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Joan Castaño

Alcalde
Des de l’Ajuntament estem fent una aposta decidida per la formació. Des
del consens hem estat treballant conjuntament amb la comunitat educativa per trobar solucions a les principals mancances que, entenem, hem
d’afrontar des d’una postura oberta, aportant solucions imaginatives que
ens assegurin seguir avançant.
Fa anys, en previsió de nous equipaments escolars, vam oferir a la Generalitat dos terrenys qualificats com són el solar al costat de l’actual Institut,
on ara es construirà la nova escola Soler de Vilardell i un nou edifici de
Formació Professional, i el terreny de la Forestal.

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.

www.facebook.com/ajsantceloni

@ajsantceloni

Telèfons d’interès

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

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

Reclamacions,
suggeriments
i incidències
93 864 12 19
Arxiu Municipal
la Tèrmica
93 867 11 25
Benestar Social
Serveis Socials
93 864 12 12
Servei a la dona
93 867 51 94

Després de mesos de contactes i reunions, en aquest número de l’informatiu ja us podem anunciar que hem signat un protocol amb el Departament
per garantir que la construcció vagi endavant. La Generalitat ja ha iniciat la
contractació de la redacció dels dos projectes i us puc assegurar que des
de l’Ajuntament vetllarem perquè les obres comencin a finals de 2014 i
perquè el curs 2015/2016 puguem gaudir de dos nous equipaments molt
necessaris.
Estic segur que aquests nous projectes ajudaran a millorar l’oferta formativa de la vila i reforçaran el llaç entre el món educatiu i el teixit productiu de
la comarca. I el que és més important, reforçaran aquest projecte educatiu
de qualitat amb què estan treballant l’escola Soler de Vilardell i l’institut
Baix Montseny. Perquè, no ho oblidem, els edificis són importants, però
l’essencial és el que s’hi fa a dintre.
Moltes gràcies pel vostre suport durant tot aquest procés.

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

Consum i conductes de risc
93 864 12 12
Atenció a la dependència
93 864 12 12
Tanatori
93 867 48 87

Educació

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

Oficina Municipal d’Escolarització
93 864 12 13

Centre Municipal d’Expressió
93 867 40 89

Bus urbà
902 130 014

Escola bressol municipal
93 867 38 87

Centre Cívic Les Casetes
93 847 01 59

Barcelona Bus
902 130 014

Emergències

Oficina local de Català
93 864 12 13

Hispano Hilarienca
972 24 50 12

Habitatge

RENFE
902 24 02 02

Policia Local
93 864 12 17
092 (des de Sant Celoni)
Mossos d’Esquadra
93 867 45 85
112

Oficina Local d’Habitatge
93 864 12 15

Transport

Taxi
93 867 08 47

Jutjat de Pau
93 867 07 25

Treball

Ràdio Municipal
93 864 12 21

Servei Municipal d’Ocupació
93 867 41 75

Salut

Tributs

Biblioteques

Emergències sanitàries
112

Biblioteca l’Escorxador
93 867 33 13

Bombers urgències
112

Biblioteca la Batllòria
93 847 21 19

Avaries aigua (SOREA)
900 30 40 70

Hospital de Sant Celoni
93 867 03 17

Oficina de Gestió Tributària
93 867 45 41

Atenció al consum

Esports

Urbanisme

OMIC
93 864 12 12

Camp Municipal d’Esports
93 867 05 67

CAP
93 867 41 51

Atenció!

Consultori de la Batllòria
93 847 10 32

Àrea de Territori
93 864 12 15

L’Oficina d’Atenció Ciutadana, al Safareig, romandrà tancada els dies 24 i 31 de desembre.
Per a registres d’entrada de documents, adreceu-vos si us plau a la Policia local, de 9 a 14 h.
Gràcies!
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Ara hem posat a disposició de la Generalitat 1.5 milions d’euros per a la
construcció d’aquests dos nous equipaments educatius, perquè entenem
que com a Ajuntament és necessari col·laborar en una inversió tan important per al municipi per aconseguir que es dugui a terme. No volem que
aquest projecte es quedi en un calaix. Per això, tot i que la construcció correspon a la Generalitat, l’Ajuntament ha estat predisposat a col·laborar-hi.

Educació
L’Ajuntament aportarà 1,5 M d’euros per
la nova escola Soler de Vilardell i l’edifici
per FP de l’Institut
El ple municipal va aprovar el protocol amb la Generalitat per garantir que es
construeixin aquests dos equipaments educatius durant l’any 2015
L’Ajuntament de Sant Celoni i el departament d’Ensenyament han signat
un protocol que estableix que la Generalitat construirà la nova escola
Soler de Vilardell i un edifici a l’Institut Baix Montseny per als tallers
de formació professional i, a canvi, l’Ajuntament aportarà 1,5 milions
d’euros. El protocol va ser aprovat per unanimitat de tots els grups municipals al darrer ple, celebrat el 28 de novembre.

Disposa de tres cicles de formació professional: un cicle de grau mitjà
d’auxiliar administratiu, un cicle de grau mitjà de manteniment electromecànic i conducció de línies i un cicle de grau superior de mecatrònica
industrial.

Des del departament d’Ensenyament ja s’ha iniciat la contractació per a
la redacció dels dos projectes executius i la previsió és que s’iniciïn les
obres a finals de l’any 2014, per tal que es disposi d’ambdós edificis el
curs 2015-2016. L’aportació econòmica per part de l’Ajuntament representa aproximadament un 30 % del cost total de les obres.

Els cicles de manteniment electromecànic i de mecatrònica industrial
s’estan impartint actualment en dos mòduls prefabricats però que no
compleixen les condicions mínimes de seguretat laboral que han de disposar en quant a m2, distàncies de seguretat entre màquines, extracció
de fums i alçada del sostre.

Edifici

Cost estimat

% finançament

Import finançament

Escola Soler
de Vilardell

3.778.211,21 euros

27,79%

1.050.000 euros

Tallers FP institut

1.396.631,01 euros

32.22%

450.000 euros

Escola Soler de Vilardell
És un centre d’educació infantil i primària que es va posar en funcionament el curs 2006 – 2007 degut a l’augment del padró municipal i
a la necessitat de places escolars de P3. Des d’aleshores ençà, l’escola
ofereix, una línia educativa, des de P3 fins a 5è de primària amb un total
de 157 alumnes.

Institut Baix Montseny

El nou edifici que es preveu construir estarà annexat a l’edifici de l’institut, tindrà una superfície de 870 m2 i acollirà els cicles de manteniments
electromecànic i mecatrònica industrial.
Aquest nou edifici permetrà donar compliment a la normativa vigent
de seguretat i d’acord amb el programa funcional que determina el
Departament d’Ensenyament per als cicles de la família d’instal·lació i
manteniment. Unes instal·lacions adequades de formació professional
ajudaran a prestigiar, encara més, aquests ensenyaments, i a obrir noves
oportunitats d’ampliar l’oferta de FP i a establir més, i reeixides, col·
laboracions amb el teixit econòmic i productiu de la zona.

El Soler de Vilardell està ubicat actualment, i de manera provisional, en
l’edifici de l’antic Puigdollers i en 3 mòduls prefabricats, dos d’ells ubicats
al mateix solar de l’edifici d’obra i, des d’aquest curs, un altre ubicat a
una de les pistes del camp d’esports situada a l’altra banda del carrer i a
uns 50 m del solar.
El nou edifici de l’escola Soler de Vilardell s’ubicarà en un solar a tocar
a l’Institut Baix Montseny i disposarà de tots els espais normatius que
correspon a una escola d’educació infantil d’una línia.

Compromís i treball de tota la comunitat educativa
El protocol de col·laboració és el resultat del treball constant i perseverant de tota la comunitat educativa per garantir una educació de qualitat
al municipi. De fet, malgrat la provisionalitat dels espais, la qualitat i la implicació dels equips docents han fet possible projectes educatius innovadors i de qualitat que promouen l’assoliment de les competències bàsiques i l’èxit acadèmic de tot l’alumnat.
Montse Valero, directora de l’escola Soler de Vilardell

Teresa Borotau, directora de l’Institut Baix Montseny

“Estem molt contents que l’edifici de l’escola pugui ser una realitat ben

“El nou edifici de FP és fruit de l’esforç, la il·lusió i la perseverança de mol-

aviat. Una escola és més que l’edifici, és el seu projecte educatiu i l’equip

tes persones. Aquest edifici ens ha de permetre reforçar el nostre projecte

humà que la forma. En aquest sentit, la qualitat i implicació de l’equip

educatiu anomenat ”Ubuntubica’t amb el macrocervell de l’Institut”

humà de l’escola ha fet possible un projecte innovador i de quali-

que pretén formar ciutadans responsables, autònoms i competents,

tat que promou l’assoliment de les competències bàsiques de tot

que transformin la indignació en implicació, que transformin les crítiques i

l’alumnat a través de metodologies educatives basades en l’aprenentatge

les queixes en solucions creatives que puguin superar les grans dificultats

cooperatiu, la comprensió lectora, com a base per als aprenentatges, la

de la nostra societat actual, ciutadans que sàpiguen col·laborar i coo-

cultura emprenedora, com a aprenentatge significatiu de valors i habili-

perar malgrat les diferències i busquin punts d’acord a partir dels

tats des d’un plantejament integrador, i l’ús de les noves tecnologies”

quals poder treballar”.
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Educació
Escola i empresa, junts per potenciar els perfils
científic, tecnològic i matemàtic
Més de 50 professionals del món de l’educació
van participar a les jornades d’impuls de les
competències científiques, tecnològiques i
matemàtiques: garantia d’innovació i creativitat a l’empresa organitzades pel Centre de
Recursos Pedagògics i l’Ajuntament de Sant
Celoni, que es van dur a terme el 20 i 27 de
novembre.
A la primera sessió, es van analitzar els factors
influents en l’elecció d’estudis i, entre els reptes
a aconseguir, es va parlar de canviar l’estereotip
masculí dels estudis d’enginyeries i informàtica
i incrementar l’interès i motivació per les competències educatives relacionades amb aquest
àmbit. Des del Servei de Suport a l’Empresa de
l’Ajuntament de Sant Celoni, es va constatar la
manca de perfils professionals al territori per
cobrir les vacants de les empreses químiques de

la zona i la necessitat d’adequar el perfil professional dels treballadors i treballadores del Baix
Montseny a les noves demandes empresarials
de la comarca. La sessió va comptar amb la col·
laboració d’Oxiris Chemicals, que va voler compartir amb els professionals del món educatiu,
la visió que té l’empresa sobre la innovació.

Un cop realitzades les jornades s’han programat 2 sessions de treball: una, per elaborar
les propostes d’actuació respecte a l’impuls de
les competències científiques, tecnològiques
i matemàtiques i, l’altra, per concretar el pla
d’actuació amb l’assignació pressupostària de
l’Ajuntament de Sant Celoni.

Durant la segona sessió, dimecres 27 de novembre, es van presentar els recursos pedagògics que el CESIRE ofereix al professional poden
oferir els centres i les bones pràctiques que s’estan realitzant en els centres educatius de Sant
Celoni en aquestes competències. Algunes de
les bones pràctiques presentades són els “tallers
matemàtics” del Cor de Maria, els “vibrabots i
l’scratch” de l’Institut Baix Montseny, el projecte
de “dinamització del càlcul mental” de l’escola
l’Avet Roig.

Prop de 150 infants i joves participen als tallers
d’estudi assistit per millorar els seus resultats
gui tècniques d’estudi, millori les habilitats i
actituds davant la lectura, l’escriptura i la resolució de problemes i, també, de conflictes.
Des del curs passat, l’Ajuntament de Sant
Celoni n’assumeix íntegrament el cost dins el
pressupost municipal amb una partida que,
enguany, arriba als 28 mil euros.
Prop de 150 infants i joves de tots els centres
educatius del municipi participen als tallers
d’estudi assistit. Es tracta d’una de les actuacions més importants del Pla Educatiu d’Entorn
de cara a millorar l’èxit educatiu i evitar el
fracàs escolar dels nois i noies de Sant Celoni.
Els tallers volen que l’alumne adquireixi hàbits
d’organització i constància en el treball, apren-
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Segons la regidora de Cultura i Educació, Júlia
de la Encarnación “l’educació és una prioritat per l’equip de govern. En aquest sentit,
altres projectes de voluntariat educatiu com
el d’acompanyament escolar de Càritas o
el d’acompanyament lector han de reforçar
l’acció educativa fora de l’horari lectiu i po-

der garantir, d’aquesta manera, l’èxit escolar
dels infants i joves del municipi”.
Aquest curs els tallers d’estudi assistit estan
repartits de la següent manera:
- 1 taller al Col·legi La Salle
- 2 tallers a l’escola Josep Pallerola
- 1 taller a l’escola L’Avet Roig
- 2 tallers a l’escola Montnegre
- 1 taller al Col·legi Cor de Maria
- 2 tallers a l’institut Baix Montseny
- 2 tallers per l’alumnat d’ESO de La Batllòria
- 3 tallers a l’institut escola La Tordera
- Acompanyament lector a l’escola Soler de
Vilardell

S’inicia el projecte cultura emprenedora a l’escola Soler de Vilardell

Alumnes de l’Institut fan
tallers de robòtica a la
Universitat de Manresa

Durant aquest curs, els alumnes de 5è d’Educació Primària de l’escola Soler de Vilardell participen en un projecte d’innnovació pedagògica
de la Diputació de Barcelona. El projecte de
cultura emprenedora a l´escola. Consisteix en
crear una empresa i, durant tot el curs escolar,
treballar-ne la constitució, l’elecció del producte, la imatge corporativa, la producció, la venda
en un mercat local i l’aportació dels beneficis a
projectes socials. Les activitats que es treballen
dins i fora de l’aula proporcionen a l’alumnat:
l’aprenentatge significatiu de valors i habilitats
emprenedores des d’un plantejament integrador, orientat a l’aplicació dels sabers adquirits i
a la participació real i efectiva de l’alumnat; la
implicació de la comunitat educativa i el contacte amb entitats i empreses del territori, facilitant la integració de l’escola a l’entorn i l’apre-

Una trentena d’alumnes de 4rt d’ESO de l’Institut Baix Montseny van participar, el passat
29 de novembre, als tallers de sistemes TiC
del Departament de Disseny i Programació de
Sistemes Electrònics del Campus de Manresa
de la UPC. Aquests tallers permeten als alumnes d’ESO tenir un primer contacte amb el
món de la computació física i la robòtica.

nentatge transversal que reforça l’adquisició de
les competències bàsiques del currículum.
Actualment, aquest projecte compta amb la
participació de 52 escoles de la província de
Barcelona i té com a objectiu bàsic promocionar
el treball cooperatiu en els centres educatius.

Aquest és un projecte pilot promogut des de
la Diputació de Barcelona en alguns centres
educatius de la província de Barcelona i que
s’emmarca en el treball que s’està fent des de
l’Ajuntament, el Centre de Recursos Pedagògics i la Comissió d’Orientació d’ESO del Pla
Educatiu d’Entorn per tal de potenciar les
competències tecnològiques, científiques i
matemàtiques al municipi.

Cultura
Ajuntament, entitats i col·lectius s’impliquen en la
definició dels usos del bar de l’Ateneu
amb entitats, col·lectius i grups municipals en
relació als futurs usos de l’equipament del bar
de l’Ateneu

Una trentena de persones representants de
vint associacions del municipi s’han reunit
per avançar en la definició dels usos del bar
de l’Ateneu de Sant Celoni. La trobada, que va
tenir lloc a la Sala Petita durant l’octubre, va
servir per fer un primer canvi d’impressions

Durant la reunió, els assistents van fer un primer apunt de propostes i suggeriments. Entre
d’altres, es va plantejar la necessitat de visualitzar l’espai com un espai cultural, polivalent
i flexible per donar cabuda a usos diversos:
des de reunions d’entitats, activitats de petit
format, àpats... garantir que es mantingui la
mateixa estructura original, que sigui un espai
ampli que hi hagi cabuda per un bar perquè
ajudarà a ser punt de trobada. En tot cas, si
cal fer alguna partició de l’espai que sigui amb
algun element o estructura mòbil. Durant el
mes de desembre, es farà una segona trobada

per compartir les propostes que hagin plantejat
les entitats.
Paral·lelament a aquest procés de treball de
definició dels usos del bar s’iniciarà una primera fase d’intervenció de l’edifici que consistirà
en la reparació de la coberta del cafè. L’actuació
s’iniciarà a mitjans - finals de desembre, tindrà
una durada d’un sis mesos i consistirà en la
substitució de l’actual coberta de fibrociment
per una de panells amb aïllament incorporat,
corretges d’acer per unes altres de fusta i la
revisió i reparació de les encavallades de fusta,
també es retirarà el fals sostre decoratiu.
La segona fase d’actuacions anirà vinculada a
la proposta funcional que s’acordi.

L’exposició Amb Sant Celoni presenta obres de Tàpies, Miró,
Guinovart, Chillida, Dalí, Barceló, Ràfols-Casamada, Niebla...
L’exposició Amb Sant Celoni ha fet possible
portar importants obres de la col·lecció particular del galerista Antonio Niebla al municipi:
Tàpies, Miró, Dali, Guinovart, Chillida, Barceló,
Oteiza, Ràfols-Casamada, Niebla... repartides
en dues seus: la nova Galeria Barcelona GBN i
la sala d’exposicions de la Rectoria Vella. L’exposició es podrà veure fins el 26 de gener.
Aquesta mostra s’explica pel lligam i l’atracció
que té Antonio Niebla envers el Montseny i Sant
Celoni, on resideix, i la seva visió de l’art “ que
ha d’estar al servei de la societat i potenciar
la imaginació”: Segons Niebla, la mostra Amb
Sant Celoni és una exposició “d’intencionalitat i agraïment nascuda amb l’afany d’oferir

Promoció
dels grups
de música
amateurs o
semiprofessionals
del Baix Montseny

un humil reconeixement davant el generós
exemple que ens han llegat aquests artistes.”
En aquesta línia, la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, destaca “la generositat i il·lusió del galerista, i la voluntat de
servei públic que té, oferint la possibilitat de
veure obres d’aquesta categoria a Sant Celoni, perquè la cultura no ha de ser elitista, i
per tant, ha de poder arribar a la gent”.
La mostra comptarà amb dues visites comentades a càrrec del galerista Antonio Niebla: dissabte 14 de desembre a les 17 h a la Rectoria
Vella i dissabte 18 de gener de 2014 a les 17 h
a la Rectoria Vella.

Directes a la Sala Petita
de l’Ateneu
Sessions’n’sona! 2014

Concurs i gravació
d’un EP
Sant Celoni Sona! 2014
El jurat selecciona 4 grups a partir dels temes
presentats, que passen a la final prevista pel
febrer. El guanyador se’n va a l’estudi de gravació!

Els dissabte de febrer a l’abril la Sala Petita es converteix en una plataforma experimental on els grups
proven els seus nous sons i directes davant el públic
Inscripcions:
del 9 al 19 de desembre a
www.santceloni.cat/formularis o a les oficines de
l’Ateneu- Centre Municipal d’Expressió
(c/Sant Josep, 18) de dilluns a dijous de 17 a 20 h

Inscripcions
del 20 al 30 de gener a
www.santceloni.cat/formularis
o a les oficines de l’AteneuCentre Municipal d’Expressió
(c/Sant Josep, 18)
de dilluns a dijous de 17 a 20 h
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Cultura
FESTES DE SANT MARTÍ 2013

El programa d’actes va començar amb la presentació
de l’11è número de la col·lecció Anatomia del còmic celoní dedicat a Pol Cunyat sota la coordinació
editorial i maquetació de Xavi Plana. Aquest projecte
és una bona mostra del treball dels artistes locals i
complementa el fons documental de més de 1000
exemplars de còmics per a infants i adults de la bilbiloteca l’Escorxador.

Els més menuts i les seves famílies van gaudir d’una
àmplia programació d’activitats familiars com
l’espectacle de màgia del Mag Lari, el cinema en
català, l’animació infantil del diumenge al matí o els
inflables de dilluns a la plaça de la Vila.

A la festa no hi van faltar els gegants animant i donant ambient a places i carrers. Els gegants de Sant
Celoni van estar molt ben acompanyats de tots els
gegants de les escoles de Sant Celoni.

Al teatre municipal Ateneu hi va haver una programació àmplia i variada: teatre amb l’Abanderat,
Smiley i música amb amb Sulfitos i Bonobos, concert i
ball... No hi van faltar tampoc les activitats que organitzen entitats i col·lectius.

En el marc de les festes de Sant Martí van tenir lloc les
I jornades de la memòria històrica: l’exili promogudes per al grup de Recerca de la Memòria Històrica de
Sant Celoni i l’Ajuntament. Hi va haver conferències
sobre l’exili català i celoní, la poesia de l’exili i sobre
l’equipament del Museu Memorial de l’Exili. Es va
instal·lar una placa en el monòlit del cementiri en
record de totes les persones de Sant Celoni que van
morir o patir a causa de la Guerra Civil.

El dissabte al matí es va inaugurar de l’escultura
Portes del Montseny de Josep Plandiura, obra guanyadora del Concurs del Museu Urbà 2012. Coincidint
amb la inauguració de l’escultura es va presentar l’itinerari urbà d’escultura de Sant Celoni.

Festa Major d’Hivern – la Batllòria
18, 19, 20, 21 i 22 de desembre
Dimecres,
18 de desembre

Dijous,
19 de desembre

Dissabte,
21 de desembre

PARC INFANTIL
De les 11 del matí
a les 2 de la tarda
A la plaça de l’Església

CINEMA, l’Intocable
A les 7 de la tarda
A la Unió Batllorienca

CELEBRACIÓ DE
L’EUCARISTIA
A les 12 del migdia
A l’Església de la Mare de
Déu de l’Esperança

Divendres,
20 de desembre

5a Fira nadalenca
de l’Esperança
Tot el dia
A la plaça de l’Església
Parades, artesans, entitats, escudellada, encesa d’espelmes
per la Marató, xocolatada,
patchwork i manualitats,
ceràmica...

Seguidament
VERMUT POPULAR
A la plaça de l’Església
BALL A LA SALA
amb el músic Xavi
A les 6 de la tarda
A la Unió Batllorienca
DISCO INFANTIL I JUVENIL
A les 6 de la tarda
Al menjador de l’escola
Montnegre
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HORA DEL CONTE, El regal,
titelles amb la companyia
Pengim Penjam
A les 6 de la tarda
A la Unió Batllorienca
CONCERTS DE GRUPS
LOCALS
- Bernat P-skaiire
- Autodestrucció
- A destiempo
- Coalició Kanalla
A 2/4 d’11 de la nit
A l’Envelat

ANIMACIÓ INFANTIL
amb Jaume Barris
A les 11 del matí
A l’Envelat
seguidament
TALLER INFANTIL
postals de Nadal
A l’Envelat
Organitza: AMPA Montnegre
ANIMACIÓ i PERCUSSIÓ
amb els Timbalers de la Colla
de Diables de Sant Celoni
A les 4 de la tarda
Al carrer Major

CAGA TIÓ
A 2/4 de 5 de la tarda
A la plaça de l’Església
Organitza: AMPA Montnegre

CONCERT DE GOSPEL
amb la Coral Gospel & Música
Moderna “Gospel Sant Celoni
A les 6 de la tarda
A l’Església
BALL de NIT
amb l’orquestra Setson
A les 11 de la nit
A l’Envelat
Seguidament sessió
de disco mòbil

Diumenge,
22 de desembre
MÀGIA amb
Montserrat Escopinya
A les 11 del matí
A l’Envelat

BALLADA DE GEGANTS
amb la Colla de Geganters i
Grallers de la Batlloria
A 3/4 de 12 del migdia
A l’Envelat i cap a la plaça
de l’Església
Seguidament,
BALL DE BASTONS amb la
Colla Bastonera del Casal
Independentista Quico Sabaté
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

Seguidament,
SARDANES amb
La Principal de Banyoles
DISCOTECA MÒBIL
A les de 6 de la tarda
A l’Envelat
Organitza: La Batcolla
GRAN BALL DE
FI DE FESTA
amb el Grup Bogie-wogie
A les 7 de la tarda
A l’Envelat

L’Ajuntament programa activitats
per a les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis
Amb la voluntat d’ampliar l’oferta cultural, fer poble i contribuir a la dinamització cultural, l’Ajuntament ha programat un gran nombre d’activitats
de tarda per les festes de Nadal adreçades a infants i famílies. Les activitats s’iniciaran el proper
divendres 20 de desembre amb la tradicional
cantada de nadales “itinerant” per part de les
escoles i el taller de muntar tions dels alumnes de
l’institut i les propostes continuaran fins el 4 de
gener amb: jocs ambulants, cercavila de gegants,
tallers, patinatge en línia, skate, inflables, animació infantil...
També hi haurà espais per la música i la dansa!
Per Nadal arriba el Trencanous a l’Ateneu amb
l’Escola de Dansa Contemporània Núria Ventura
amb el primer acte del clàssic “Trencanous”de
Txaikovski el proper dissabte 21 de desembre, a
les 6 de la tarda, a la sala gran de l’Ateneu.

El cant de la Sibil·la a càrrec de la coral Briançó
i la coral Cardedeuenca acompanyats de l’orgue
i un conjunt de música tradicional amb instruments de l’època.
No hi faltarà, tampoc, la cantada de Sant Esteve amb el concert coral de nadales interpretades
pels cors de l’escola municipal de música, des del
més petits fins al més grans.
Sant Celoni enguany també celebrarà el cap
d’any! Al pavelló amb punxadisc amb els clàssics
dels 60 fins als hits més actuals i a l’Ateneu amb
ball de Jack Carmelo.
El 2 de gener arribaran els patges reials i s’instal·laran al campament situat a la Torre de la Força
fins el 4 de gener. La cavalcada amb els Reis Mags
d’Orient arribarà el diumenge 5 de gener, a les 6
de la tarda a Sant Celoni.

Com a novetat destaca el concert de Nadal, el
dissabte 28 de desembre, a ¾ de 9 del vespre, a
l’església de Sant Celoni amb la interpretació de

Gaudiu del Nadal a Sant Celoni!

I tu,
jugues
en català?

El tió del Baix
Montseny: Una beca
d’estudis en temps
de crisi

Cinema a l’Ateneu:
cada primer i tercer
diumenge de mes a
les 6 de la tarda

6 botigues de Sant Celoni s’han adherit a la
campanya de foment del consum de jocs i
joguines en català

Un any més, el Tió del Baix Montseny torna
per Nadal. Es tracta d’una proposta educativa
que l’equip humà de l’Institut Baix Montseny
va engegar el 2011 per donar resposta a
l’alumnat de l’ESO que ha seguit programes
de diversificació curricular i que, en molts
casos, si no hi ha algun agent educatiu que
l’acompanyi en el procés de sortida cap a
altres formacions, pot tenir dificultats per
continuar la formació i la posterior inserció
laboral.

El cicle de Cinema a l’Ateneu té lloc cada primer i tercer diumenge de mes, a les 6 de la
tarda, a la sala petita de l’Ateneu. Durant
aquesta temporada es projectaran pel·lícules
que han tingut una bona valoració per part
de la crítica i el públic com “Argo” de Ben Affleck, “Lincoln” d’Steven Spielberg o “Amour”
de Michael Haneke...

La campanya I tu, jugues en català? torna un
any més per facilitar la compra i consum de
jocs i joguines en català. Al web cpnl.cat/jocs hi
trobareu un cercador amb l’oferta amb filtres
per paraula clau, categoria o edat, així com la
llista dels establiments adherits a la campanya
que impulsa el Consorci per a la Normalització Lingüística i la Direcció General de Política
Lingüística.
També és una oportunitat per dinamitzar
l’activitat econòmica del sector, ja que ofereix
als clients més jocs i joguines en català de
manera visible i clara a les botigues i facilita
informació de quins són els establiments que
les ofereixen.
Les botigues de Sant Celoni ja s’hi han adherit.
Les podreu identificar fàcilment perquè a l’aparador hi tenen exposada una capsa vermella
amb la imatge principal de la campanya. Són:
Bilbeny, Can Lluís, Llibreria Alguer Set, Llibreria Els 4 Gats, 6x3 i Tretze Vents.

El projecte consisteix en organitzar una activitat empresarial que durà a terme aquest
alumnat i que consisteix en l’organització
d’un taller de tions a la plaça de la Vila per als
infants dels municipi. El taller tindrà lloc el
divendres 20 de desembre a partir de 2/4 de
6 a la plaça de la Vila.

El cicle es va iniciar el passat 3 de novembre
amb la projecció de “Los descendientes, d’Alexander Payne amb una bona acollida i excel·
lent assistència de públic.
Les properes sessions, emmarcades dins
les festes nadalenques, seran el diumenge
22 de desembre amb la pel·lícula de Dustin
Hoffman, “El cuarteto”, i el 5 de gener amb “
Winter’s bone” de Debra Granik.

Els beneficis de l’activitat econòmica s’invertiran en la continuïtat formativa de
l’alumne que amb aquesta activitat aprèn
a fer funcionar una estructura empresarial
factible de ser competitiva en el mercat de
la zona.
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Promoció econòmica
El col·lectiu Sant Celoni Cuina
arrenca amb força
El col·lectiu Sant Celoni ha començat la seva activitat amb molt força!
Aquest col·lectiu, que es va presentar oficialment durant la Tardor
Gastronòmica, està format per un
conjunt de professionals del sector
de la restauració que volen promoure i difondre Sant Celoni com
a destinació de referència “per a
una bona cuina, assequible i,
sempre, de qualitat”.
Una de les primeres accions
conjuntes d’aquest col·lectiu va

ser la realització del càtering del Networking que
l’Associació d’Emprenedors del Baix Montseny.
D’altra banda, per les festes nadalenques, oferiran descomptes del 10% coincidint amb la Fira
de Nadal dels dies 6 i 7 de desembre i realitzaran un sorteig de 10 sopars als restaurants
membres entre tots els clients que omplin les
butlletes de participació entre el 6 de desembre i el 5 de gener. El col·lectiu vol continuar
realitzant accions promocionals i properament
es presentarà una campanya vinculada a la
programació cultural del municipi.

Formació ocupacional per a
persones en atur. T’interessa!
L’Ajuntament de Sant Celoni ha sol·licitat al
Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc
de la convocatòria FOAP 2013, una subvenció
per desenvolupar diferents accions de Formació ocupacional adreçades prioritàriament a
persones en situació d’atur.
Si bé no es coneixerà fins mitjan desembre
quins cursos es realitzaran, es fa pública
aquesta relació per tal que les persones que
ho desitgin puguin complimentar el formulari
via web municipal www.santceloni.cat/formularis o bé adreçant-se al Sax Sala. Quan
l’Ajuntament conegui els cursos que efectivament s’impartiran, rebran la informació corresponent als seus interessos. Aquesta acció
d’informació no garanteix, en cap cas, la
reserva de plaça, atès que caldrà seguir un
procés de selecció. Els cursos que finalment
es duguin a terme ho faran entre el 15 de desembre de 2013 i el 31 de juliol de 2014.
Els cursos s’impartiran majoritàriament en la

modalitat de Certificat de Professionalitat que
acredita la competència per a desenvolupar
una activitat laboral.

• Certificats de professionalitat de nivell 1: no
s’exigeixen requisits acadèmics ni professionals previs.
• Certificats de professionalitat de nivell 2: Títol de GESO o equivalent o haver superat un
certificat de nivell 1 de la mateixa família
professional.
• Certificats de professionalitat de nivell 3:
Títol de Batxillerat o equivalent o haver superat un certificat de nivell 2 de la mateixa
família professional.
Aquelles persones que no compleixen els
requisits acadèmics, podran sol·licitar una
prova de competències.
Nivell

Hores

APROFITAMENTS FORESTALS

2

600

ACTIVITATS AUXILIARS EN APROFITAMENTS FORESTALS

1

270

GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA

3

630

ANGLÈS: ATENCIÓ AL CLIENT*

2

220

ANGLÈS: GESTIÓ COMERCIAL*

3

220

DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS AMB TECNOLOGIA WEB

2

590

SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES

2

370

ACTIVITATS FÍSIQUES ESPORTIVES RECREATIVES

3

590

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

2

450

DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL

2

310

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

3

410

Prop de 200 participants al
3r Networking Baix Montseny
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L’Oficina de Turisme de Sant Celoni, al carrer
Major, s’ha convertit en un nou aparador
dels productes artesans, de proximitat i
promocionals del municipi. Des de finals de
novembre, l’Oficina de Turisme ofereix a les
persones visitants la possibilitat d’adquirir
diferents elements singulars del territori, i es
facilita informació per tal que qui hi estigui
interessat conegui on es poden trobar i s’hi
pugui adreçar.

Requisits d’accés:

CURSOS SOL·LICITATS AL SOC

La tercera edició del Networking Baix Montseny es va realitzar el 28 de novembre per
primera vegada a Sant Celoni, concretament
a l’Ateneu. Prop de dues-centes persones es
van inscriure a la trobada organitzada per
l’Associació d’Emprenedors del Baix Montseny

L’Oficina
de Turisme
promou
els productes
de la zona

amb la col·laboració de diversos ajuntaments.
Durant la jornada, els participants van donar
a conèixer la seva empresa o idea de negoci a
través d’entrevistes de curta durada, així com
ampliar la xarxa de contactes i aconseguir
nous clients.

L’Ajuntament
presenta el Pla
de millora del
Polígon industrial
Molí de les Planes
Una desena d’empreses van assistir a principis d’octubre a la presentació del Pla de millora i dinamització del polígon industrial Molí
de les Planes elaborat per la Unió de Polígons
Industrials de Catalunya, amb el suport de la
Diputació de Barcelona. El Pla, que ha comptat amb la participació de les empreses del
polígon, presenta una diagnosi de la situació
actual i planteja un conjunt de mesures per a
la millora de la competitivitat i la captació de
noves empreses.
A partir d’ara, es preveu la creació d’una
comissió de treball formada per empreses i
representants de l’Ajuntament que analitzarà
detalladament les propostes d’actuació plantejades per la UPIC i establirà un calendari de
treball per anar-les materialitzant en estreta
col·laboració público-privada.

CLIP
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
I LA COMUNICACIÓ
ALFABETITZACIÓ DIGITAL nivell I
Introduir-se en l’ús de l’ordinador,
programes bàsics i utilitats. Utilitzar els
components de l’ordinador i emprar
les principals utilitats del programari i
sistema operatiu. Tractament de text.
Introducció a internet.
Durada del curs: del 9 de gener al 20
de març de 2014
Horari: dimarts i dijous de 18 a 19.30 h
Preu: 11,06 euros (persones empadronades al municipi) 13,27 euros (forans)
Preinscripció i entrevistes d’orientació: 13, 16 i 17 de desembre de 9 a
14 i de 15 a 20 h.
Matrícula: 19 i 20 de desembre de 9 a
14 h i de 15 a 20 h.
Es pot sol·licitar l’entrevista d’orientació
formativa per telèfon, per c/e o personalment a partir del 9 de desembre de
9 a 14 h i de 15 a 20 h.
LLoc: Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny- Sax Sala
ALFABETITZACIÓ DIGITAL nivell I
A LA BATLLÒRIA
Introducció en l’ús de
l’ordinador,programes bàsics i utilitats.
Utilitzar els components de l’ordinador
i emprar les principals utilitats del programari i sistema operatiu. Tractament
de text. Introducció a internet.
Durada del curs: del 20 de gener al
26 de març de 2014
Horari: dilluns i dimecres, de 17 a
18.30h
Preu: 11,06 euros (persones empadronades al municipi) 13,27 euros (forans)
Informació i inscripcions: Unió Batllorienca. Prèviament a la formalització
de la inscripció es realitzarà un entrevista d’orientació formativa
Lloc on es realitzarà el curs: aula
d’informàtica de l’escola Montnegre
de la Batllòria
ALFABETITZACIÓ DIGITAL nivell II
Aprofundiment dels sistema operatiu
Windows. Perfeccionament del tractament de text. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en
moviment (multimèdia).
Durada del curs: del 9 de gener al 20
de març de 2014
Horari: dimarts i dijous de 15,30 a 17 h
Preu: 11,06 euros (persones empadronades al municipi)
13,27 euros (forans)
Preinscripció i entrevistes d’orientació: 13, 16 i 17 de desembre de 9 a
14 i de 15 a 20 h.
*Matrícula: 19 i 20 de desembre
de 9 a 14 h i de 15 a 20 h.
Es pot sol·licitar l’entrevista d’orientació
formativa per telèfon, per c/e o personalment a partir del 9 de desembre de
9 a 14 h i de 15 a 20 h.
Lloc: Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny- Sax Sala
(*) El número de places disponibles
queda condicionada per la matrícula
dels alumnes de continuïtat

Primer
trimestre
2014

ALFABETITZACIÓ DIGITAL nivell III
Assolir un domini elemental en l’ús de
les TIC, amb un nivell de competència
d’usuari/ària bàsic/a. Es pot optar a
presentar-se a la prova per obtenir el
certificat acreditatiu del nivell bàsic de
l’ACTIC que emet la Generalitat.
Durada del curs: del 8 de gener al 19
de març de 2014
Horari: dilluns i dimecres de 17,30 a 19 h
Preu: 11,06 euros (persones empadronades al municipi) 13,27 euros (forans)
Preinscripció i entrevistes d’orientació: 13, 16 i 17 de desembre de 9 a
14 i de 15 a 20 h.
*Matrícula: 19 i 20 de desembre de 9
a 14 h i de 15 a 20 h.
Es pot sol·licitar l’entrevista d’orientació
formativa per telèfon, per c/e o personalment a partir del 9 de desembre de
9 a 14 h i de 15 a 20 h.
Lloc: Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny- Sax Sala
(*) El número de places disponibles
queda condicionada per la matrícula
dels alumnes de continuïtat
EINES GOOGLE II: DOCUMENTS DE
TEXT, PRESENTACIONS DE DIAPOSITIVES I QÜESTIONARIS
Aprendràs a crear, editar i compartir
documents en xarxa. No és necessari
haver assistit al primer curs d’Eines
Google, ja que les eines que es treballen són diferents.
Horari: dimecres de 19 a 21 h
(4 sessions).
Data d’inici: 15 de gener.
Preu: 53 euros
El preu inclou els materials.
Es requeriex conèixer el sistema operatiu del nostre ordinador (clicar amb el
ratolí, copiar, enganxar, obrir, moure,
arrossegar, etc.)
A càrrec de Maite Garcia, mestra
pedagoga amb experiènca en l’ensenyament de les eines informàtiques.
FOTOGRAFIA APLICADA A LA VIDA
QUOTIDIANA
El curs està pensat amb doble finalitat:
aprendre a treure-li el màxim profit
a la nostra càmera digital i descobrir
diferents eines d’internet per retocar
imatges (pàgines com pixlr, pick
monkey...) i poder compartir-les online
amb altres persones (facebook, flickr,
àlbums picassa...) mitjançant càmera,
mòbil, tablet, etc.
Data inici: 14 de febrer.
Horari: divendres de 19 a 21 h
(8 sessions).
Preu: 77 euros (el preu inclou els
materials)
Es necessari que les persones participants tinguin correu electrònic i
càmera fotogràfica digital o mòbil de
darrera generació.
A càrrec de: Anna Rodríguez, fotògrafa professional.
Organitza: Sax Sala- Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny.

Oferta de
formació
permanent
de Sant Celoni
i la Batllòria

PRESSIÓ ARTÍSTICA
CROMÀTICA
Cromàtica, cor de dones. Formació
coral que treballa repertori de música
de tots els temps, basat i il·lustrat en
forma de diferents projectes. Es programen concerts.
Requisits: cal tenir coneixements de
llenguatge musical i tenir experiència
en el cant coral. Es fa una prova d’accés.
Data d’inici: 13 de gener
Horari: dilluns de 20.45 a 22.15h
Preu: 82 euros (13 sessions més els
concerts)
A càrrec de: Núria Molins
AUTOMAQUILLATGE I
CARACTERITZACIÓ
Curs destinat a gent amb ganes
d’aprendre a maquillar-se, des d’una
base simple fins a un envelliment amb
làtex, passant pel maquillatge de fantasia i aprenent a posar bigotis i barbes
postisses.
Data d’inici: 31 de gener
Horari: divendres de 20 a 22 h
Preu: 82 euros inclou el material
(6 sessions)
A càrrec de: Bernat Fugarolas
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió
GRALLA
Vols aprendre a tocar la gralla? Amb
aquest curs podràs aprendre una base
amb algunes de les melodies més
sonades del món geganter.
Si ja saps tocar la gralla però vols ampliar repertori amb peces noves, també
trobaràs el teu grup.
Cal portar l’instrument.
Data d’inici: 29 de gener
Horari: diferents grups i horaris segons
nivell. Consulteu al centre.
Preu: 63 euros (10 sessions)
A càrrec de: Mercè Tarragó
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió
CAIXA
Adreçat a persones que vulguin tocar
la caixa en colles geganteres.
Es treballarà els ritmes bàsics per poder
acompanyar les peces més populars.
També per a persones que ja toquen
però volen millorar la seva tècnica i
ampliar repertori.
Data d’inici: 31 de gener
Horari: Grup 1: divendres de 19 a 20 h
Grup 2: divendres de 20 a 21 h
Preu: 63 euros (10 sessions)
A càrrec de: Miquel Garriga
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

TALLER OBERT DE DIBUIX I PINTURA
Descobrir el llenguatge visual i plàstic
propi a través de diferents tècniques
pictòriques.
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; diferents procediments pictòrics.
2.PINTURA ACRÍLICA I OLI : Diferents
procediments; diferents suports.
3.PERFECCIONAMENT: Quan l’alumne
ha assolit els coneixements bàsics i ha
començat a trobar el seu traç, referents
pictòrics i els procediments amb els
que se sent més còmode, cal que comenci a experimentar pel seu compte
de manera que puguem solucionar les
dificultats amb les que s’anirà trobant i
reforçar les mancances .
(*Depenent dels coneixements pictòrics de l’alumne pot seguir qualsevol
dels 3 nivells)
Horari: dilluns de 19 a 21 h
(11 sessions).
Data d’inici: 20 de gener
Preu: 82 euros.
(El preu no inclou els materials).
A càrrec de Glòria Auleda, llicenciada
en Belles Arts.
AULA TALLER – MÚSICA I TEATRE
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
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

EX
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ACCÉS AL SISTEMA EDUCATIU
REGLAT
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (nivells 1 i 2)
Assolir els coneixements que permetin
a l’alumne/a l’obtenció del títol de
Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).
Aquests ensenyaments s’organitzen
en mòduls trimestrals dels àmbits de
Comunicació, Cientificotecnològic i Social, que es distribueixen en dos nivells
o cursos. Es poden convalidar àmbits
i mòduls per ensenyaments cursats
i superats en altres estudis anteriors
(EGB, ESO, FP, BUP, PQPI-PTT i altres)
o bé acreditar-los amb una prova de
nivell que permetrà demostrar els
coneixements requerits.
Durant el trimestre es realitza l’avaluació contínua dels mòduls cursats. Un
cop superats tots els mòduls corresponents del tres àmbits, s’obté el títol de
graduat/da en ESO.
Per accedir-hi s’han de tenir 18 anys
(o 16 anys en casos específics) o bé
complir-los durant l’any natural en què
s’inicia la formació.
Durada dels mòduls del segon trimestre: del 8 de gener al 21 de març
de 2014
Horari: de dilluns a divendres de 16 a
19 h (si es cursen tots els mòduls)
Preu: 74,56 euros (persones empadronades al municipi) 89,47 euros (forans)
Preinscripció i entrevistes d’orientació: 13, 16 i 17 de desembre de 9 a
14 i de 15 a 20 h.
Es pot sol·licitar l’entrevista d’orientació formativa per telèfon, per c/e o
personalment a partir del 9 de desembre de 9 a 14 h i de 15 a 20 h.
*Matrícula: 19 i 20 de desembre de 9
a 14 h i de 15 a 20 h.
Lloc: Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny- Sax Sala
(*) El número de places disponibles
queda condicionada per la matrícula
dels alumnes de continuïtat

Inscripcions
presencials
i també per
Internet!
www.santceloni.cat/clip

LLENGÜES
CONVERSA EN ANGLÈS
Curs adreçat a les persones que tenen
interès de reforçar l’expressió i la comprensió oral de l’anglès.
Durada del curs: del 21 de gener al
25 de març de 2014
Horari: dimarts, de 19 a 20.30h
Preu: 26 euros
Informació, inscripcions i lloc on es
realitzarà el curs: Unió Batllorienca
ALTRES ACTIVITATS
CURS D’INICIACIÓ A LA LLENGUA
DE SIGNES
Curs per aprendre la llengua de signes
catalana i apropar-nos a la realitat de
les persones sordes.
Horari: dimarts de 19 a 21 h
(10 sessions).
Data d’inici: 4 de febrer.
Preu: 84 euros
El preu inclou els materials.
A càrrec de Montse Gil, docent de LSC
(llengua de signes catalana).
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 28 de febrer i 7 de
març, de 18 a 21 h (2 sessions).
Preu: 22 euros
El preu inclou els materials.
A càrrec d’Antoni Solà
(Qualitat i Seguretat alimentària)
Per a majors de 16 anys.
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny
HORTICULTURA ECOLÒGICA
Introducció als principis de disseny i
cultiu de l’horticultura ecològica: bases
teòriques, bases tècniques, maneig
del sòls i l’aigua i control de plagues i
malalties, així com les eines de planificació per al disseny.
Horari: divendres de 18 a 21 h
(5 sessions).
Data d’inici: 14 de febrer.
Preu: 79.50 euros
El preu inclou els materials.
A càrrec de Paco Cerviño, enginyer
agrònom i màster en agricultura
ecològica.

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.
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 3 anys
i fins a l’edat adulta.
- L’Escola de Teatre: a partir de 3 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
Requisits generals:
Alumnat de totes les edats
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendre de 10 a 13h i
de 18 a 20h.
Divendres tarda tancat.
Adreça:
C/ Sant Josep, 18
Tel.: 93 867 40 89
centrexpressio@santceloni.cat

Sax Sala Centre de Formació
i ocupació Baix Montseny –
Sant Celoni
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
Període d’inscripció a les activitats:
Variable en funció del taller.
Informeu-vos al Sax Sala.
Per a més informació podeu adreçarvos al Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny.
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h i 15 a 20 h
Adreça:
C/ Montserrat,28
08470 Sant Celoni
Tel.: 93 867 41 75
herranzrs@santceloni.cat
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Pla de transició al treball de
Sant Celoni (PQPI-PTT)
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
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.
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.

Habitatge
Assignats els 4 pisos del
programa Lloguer Segur
L’Ajuntament de Sant Celoni ha assignat a finals de novembre 4 pisos a diverses famílies
del municipi beneficiàries del programa d’Habitatge d’inclusió. Es tracta de 4 pisos (tres al
nucli urbà de Sant Celoni i un al nucli urbà de la
Batllòria) que l’Ajuntament ha llogat a diversos
propietaris en el marc del programa Lloguer
Segur amb l’objectiu de posar-los a disposició
dels Serveis socials municipals per a cedir-ne
l’ús temporal a unitats de convivència amb
necessitats severes.
Els contractes d’arrendament, signats a finals
d’octubre, tindran una durada de fins a cinc
anys i la renda mensual serà de 250 euros
mensuals. A l’acte de signatura, l’alcalde Joan
Castaño va fer esment a “la tasca social,
d’inserció i inclusió que es pretén fer amb
aquests habitatges i va agrair als propietaris
l’esforç econòmic i la confiança que han fet
amb l’Ajuntament al llogar els seus habitatges.” Segons va explicar l’alcalde “en aquests
moments de dificultats econòmiques per a
tothom, aquests tipus d’iniciatives com el
Lloguer Segur que endega Sant Celoni i que
ja ha interessat a molts municipis, ajudaran
a fer efectiu el dret a un habitatge digne a
famílies que a l’espera de finalitzar plans
individuals de treball, inserció i inclusió puguin accedir per si soles en un període entre

sis mesos i un any a un habitatge que no
sigui tutelat.”
Per a la provisió d’aquests habitatges, l’Ajuntament va fer un procés de contractació obert a
tots els propietaris que va acabar el 30 de juliol
passat. Els habitatges havien de complir un seguit de requisits entre els quals, estar al nucli
urbà i un lloguer anual màxim de 3000 euros.
En el marc del programa Lloguer segur, els
propietaris obtenen garantia de cobrament, ús
adequat i pacífic de l’habitatge i assegurança
multirisc.

Acte de signatura dels contractes d’arrendament amb
els propietaris dels quatre habitatges

La Plataforma Afectats per la Hipoteca
del Baix Montseny i l’Oficina d’Habitatge
sumen esforços
La Plataforma Afectats per la Hipoteca del Baix
Montseny i l’Oficina d’Habitatge continuen sumant esforços. A finals de setembre va tenir lloc
una reunió enfocada a trobar estratègies conjuntes davant les diferents problemàtiques que
hi ha o i pot haver tant a Sant Celoni com al Baix
Montseny. Aquesta trobada dóna continuïtat a
la realitzada el mes de maig dirigida a arquitectes i arquitectes tècnics que tenir l’objectiu
de buscar vies de col·laboració amb la PAH de
cara a tramitar la cèdula d’habitabilitat en casos
de dació en pagament a un preu social.

Durant la darrera trobada es va acordar mantenir la reserva per a les atencions presencials
les tardes de dimarts, que quinzenalment, en
el marc d’aquesta col·laboració ofereix el servei Ofideute per a atendre els casos derivats
per la PAH, els ajuts de la Generalitat a través
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que
gestiona l’Oficina d’Habitatge així com els habitatges del Fons Social d’Habitatge de les entitats financeres que hi ha al Baix Montseny.

Requeriment a les
entitats financeres
amb habitatges buits
Realitzades la meitat de les inspeccions a habitatges desocupats previstes per al 2013, dins
de la primera quinzena de novembre s’emetran
els Decrets d’alcaldia pels quals es comunica a
les entitats financeres propietàries que, fruit de
la investigació i informació, els seus habitatges
consten com a buits. Això vol dir que, un cop
ofertes les diferents mesures per incorporar-los
al mercat del lloguer a preu assequible i al continuar en estat de desocupació permanent, la Llei
considera que constitueix una infracció tipificada
com a molt greu, amb la possibilitat d’imposar
multes coercitives.
Recordem que el Ple municipal, en sessió de 21
de març, va aprovar per unanimitat el Pla per a la
mobilització dels habitatges buits de Sant Celoni i
de la Batllòria, que té per objectiu la mobilització
dels habitatges desocupats, i que elabora un pla
i determina un programa d’inspeccions anual.
El pla desenvolupa les actuacions preventives,
de foment i d’assistència per a la incorporació
al mercat de lloguer d’aquests habitatges buits,
esbossa un marc de col·laboració específic amb
les entitats financeres i només en darrer terme,
preveu la incoació d’expedients sancionadors. El
programa d’inspecció anual per a 2013 proposa
incidir en els habitatges que fruit de l’execució
de processos judicials o extrajudicials, dacions
en pagament o supòsits anàlegs, puguin estar
presumptament buits, i que, inicialment s’estima
en una trentena d’habitatges.

LLOGUER SEGUR
L’Ajuntament llogarà dos habitatges més
per a destinar-los a finalitats socials
Termini per a presentar ofertes:
del 8 al 27 de gener
Preu màxim de licitació:
3 mil euros anuals
Més informació:
Oficina d’Habitatge

Canvi de data

del Mercat setmanal
per Nadal i Cap d’any
Per resolució de l’alcaldia de 4-11-2013, el Mercat setmanal
canvia de dia per Nadal i Cap d’any.
De forma excepcional, canviarà de dia i se celebrarà el dimarts
anterior, és a dir els dimarts 24 i el 31 de desembre
(en comptes dels dimecres 25 de desembre i 1 de gener).
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Territori
Can Riera de l’Aigua exclòs definitivament
dels ARE del Vallès Oriental
tàrees. La proposta va comptar amb l’oposició
frontal dels grups municipals del PSC i de la CUP.
Precisament el 28 d’abril de 2008 va tenir lloc un
ple municipal extraordinari monogràfic a petició
del grup municipal socialista.

L’ARE de Can Riera de l’Aigua ha quedat exclosa del document aprovat definitivament del
Pla director urbanístic de les Àrees residencials
estratègiques del Vallès Oriental segons l’escrit
que la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme ha fet arribar a l’Ajuntament.
D’aquesta manera es tanca la polèmica generada
l’any 2008 amb l’acceptació per part del govern
municipal de CiU de la proposta de la Generalitat de construcció de més de 1000 habitatges i
diferents equipaments a la zona de Can Riera de
l’Aigua en una extensió aproximada de 25 hec-

El Ple ordinari del 29 de maig de 2008 va iniciar
el procediment per a la realització d’una consulta
popular sobre la ubicació de l’ARE a Can Riera de
l’Aigua que finalment va tenir lloc el 25 de gener
de 2009 amb un resultat clar a favor del no: 1248
vots a favor, 2847 en contra. El resultat es va posar de manifest en l’escrit d’al·legacions per part
de l’Ajuntament envers l’aprovació inicial, sol·licitant-ne la retirada del Pla director urbanístic
de l’àmbit del Vallès Oriental.
El 30 de setembre de 2010, a l’aprovació provisional d’aquest Pla director per part de d’Urbanisme de Barcelona es va incloure l’ARE Plans de
Pertegàs de Sant Celoni. L’Ajuntament va reiterar
el 18 d’octubre de 2010 la seva petició perquè a la
resolució definitiva del Pla director urbanístic del
Vallès Oriental no s’aprovés l’ARE de Sant Celoni
i s’arxivés definitivament en vista a la consulta
popular realitzada.

El Conseller, per escrit de data 4 de novembre de
2010 va comunicar que mantindria en suspens
aquells casos que considerés, ateses al·legacions
i circumstàncies. Uns dies més, el 12 de novembre, es va aprovar definitivament el Pla director
urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques del Vallès Oriental, amb incorporació de
les ARES de Granollers, Parets del Vallès i la
Llagosta.
El Subdirector General de Seguretat Industrial va
comunicar el 3 de novembre de 2011 a l’Ajuntament que l’informe del Departament d’Empresa i
Ocupació per a l’ARE a Sant Celoni era favorable.
L’Ajuntament va reiterar la petició d’arxiu definitiu de l’expedient i el director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme va comunicar el 13
de novembre de 2012 que Sant Celoni quedava
exclòs del document aprovat definitivament del
Pla director urbanístic de les Àrees residencials
estratègiques del Vallès Oriental, indicant que
l’informe favorable emès per la Subdirecció General de Seguretat Industrial no tenia cap virtualitat jurídica.

Museu del Bosc, un projecte que avança
Durant el 2013 l’Ajuntament de Sant Celoni ha
portat a terme un seguit d’actuacions encaminades a avançar en la realització del projecte
del Museu del Bosc. Són actuacions diverses,
unes de promoció i coneixement, altres de
planejament urbanístic, i altres de continguts
expositius vius. A continuació se’n fa una breu
ressenya:
Jornada Divulgació, ciència i món forestal.
Dissabte 1 de juny, la sala Bernat Martorell es
va omplir amb més d’un centenar de persones
per tractar diversos temes relacionats amb
el bosc, com ara la gestió forestal, la comercialització dels productes del bosc, la recerca
aplicada, la perspectiva socioecològica i la
transmissió de coneixement. L’acord general
de la jornada va ser reconèixer el projecte del
Museu del Bosc com una bona eina per conèixer i transmetre la realitat i la importància
dels boscos catalans. Aquesta jornada va ser
organitzada per l’Ajuntament de Sant Celoni 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).
Viver d’arbres amb ascendents monumentals. El 2009 es va iniciar la col·laboració entre
l’Ajuntament de Sant Celoni i l’ICTA per a la
creació d’un viver d’arbres procedents de llavors d’exemplars monumentals recol·lectats
per l’equip d’investigació del Dr. Martí Boada a
partir de 2007. La finalitat del viver és dotar el
futur museu del Bosc d’una col·lecció d’arbres
per als espais expositius exteriors amb informació complementària dels valors dels arbres
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monumentals. Aquest any 2013, el viver s’ha
traslladat al jardí de Sant Llorenç de Vilardell,
s’ha reinventariat i s’ha contractat un manteniment a través de la Fundació Acció Baix
Montseny. Així mateix, aquest any 2013 s’han
cedit dues col·leccions completes d’aquests
arbrissons a Món Sant Benet i al municipi de
Cabrils.

Alzina carrasca filla de la Terrona
al c/ Miquel Martí i Pol

Viver d’arbres amb ascendents
monumentals de Vilardell

Alzina filla de la Terrona. Dins el projecte del
viver, la primavera passada es va trasplantar
a la zona verda del carrer Miquel Martí i Pol
(davant l’antic pas inferior de la carretera de
Gualba) una alzina carrasca filla de la Terrona,
l’exemplar d’alzina carrasca considerat el més
vell del món, amb una edat estimada de 800
anys. Properament s’hi instal·larà també un
plafó informatiu.

Modificació del planejament urbanístic per
millorar l’emplaçament del museu del Bosc. En
l’inici de la redacció del projecte arquitectònic
es va creure convenient fer una revisió del planejament urbanístic del sector per alliberar el
límit nord de l’emplaçament del museu d’una
via urbana de caràcter primari. L’aprovació
d’aquesta modificació permetrà prosseguir en
la redacció del projecte arquitectònic.

Encesa provisional dels fanals
apagats dins el
pla d’estalvi
Des de fa unes setmanes s’han connectat tots els fanals del municipi que
per estalvi energètic estaven fora de
servei amb l’objectiu de mesurar els
nivells d’il·luminació reals i poder
completar el Pla director d’enllumenat públic. Està previst que un
cop finalitzades les tasques es
tornin a implantar les mesures
d’estalvi energètic.

La carretera Vella completarà
la seva reurbanització
El projecte d’arranjament del tram de la Carretera Vella, entre el carrer d’Anselm Clavé
i el carrer de Roger de Flor es troba en fase
d’aprovació. Amb aquestes obres es completarà la reurbanització de la carretera Vella amb
una important millora del paisatge urbà, facilitant un passeig més agradable i tranquil
per als vianants.

terrament de les xarxes elèctrica i de telefonia.
Aquesta renovació permetrà reduir les despeses de manteniment actual provocades per
l’envelliment d’aquests serveis.

L’obra preveu l’adaptació de la carretera al seu
ús actual de via urbana amb voreres d’1,60 m a
2,10 m, vial amb acabat asfàltic per a vehicles,
reordenació de les cruïlles i àmbits secundaris,
senyalització i mobiliari urbà pertinent.
L’actuació també inclou la millora de la xarxa
de clavegueram, la xarxa d’aigua i el semiso-

Carrer Sant Tecla,
més segur i
accessible
El mes de desembre està previst iniciar les
obres de millora de la mobilitat i accessibilitat en el tram del carrer Santa Tecla, entre
el carrer de Campins i el carrer Major. L’actuació consisteix en l’ampliació de la vorera
dreta, la realització de nous rebaixos i passos de vianants i la instal·lació d’una tanca
a la sortida del col·legi la Salle, per tal de
garantir una millor seguretat i mobilitat en
aquesta zona.

Al gener, obres al carrer Major
Durant el mes de gener està previst tirar endavant el projecte d’urbanització del carrer Major, en el tram comprès entre la plaça Comte
del Montseny i el carrer Sant Martí. L’objectiu
és millorarà de forma substancial l’eix comercial central del municipi.
L’actuació donarà continuïtat al recorregut
dels vianants des del carrer Major fins al carrer Major de Dalt, mitjançant una plataforma
continua. D’aquesta manera s’uniran dos
trams de carrer aconseguint una gran millora
tant pel que fa a l’aspecte com per oferir una
continuïtat de passeig tranquil.
Les obres tenen una durada d’uns 4 mesos.

Millora de la mobilitat i seguretat a la plaça
entre Mn Jacint Verdaguer i Germà Julià
Properament es duran a terme unes obres
de millora de la mobilitat i seguretat a la
plaça situada entre el carrer Mossèn Jacint
Verdaguer i Germà Julià. L’actual inexistència de ressalts accessibles a les cruïlles
d’accés a la plaça i la mala ubicació dels que
hi ha, fa que la mobilitat a tot l’entorn de la
plaça no estigui ben resolta i que el vianant
creui el carrer per llocs no senyalitzats. Les
actuacions consistiran en la reubicació i
creació de nous ressalts, l’ampliació d’algun
tram de vorera i la consolidació del corriol
natural que han generat els propis usuaris a
l’interior de la plaça.
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Comunitat
Registre municipal d’establiments
alimentaris i inspeccions sanitàries
En el marc del Programa de seguretat alimentària municipal i d’acord amb el que estableix
el Reial Decret 191/2011, l’Ajuntament de Sant
Celoni està posant en marxa el Registre Municipal d’Establiments Minoristes d’Alimentació. Aquest registre inclourà tots aquells establiments que facin venda directa, que només
subministrin a altres minoristes de Sant Celoni
o distribueixin menys del 30% de la producció
a minoristes d’altres municipis.

Recollida de joguines noves
Durant tot el desembre
de 9 a 13 i de 15 a 17 h
Al local de CREU ROJA
(carretera Vella, 86)

Properament l’Àmbit de salut comunitària es
posarà en contacte amb els establiments de
venda minorista d’aliments per tal que sol·
licitin la inscripció al Registre i s’iniciaran les
inspeccions sanitàries començant pels establiments que tinc un nivell de risc més alt.

Els anys 2011 i 2012 es va dur a terme la primera fase del programa consistent en una
anàlisi de risc per a la seguretat alimentària
dels establiments alimentaris que ha servit
per elaborar el mapa de risc per a la seguretat
alimentària del municipi distribuït per sectors:
restauració col·lectiva i establiments de menjars preparats, forns de pa i pastisseries, fruiteries, carnisseries, xarcuteries i cansaladeries,
queviures, etc.

1.300 alumnes participaran als tallers
de salut que organitza l’Ajuntament
Tallers de memòria a l’Associació
Neurològica
Durant el mes d’octubre s’ha realitzat un nou
taller de la memòria a l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny. Aquest és el segon
dels tallers anuals d’estimulació i manteniment de la memòria que preveu el conveni
de col·laboració entre l’entitat i l’Ajuntament
per a les persones usuàries de l’associació. El
taller, impartit per personal qualificat, s’ha
desenvolupat en 8 sessions.

Programa Ethos:
una alternativa
ben educativa
Fundació Baix Montseny, Fundació Hospital
de Sant Celoni; Escola Soler de Vilardell, Escola Josep Pallerola i Creu Roja Sant CeloniBaix Montseny, són les entitats que durant
el curs 2013-14, acolliran joves alumnes de
l’Institut Baix Montseny i, com a novetat,
també del Col·legi La Salle, en el marc del
Programa Ethos dissenyat per aportar nous
registres educatius a les conductes inadequades, tot evitant l’expulsió eventual del centre
educatiu. Recentment s’ha signat el conveni
que el regula.
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El mes d’octubre van començar els tallers de
promoció de la salut a les escoles de Sant
Celoni i que aquest curs comptaran amb
la participació de 1.300 alumnes de cicle
infantil, primària i secundària repartits en
53 tallers. Aquests tallers, organitzats per
l’Ajuntament, tenen com a objectiu promoure hàbits saludables, prevenir situacions de
risc i educar en estils de vida saludable en
edat escolar i compten amb el suport de la

Iniciat grup de
suport a cuidadors de persones
amb dependència
El mes d’octubre s’ha iniciat una nova edició
del curs de suport a cuidadors de persones
amb dependència, arran de la bona acollida
que van manifestar les participants d’altres
edicions. El curs, conduït per una psicòloga de
l’Associació de familiars d’Alzheimer s’allargarà fins al mes de desembre, en 10 sessions
de 90 minuts. L’objectiu del grup és aportar
recursos pràctics i efectius per facilitar el dia
a dia de les persones que han de cuidar un
familiar en situació de dependència i que requereixen cura constant.

Diputació de Barcelona, Creu Roja i l’Equip
de salut escolar. Respecte del curs anterior,
el nombre de tallers ha augmentat un 18%
i un 14% el nombre d’alumnes que se’n beneficiaran. Les temàtiques que es treballen
mitjançant els tallers de salut són: alimentació saludable, sexualitat i afectivitat, prevenció d’anorèxia i bulímia, higiene postural
i primers auxilis.

Programa de salut
bucodental a les
escoles
Amb l’objectiu de potenciar la raspallada
dental entre els escolars, el Departament de
Salut subministrarà a les escoles que ho han
sol·licitat a través de l’Ajuntament un estoig
d’higiene dental que conté un raspall i un tub
de pasta de dents fluorada.
A Sant Celoni, es beneficiarà d’aquest programa l’alumnat de 1r de primària de l’escola
L’Avet Roig, l’escola Soler de Vilardell, el Col·
legi La Salle i l’Institut escola La Tordera.

Sant Celoni es mou per eliminar
la violència de gènere
A l’entorn del Dia Mundial per a l’eliminació
de la violència vers les dones, fixat internacionalment en el 25 de novembre, la Plataforma
d’Iniciatives per l’Equitat entre Gèneres (PIEG),
va organitzar durant aquells dies, diverses accions de sensibilització. Per aquest motiu, es van
instal·lar a l’espai públic de Sant Celoni uns rètols amb imatge i missatges per a la denúncia i
reflexió al voltant d’aquesta problemàtica; Punt
7 ràdio va emetre falques en les mateixa línia i,
el dissabte dia 23, es van fer 3 accions teatrals
breus al Mercat Municipal, a la plaça de la Vila i
a la plaça de l’Església.

ment que es reuneixen periòdicament per tal
de reflexionar sobre la manca d’equitat entre
homes i dones i per proposar iniciatives per
trencar-la tant com sigui possible.
Les persones interessades en incorporar-s’hi
cal que s’adrecin a piegsantceloni@gmail.com
o al telèfon 93 864 12 12 (en horari de 9 a 14 h).

La PIEG va instal·lar un espai de divulgació a
la plaça de l’Església, on es van recollir imatges
de persones que volien expressar el seu rebuig
contra la violència, amb la finalitat d’emprarles en futures campanyes de denúncia/sensibilització.
La PIEG està constituïda per entitats, persones
a títol individual i representants de l’Ajunta-

Activitats per la Marató de TV3 a Sant Celoni
Divendres
13 de desembre
Cors de Gospel
A les 21 h
A la sala gran de l’Ateneu
Preu: 5 €

Dissabte
14 de desembre
Torneig de Futbol 7
De 9 a 14 h
A les instal·lacions del Camp
Municipal d’Esports
Organitza: Club Esportiu Sant Celoni,
amb entitats i empreses col·laboradores

Esmorzar popular,
pa amb botifarra i begudes
De 10 a 11.30 h
Al Camp Municipal d’Esports
Preu tiquet: 3 €

Tirades solidàries
amb premi
De 10 a 13 h
A la pista descoberta del Camp
M. d’Esports
Organitza: Club de Tir amb Arc Sant
Celoni

Viatge solidari amb tren

De 10 a 13 h
Al pàrking del Pavelló d’Esports
Organitza: A. Modelista Ferroviària Baix
Montseny

Inflables per a la mainada
De 10 a 13 h
Al Camp Municipal d’Esports

Cedits per Jungle Park

De 10 a 13 h
A l’Escola Pallerola
Organitza: AMPA Pallerola

Macro entrenament Taekwondo
A les 10.30 h
A l’Escola Pallerola
Organitza: AMPA Pallerola i Star Sport
Preu: adults, 2 €. Petits, 0,50 €

La Quina de la Marató (Bingo),

Jornada de motocross,
amb tres circuits
(iniciació per nens,
infantil MX i Sènior)
De 9 a 15 h
Al parc Motor Vallgorguina
Organitza: Moto Club Sant Celoni

Inflable petit, cedit per Jungle
Park
Taller de manualitats de Nadal amb
material reciclat, venda de guarniments
fets a mà.
De 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h
A la plaça de la Vila
Organitza: Colla dels Montnegres

amb regals cedits pels comerciants de
Sant Celoni, acompanyat d’un berenar
Tennis i Pàdel solidari
solidari col·laboració de les Pastisseries:
De 10 a 17 h
Lleonart, Permanyer, Vila i Forn Sant
Al Club Tennis Montnegre
Organitza: Club Tennis Montnegre
Jaume.
Aportació solidària: 5 euros
De 18 a 21 h
A la sala Bernat Martorell de Can Ramis
Xocolata amb melindros,
amb la col·laboració d’Autoservei
Festival de Nadal
Arenas i Bodegues Costa.
per a les famílies

de l’escola

A les 17.30 h
A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: Col·legi Cor de Maria

Diumenge
15 de desembre
Presentació dels equips de Vòlei

Partits dels equips cadet, infantil i benjamí
Al CME Sot de les Granotes
De 9 a 13 h
Organitza: Club Vòlei Sant Celoni

Plantada de gegants i gegantons

de les escoles de Sant Celoni
A les 10.30 h
A la plaça de la Vila

Ballada de gegants
Joc del Conill Porquí
A les 11 h
A la plaça de la Vila
Organitza: Colla dels Montnegres

Dansa Jazz
A les 12 h
A la plaça de la Vila
Organitza: Escola de Dansa
Magda Pastells

Ballada de Country,
obert a tothom
A les 16 h
A la plaça de la Vila

Danses del món, danses de la zona
mediterrànea i dels Balcans i també del
nostre país.
A les 17 h
A la plaça de la Vila
Organitza: Passaltpas
Festival de Nadal
per a les famílies de l’escola
A les 17.30 h
A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: Col·legi Cor de Maria

Ball de Bastons
A les 18.30 h
A la plaça de la Vila
Organitza: Colla Bastonera
Quico Sabaté

Marató de Contes

A les 18.30 h
A la sala Bernat Martorell de Can
Ramis
Organitza: AMPA de l’escola L’Avet Roig

Batucada
A les 19 h
A la plaça de la Vila
Organitza: Timbalers de la Colla de
Diables de Sant Celoni

Pesada dels Galls
A les 19.30 h
A la plaça de la Vila

Ballada del Drac de Vilardell

A les 20 h
A la plaça de la Vila
Organitza: Colla de Diables de Sant Celoni
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Activitat de govern
Primers passos per la millora de la gestió dels
residus municipals i dels resultats de la recollida
selectiva a Sant Celoni
La nova concessió municipal del servei de
recollida de residus i el proper tancament de
l’abocador de Santa Maria de Palautordera
que obligarà a portar la fracció resta generada
a Sant Celoni a la Planta de Mataró, són una
oportunitat per avaluar la gestió que es fa dels
residus al municipi, els seus resultats i la possibilitat de canviar de model o de millorar-ne
l’actual.

Els resultats mostren que la recollida selectiva
de Sant Celoni és molt millorable. En aquest
sentit, s’apunta que amb recollida porta a porta es poden assolir uns molts bons resultats de
recollida selectiva (>80%) i que amb l’actual
sistema de recollida amb contenidors al carrer
es poden acomplir sense problemes els objectius del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (Progremic) (> 50%).

Aquesta millora passa, d’acord amb les propostes d’un segon estudi encarregat a una
empresa de serveis ambientals, per l’impuls
de campanyes de comunicació i sensibilització
específiques però sobretot, per un canvi normatiu i en les taxes de recollida de residus que
incentivin les bones pràctiques de gestió de
residus en els grans productors (bars i restaurants, comerços, etc.)

És en aquest context, l’Ajuntament ha elaborat
un estudi comparatiu dels resultats de la gestió
de residus i dels costos de cinc municipis. Així
s’ha comparat Sant Celoni amb Sant Sadurní
d’Anoia, Palau-solità i Plegamans, la Seu d’Urgell i Lliça d’Amunt, els dos primers amb diferents models de porta a porta i els dos darrers
amb models de cinc contenidors en vorera.

Pel que fa al anàlisi cost-benefici, l’estudi afirma que en un sistema porta a porta els retorns
econòmics són més elevats però no arriben a
compensar l’increment de costos que suposa
el sistema. En una situació econòmica com
l’actual, el més viable és la millora del sistema
de recollida actual per aproximar-se a models
d’èxit com els estudiats.

Un primer pas en aquesta línia és la sol·licitud
a l’Agència de Residus de Catalunya d’un ajut
econòmic per a la millora de la gestió dels residus al mercat setmanal, amb especial incidència en la recollida de la matèria orgànica.
Millora que està previst implantar al llarg dels
propers mesos.

Un instructor de la Diputació
es fa càrrec de la investigació
sobre la Policia local
La Diputació de Barcelona ja ha respost a la
petició de l’Ajuntament de Sant Celoni i ha designat un instructor per continuar amb el cas
obert a la Policia local davant la denúncia de
dos agents acusant alguns companys de consumir alcohol en hores de servei. Les diligències realitzades pel Secretari de la corporació en
el marc de l’expedient d’informació reservada
obert el mes d’octubre, van concloure que
corresponia tramitar un expedient disciplinari
per tal de cercar l’aclariment dels fets sempre
partint del principi de la presumpció d’innocència. Aquest expedient el podia tramitar un
funcionari municipal o d’altra administració
local. Per cercar una més gran objectivitat en
aquest assumpte, a suggeriment del propi Secretari, l’alcalde va demanar a la Diputació de
Barcelona que designés una persona instructora de l’expedient que compta amb el suport
dels tècnics municipals.
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de grups municipals i, per fer-ho, recuperem
l’auditoria de l’any 2009 on ja s’assenyalaven
algunes de les deficiències que estem vivint
actualment. Entenem que no podem passar
per sobre d’aquest tema. Hi ha una sèrie de
deficiències, que en gran part ja es recollien
en el Pla de qualitat i millora de la Policia
local redactat el 2009, i tenim la voluntat
de treballar-hi per a solventar-les. Es tracta
d’un tema cabdal, d’interès general, i en què
tots els partits hi hem de col·laborar”
Entre altres mesures s’ha decidit incorporar
un inspector en cap extern que pugui liderar la
reforma del servei i el conjunt de millores que
s’han anat implementant durant els darrers
mesos, amb la implantació de la Policia de proximitat, i que s’espera accelerar amb aquest
nou recurs de coordinació i direcció.

Aposta per un nou
model de la Policia

Josep Manel Bueno,
cessat com a regidor
de l’equip de govern

D’altra banda, ja s’ha fet la primera reunió de
la comissió de seguiment formada per representants de tots els grups municipals. Segons
l’Alcalde “la comissió també ha de servir
per començar a treballar sobre el model de
policia que es vol implantar a Sant Celoni”,
seguint els paràmetres que s’indiquen a l’auditoria que es va elaborar l’any 2009 per encàrrec de l’aleshores govern municipal de Convergència i Unió. “Volem reformar el model
de policia local conjuntament amb la resta

El Ple de 28 de novembre va prendre coneixement del cessament de Josep Manel Bueno
com a regidor de l’equip de govern. Aquest
cessament respon a la pèrdua de confiança
política per part de l’alcalde per uns fets vinculats a l’expedient d’investigació obert a la Policia local. Bueno continua com a regidor del
consistori però sense atribucions. En aquest
sentit, les carteres d’Economia i Secretaria les
ha assumit la regidora Júlia de la Encarnación.

Bona nota a les
pràctiques alternatives en jardineria
L’estudi sobre els treballs fitosanitaris que es
realitzen en l’arbrat viari i zones verdes de
Sant Celoni confirma que, comparativament
amb altres municipis, l’ús públic d’herbicides
i plaguicides agrotòxics es fa amb uns percentatges força baixos.
Tot i així, durant el 2013 s’ha reduït el tractament amb cipermetrina (un plaguicida) i glifosat (un herbicida) com a principis actius, dos
productes classificats com a perillosos per al
medi. En el cas del tractament d’arbres amb
problemes de pugons, tots els tractaments durant el 2013 s’han fet amb endoteràpia, amb
un cost superior però amb un baix impacte
ambiental. Pel que fa als herbicides, el percentatge de zones tractades ha baixat un 20%
en un any, amb un nombre major d’espais on
només s’ha segat o desbrossat.
L’estudi, aprovat pel Ple municipal del passat
7 de novembre, fa una proposta d’actuacions
adreçades a l’aplicació de productes alternatius, la formació especialitzada del personal,
l’assessorament tècnic i la difusió a la població.
Aquest estudi ha estat elaborat per la comissió
creada en compliment a una moció proposta
de la CUP en defensa de la salut i contra l’ús
d’herbicides i plaguicides agrotòxics en els
espais públics.

Esports
Més de 600 persones
a la Marxa pel Montseny

Jornada d’orientació per a alumnes
de les escoles de Sant Celoni

Agradable matí el 20 d’octubre per a la Marxa
pel Montseny, que un any més va facilitar a
més de 600 persones gaudir d’un paisatge
tardorenc excepcional, tot fent salut en bona
companyia. El Centre Excursionista Sant Celoni no cedeix i ja suma trenta-sis anys organitzant la marxa.

Uns 170 nois i noies de 5è de primària de les escoles La Tordera, Pallerola, Cor de Maria, Avet
Roig, Soler Vilardell i Montnegre van participar
el dimecres 23 d’octubre a una jornada d’orientació. En grups de 4 o 5 persones i durant 2
hores, els participants havien de trobar, amb
l’ajuda d’un mapa, 14 fites situades a diferents
punts propers a la Pista Municipal d’Atletisme.
A més de fer esport, van conèixer una part de
l’entorn natural del municipi i es va afavorir la
interrelació entre alumnat dels diversos centres escolars. L’organització i la coordinació de
la jornada va a càrrec de l’Ajuntament.

378 ciclistes a
la Montnegre BTT
El Club Ciclista Sant Celoni va organitzar
el 10 de novembre una nova edició d’una
marxa ciclista que comença a agafar solera,
la Montnegre BTT. Matinal de bonança i perfecte organització amb una participació de
378 ciclistes.

La Batllòria impulsa
el futbol base
La temporada futbolística 2013-14 ha començat amb bones notícies a la Batllòria. El Club
Esportiu la Batllòria ha promogut dos equips
de futbol base: un prebenjamí i un benjamí.
Els més petits acompanyaran així l’equip sènior que milita a tercera regional.

Parc d’Activitats del Pertegàs:
revisada la normativa i
recomanacions d’ús
Un grup de joves usuaris del Parc d’Activitats
del Pertegàs i l’Àmbit d’Esports de l’Ajuntament, han col·laborat en la revisió de la normativa i recomanacions d’ús de l’espai per
tal de definir els usos i contribuir a millorar
la seguretat i la bona convivència a l’equipament. Properament s’instal·larà un rètol amb
les indicacions a l’accés del parc.

Engeguen les passejades “A cent cap als cent”
Un any més el grup d’activitat física per a gent
gran de Sant Celoni i la Batllòria participarà en
el programa cicle de passejades “A cent cap als
cent” promogut per la Diputació de Barcelona.
Les passejades estan adaptades a les possibilitats i les necessitats d’aquest col·lectiu, són
suaus i assequibles. Majoritàriament discorren

per pistes forestals o camins de muntanya i
s’inicien sobre les 10 del matí i finalitzen cap a
les 4 de la tarda. Aquest curs Sant Celoni compartirà amb els municipis de Santa Coloma de
Gramanet, Caldes de Montbui i Les Masies de
Voltregà.

Sant Celoni va acollir
la 1a Ultrabike del
Montseny
El Baix Montseny està agafant forta embranzida com a zona de referència per a la
celebració d’events esportius associats a la
natura. Sant Celoni no és una excepció i a
més de la 1a Mitja marató del Montseny, la
Duatló, la Marxa pel Montseny, Montnegre
BTT...entre d’altres, ha acollit recentment la
primera edició de l’Ultrabike, un prova de
resistència amb BTT -que requereix l’ús de
GPS- de 228 kilòmetres i 6.984 metres de
desnivell positiu. Amb sortida i arribada a
Sant Celoni, va transcórrer per espectaculars paisatges del Montseny, Collsacabra,
Tavertet i Les Guilleries.
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Espai
EspaiObert
públic
L’Ajuntament renova el web municipal per facilitar
la transparència i proximitat a la ciutadania
L’Ajuntament de Sant Celoni ha renovat el seu
web municipal, www.santceloni.cat amb l’objectiu d’avançar en la transparència i proximitat,
adaptant els continguts a la ciutadania. Aquesta
important millora ha suposat un intens treball
tècnic que no es dóna per tancat a l’espera de
seguir incorporant més continguts i reajustar
alguns àmbits.
Segons el regidor de Comunicació, Jaume Tardy,
“el web municipal és un espai d’informació
i referència per a la ciutadania amb una mitjana de 3.500 visites diàries. Amb aquesta
renovació hem fet un pas endavant important, hem apostat per la transparència,
hem renovat continguts però sobretot hem
organitzat la informació perquè la cerca
sigui molt senzilla i intuïtiva. L’objectiu del
web és seguir millorant”.
El nou web ha avançat en la transparència en
l’àmbit de l’administració, posant a l’abast de la
ciutadania informació de l’acció de govern. A
tall d’exemple, des de la mateixa portada es pot
accedir al pressupost municipal aprovat, l’estat
d’execució mensual i l’informe anual del Compte
General. El pressupost és una eina fonamental

de l’equip de govern que fins ara, tot i ser públic,
només es donava compta als grups polítics amb
representació al Ple.
El web ha apostat de forma decidida per la
qualitat de la informació. Això ha suposat un
nou concepte organitzatiu: fins ara la informació s’estructurava seguint l’organització interna
d’àrees i departaments de l’Ajuntament que
dificultava la cerca de continguts per part del
ciutadà. En canvi ara els temes es tracten com
a àmbits, independentment de l’àrea de referència (per exemple, a l’apartat de Formació s’hi
pot consultar tota l’oferta municipal completa i
no dependent de la divisió administrativa de la
gestió, que això no interessa a l’internauta).

Salutacions celonins/es i batlloriencs/ques,
Hem estat dos anys i mig sense veu en aquest butlletí municipal per decisió pròpia i per respecte
a les persones que ens van donar o no la confiança en les passades eleccions municipals. La secció
local d’ERC va creure que era millor donar–nos un temps de reflexió i respectar la decisió del poble
en l’elecció dels seus representants municipals .
Per aquestes raons no hem intervingut en el dia a dia de la vida municipal i entenem que tothom
té la capacitat per valorar la situació que hem plantejat.
La secció local d’ERC, creu que ha arribat el moment d’informar-vos de la situació del país .
Com tots sabeu, des de l’onze de setembre del 2012 i gràcies a la participació de la societat civil, la
percepció el nostre país ha canviat i encara més després de la darrera manifestació (Via Catalana).
No cal dir-vos que ERC sempre ha estat al capdavant a l’hora de denunciar el tractament que el
govern espanyol ha donat en els ciutadans catalans parlin la llengua que parlin, el tracte per no dir
maltractes en: economia, llengua, cultura, infraestructures, sanitat, etc.
Des d’ERC volem fer una crida per mantenir-nos junts i mobilitzats per aconseguir un millor nivell de
vida per a tota la ciutadania que viu en aquest país.
El treball que està fent la societat civil mitjançant l’ANC, ÒMNIUM i altres moviments (inclosos sindicats i Pimes) és molt important i per això li donem suport.
No serà un camí fàcil, hi haurà molta guerra bruta i amenaces, però junts ho aconseguirem. Penseu
fredament quin país voleu pels vostres fills i néts i després decidiu el vostre vot quan es faci la consulta / referèndum o eleccions

Secció local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria
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www.santceloni.cat rep una mitjana de 3.500
visites diàries. El nombre de visitants augmenta
cada any i el 2012 va registrar 1.247.606 visites.

De fet, aquest esforç en termes de transparència
s’ha vist refrendat pel Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local que elabora el Laboratori de Periodisme i Comunicació
de la Universitat Autònoma de Bellaterra. Si bé,
fa uns mesos, ja era un dels més ben considerats
del Baix Montseny, aleshores s’acostava a l’aprovat amb una nota d’un 46 %, actualment el web
municipal de Sant Celoni arriba gairebé al 70 %
de compliment.

La Societat civil..... junts, podem!!!

JUNTS, HO PODEM FER !!

Per facilitar l’accés als temes d’informació ciutadana bàsica com són l’agenda, les exposicions,
els mapes i carrers, contactes, i el servei de gestió de queixes i suggeriments, s’ha fet un enllaç
des de la mateixa portada.

Medalla centenària
a Benita Requena.
Felicitats!
Benita Requena va fer el 29 de setembre, 100
anys, i com és habitual, la Generalitat de Catalunya, li va lliurar la Medalla Centenària. El
lliurament va tenir lloc durant el mes d’octubre
a casa de la seva filla, Celestina Galindo i amb
presència de la germana bessona d’aquesta. La
regidora Isabel Coll que va ser present a l’acte
al costat del director de l’Oficina de la gent
gran activa, Agustí Vilà, va assegurar que la
gent gran “és un dels patrimonis de la vila”.
Felicitats Benita!

Partits polítics
Una aposta
decidida per
la formació i
l’educació
El passat 28 de novembre el ple
municipal, per unanimitat, va aprovar el protocol que
signarem amb el Departament d’Ensenyament per
poder construir l’Escola Soler de Vilardell i un nou
edifici de FP. Mai hem estat tant a prop d’aconseguirho!, tot i que el camí encara serà llarg i no podem
baixar la guàrdia.
Com Ajuntament hem fet una aposta pionera i valenta i posem a disposició del Departament 1.500.000

Castaño tard,
malament i
sense suport
A principis de novembre,
l’alcalde Castaño va anunciar la renúncia del regidor d’Economia i Secretaria Manel Bueno, al·legant una presumpta
interferència en un cas de consum d’alcohol de
la Policia local. Dies més tard, el mateix regidor
desmentia l’alcalde, assegurant que no havia fet
res malament i que, per tant, no tenia perquè
deixar la tasca de servei municipal.

La CUP presenta una moció
perquè els pisos de la SAREB
de Sant Celoni i la Batllòria
puguin ser de lloguer social i
gestionats per l’Ajuntament
Tot el ple vota a favor de la moció, tot i que la regidora
d’ICV considera que estem fent volar coloms
La Comissió d’Economia del Congrés dels Diputats va
aprovar per unanimitat fa alguns dies una proposició
no de llei que permet a la Generalitat i als ajuntaments gestionar temporalment els pisos desocupats

El Govern de la Generalitat de Catalunya
ha presentat la proposta de pressupostos per a l’any 2014.
Aquests es podrien
resumir: venda de patrimoni, privatitzacions, menys despesa social
(per molt que diguin el contrari) i
menys inversions. Difícilment així
aixecarem el país.
Els pressupostos expressen objectius i prioritats dels qui tenen la responsabilitat de governar, ja sigui un municipi o un
país. Els pressupostos que presenta el Govern de CIU s’han
basat, un cop més, en l’austeritat i com a conseqüència d’això es mantenen les retallades aprimant encara més el nostre

euros per fer els dos edificis. És cert que l’obligació
de fer aquestes obres és de la Generalitat, però és
cert també que, fer política vol dir encarar els problemes i fer passos endavant per decidir quin Sant
Celoni volem i quin és el nostre model de poble.
Hi ha alternatives i maneres diferents de fer les coses,
la resignació, en temes tan importants com l’educació
dels nostres infants i joves, no ha de ser una opció.
Si el Departament d’Ensenyament compleix, al 2015
Sant Celoni pot disposar de dos equipaments educatius nous, dels quals se’n beneficiarà tot el municipi;
tenir aquests dos edificis en permetrà properament,
però també a mig i llarg termini, poder tenir una
oferta formativa més àmplia.

Aquella mateixa setmana, el govern va convocar
Ple d’ordenances, però no va poder aprovar-les
perquè no va obtenir el suport de cap dels partits
del consistori. Quinze dies més tard, al següent
Ple, l’alcalde va pretendre reformular el govern
concentrant més de la meitat de les atribucions
a només dues persones. Com que ho va comunicar als grups una hora abans del mateix Ple, va
reincidir en la seva incapacitat per aconseguir el
suport de cap altra formació política.

Arribar fins aquí ha estat un feina col·lectiva en la
què pares, mares, professionals i tota la comunitat
educativa, han jugat un paper fonamental. Tots
seguirem el procés de ben a prop per fer de Sant
Celoni un municipi que garanteixi la igualtat d’oportunitats i l’escolarització de tothom en condicions
dignes. Sabem que fem una aposta important i que
1.500.000 euros, per un municipi com Sant Celoni,
és una inversió important, però invertim en educació
i en formació, invertim, en definitiva, en un futur
millor.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

reprendre la normalitat pel bé de Sant Celoni
i la Batllòria. Però, també caldria que l’alcalde
prengués consciència que ja no pot actuar autoritàriament ni unilateralment, perquè ja no
suma. I cal que Sant Celoni segueixi endavant.
Treballem perquè així sigui.
Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni
santceloni@ciu.info

Amb aquest panorama, el grup de CiU ha ofert
ajuda al govern per tal d’esclarir amb la màxima
diligència i transparència aquesta crisi de govern
vinculada a l’assumpte de la Policia local i poder

propietat de la SAREB (també coneguda com a banc
dolent) a Catalunya. És per això que en el Ple del 28 de
novembre vam presentar una moció en què exigíem,
d’una banda, territorialitzar la gestió de la SAREB i ferla pròxima, amb informació i transparència, i, de l’altra, que la totalitat dels habitatges de Sant Celoni
i la Batllòria integrats a la SAREB, i provinents
de bancs i caixes nacionalitzades, siguin cedits a
l’Ajuntament de Sant Celoni per a la seva gestió,
sense cap cost econòmic, tal com va aprovar la Comissió d’Economia del Congrés dels Diputats.
La modalitat de la gestió d’aquests habitatges haurà
de ser en règim de lloguer i adscrits al programa
de lloguer social de l’Ajuntament, alhora inserit
en un itinerari d’inserció social a través de l’habi-

estat del Benestar, beneficiant el sector privat ï afeblint els
serveis públics en detriment de la ciutadania.
L’atur s’ha convertit en el primer problema que té la societat
catalana . Durant aquests anys ha anat augmentant en tot
el territori català. Segons l’Enquesta de Població Activa del
tercer trimestre de 2013, Catalunya té més de 800.000 persones en atur, un 22,84%. L’atur està accentuant encara més
l’exclusió social i l’augment de la pobresa.
Per altra banda, tothom venim dient que la Innovació i el
Desenvolupament és un instrument estratègic per al creixement econòmic, per la competitivitat del nostre teixit industrial i per crear llocs de treball. Doncs bé, s’ha de dir que la
política del govern de CIU fa tot el contrari atès que des del
2010 s’ha retallat un 27% els pressupostos en Innovació i
Desenvolupament.
No ens trobem doncs amb uns pressupostos que són fruit
de la conjuntura que porten a privatitzar serveis, a reduir
despesa social i que desprès quan passi la crisi recuperarem,
això no serà així, sinó el què avui s’està fent és conseqüència
d’un posicionament ideològic que aprofitant la crisi destru-

tatge. A més, els veïns que estiguin en risc o en procés
de ser desnonants hauran de tenir prioritat en el lloguer dels pisos esmentats. Una altra de les coses que
vam demanar va ser informació pública sobre quins
habitatges i sòls més estan en mans de la SAREB.
El ple va aprovar la moció, tot i el comentari de la regidora d’ICV argumentant que estàvem llençant campanes al vol. Sí, som els utòpics, idealistes, ingenus,
però també som els que volem canviar les coses. Ara
seguirem de prop totes les gestions per tal que tot
aquest procés arribi al seu final.

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

eix sistemes de protecció social i de pèrdua de drets. Cal
recordar que CIU va donar suport al PP per aprovar la Llei
d’Estabilitat Pressupostària augmentant així les desigualtats
socials tant a l’Estat espanyol com a Catalunya.
Per això un objectiu deu ser augmentar la despesa en polítiques actives d’ocupació. Avui Catalunya gasta un 0,2%
del PIB mentre països del nostre entorn dediquen més del
1% del PIB en polítiques actives d’ocupació. Impulsar també un compromís amb la indústria com a factor estratègic i
econòmic del nostre país. Això vol dir ser actius i fer un gir
de les polítiques del Govern en aquesta matèria dissenyant
una nova política industrial, recuperant els espais de concertació i discussió en matèria de política industrial i impulsar un
Pacte per la indústria per afavorir la transformació del nostre
teixit industrial. Així com la inversió pública en innovació
i tecnologia per acostar Catalunya a les regions europees
capdavanteres en l’àmbit tecnològic.

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

RECTORIA VELLA
GALERIA BARCELONA GBN

Divendres, 13 de desembre

Amb Sant Celoni
Col·lecció
d’Antonio Niebla
Amb obres de Tàpies,
Guinovart
Chillida, Oteiza...
Rectoria Vella
Horari:
De dijous a dissabte de 17 a 20 h
Diumenges i festius, d’11.30 a 13.30 i de 17 a 20 h
Dies de Nadal i Cap d’Any tancat
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13

Galeria Barcelona GBN
Horari:
Dijous, divendres i dissabtes de 17 a 20 h
Carrer de Sant Pere, 14-16
08470 Sant Celoni
Tel. 670 24 98 21
antonio-niebla@hotmail.com

Lliurament de Cartes als Reis
De 6 a 8 del vespre
A la Torre de la Força
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Erol

Dissabte, 4 de gener

Dissabte, 14 de desembre

El cuarteto, de D. Hoffman
Cinema a l’Ateneu
A les 18 h
A la sala petita de l’Ateneu

Actes per La Marató de TV3 (pàg. 15)

Dimarts, 24 de desembre

Exposició Amb Sant Celoni.
Col·lecció d’Antonio Niebla
Visita comentada, a càrrec d’Antonio Niebla
A les 17 h
A la Rectoria Vella
11a Presentació de Nadal
Activitats
A partir de les 18 h
Al c. Major de Dalt - Barri Vilanova
Organitza: Floristeria Fontanillas, AV carrer
Major de Dalt i Sant Celoni Cuina

Fins al 15 de desembre
Amics, coneguts i saludats
Carme Balada, ceràmica
Pep Camps, pintura i escultura
Garci, dibuix
Jordi Garcia, pintura
Enric Ribas, aquarel·la
Jordi Rigalós, pintura

Cantada de Sant Esteve
Festes de Nadal
A les 12 h A la sala gran de l’Ateneu

Sessió Màster d’aqua-zumba
A les 19.15 h Al CME Sot de les Granotes

De dilluns a divendres de 18 a 20 h
Dissabtes, diumenges i festius, de 12 a 13.30 h
i de 18 a 20 h

Dimarts, 17 de desembre
Màsters de diverses activitats esportives
Txa-txa-txa, Zumba i Balls de Saló
A partir de les 19.30 h
Al CME Sot de les Granotes

Dimecres, 18 de desembre
TAXI -
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Representació del Naixement de Jesús i
Santa Missa
Festes de Nadal
A les 12 h
A l’Església parroquial Sant Martí

Actes per La Marató de TV3 (pàg. 15)

Dilluns, 16 de desembre

Horari:

Dimecres, 25 de desembre

Dijous, 26 de desembre

Ball a l’Esplai, amb Xabi
A les 18 h Al Casal d’avis L’Esplai
Organitza: Associació de Gent Gran de l’Esplai
Preu: Socis: 4 € socis. Públic general: 5 €

Exposició col·lectiva d’artistes locals
en diverses disciplines

Missa del Gall
Festes de Nadal
A les 24 h
A l’Església parroquial Sant Martí

Diumenge, 15 de desembre

Titelles: La rateta que..., amb la Cia. B
Programació familiar
A les 12 h A la sala petita de l’Ateneu
Preu: 3 €

CAN RAMIS

rç

7
4
1
8

Ball a l’Ateneu, amb Mase+Uno
A les 18 h
A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: Associació de Gent Gran de l’Esplai
Preu: Socis, 4 €. No socis, 5 €

Cors de Gospel
Actes per La Marató de TV3
A les 21 h
A la sala gran de l’Ateneu
Preu: 5 €

Fins al 26 de gener

3

7
4
1
8

Exposicions

Encesa solidària d’espelmes
Campanya solidària en benefici
de l’ONG Proide
A les 17.45 h
Al c. Major de Dalt - Barri Vilanova
Organitza: Proide - La Salle Sant Celoni

Divendres, 27 de desembre
Pista de patinatge
Festes de Nadal
A les 17.30 h
A la pl. de la Vila
Nadales musicades
Festes de Nadal
A les 18 h
Al c. Major

Dissabte, 28 de desembre
Activitats per les Festes de Nadal
A partir de les 10 h
A diversos indrets de la Vila
Cuina de Nadal
A les 18.30 h
Al c. Major de Dalt - Barri Vilanova
Organitza: Sant Celoni Cuina

Diumenge, 29 de desembre
Torneig de Vòlei pista
A les 10 h
Al CME Sot de les Granotes
Organitza: Club Vòlei Sant Celoni
Preu: 10 € per persona (inclou aigua i entrepà)
Ball a l’Ateneu, amb Boomerang
A les 18 h
A la sala gran de l’Ateneu
Organitza: Associació de Gent Gran de l’Esplai
Preu: Socis: 4 €. Públic general: 5 €

Enganxa’t a l’esport
Taula rodona amb Eusebio Sacristán
A les 20 h
A la Rectoria Vella

Dilluns, 30 de desembre

Divendres, 20 de desembre

Animació infantil, amb Pica Picarol
A les 17.30 h
A la pl. de la Vila

Activitats per les Festes de Nadal
A partir de les 17.30 h
A diversos indrets de la Vila
Tió de Nadal
A les 18 h
Al c. Major de Dalt - Barri Vilanova
Organitza: AV carrer Major de Dalt

Dissabte, 21 de desembre
Activitats per les Festes de Nadal 2013-2014
A partir de les 10 h
A diversos indrets de la Vila
11a Presentació de Nadal
Activitats
A partir de les 18 h
Al c. Major de Dalt - Barri Vilanova
Organitza: AV carrer Major de Dalt
Perdre els papers,
d’Imma Subirà i Sara González
Inauguració de l’exposició
A les 18 h
A Can Ramis

Diumenge, 22 de desembre
Mercat del Trasto
A les 9 h
A la pl. Merce Rodoreda, i Plaça de la Creu
Organitza: Tots a la Pista TALP
Preu: 2 €
Tió de Nadal
A les 18 h
Al c. Major de Dalt - Barri Vilanova
Organitza: AV carrer Major de Dalt

Coral Sant Esteve
A les 18 h
Al c. Major de Dalt - Barri Vilanova
Organitza: AV carrer Major de Dalt

Dimarts, 31 de desembre
L’Home dels Nassos
A les 10 h
Pels carrers de la Vila
Sopar i Ball de Cap d’Any de l’Esplai
A les 21.30 h
A la sala petita de l’Ateneu
Organitza: Associació de Gent Gran de l’Esplai
Preu: Sopar + Ball: 40 €. Només Ball: 8 €.
Festa de Cap d’any
A les 0.30 h
Al Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 8 €

Dijous, 2 de gener

Exhibició i Tallers d’Skate
A les 11.30 h
A la pl. de la Vila
Organitza: Col·lectiu d’Skate de Sant Celoni
Lliurament de Cartes als Reis
De 6 a 8 del vespre
A la Torre de la Força
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Erol

Diumenge, 5 de gener
Ball a l’Ateneu, amb Xofers
A les 18 h
A la sala gran de l’Ateneu
Preu: Socis, 4€. No socis, 5€
Arribada i Cavalcada dels Reis d’Orient
A les 18 h
A la pl. Comte del Montseny
Winter’s bone, de Debra Granik
Cinema a l’Ateneu
A les 18 h
A la sala petita de l’Ateneu

Dilluns, 6 de gener
Ball a l’Ateneu, amb Montse de Rimel
A les 17.30 h
Al Casal d’avis L’Esplai
Preu: 3€

Diumenge, 12 de gener
Música i gest: Petits prínceps,
amb la Cia. MiniMuMusic
Programació familiar
A les 12 h A la sala petita de l’Ateneu
Preu: 3 €
Ball a l’Ateneu, amb Sílvia
A les 17.30 h
Al Casal d’avis L’Esplai
Preu: 3 €
Concert de Reis
Festes de Nadal
A les 18 h
A la sala gran de l’Ateneu

Dissabte, 18 de gener
Exposició Amb Sant Celoni.
Col·lecció d’Antonio Niebla
Visita comentada, a càrrec d’Antonio Niebla
A les 17 h
A la Rectoria Vella

Diumenge, 19 de gener
J. Edgar, de C. Eastwood
Cinema a l’Ateneu
A les 18 h
A la sala petita de l’Ateneu
Ball a l’Ateneu, amb Mase+Uno
A les 18 h
A la sala gran de l’Ateneu
Preu: Socis, 4 €. No socis, 5€

Diumenge, 26 de gener
Ball a l’Ateneu, amb Què Tal
A les 18 h
A la sala gran de l’Ateneu
Preu: Socis, 4 €. No socis, 5 €

Diumenge, 2 de febrer
Música: Cançons i rimetes,
amb Les 2princesesbarbudes
Programació familiar
A les 12 h
A la sala petita de l’Ateneu
Preu: 3 €

Festa Major d’Hivern
de la Batllòria (pàg. 6)

Arribada dels Carters Reials
A les 18 h
A la pl. Comte del Montseny
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Erol

Divendres, 3 de gener
Circuit inflable de karts
A les 17.30 h
A la pl. de la Vila
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