochambre
- Dilluns 9 de setembre, ball de fi de festa a
la plaça de la Vila amb la Metropol

de la coberta existent, renovació de la instal·
lació elèctrica, adequació d’alguns elements de
l’edifici per garantir les mesures de seguretat i
evacuació, entre d’altres.

• Dues noves proves solidàries i puntuables del
Corremonts: es recolliran els gots antics de
festa major que han quedat desats a les llars
i per cada got l’Ajuntament farà una donació
als bancs d’aliments, i la segona serà una recollida solidària d’aliments bàsics per al banc
d’aliments.

La Batllòria:
Festa Major
del 22 al 25
d’agost!
Cada quart diumenge d’agost, la Batllòria
es vesteix de gala per celebrar la seva Festa
Major! Enguany la festa major serà del 22
al 25 d’agost si bé ja començarà el cap de
setmana abans amb la celebració de l’exhibició de vehicles 4x4. Els actes principals
es duran a terme a l’envelat, situat al carrer
de les Escoles, al costat de la parada del bus,
i a la plaça de l’Església.
En el programa no hi faltarà el ball a l’envelat, el sopar popular, les havaneres i el rom
cremat, les sardanes, l’animació infantil,
la discoteca a la matinada... amb la col·
laboració i organització de les entitats del
poble. L’objectiu és clar: que gaudeixi tothom de la festa!

• S’estrena la Festa major 2.0 amb noves propostes: concurs d’instagram, twitter i facebook de la senyoreta Muntanyetes...amb informació abans, durant i després de la festa
major.
• Nou productes de marxandatge per anar ben
guarnits: barrets de palla, mocadors, davantals i bosses.. la gestió de la venda i part dels
beneficis anirà per la Fundació acció Baix
Montseny.

11

Cultura
Molt bona acollida
a les Sortides Culturals organitzades per
l’Ajuntament
L’oferta de sortides culturals que anualment
organitza l’Ajuntament està tenint molt bona
acollida. La darrera va tenir lloc el 15 de juny
a les Drassanes Reials de Barcelona i al Museu Marítim amb la participació d’una seixantena de persones. A les Drassanes es va
fer la visita guiada del conjunt arquitectònic
rehabilitat i de l’exposició Viatge mar enllà
i al port es va poder visitar el pailebot Santa Eulàlia. A principis de maig, 65 persones
van poder gaudir de la visita a la Tarragona
romana i medieval en un dia de sol esplèndid. Seguint el passos del pintor celoní Bernat
Martorell, a la Catedral es va poder veure el
seu Retaule de Sant Miquel, procedent de la
Pobla de Cérvoles i pintat cap a 1445. Malauradament no estava exposat al Museu Diocesà el compartiment central del Retaule dels
Sants Joans, originari de Vinaixa, segurament
en procés de restauració.

Sant Celoni Actiu!

Totes les entitats que ho han desitjat han passat per
la plaça de la Vila a l’edició d’enguany de la Mostra
d’Entitats. Cinc han estat els dissabtes de mostra al
llarg dels mesos de maig i juny amb molt bona acollida per part del públic. Xocolatada, tallers, manualitats,
inflables, patchwork, xuts a diana, tallers de danses,
ballades de gegants, massatges, plats tradicionals,
sorteigs,... un munt d’activitats han farcit les tardes
dels dissabtes de la Mostra d’Entitats que aquest any
han estat els dies 4 i 11 de maig i 1, 15 i 22 de juny.

El II Festival de Poesia de Sant Celoni va tenir divendres i dissabte 17 i 18 de maig molt bona acollida. El
fet de repartir els recitals en diferents espais va facilitar que el públic disposés d’una àmplia varietat d’horaris i va permetre que molta gent trobés una estona
en un moment o altre per gaudir de la poesia vinguda
d’arreu dels Països catalans.

La primera edició de la Fira d’en Loni, amb productes i
serveis per a infants i joves, dissabte 25 de maig, va ser
molt ben acollida tant entre els comerciants com entre
els visitants. El nou model de Fira, ocupant quatre places de la Vila i amb un gran nombre d’activitats, clau
de l’èxit de participació.

Diumenge 9 de juny, el 5è Festival de les Veus al bonic jardí de la Rectoria Vella i, un any més, tot pensat i
amb l’estil d’Intuït, Centre artístic de la Veu, i de la seva
ànima, Paca Rodrigo. Tres varietats musicals: cants harmònics, cant líric i cant modern de la mà, respectivament de la coral MuOM, la mezzosoprano Claudia Schneider amb el pianista Alfredo Armero i Paca Rodrigo
acompanyada de Maurici Villavecchia al piano.

La flama del Canigó va arribar a Sant Celoni el diumenge 23 de juny de la mà de l’agrupament Escolta
Erol i Òmnium Cultural del Baix Montseny. Després de
la lectura del manifest, uns cent assistents van fer la
ballada de la sardana al voltant de la flama.

L’esplai de la Gent Gran i l’Ajuntament de Sant Celoni
van organitzar enguany la tradicional revetlla de Sant
Joan. La festa va començar amb un sopar popular per
a 300 persones al bar de l’Ateneu i tot seguit es va fer
una ball amb Frigoler Grup. Així mateix, es van celebrar
nombroses revetlles populars a barris i locals, malgrat
la fresqueta i la pluja.

La propera sortida serà el 26 d’octubre al
Museu Memorial de l’Exili (la Jonquera) i a
Cotlliure, dins de les jornades sobre l’exili
organitzades per l’Ajuntament
Més informació: Tel. 93 864 12 13
promocio.cultural@santceloni.cat.

Català i Empresa, ja
estàs al dia? Nova
campanya de normalització lingüística
L’Ajuntament de Sant Celoni i l’Oficina de Català col·laboren en la difusió de la campanya
Català i empresa. Ja estàs al dia?, impulsada
per la Direcció General de Política Lingüística. La campanya, de caire informatiu vol
donar a conèixer els drets dels clients i usuaris i les obligacions de les empreses derivades del Codi de consum de
Catalunya pel que fa a l’ús de
la llengua catalana i apropar
els serveis que en matèria
lingüística pot oferir l’Oficina
de Català al món socioeconòmic. Per saber si estàs al dia,
entra a l’aplicació Llenguatest Consum i respon un qüestionari de 8 preguntes, accessible en línia i sense necessitat de donar dades
identificatives ni de registrar-se.
Per més informació, poseu-vos en contacte
amb l’Oficina de Català de Sant Celoni, parc
de la Rectoria Vella, s/n, (Rectoria Vella), tel.:
93 864 12 13, a/e: santceloni@cpnl.cat.
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Un any més, Tastets d’Estiu, la mostra gastronòmica d’estiu del Baix Montseny va omplir la plaça de la Vila de
públic disposat a degustar algun dels 12 plats i les 4 postres que els restaurants i pastisseries participants oferien.
Tot i la meteorologia, divendres 28 de juny, 450 persones van assistir a aquest esdeveniment que ja forma part del
calendari festiu de Sant Celoni. Uns dies abans tots els participants van presentar els seus plats.

Comunitat
Horta pública.
Parcel·les disponibles!
- No disposar de cap altre hort o terreny de conreu, per qualsevol títol. Excepcionalment, es
podran admetre sol·licituds de persones que
disposin d’un hort fora d’ordenació en un espai públic, les quals estaran obligades a deixar
aquell per poder ocupar l’hort adjudicat.
- No tenir deutes amb la hisenda local.

Durant aquest any hi ha hagut adjudicataris
d’horts públics al Molí de les Planes que, per diferents motius, han renunciat al seu hort i, per
tant, queden lliures per a la seva ocupació. Les
parcel·les s’atorguen per ordre de petició. A
començament de l’any passat l’Ajuntament va
iniciar el procés d’adjudicació de 49 parcel·les
al Molí de les Planes que amb l’arribada del bon
temps han entrat en una fase d’intensitat en el
conreu. Les hortalisses i verdures d’hivern com
les escaroles, les bledes, els pèsols, les fabes,
cols, bròquils... han donat pas als tomàquets,
pebrots, albergínies i enciams.
Els requisits per poder optar a una parcel·la,
segons les bases aprovades són:
Per a persones individuals
- Ser major d’edat
- Estar empadronat/da al municipi de Sant Celoni

La Batllòria homenatge la seva gent
gran
El 2 de juny, la Batllòria va acollir la 62a edició de la Festa de la Gent gran, organitzada pel
Patronat de la Vellesa amb el suport de l’Ajuntament. Missa, dinar i ball, varen configurar
una diada entranyable, que va comptar amb
la presència de l’alcalde, Joan Castaño i de la
regidora de Comunitat, Magalí Miracle.

- No conviure amb cap altre usuari o sol·licitant
d’un hort municipal. En aquest sentit, només
s’admetrà una sol·licitud per domicili. En cas
que es presenti més d’una sol·licitud per domicili, únicament s’admetrà la primera registrada en les dependències municipals, restant
excloses la resta.
Per a entitats o col·lectius
- Associacions sense ànim de lucre amb seu social a Sant Celoni i que estiguin inscrits en el
Registre municipal d’entitats. En la sol·licitud
es designarà una única persona física responsable, amb la qual es mantindran totes les relacions derivades del procés i en el seu cas, serà
la responsable del compliment dels drets i obligacions derivats de la llicència.

Cal que la persona o l’entitat interessada formalitzi una sol·licitud mitjançant instància a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (c/ Campins 24 – El Safareig) o
bé a Comunitat (plaça Josep Alfaras núm. 9).

Tallers d’horticultura per aprendre’n més
Durant el mes de juny s’ha fet un taller d’horticultura a l’Horta pública del
Molí de les Planes adreçat a les persones que menen les parcel·les, per tal de
dotar de nous coneixements, ajudar a unificar criteris per una gestió eficient
i, alhora, establir vincles comunitaris. El taller, impulsat per l’Ajuntament ha
tingut una durada de 20 hores, distribuïdes en dos grups.
Durant el darrer trimestre del 2013 s’impartirà un altre curs tenint com a
objectiu principal l’optimització del conreu durant el cicle d’hivern.

Projecte de la Coordinadora
d’Entitats Solidàries 2013
La Coordinadora d’Entitats Solidàries ha acordat els projectes que es duran a terme enguany, amb
el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni:
ENTITAT

PROJECTE

TRUPS DE NASSOS

Trup de nassos a Costa d’Ivori, juntament amb ACNUR

PROIDE

Construcció i equipament d’un espai d’animació a la lectura a
l’assentament humà “Rosa de Amèrica” d’Iquitos (Perú)

OUDIODIAL

Construcció d’un centre mèdic a la zona de Ziguinchor (Senegal).

Escola l’Avet Roig

Menjador escolar “Mamadou Tolo” al país Dogon (Malí)

Missioneres Cor de Maria

“Mejorando para servir mejor. Prevención, tratamiento y rehabilitación de alcohólicos y drogadictos” a la comuna Pedro Aguirre
Cerda a Santiago (Xile)

Neix la Plataforma
d’Iniciatives per
l’Equitat entre
Gèneres PIEG
Treballar des d’una perspectiva compromesa,
dinàmica i alegre, per fer avenços en la plena
equiparació de drets i oportunitats entre homes i dones, és l’objectiu d’aquesta nova plataforma ciutadana que ha nascut a Sant Celoni. La composen persones a títol individual o
en representació d’entitats i de l’Ajuntament..
Es reuneix cada segon dilluns de mes, a les
19.30 h, a l’edifici municipal situat a la plaça
de Josep Alfaras, 6. Tota persona interessada
en formar-ne part es pot posar en contacte
mitjançant l’adreça piegsantceloni@gmail.
com o dirigint-se a la seu indicada.

La solidaritat
celonina aplega 9
tones d’aliments
Gràcies a la solidaritat de molts celonins i celonines, es van recollir al voltant de 9 tones al recapte d’aliments que es va fer als supermercats
del municipi els dies 31 de maig i 1 de juliol.
Càritas, Creu Roja i una nova entitat, Confiança
Solidària, amb el suport de l’Ajuntament van
organitzar el recapte per nodrir el Servei d’aliments, que aporta a Sant Celoni la possibilitat
d’atendre moltes famílies amb dificultats. En
aquesta ocasió també es va recollir detergent i
productes d’higiene personal, que també esdevenen clau pel benestar de les persones.
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Territori
Un centenar de persones participen
a la jornada “Divulgació, ciència i
món forestal”
Acord general per a la promoció a Sant Celoni
del futur Museu del Bosc de Catalunya
de gestió forestal, la comercialització dels
productes del bosc, la investigació i l’aplicació
dels coneixements científics en la societat, la
perspectiva socioecològica del bosc, l’educació
i la necessitat de transmetre coneixement i
estima pels nostres boscos.

En un ambient d’interessant debat, la jornada
Divulgació, ciència i món forestal va tenir
un gran èxit d’assistència dissabte 1 de juny,
amb un centenar de persones que van omplir
la Sala Bernat Martorell de Sant Celoni. La
jornada va tenir l’encert de reunir i sintonitzar
persones amb interessos professionals i
personals ben diversos sobre el món forestal.
Es va considerar que el bosc ha de ser un tema
cabdal a Catalunya (cal tenir present que és el
país amb major superfície forestal d’Europa),
i va ser tractat des de punts de vista ben
diferents: la problemàtica del foc, les polítiques

També es va constatar l’acord per a la
promoció a Sant Celoni del futur Museu
del Bosc de Catalunya, com una eina
fonamental per conèixer i transmetre la realitat
i la importància dels boscos catalans. Aquest
museu, que serà un referent en museologia
científica a Europa, es troba en fase de redacció
del projecte arquitectònic, pendent de què es
perfili definitivament el pla urbanístic que l’ha
de d’acollir.

Acabament de les
obres d’adequació
i millora del
carrer major de la
Batllòria
Durant la primera quinzena de juny s’han acabat les obres d’adequació i millora del carrer
Major de la Batllòria consistents en convertir
en plataforma única el tram entre els carrers
Riells i Breda. Aquestes obres s’han realitzat en
el marc del Pla d’accessibilitat de Sant Celoni
que prioritza l’eliminació de barreres que afecten els guals i els passos de vianants per millorar la mobilitat del vianant tant a peu com en
vehicle. En aquest tram del nucli de la Batlloria,
el Pla recomanava la construcció d’una plataforma única tenint present l’escassa amplitud.

La jornada Divulgació, ciència i món forestal
estava organitzada per l’Ajuntament i el Cercle
Econòmic i Social del Baix Montseny 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).

Més actuacions a la via pública

S’ha reparat la tanca de la pista esportiva
de barri a la plaça Baix Montseny, tocant
a Sax Sala

S’ha instal·lat l’estelada al màstil que hi ha
al costat del monument 11 de Setembre.

Per tal de seguir millorant la xarxa de
clavegueram de la Batllòria s’ ha possat en
servei un sistema de bombament d’ aigües
residuals al carrer Major.
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A la Batllòria, s’ha col·locat un màstil amb
l’estelada

S’ha instal·lat una barana al pas soterrat a
la C35 per tal de millorar la seguretat de les
escales

L’Ajuntament
fa un pas més
en la recerca
de pràctiques
alternatives en
jardineria
Amb l’objectiu de revisar el model de manteniment dels espais verds i estudiar-ne l’ús de
pràctiques alternatives en jardineria, l’Ajuntament ha constituït la Comissió municipal de
jardineria formada per representants del diferents grups municipals i personal tècnic. Durant la primera sessió, el mes de maig, també
es va convidar a l’Ajuntament de Santa Maria
de Palautordera per poder conèixer la seva experiència. A Sant Celoni, tal com va explicar el
tècnic municipal, l’ús d’herbicides i plaguicides és molt puntual i només s’aplica en punts
molt concrets quan es considera realment necessària. Aquesta mesura dóna compliment a
una moció aprovada pel Ple municipal, a proposta de la CUP en defensa de la salut i contra
l’ús d’herbicides i plaguicides agrotòxics en els
espais públics.

Millora de la
mobilitat al
passeig dels
Esports
L’Ajuntament ha fet una intervenció al passeig
dels Esports per tal de millorar la mobilitat i
seguretat dels alumnes de l’escola Soler de Vilardell que de cara al curs vinent tindran un
mòdul del centre ubicat a la pista del camp de
futbol. Les millores han consistit en la senyalització i delimitació d’un itinerari que uneix la
sortida de l’escola, cantonada Ramis/Esports
amb l’entrada a la zona esportiva al mateix
passeig dels Esports. S’han senyalitzat horitzontal els passos de vianants perquè tinguin
una major visibilitat, s’ha reforçat la senyalització vertical amb senyals d’advertiment de
zona escolar i de passos de vianants, i s’ha
instal·lat una tanca de protecció en els trams
de carrer on no s’hi estacionen vehicles.

El clavegueram
de l’Institut
connectat
finalment a la
xarxa
Les aigües residuals de l’Institut Baix Montseny i del Camp de Futbol de Can Sans ja s’han
connectat finalment a la xarxa de sanejament
municipal. L’actuació ha consistit en la intercepció del col·lector de residuals de l’Institut i
del Camp de Futbol mitjançant la instal·lació
d’un pou prefabricat de bombament del qual
surt el conducte d’impulsió que condueix les
aigües fins a la xarxa de sanejament municipal, actualment en funcionament.

Actualització de
diverses zones de
jocs infantils
Per millorar les condicions de seguretat dels
actuals jocs infantils instal·lats a diferents
punts del municipi, durant el mes de juliol
l’Ajuntament ha començat una campanya de
substitució que garanteixi el correcte compliment de la normativa vigent. Concretament,
s’intervindrà a les zones de jocs situades a
Joan Maragall - Bisbe Irurita, Font de Santa
Laura, Porta de Llevant, Rafael Ferrer, Passeig
del Pertegàs- Ramon de Penyafort i urbanització Royal Park.

Punt d’Autoservei del SOC (PAS)
Aquest punt d’autoservei no es podrà utilitzar entre els dies 5 i 16 d’agost, ambdós inclosos, per què
el centre Sax Sala romandrà tancat al públic. Durant el període de tancament podeu formalitzar la
renovació de la vostra demanda d’atur de les següents maneres alternatives:

Del 5 al 16 d’agost

TANCAT

- Presencialment a la vostra Oficina de Treball
- Per Internet, al web www.oficinadetreball.gencat.cat/renovacio Amb un ordinador particular o als
disponibles per a ús públic a la Biblioteca l’Escorxador i a la Unió Batllorienca de la Batllòria. Recordeu
que existeixen espais WIFI municipals de connexió gratuïta a l’entorn de la plaça de la Vila, el parc de
la Rectoria Vella, la plaça de la Biblioteca l’Escorxador o plaça de l’Església de la Batllòria). L’usuari i la
contrasenya que necessiteu per la connexió és en ambdós casos és: santceloni

15

Esports
26 equips participen
a la Copa Futbol Sala
Des del 19 de juny s’està celebrant una nova edició del tradicional torneig estiuenc, la Copa
Futbol Sala. Els 26 equips inscrits a la 32a edició, desenvoluparan els partits en quatre grups,
de dilluns a dijous a la zona esportiva municipal 11 de setembre. La final tindrà lloc el dia 18 de
juliol a les 20.30 h.

GRUP A				
POMPADA				
DREAM TEAM SANT ESTEVE		
CAN RÚSTIC - CARNISSERIA MARTÍ SUBIRÀ
ALMADAA HORITZONS			
MAPFRE F. C.				
CAMBRIDGE SCHOOL F. C.			

GRUP B
LA BANKETA
ESPIRAL
CAN TITUS
F. S. RIELLS
ELS AVETS
TOMY’S F. S.

GRUP C
MUNTATGES SARRIÀ
TRADEMPLAST
PACHBALL
DRINK TEAM
VATOS LOKOS
TP SPORT
CONSMEVI

GRUP D
STC PITEKUS TEAM
J. RIERA - GRUP GAMMA
OLÍMPICS - RABP
F. S. HOSTALRIQUENC
BAR 3 JJJ
INDEPENDENTS - PINTURES VICH
SKAPILLATS

L’europeu de mitja triatló, fa lluïr
el Baix Montseny

Prop d’un centenar d’alumnes de
4rt de primària a
la matinal d’atletisme

L’edició d’enguany de la Half Challenge del
Maresme, ha estat Campionat Europeu, amb
sortida i arriba a Calella i un ampli itinerari
per l’entorn del Baix Montseny. Més de 2.000
participants i un bon grapat dels millors
especialistes internacionals varen fer lluir
el matí del dia 19 de maig. Les oficines de
Turisme de Sant Celoni, Sant Esteve i Santa
Maria, varen compartir durant tres dies un
espai de divulgació que la organització va
facilitar a l’entorn de la sortida de l’event i
que va permetre fer arribar a moltes persones
d’arreu, informació turística sobre el Baix
Montseny.
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La Pista Municipal d’Atletisme va acollir a finals
de maig una matinal d’atletisme per a alumnes
de 4rt de primària de les escoles del municipi
adherides al Pla Català de l’Esport a l’escola
(Soler de Vilardell, Cor de Maria, Pallerola i
Montnegre).
Prop d’un centenar d’alumnes van participar a
les diverses proves de velocitat, salt i llançament
en un molt bon ambient entre els alumnes de
les diferents escoles. L’Ajuntament de Sant
Celoni es va encarregar de l’organització i
coordinació de la jornada.

Cloenda de les
passejades A 100
cap els 100
El dijous 13 de juny va tenir lloc a Vilanova del
Camí la cloenda del cicle de passejades “A cent
cap els cent” de la Diputació de Barcelona.
Un total de 30 persones de Sant Celoni hi van
prendre part. Al llarg de la jornada es van celebrar diversos tallers de chi kung, estiraments i
ball i una passejada de 6 km.

PÒDIUM
2013

Els esportistes
celonins pugen
al Pòdium!
Un any més, l’Ajuntament va organitzar un acte de
reconeixement als esportistes celonins pels èxits
personals o d’equip assolits aquesta temporada.
En aquesta nova edició de Pòdium, més de 400
esportistes van rebre un diploma de felicitació.
Aquests són només alguns dels homenatjats!
Els podeu veure tots a
www.santceloni.cat

Club Bàsquet Sant Celoni, sènior femení
Campió grup 1 de Segona Catalana femenina.
Ascens a Primera Catalana

Club Bàsquet Sant Celoni, veteranes
Campiones de lliga

Club Esportiu Sant Celoni, infantil B
Sots campió de Segona catalana,
ascens a primera divisió

Club Esportiu Sant Celoni, cadet A
Sots campió de Segona catalana, ascens
a Primera divisió

Club Futbol Sala Sant Celoni, aleví A
Campió de lliga 2a divisió territorial Catalana,
màxim golejador amb 203 gols i menys golejat
amb 22 gols en contra

Club Patinatge artístic Sant Celoni, grup de xou
petit. Tercer al Campionat d’Europa i classificats pel
Campionat del Món

Penya Barcelonista Sant Celoni, cadet A
Campió de categoria, ascens a Primera divisió

Penya Barcelonista Sant Celoni, primer equip
Campió de Quarta Catalana i ascens a Tercera Catalana

Club Tennis Sant Celoni, benjamí i aleví
Campions comarcals

Club Atletisme Sant Celoni
14 atletes de diferents categories han aconseguit
grans èxits esportius

Kàrate Club Just
Reconeixement per diferents èxits assolits
per 36 karateques del club

Club Petanca les Borrelles, sènior A
Ascens de Tercera a Segona divisió
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Espai
EspaiObert
públic
“Hem de trencar les dinàmiques
assistencialistes i reconquerir els
drets des de baix”

Encarna Garcia,
celonina
centenària!

El passat 7 de juny, la PAH Baix Montseny, el Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny, Càritas i
Creu Roja van organitzar una xerrada-debat sobre
el dret a l’habitatge a la Sala Bernat Martorell. L’objectiu de la trobada, a la que van assistir mig centenar de celonins, era analitzar la situació del dret
a l’habitatge a la nostra comarca i mirar de trobar
solucions conjuntes.

La celonina Encarna Garcia ha celebrat 100
anys. Diumenge 30 de juny, la seva família li va
organitzar una festa a Gualba, a casa de la seva
filla amb qui viu actualment. A petició de la família, l’alcalde i la regidora de Comunitat, Magalí Miracle, van assistir a la celebració. Encarna Garcia va arribar fa molts anys a Catalunya,
des del seu poble, Salar, a Granada, amb el seu
home i 4 fills petits. Després de treballar molt
i viure a diferents indrets, es va instal·lar a les
Borrelles, on és una persona molt coneguda.

Va obrir la xerrada Eva Ribot, treballadora de l’Ajuntament de Sant Celoni, qui va fer un extens repàs
sobre la crítica situació que viuen moltes famílies al
nostre territori. “cada dia més”, segons va assenyalar. “Per a moltes famílies, ja no es tracta d’angoixa pel futur, sinó d’angoixa per sobreviure dia a
dia”, va dir Ribot, que va afegir que “en un moment
en què les treballadores socials tenim més feina
que mai, retallen els recursos; sentim impotència
per no poder atendre bé a les persones”.
Mercè Relats, de Càritas al Vallès Oriental va fer
una ponència engrescadora que va començar amb
una dada encoratjadora: “a la zona de Granollers
fa mig any que no es treu a ningú de casa gràcies al treball de les entitats”. Per Relats, que fa 30
anys que treballa a Càritas la situació actual és la
més cruel que ha vist mai, “des de el 2006”. “Amb
la PAH vaig aprendre que no podíem estar tot el
dia apagant focs, perquè se’ns acabarà l’aigua,
que la solució és treballar plegats per canviar
les coses. Intentar solucionar els problemes
d’arrel” va assegurar Relats, una de les persones
més aplaudides de la tarda.

Marian de Pedro, activista de la PAH Baix Montseny,
va explicar el seu cas personal com a afectada per la
hipoteca i va apuntar la importància de perdre la por
i trencar la dinàmica del sentiment de culpa.
Per últim, Ernest Marco, un dels fundadors de la
PAH i membre de la PAH Barcelona, va fer un repàs
de la història de la plataforma i va apuntar els quès
i els perquès de les diferents campanyes que han
marcat la seva història, des de la seva creació l’any
2009 fins avui, anys en els que s’han fet importants
avanços, com aturar centenars de desnonaments.
“Hem de trencar les dinàmiques assistencialistes i reconquerir els drets des de baix”, va remarcar Marco, que va subratllar que a Espanya no
hi ha un problema d’oferta d’habitatge, ja que hi ha
6 milions de pisos buits, sinó un problema polític.
En aquesta línea, durant el debat Maria Lucchetti, activista de la PAH Baix Montseny va apuntar la
importància de fer efectiu i real el dret a l’habitatge:
“igual que l’Estat del Benestar assegura l’educació i la sanitat, haurien de buscar-se mecanismes perquè passés el mateix amb l’habitatge”.
En el debat van sortir també altres propostes, com
la creació d’una espècie de caixa de resistència a
nivell de poble per evitar que a cap família li tallin
els subministraments d’aigua i de llum.
PAH Baix Montseny
Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny
Càritas
Creu Roja

Horari d’estiu

Equipaments municipals
Oficina d’Atenció Ciutadana OAC El SafareigDel 25 de juny al 15 de setembre:
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h
Oficina d’Atenció Ciutadana la Batlloria Unió Batllorienca
Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 13 h

Més de 200 alumnes han après
seguretat viària de la mà de la
Policia local
Del 27 de maig al 7 de juny de juny, més de 200
alumnes de 5è de primària de les escoles del municipi van participar a les jornades d’educació viària que es fan en bicicleta pels carrers de la vila o
en un circuit tancat. Agents de la Policia local han
acompanyar els alumnes durant el recorregut i els
han explicar les normes de circulació bàsiques per
poder circular amb seguretat.
L’activitat s’ha desenvolupat al matí i en l’horari escolar, des de l’entrada a les 9 fins les 13 h. Agents
de la Policia local han anat a la mateixa aula de l’escola, on han explicat els conceptes bàsics per circular amb seguretat per la via pública i una vegada
al carrer, han ensenyat als alumnes a circular segurs
respectant les normes de circulació, tant els senyals
de trànsit (verticals, lluminosos, horitzontals...) com
els senyals del propi agent de circulació.
A l’escola mancomunada La Tordera, l’activitat s’ha
fet per primera vegada de forma conjunta amb la
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Policia Local de Santa Maria de Palautordera. El dia
de la pràctica, a més de circular pels carrers respectant els senyals, es va anar per la drecera fins al
polígon industrial Can Balmes de Palautordera, on
tenen un circuit tancat.
D’altra banda, a petició de l’escola Montnegre de la
Batllòria s’ha muntat un circuit tancat al carrer per
a 73 alumnes de P3, P4 i P5.

Biblioteca de la Batlloria - Unió Batllorienca
De dilluns a divendres de 16 a 20 h
Centre de Formació i Ocupació Sax Sala
Juliol:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h;
dimarts i dijous de 15 a 20 h
Agost:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
TANCAT PER VACANCES del 5 al 16 d’agost
Centre Municipal d’Expressió
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Del 26 al 31 d’agost: de dilluns a divendres de 10
a 13 h
Biblioteca l’Escorxador
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h;
dimecres, de 10 a 13.30 i de 15.30 a 20.30 h;
dissabte, tancat
Deixalleria
Juliol:
De dimarts a divendres de 10 a 13 i de 16
a 19 h; dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h,
diumenge de 10 a 14 h
Agost:
Dimarts, dijous i dissabte de 10 a 13 h;
dimecres i divendres, de 16 a 19 h
Oficina d’Habitatge
De dilluns a divendres de 10 a 13 h

Partits polítics
Entre tots i totes
Davant una situació adversa, una
de les opcions és creuar els braços
i esperar –passivament- que vinguin temps millors. Tot i així, des
del govern municipal estem convençuts que aquesta no ha estat i no és solució a res, i el
que cal és promoure, en totes les seves accepcions.
La situació econòmica actual ens obliga a reaccionar a
tots i totes, tant al sector públic com al privat, i a explorar noves fórmules de col·laboració i nous projectes
a emprendre.
El dinamisme del sector comercial de la nostra vila és
una bona prova de la capacitat de trobar nous models
per encarar una situació econòmica molt difícil per al
petit i mitjà comerç a nivell nacional, amb el suport i

Eixamplem la
majoria. Guanyem
la llibertat!
Aquest mes de juliol fa
exactament 300 anys que
els catalans i les catalanes
van desobeir l’ordre de rendició de Felip V i es
van encomanar al comandant Villaroel i a la Mare
de Déu de la Mercè tot alçant la bandera negra
per salvar-nos la Història.
Ara ens toca a nosaltres. I encara que aquelles circumstàncies queden lluny de les nostres, el repte
d’avui també és monumental: crisi econòmica i
social, descrèdit de la política, les finances de la

Joves, només lluitant teniu futur…
El passat 27 de juny es va dur
a terme la segona edició del Ple
Jove dins del Programa Ajuntament Jove de Sant Celoni. Un
programa que busca acostar la política als més joves, en un
temps on els polítics estan més desacreditats que mai. Els
finalistes, amb propostes ben diferents, però entre elles una
gran lectura del context social i de les necessitats actuals tan
de Sant Celoni com del país.
Sant Celoni, un poble amb uns percentatges de reciclatge
miserables per sota el 25% que ens situa al capdavall del
“rànking” de tot el país. La solució la tenim, i els joves també
ens ensenyen el camí; canvi de model de gestió de residus,
implantar el porta a porta.
Per altra banda, i després de llegir les dramàtiques dades
extretes de la memòria anual de la Creu Roja; el gran nombre de persones que durant el 2012 han necessitat suport

La il·legitimitat
d’una part del
deute public
• Actualment ens trobem davant
el fet que una crisi financera global ha estat convertida en una
crisi del deute públic davant el
fenomen global d’haver anat convertint deute privat en deute públic, especialment als països del sud
d’Europa.
• Avui l’Estat espanyol, en el seu conjunt, ha passat de
ser país creditor a país deutor i són nombrosos els
experts que apunten que l’excessiu volum de deute públic es el principal obstacle per poder impulsar
mesures de reactivació econòmica.
• El concepte de deute il·legítim (no confondre amb el
concepte de deute odiós, que és aquell que han de-

implicació que entenem que ha de donar l’Ajuntament,
perquè creiem que és el paper que hi ha de jugar.
En els darrers mesos hem vist tot un seguit d’iniciatives
que, des del món privat i amb el suport de l’Ajuntament,
són un bon exemple de la complicitat i implicació dels
mateixos comerciants, hostalers i altres empreses de la
vila.
Un clar exemple l’hem viscut fa encara no dos mesos,
amb l’organització d’una fira en què s’ha apostat per un
nou format centrat en les places, on s’hi ha organitzat
un gran aparador dels productes, serveis i activitats que
ofereix la nostra vila –i comarca-, convertint Sant Celoni
en un gran pavelló d’exposició. És així com Sant Celoni
ha esdevingut un aparador de productes, serveis i activitats per a joves i les seves famílies en el marc de la
primera Fira d’en Loni, tot un èxit en participació tot i les
inclemències meteorològiques.

Generalitat a frec de la fallida per una herència
irresponsable,... I la definitiva transició nacional.
Hi som a prop però, després de 3 segles, anem
en compte de no enfonsar ara el tram final amb
un #tenimpressa perquè més aviat #tenimfeina;
no passem el ‘ho vull ja’ per davant del ‘ho faig
possible’; no ens encallem en detalls-parany contemporanis que de ben segur ens han d’ocupar,
però en cap cas poden passar per davant del traç
gruixut de la transcendència. I estiguem disposats a perdre-hi alguna cosa -que serà inversió
pel llarg termini-, tal com van estar-ho, de manera molt més tràgica, aquell 1713 en el moment
d’aixecar la bandera negra.

alimentari a la demarcació de Barcelona, més de 400mil. La
solució, o si més no un intent de fer-ho, un petit gra de sorra
a nivell local, un menjador social. I com no, no ens oblidem,
tenim memòria històrica. I la iniciativa de constituir una cooperativa de treball per dur a terme el projecte. Cooperes o
competeixes?
Davant un context econòmic i social devastador, i on els joves
no tenen cap tipus de sortida, amb pujades de taxes universitàries i amb un futur laboral nefast, recordem prop del 60%
d’atur juvenil, i on la gran solució dels gran poders és que
s’emigri cap a Alemanya, no fos que si es quedessin aconseguissin canviar-ho tot, només resta plantar cara i lluitar. La
intervenció del regidor de la CUP durant el Ple Jove va ser en
aquesta direcció. Estudieu, formeu-vos, però també lluiteu,
participeu dels moviments socials juvenils de la vila, participeu activament del teixit sòcio-cultural, autoorganitzeu-vos i
sigueu crítics. I vet aquí, un gran exemple. El cap de setmana
del 4 al 7 de juliol, l’organització juvenil de l’esquerra independentista ARRAN fa una gran demostració de força al Baix
Montseny.

clarat alguns països del Sud per definir i negociar el
deute contret per governs dictatorials) no està reconegut jurídicament a nivell internacional però si per
acadèmics diversos i moviments socials. Per tant, no
hi ha definició de “deute il · legítim” en dret internacional, però això no impedeix als poders públics
prendre decisions sobiranes com a deutors o creditors; sent els casos més clars els de l’Equador com a
deutor o Noruega com a país creditor El principals
arguments per declarar un deute com il·legítim i per
tant començar a estudiar mesures de negociació o
mesures legals per a la seva condonació, són:
1. Que aquesta hagi estat contreta per l’administració pública en condicions objectives de
“manca de llibertat d’elecció” .
2. Deute contret fruit de decisions tècniques o
politiques que augmentin el deute públic sense cap causa objectiva justificada en pro de l’interès general.

La voluntat d’oferir noves experiències ha quedat reflectit, també, en iniciatives com l’Open Nigth i les activitats
que des del sector comercial s’ofereixen a la ciutadania,
amb la Presentació de la Primavera o l’organització de
concerts gratuïts als carrers de la vila per part de diferents bars, amb música tan variada com el jazz o les
havaneres.
És així com, entre tots i totes, volem posar en valor
aquest sector del municipi, amb no sols productes, sinó
també serveis i activitats de la petita i mitjana empresa.
Perquè som conscients que la millor política de suport al
comerç i serveis de Sant Celoni no la fem des del govern
municipal, sinó els ciutadans i ciutadanes que hi confiem
i hi fem les compres diàries.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

Ja som a la recta final i tenim poc temps per a ferho possible. Ens calen el teu optimisme i la teva
força per aconseguir-ho: entre tots, eixamplem la
majoria, guanyem la llibertat. I, amb ella, un país
nou més just i més pròsper.
Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni
santceloni@ciu.info

Concerts i festa sí, però també xerrades, tallers, formació i debats, molts debats. L’Aplec juvenil El Rebrot que està rebent
elogis de les institucions encarregades de la seguretat, com
Policia, Creu Roja i Ajuntament, per la seva impecable tasca,
ha rebut durant tot el cap de setmana unes 6.000 persones.
Recordem, un Aplec totalment autofinançat i autogestionat.
Mentre uns fan Harlem-Shakes, molt útils per la Construcció
nacional, el Rebrot ha omplert durant tot el cap de setmana
tots els hotels de Sant Celoni, restaurants, bars i supermercats. El petit negoci ho ha agraït. I el més important, han
omplert Sant Celoni d’il·lusions, de debats, d’alternatives, i
de lluita independentista i anticapitalista.
No els volen al Pacte Nacional, no els conviden a signar la
carta dels diferents grups juvenils dels partit polítics convencionals per la sobirania, però ells hi seran; hi seran perquè
tenen molt a dir, igual que tots els joves de Sant Celoni i el
Baix Montseny, des de la desobediència i l’autoorganització.
Perquè teniu la Clau que obre tots els panys.

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

3. Decisions tècniques, econòmiques o politiques
que deliberadament beneficien una minoria o
uns privats en particular augmentant el deute
públic.
El diferencial entre l’interès en que el ICO ha deixat
els diners a la banca privada i aquesta a acabat deixant
finalment als ajuntaments, empreses... es pot considerar deute il·legítim. Tot i això i en base a aquests
senzills arguments, el tema del deute il·legítim és molt
més complex a nivell global,
Una dada rellevant: A Alemanya al 1953 se li va condonar el 60% del deute, article d’Alexis Tsipras
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5655

Grup municipal ICV Sant Celoni i La Batllòria
icvsantceloni@ymail.com
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Exposicions

AGENDA

CAN RAMIS
Del 13 al 28 de juliol
Meritxell Estañol
Pintura: olis i aquarel·les

Del 15 al 29 de juliol
Llibres viatgers, dels alumnes de
l’escola La Tordera

TAXI

1-7

L4

L2

8 - 14

L5

L3

15 - 21

L6

L4

22 - 28

L7

L5

29 juliol - 4 agost

L1

L6

5 - 11

L2

L7

12 - 18

L3

L1

L4

L2

L5

L3

29 agost - 1 set.

Març
ds

dg

1 2 3
8 9 10
5 16 17
2 23 24

v

Dijous, 1 d’agost
Música: Esperit!, amb Mau Boada
Dijous a la fresca
A les 22 h
Als jardins de la Rectoria Vella

Mercat del Trasto
De 9 a 14 h
A la plaça Merce Rodoreda i
plaça de la Creueta
Organitza: Associacio de Ball Tots
a la Pista, “TALP”

Dijous, 8 d’agost
Circ: L’home que perdia els botons,
amb Jordi Panareda
Dijous a la fresca
A les 22 h
A la plaça de la Biblioteca

22, 23, 24 i 25 d’agost
Festa Major d’estiu de la Batllòria
Consulteu el programa

Dijous, 22 d’agost
Cinema: Brave (Indomable)
Dijous a la fresca
A les 22 h
A la plaça Rafael Ferrer (Sant Ponç)

Dijous, 29 d’agost
Música: Gospel de St. Celoni, amb Coral
Gospel & Música Moderna
Dijous a la fresca
A les 22 h
Als jardins de la Rectoria Vella

Dissabte, 3 d’agost
Mercat, Oh!fertes al carrer

Cinema musical: West Side Story
Dijous a la fresca
A les 22 h
A la plaça Rafael Ferrer (Sant Ponç)

Diumenge, 4 d’agost

Articles a preus rebaixats
Tot el dia
Al carrer Anselm Clavé
Organitza: Associació de Veïns i
Comerciants Anselm Clavé Centre

AGENDA ACTUALITZADA A
www.santceloni.cat/agenda

Dijous a
la fresca
Abril
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v1 ds2 dg3

8
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dl - dm L. dc
dj
L1
Moreno
L2 J. Codina
L3 J. Muñozo
7
L44- 5 J.6 Arias
L5 J.C.Rossà
11-		 12 G.13
14
L6
Alvarez
L7
S. Villaescusa
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Diumenge, 28 de juliol

Diumenge, 21 de juliol

Dijous, 25 de juliol

agost

Roda de cantautors, amb Neus Rodés,
Kassio i Dani
Les Veus del Claustre
A les 22 h
Al claustre de l’antic Hospital
(Oficina de Turisme)
Organitza: AV carrer Major de Dalt

Mundial de Kick boxing
De 19 a 00.30 h
Pavelló Municipal d’Esports

Ball de l’Esplai
Amb Duet de Mar
A les 18 h
A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: Associació de Gent Gran
de l’Esplai

SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h

2on Cicle de música jazz, soul i blues
amb Traditional Jazz
A les 22 h
Al Ferrer Select
Organitza: Forn Ferrer
Preu: gratuït

Ball de L’Esplai
amb Esquitx
A les 18 h
A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: Associació de Gent Gran
de l’Esplai

Dissabte, 20 de juliol

Horari:
De dimarts a dissabtes de 6 a 8 del vespre.
Diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 del
migdia i de 6 a 8 del vespre

màciesdeguàrdia2013
19 - 25

v

Concert: Hemelbestormers
Les Veus del Claustre
A les 22 h
Al claustre de l’antic Hospital
(Oficina de Turisme)
Organitza: AV carrer Major de Dalt

Del 30 de juliol al 30 d’agost
Els valors de la biblioteca.
Cedida per la Diputació de Barcelona

Taxi
retén

Llibre A un pam de la independència,
de Vicent Partal
Presentació a càrrec de l’autor
A les 20 h
A la sala Bernat Martorell de Can Ramis
Organitza: Òmnium Cultural Vallès Or. i ANC
Sant Celoni

2on Cicle de música jazz, soul i blues
amb Jazz Gats Quartet
A les 22 h
Al Ferrer Select
Organitza: Forn Ferrer
Preu: gratuït

BIBLIOTECA
L’ESCORXADOR

Taxi
guàrdia

Divendres, 26 de juliol

Dins del cor, amb Ada Cusidó
Petita hora del conte
A les 17.30 h
A la Biblioteca l’Escorxador
24 hores de fultbol sala
Inici de la competició
A partir de les 19 h
Al Centre Municipal d’Esports Sot de les
Granotes

Horari:
De dimarts a dissabtes de 6 a 8 del vespre.
Diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 del
migdia i de 6 a 8 del vespre

juliol

Divendres, 19 de juliol
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Carretera i manta!

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31 Volem compartir lectures que tinguin a veure amb els viatges en terme ampli. No només

Apunta’t al nou club de lectura

novel·les. No només relats de viatges. Tot el que l’Enric Soler ens proposarà al voltant del
que significa el terme “viatge”.
Ho farem a la biblioteca l’Escorxador cada tercer dijous de mes.
T’hi apuntes? Envia’ns un correu electrònic b.st.celoni@diba.cat o
passa per la biblioteca. Ei! Començarem el 17 d’octubre!
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