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Sant Celoni s’implica a la
3a Tardor Gastronòmica
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Joan Castaño

Alcalde
Aquest dies estem vivint una nova mostra de la riquesa gastronòmica de
la nostra vila, amb tastos, tallers, menús, fira de productes, etc. Amb el corretapes tindreu l’oportunitat de descobrir un circuit gastronòmic format
per 18 bars i restaurants (4 més que l’any passat) que us obren les seves
portes perquè conegueu les seves creacions. El sector de l’hostaleria hi
ha posat molt d’esforç en l’organització d’aquesta 3a edició de la Tardor
Gastronòmica. Us convido a participar-hi!
En aquest informatiu veureu com l’activitat de l’Ajuntament no s’atura
i continuem impulsant projectes cabdals per al futur de la vila. L’Escola
d’Adults comença el curs amb un 45% més d’alumnes que l’any anterior,
fet que reforça una prioritat bàsica que ha fixat el govern municipal: la
formació. Una prioritat amb què continuem treballant per poder oferir per
primer cop a Sant Celoni ensenyament en matèria química i farmacèutica, apropant l’educació a la realitat econòmica i de l’entorn de la nostra
vila, apostant per apropar formació i activitat econòmica per millorar-ne
l’ocupació.

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.

Hem de mirar al futur, però també al passat. Volem fer un pas endavant en
la recuperació de la memòria històrica, no per nostàlgia, sinó perquè és
important per entendre el present i el nostre futur, perquè forma part de
la nostra herència. Per això estem treballant en unes jornades temàtiques
entorn a la temàtica de l’exili que pretenen introduir aquest àmbit des
d’una vessant cultural i lúdica, amb teatre, sortides culturals, conferències
o presentació de llibres. I que tindrà el seu acte més simbòlic amb la reposició de la placa al cementiri municipal “En record de tota la gent de Sant
Celoni que va morir o patir a causa de la Guerra Civil”.

www.facebook.com/ajsantceloni

@ajsantceloni

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

Telèfons d’interès
Atenció a la Ciutadania

Residus

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

Deixalleria Comarcal
de Sant Celoni
93 744 00 85

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

Àrea de Territori
93 864 12 16

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
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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

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

Habitatge

RENFE
902 24 02 02

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

Biblioteques

Emergències sanitàries
112

Biblioteca l’Escorxador
93 867 33 13

Bombers urgències
112

Salut

Tributs

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

CAP
93 867 41 51

Urbanisme

OMIC
93 864 12 12

Camp Municipal d’Esports
93 867 05 67

Consultori de la Batllòria
93 847 10 32

Àrea de Territori
93 864 12 15

Promoció econòmica
Més de 30 establiments implicats
a la Tardor Gastronòmica
L’Ajuntament i el nou col·lectiu Sant Celoni Cuina coorganitzen el programa
que omple d’activitats el mes d’octubre. Vine, tasta i gaudeix!
Per tercer any consecutiu l’Ajuntament conjuntament amb els restaurants, bars i pastisseries
de Sant Celoni organitza la Tardor Gastronòmica que enguany compta amb més de 31 establiments implicats, 5 més que l’any passat. Aquest
esdeveniment, amb activitats programades
durant tot el mes d’octubre, té com a objectiu
donar a conèixer la qualitat de la gastronomia
de la zona. Inclou entre altres activitats, degustacions de tapes, vins i platets de tardor,
sopars amb menús especials amb productes de
la terra, i diversos tallers, concursos, xerrades,
mostres i degustacions.
Enguany, la Tardor Gastronòmica ha estat organitzada conjuntament amb Sant Celoni Cuina, un nou col·lectiu que agrupa restauradors
del municipi amb l’objectiu de promocionar la
cuina del Baix Montseny i que es presentarà oficialment el dimecres 30 a les 7 de la tarda a la
Sala Bernat Martorell. Jaume Tardy, regidor de
Promoció Econòmica, considera que la creació
d’aquesta nova associació “és una gran oportunitat per al territori, atès que esdevindrà
un interlocutor del sector de la restauració i
l’hostaleria de la vila. L’Ajuntament hi ha donat suport des de la seva gestació i la nostra
voluntat és endegar projectes conjunts, que
tot just hem iniciat amb l’organització de la
Tardor Gastronòmica d’aquest any”.
Durant tot l’octubre, 31 els establiments ofereixen tapes, platets o menús especials amb
productes del territori i a preus econòmics, 5
més que l’any passat. Tots els establiments participants s’identifiquen amb una enganxina de
la Tardor a la porta del seu local.

La fira de productes alimentaris artesanals amb una
vintena de parades va suposar un bon tret de sortida
per a la Tardor gastronòmica

Com l’any passat el Corretapes o concurs de
tapes s’està fent al llarg de tot el mes. 18 establiments (4 més que a l’edició anterior) entre
bars i restaurants ofereixen exquisides tapes i
els comensals es convertiran en jurat i podran
valorar quines són les millors, fent d’aquest corretapes un veritable concurs gastronòmic. Entre
els participants se sortejarà un sopar per a dues
persones. L’establiment guanyador tindrà gratuïtament una campanya de promoció a la ràdio
local valorada en 300 euros. Els establiments
disposen del fulletó desplegable per participar
al sorteig.

Pel que fa a les activitats a la plaça aquest any
s’ha agrupat la mostra de tapes i de platets de
tardor per tal que la varietat a degustar fos més
gran. El 12 d’octubre més de 350 persones va
degustar les creacions de deu restauradors.
Aquest any la principal novetat es troba en què
a més de les activitats a la plaça de la Vila i Can
Ramis, hi ha un reguitzell d’activitats al voltant
de la gastronomia que s’estan fent directament
als establiments participants: cursos, tastos,
sopars-maridatge, xerrades, i fins i tot una sortida a caçar bolets per després cuinar-los.
Es pot consultar tota l’oferta a www.santceloni.cat/
tardorgastronomica i
als diferents programes
disponibles als bars i
restaurants participants
i als equipaments municipals.

D’altra banda 15 restaurants ofereixen un
menú especial de tardor amb la novetat que
si es fan dos menús en establiments diferents
el segon establiment obsequiarà al participant
amb una ampolla de cava Reserva Brut Nature
edició especial Sant Celoni Cuina. Els establiments disposen del fulletó desplegable per
poder rebre l’obsequi.
A més, si durant els caps de setmana, es fa un
àpat en un dels restaurants participants a la
Tardor Gastronòmica, per 3 euros més es pot
gaudir d’un vermut especial.

Una trentena de persones van poder tastar cinc
varietats antigues de tomàquet guiats pel cuiner
vallesà Pep Salsetes

10 establiments celonins van oferir les seves creacions culinàries a la Mostra de tapes i platets de tardor
a la plaça de la Vila que va servir 1500 tapes
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Educació
Uns 3.400 alumnes comencen el curs!
Les escoles del municipi han començat el curs 2013/2014 amb normalitat. Un any més hi ha
hagut un increment d’alumnes tant a primària com a secundària arribant als 3.400 estudiants.
A tots els desitgem un bon curs!
INFANTIL
Prop de 300 infants han iniciat la seva escolarització a P3. Degut a l’increment del padró
de P3 al municipi, s’ha hagut de desdoblar un
grup de P3 a l’escola Josep Pallerola i la majoria
d’escoles del municipi han iniciat el curs amb
increments de ratio. Cal destacar que el 95 %
de les famílies de P3 han pogut escolaritzar el
seu fill/a a l’escola escollida en primera opció.

PRIMÀRIA
A Educació primària s’ha incrementat el nombre d’alumnes que passen a ser 1.400. Aquest
increment és degut a l’inici del grup de 5è de
primària a l’escola Soler de Vilardell. Aquest
centre, pendent d’un nou edifici, ha incorporat
un nou mòdul prefabricat per ubicar l’espai
de menjador a la pista del costat del Camp de
futbol i poder garantir al solar actual del centre
els espais necessaris pel nou grup, desdoblaments i espais polivalents. Aquesta adequació
ha suposat un cost per part de l’Ajuntament de
87 mil euros.
En aquest sentit, l’Ajuntament i el Departament
d’Ensenyament signaran, properament, un
protocol de col·laboració que ha de permetre, abans de finalitzar l’any 2013, iniciar la
redacció del projecte de construcció del nou

edifici de l’escola Soler de Vilardell i de l’edifici de formació professional de l’Institut Baix
Montseny. A l’esmentat protocol l’Ajuntament
es compromet a aportar 1,5 milions d’euros
per a la construcció dels dos edificis.

ESO
L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) també incrementa el número d’alumnes amb
prop de 800 joves a les aules. L’increment és
degut a que l’Institut Escola La Tordera continua creixent i enguany ofereix dos grups de
3r d’ESO. Per atendre l’increment d’alumnes a
l’ESO, l’Institut Escola La Tordera incorpora un
nou mòdul prefabricat.

ENSENYAMENTS REGLATS
POST-OBLIGATORIS
L’Institut Baix Montseny ha escolaritzat més de
320 alumnes als diferents batxillerats i cicles
formatius.
Cal destacar l’increment del nombre d’alumnes que opten pels batxillerats científics i
tecnològics i l’increment del nombre d’alumnes de formació professional amb l’obertura
d’un nou cicle de formació professional de
grau superior de mecatrònica industrial.
Aquest nou cicle formatiu dóna continuïtat al
cicle formatiu d’electromecànica i conducció
de línies. Aquest nou cicle formatiu és molt

important al nostre municipi ja que inicia la formació professional de grau superior a l’Institut
Baix Montseny i dóna continuïtat una família
professional de manteniment electromecànic
molt valorada per les empreses de la zona i que
manté, malgrat la crisi, un percentatge important d’inserció laboral.

ESCOLES BRESSOL
Les escoles bressol del municipi van iniciar el
curs a principis de setembre amb més de 210
infants a les aules. Malgrat, la situació econòmica de les famílies, l’escolarització al primer
cicle d’educació infantil al municipi s’incrementa lleugerament respecte al curs passat.
S’incrementa notablement el nombre d’alumnes escolaritzats a les aules d’1 – 2 anys i de
2 – 3 anys i disminueix el nombre de famílies
que escolaritzen els seus infants a l’aula de
nadons.

ESCOLES MUNICIPALS
DE MÚSICA I TEATRE
L’Escola de Música i a l’Escola de Teatre, tots
dos ensenyaments han incrementat la seva
matrícula. L’Escola de Música ha iniciat el curs
amb 277 alumnes als diferents programes i
l’Escola de Teatre, amb prop de 60 alumnes,
consolidant-se com una oferta atractiva i de
qualitat per a molts infants i joves.

L’Escola d’adults comença el curs
amb més de 650 alumnes matriculats
educació secundària obligatòria o per superar
les proves d’accés a cicles formatius de grau
mitjà i de grau superior o a la Universitat i
continuar estudiant.

L’Escola d’adults de Sant Celoni ha començat
el curs amb més de 650 alumnes matriculats,
un 45 % més d’estudiants que a l’inici del curs
anterior.
- Més de 100 alumnes iniciaran o continuaran l’aprenentatge de la lectoescriptura, de
les matemàtiques bàsiques i del coneixement
del medi social i natural als grups d’ensenyaments inicials.
- Més de 220 alumnes continuaran la seva
formació reglada per assolir el graduat en

4

- Prop de 300 alumnes iniciaran o milloraran el seu coneixement d’una llengua estrangera com l’anglès, l’alemany o el francès
per millorar la seva competitivitat i la seva
ocupabilitat. Enguany, s’ofereix per primera
vegada l’aprenentatge de francès i degut a la
gran demanda de formació de llengua anglesa, s’obren dos grups a la majoria de nivells
duplicant el nombre de grups i d’alumnes
respecte a l’any passat.
- Més de 50 alumnes al llarg del primer trimestre milloraran la seva alfabetització
digital i els que superin l’alfabetització digital
III podran presentar-se a la prova per acreditar el nivell I d’ACTIC de la Generalitat de
Catalunya.

25è aniversari
de l’Escola d’Adults
Enguany el centre celebra el seu 25è aniversari. L’Escola va obrir les portes el curs
1988 – 1989 amb 44 alumnes al cafetí de
l’Ateneu i ha anat creixent any rere any.
L’inici, la continuïtat i l’evolució de l’escola
d’adults no seria una realitat sense les més
de 9 mil persones que, voluntàriament,
han pres la iniciativa de formar-se al llarg
d’aquests anys.
L’Escola va començar amb una oferta reduïda que, progressivament, ha anat augmentat adaptant-se a les necessitats formatives
i la transformació social del municipi i del
Baix Montseny.

Promoció econòmica
La indústria química se suma
al projecte formatiu “Sant Celoni Q2”
L’objectiu és consolidar una oferta formativa en el camp de la química fina
Les empreses químiques més representatives
del Baix Montseny s’han sumat en ple al projecte Sant Celoni Q2” (Sant Celoni Qualificació
Química i Farmacèutica) que promou l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Escola Sant
Gervasi Cooperativa. L’objectiu del projecte és
consolidar a Sant Celoni una oferta formativa
en el camp dels processos de química fina
certificable, ajustada a les necessitats de les
empreses i dels seus treballadors, amb voluntat
de millorar-ne la competitivitat i també l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur.

sar projectes de desenvolupament econòmic
local que reverteixin en la millora de la competitivitat de les empreses i de la qualitat
de vida dels ciutadans.” En aquesta línia, el
regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy,
es va referir a “l’aposta aquests darrers anys
ha fet l’Ajuntament promovent una àmplia
oferta de formació ocupacional i de formació en diverses llengües estrangeres al Sax
Sala- Centre de Formació i Ocupació del Baix
Montseny”.

El Director de l’Àrea de Qualificacions Professionals de l’Escola Sant Gervasi Cooperativa, Antoni Duran, va explicar que es treballa amb la
voluntat que de cara a la primavera vinent ja
s’ofereixin cursos de Qualificació Professional
amb validesa europea, pensats per a persones
en actiu per millorar les seves capacitats i també per a persones aturades.

Durant la presentació, l’alcalde Joan Castaño
va insistir en la importància decisiva de la col·
laboració pública privada en el context actual,
“ja que només anant de la mà i cooperant
plegats, aconseguirem assolir reptes i impul-

Una quinzena de directius i caps funcionals de
diverses empreses del sector entre les quals
Arkema Coatings Resins, Uquifa, Givaudan
Ibérica, Oxiris Chemicals, Carburos Metálicos,
Dauper i Mevisa (Croda Ibérica) van coincidir
en la necessitat d’afrontar en el present i en
un futur proper un relleu generacional de les
seves plantilles amb l’amenaça que no existeix
una massa crítica amb formació professional
en aquest sector degut al fet que el Baix Montseny i àrea d’influència no ofereix aquest tipus
de formació.

Reempresa, un nou
servei al Sax Sala

85 alumnes reben el certificat
de Formació ocupacional

L’Ajuntament va convocar el 25 de setembre a
les empreses més significatives del sector químic i farmacèutic de la comarca i àrea d’influència per presentar-los el projecte que va tenir
molt bona acollida.

El Punt de Servei de Reempresa obrirà les seves portes a Sax Sala amb la finalitat de donar
continuïtat als negocis existents de qualsevol
sector: comercial, industrial, agrícola i/o de
serveis, evitant així el tancament de negocis
econòmicament viables i la destrucció d’ocupació al municipi. Dijous 17 d’octubre es va fer la
presentació d’aquest servei a la Sala Bernat
Martorell de Can Ramis.
Reempresa és el nom que s’ha triat per denominar una nova pràctica que facilita el contacte
entre empreses, emprenedors i empresaris i
permet la cessió de l’èxit empresarial a Catalunya a través de la compra-venda de negocis.
Les persones interessades tant en reemprendre com en cedir un negoci es poden posar en
contacte amb el Servei de creació d’empreses
a Sax Sala (c/Montserrat, 28, telèfon 93 867 41
75 creacioempreses@santceloni.cat)

En un acte celebrat el 25 de setembre al Sax
Sala es van lliurar els certificats dels cursos de
Formació ocupacional que s’han impartit durant el primer semestre de 2013 amb el suport
del Servei d’Ocupació de Catalunya. Un bon
nombre dels 85 alumnes que varen seguir els
cursos, van recollir el document que acredita
la formació en les modalitats de: Activitats
auxiliars en aprofitaments forestals; Instal·
lacions i manteniment de jardineria en zones
verdes; Socorrisme en instal·lacions aquàtiques; Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals i Atenció sociosanitària a persones
dependents.

Trobada de presentació a la Sala de Plens el passat
25 de setembre amb les empreses químiques del
Baix Montseny

A més de l’estricta formació, diversos alumnes
han aconseguit feina a partir de les pràctiques desenvolupades en les empreses col·
laboradores del programa.
L’Ajuntament ja està preparant la documentació per sol·licitar nous cursos de formació
ocupacional, en el marc de la imminent convocatòria que obrirà el Servei d’Ocupació de
Catalunya. En cas de reeixir en la petició, es
preveu que els primers cursos comencin abans
de finals d’any.

L’alcalde Joan Castaño va agrair l’esforç i dedicació a l’alumnat, tot desitjant que els coneixements adquirits contribueixin a facilitar l’accés
a llocs de treball. També va assegurar que des
de l’Ajuntament continuarem treballant per
posar a disposició de la ciutadania l’accés a
la formació i qualificació professionals, com
a garantia d’una comunitat sòlidament preparada pels nous reptes del mercat laboral.
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Economia
Aprovat el Pressupost municipal 2013
Les 4 prioritats bàsiques: habitatge, ajuts socials, educació i promoció econòmica
El ple municipal de dijous 25 de juliol va aprovar inicialment el pressupost municipal pel 2013 de 16.937.916,83 euros amb els vots a favor de
l’equip de govern del PSC i d’un regidor de la CUP, els vots en contra de CiU i d’un regidor de la CUP i l’abstenció de la regidora d’ICV. Per donar
resposta a la situació econòmica actual i a la demanda de necessitats socials, el pressupost posa l’accent en 4 prioritats bàsiques: habitatge,
ajuts socials, educació i promoció econòmica.

Important increment en
polítiques d’habitatge
Les línies estratègiques dels pressupostos de 2013
segons va explicar l’alcalde Joan Castaño, incorporen mesures “de fort calat social, com ara
les relatives a l’àmbit de l’habitatge,” en què es
proposa de fer un pas qualitatiu afegint als ajuts
socials d’urgència per a accés a l’habitatge el desplegament del programa Lloguer segur, dotat amb
30.000,00 euros addicionals i la consolidació del
programa Habitatge d’inclusió.
Pel que fa al Pla Local d’Habitatge, es contempla la posada en funcionament del Pla per a la
mobilització dels habitatges buits, del Programa
Lloguer segur i de l’adquisició habitatges amb el
metàl·lic del PMSH. Addicionalment es preveu
incorporar una nova partida corresponent a bonificacions de l’IBI, per un total inicial previst de
25.500,00 euros.

Augment d’un 27% del pressupost de Serveis Socials per
poder ampliar els ajuts socials
L’àmbit de Comunitat incrementa un 27% el
pressupost per dotar-se preventivament de fons
suficients per a aspectes essencials, com ara els
ajuts socials, i poder-se anticipar a una evolució negativa d’augment de la demanda derivada de l’encara creixent procés d’ampliació de les situacions
de risc d’exclusió.
En matèria de suport a les situacions de dependència, el pressupost inclou consolidar al voltant
dels 202.000 euros per destinar als programes
associats a l’atenció a la dependència (SAD i Teleassistència), així com mantenir els nivells de suport
a les entitats de caire social i les dotacions en polítiques d’Igualtat, Cooperació i Salut comunitària.

A més, la proposta de pressupostos consolida una
dotació d’entorn 150.000 euros per tal d’atendre
adequadament els ajuts socials d’urgència i els
ajuts per a menjadors escolars, així com la revisió dels criteris d’ajut per ampliar la capacitat
d’atendre nous perfils en risc i, entre d’altres, la
revisió a l’alça de les puntuacions associades a
situació d’atur i risc de desnonament.

Augment d’un 23% la partida
destinada a Educació
El pressupost global de l’àrea d’educació s’incrementa un 23% en relació al pressupost executat
de l’any 2012 i això permet, entre altres coses, fer
front a la manca de finançament de la Generalitat
de Catalunya del Pla Educatiu d’Entorn assumint
íntegrament el seu cost l’Ajuntament de Sant Celoni per tal d’assegurar-ne la seva continuïtat.

Continua l’aposta per les
polítiques de promoció
econòmica
En matèria de Promoció econòmica, els pressupostos inclouen mesures per al suport de l’emprenedoria, tot apostant novament per la promoció del comerç, per donar suport a iniciatives de
dinamització econòmica del comerç local.
A més, es continua apostant per la formació i
dinamització per a la creació d’empreses i suport als emprenedors que ofereix la Cambra de
Comerç de Barcelona, gràcies al conveni signat
amb l’Ajuntament l’any passat.
Els pressupostos inclouen, a més, un notable increment de la despesa en formació ocupacional;
es passa d‘un pressupost de 61.221,00 euros el
2012 a una proposta de 105.358,50 euros per als
pressupostos de 2013.

Equilibri financer
Els pressupostos aprovats inicialment plantegen
segons va explicar l’alcalde Joan Castaño, “la
cerca de l’equilibri financer en un entorn incert
en què la previsió d’ingressos és cada cop més
complicada per l’alentiment de l’economia i del
consum, i augmenten les despeses vinculades a
l’amortització de crèdits i al pagament dels interessos de préstecs concertats en anys anteriors.”
Concretament, pel que fa a les amortitzacions, el pressupost hi destina una partida de
1.687.946,95 euros i pel que fa a interessos es
reserven 310.155,60 euros. A més, el pressupost
2013 incorpora l’amortització d’un préstec signat l’any 2010 amb Caixa Laietana que suposen
63.502,69 euros més.
Per fer front a aquesta situació, cal destacar
l’esforç acurat en la previsió dels ingressos per
part de la Intervenció municipal en un entorn
econòmic complicat, a què s’afegeix la incertitud
sobre les transferències i subvencions d’altres
administracions.
El pressupost també fa un important esforç per
contenir la despesa amb mesures molt diverses
de millora que segons Joan Castaño “no comporten una minva en la qualitat dels serveis,
sinó un estalvi gràcies a una gestió més eficient dels recursos per tal d’optimitzar costos i
reduir la depesa global de l’Ajuntament”.

Telèfon

Desplaçaments
i dietes

Joan Castaño

300,49

735,99

Magalí Miracle

95,90

Júlia de la Encarnación

87,82

Despeses
dels càrrecs
electes

Regidor/a

Josep M. Bueno

33,56

gener- juny 2013

Isabel Coll

75,81

Jaume Tardy

90,07

Josep Capote

75,27

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

En relació a la simplificació administrativa, se
seguirà treballant per a l’eliminació de traves a
la creació d’activitat econòmica i la millora de la
informació per a la legalització d’activitats.

38,38

85,22

Francesc Deulofeu

842,04

Laura Costa

796,28

Raül Garcia
Miquel Negre/ Oscar Moles

753,52
381,37 / 375,26

Dolors Lechuga

1848,84

Marià Perapoch

750,52

Josep M. Garcia

659

Dani Corpas

842,05

Gerard Masferrer

1574,25

Carmen Montes

2031,88

*Retribució exclusiva per als regidors que no cobren cap sou
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Assistència a
òrgans de govern *

Habitatge
Obertes les sol·licituds de pisos de lloguer al Fons
Social d’Habitatge per a famílies desnonades
L’Ajuntament de Sant Celoni s’ha adherit al
conveni per a la creació del Fons Social d’Habitatges, el que dóna l’oportunitat d’accés a
un habitatge de lloguer a les famílies desnonades per un procés d’execució hipotecària.
El conveni l’han signat inicialment 33 entitats
i inclou 5.891 habitatges, per bé que queda
obert a més adhesions.
En la darrera actualització amb data 15 de juliol, al Baix Montseny hi havia un total de 6 habitatges disponibles (2 de NovaGalicia Banco, 1
de Banc de Sabadell, 1 de BBVA, 1 de Bankia i
1 de ING Direct ), tot i que aquesta xifra varia
en funció dels habitatges dels que disposen els
bancs. L’estoc de pisos propietat dels bancs
s’actualitza periòdicament, i abans de finalitzar cada trimestre es fan les adjudicacions a
les famílies que han estat desnonandes.

• Que no disposen de cap habitatge en
propietat
• Que es troben en les situacions de vulnerabilitat i risc social previstes al RDL 27/2012:
- Família nombrosa
- Monoparental amb dos o
més fills a càrrec
- Amb menors de tres anys
- Persones amb discapacitat superior
al 33%, dependència
- En situació d’atur i que hagin esgotat
les prestacions socials
- Presència de víctimes de violència
de gènere

ON ES POT SOL·LICITAR?
La persona o unitat de convivència que compleixi els requisits, pot sol·licitar a la seva entitat
financera un habitatge del Fons independentment d’on estigui situada la seva residència i
d’on es trobi el seu habitatge. El lloguer serà de
dos anys amb un lloguer mensual entre 150 i
400 euros amb un límit màxim del 30% dels
ingressos totals de la unitat de convivència.
L’entitat bancària demanarà a l’Ajuntament la
valoració del grau de necessitat o risc d’exclusió
de les sol·licituds presentades. Aquesta avaluació es realitzarà mitjançant informe (a lliurar
en un termini de 15 dies des de recepció de la
sol·licitud) on es valoraran les circumstàncies
socials del sol·licitant.

A QUI S’ADREÇA?
Unitats de convivència:
• Que han estat desallotjades del seu habitatge amb posterioritat a l’1 de gener de 2008
per impagament d’un préstec o crèdit amb
garantia hipotecària
• Que tenen ingressos mensuals totals inferiors siguin inferiors a 3 vegades l’IPREM
(aprox. 1597 euros / mensuals)

Tramitades més de 450
sol·licituds d’ajut al lloguer
Més de 450 persones del Baix Montseny han
sol·licitat la prestació per al pagament del
lloguer que atorga l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya; la majoria ho han tramitat a l’Oficina d’Habitatge de Sant Celoni i al Punt d’Informació d’Habitatge (PIH) d) d’Arbúcies, Llinars
del Vallès i Santa Maria de Palautordera.
Enguany la prestació per al pagament del lloguer ha tingut dues convocatòries, una per a
col·lectius que eren beneficiaris de l’ajut l’any
2012 i que a 31 de desembre del 2012 tenien
més de 65 anys o bé no feia quatre anys que
percebien l’ajut, i una segona convocatòria que
va finalitzar el 30 de juny oberta a totes les
unitats de convivència amb ingressos inferiors
a 1,5 IRSC (16.121,18 euros per a una família
de quatre membres resident a Sant Celoni) que
dediquen més del 30% dels seus ingressos a
pagar el lloguer. L’Oficina d’Habitatge del Baix

Montseny va fer la màxima difusió per informar a la ciutadania d’aquesta convocatòria a
més de cinc sessions informatives, a Arbúcies,
Llinars del Vallès, Santa Maria de Palautordera
i dues a Sant Celoni.
Pel que fa al col·lectiu de 75 sol·licitants beneficiaris l’any 2012 i que han demanat la renovació, 72 d’ells l’han aconseguida per un import
global de més de 165.000 euros, el que significa
una mitjana de 2.300 euros per petició.
La mitjana del lloguer mensual que paguen els
inquilins celonins que han sol·licitat l’ajut queda establerta en 382,20 euros. Aquesta baixada del preu mensual del lloguer ve a corroborar
les dades obtingudes dels contractes i fiances
dipositades a l’Incasòl que confirmen una davallada dels lloguers del 2007 ençà.

L’Ajuntament
lloga quatre
habitatges per a
destinar-los a
finalitats socials
L’Ajuntament lloga 4 habitatges dins del programa Lloguer Segur per posar-los a disposició
dels Serveis socials municipals com a borsa
d’habitatge assequible per a persones amb risc
d’exclusió social, desnonades o amb necessitats específiques greus.
Per a la provisió d’habitatges, l’Ajuntament ha
realitzat un procés de contractació obert a tots
els propietaris. El 30 de juliol es va acabar el
termini de presentació d’ofertes i s’han seleccionat quatre habitatges, tres al nucli urbà
de Sant Celoni i un al nucli urbà de la Batllòria per una renda contractual mensual de 250
euros que inclou les despeses comunitàries i
tributs (IBI i taxa d’escombraries). En el marc
del programa Lloguer segur, els propietaris
obtenen garantia de cobrament, ús adequat i
pacífic de l’habitatge i assegurança multirisc.
Està previst que s’enllesteixin els tràmits administratius i que signin els contractes a primers
de novembre.
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Cultura
I Jornades de memòria històrica de Sant Celoni:
L’Exili. L’èxode després d’una guerra
Des de l’Ajuntament de Sant Celoni, en col·
laboració amb diferents persones del municipi, s’està treballant en la recerca d’informació
sobre la Segona República, la Guerra Civil i la
postguerra, amb l’objectiu d’estudiar i divulgar
aquesta època a Sant Celoni. En aquest context
es preparen unes jornades temàtiques que anualment es faran el mes de novembre, a l’entorn
de la Festa Major de Sant Martí. Les primeres
jornades que s’organitzaran, el novembre de
2013, seran a l’entorn del tema de l’exili.
En aquesta línia, el Ple municipal va aprovar
per unanimitat a la darrera sessió del 26 de
setembre una moció per restituir la placa al
monòlit del cementiri municipal en record de
tots els morts de la Guerra Civil que uns desconeguts van destrossar el gener de 1981.

Dissabte 26 d’octubre

Dijous 14 de novembre

Sortida cultural al Museu Memorial de l’Exili
(la Jonquera) i Cotlliure, ciutat per on van passar
molts exiliats i on és enterrat el poeta Antonio
Machado.

a les 19 h a la Biblioteca l’Escorxador
Presentació de la revista Sàpiens i xerrada
sobre la importància de la memòria històrica.

Divendres 8 de novembre

Divendres 15 novembre

a les 19 h a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis

a les 19 h a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis

- Conferència: L’exili català. Resistència i
deportació, a càrrec Rosa Toran, historiadora
i membre de l’Amical de Mauthausen i altres
camps.

Conferències:

- Presentació del llibre: Poètica de l’exili, a
càrrec del seu autor, Jordi Julià, professor de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

- El Museu Memorial de l’Exili: entre la preservació de la memòria i la divulgació històrica,
a càrrec de Jordi Font, director del MUME
(la Jonquera).
- Celonins a l’exili. Primera aproximació,
a càrrec de Josep M. Abril, historiador

Tot seguit, inauguració de l’exposició La Retirada. Exili, febrer 1939

Dissabte 9 de novembre
a les 19 h a la Sala Petita de l’Ateneu
Teatre: L’abanderat. El bibliobús del front
L’obra fa present la tasca del bibliobús promogut
pel Servei de Biblioteques del Front.
Intèrprets: Rizoma Teatre. Obra escrita i dirigida
per Núria Navarro Teixidó.
Espectacle gratuït

Diumenge 10 de novembre
a les 12 h al Cementiri Municipal

Exposició: La Retirada.
Exili, febrer 1939
Can Ramis, 9-24 novembre
Horari: dissabtes de 6 a 8 del vespre, diumenges
i festius de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 6 a 8 del
vespre.
La mostra tracta del pas pels camps de refugiats
de Prats de Molló, camí de l’exili.
Produïda per l’Associació Prats Endavant, de
Prats de Molló (França) i feta itinerar per Òmnium Cultural Baix Montseny.

Reposició de la placa “En record de tota la gent
de Sant Celoni que va morir o patir a causa de la
Guerra Civil” al monòlit de l’entrada del cementiri.
Interpretació musical a càrrec de l’Escola Municipal de Música

Promoció de la cultura i els artistes
del Baix Montseny
Dins el programa d’actes de les Festes de Sant
Martí, s’inaugurarà Portes al Montseny, l’obra
de Josep Plandiura guanyadora de la primera
edició del Concurs Museu Urbà. L’escultura de
6 m d’alçada per 2,5 m d’amplada, realitzada
en acer corten, anirà situada a l’espai verd que
hi ha prop de la porta de Llevant, just al costat
de la pista de bàsquet del final del carrer Bruc,
amb la idea que la gent que hi passegi hi pugui
passar per sota i gaudir-la al màxim.
Juntament amb la inauguració de l’escultura,
també es donarà a conèixer l’itinerari urbà
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d’escultura celoní, que inclourà des d’obres
que fa anys que tenim als carrers i places del
municipi fins a les més recents.
El Concurs Museu Urbà va néixer dels mateixos
artistes. De fet, amb l’objectiu de promoure i
donar suport als artistes locals, a mitjans de
l’any 2011, l’Ajuntament va començar a treballar conjuntament amb aquest col·lectiu. Es
va crear una comissió d’artistes i entre altres
projectes, es va tirar endavant la proposta de
crear el concurs obert a tots els artistes del
Baix Montseny.

L’obra guanyadora del Primer
Concurs Museu Urbà, Portes al
Montseny, de Josep Plandiura,
s’instal·larà a prop de la Porta
de Llevant durant les Festes de
Sant Martí

L’Ajuntament engega una
programació cultural estable per a infants i famílies
Des d’aquest octubre, Sant Celoni disposa d’una
programació cultural estable per a infants i famílies que inclou activitats d’arts escèniques de diversos gèneres (animació, titelles, màgia, circ, música,
teatre...). La idea promoguda per l’Ajuntament és
complementar les propostes existents com l’hora
del conte a la Biblioteca, cinema en català i activitats per als més petits dins els programes de festes,
de cara a oferiruna programació familiar completa
i estable per cada setmana de l’any.
Tots els espectacles s’acompanyaran en la seva
difusió amb una imatge representativa per facilitar-ne la identificació. Es tracta d’en Loni, un
personatge creat per Martí Pey, que va tenir molt
bona acollida ara fa una dècada, quan va esdevenir fil conductor d’activitats adreçades a infants i
joves, i que s’ha recuperat aquesta primavera en
motiu de la Fira de productes i serveis adreçats a
aquest públic.
Segons ha explicat la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, “aquesta proposta neix amb la voluntat d’ampliar l’oferta d’activitats per als més petits; Volem apropar els nens al món de la cultura
i de les arts escèniques i per aquest motiu com Ajuntament hem de
contribuir a la sensibilització artística i al creixement personal educant en valors de ciutadania, creativitat i capacitat crítica. Com sempre intentem oferir una programació de qualitat a preus assequibles
ja que l’accés a la cultura ha de ser a l’abast de tothom.”
Es poden consultar tots els actes a:
www.santceloni.cat/agenda
Per rebre el butlletí digital de la programació
familiar cal donar-se d’alta a:
www.santceloni.cat/butlletins

S’amplien els projectes de
voluntariat educatiu
L’Institut Baix Montseny s’adhereix al projecte en el marc de
l’assignatura de 3r d’ESO d’Educació per a la Ciutadania
Durant els propers mesos, es preveu obrir nous projectes de voluntariat
educatiu a Sant Celoni. De fet, aquest mes d’octubre, ja s’han reiniciat
els projectes del curs passat, l’acompanyament escolar de Càritas i els
cursos d’àrab d’Al Madaa Horitzons, tots dos amb més de 30 voluntaris. A més. l’Institut Baix Montseny ha volgut fer un pas endavant per
promoure la participació dels joves com a voluntaris a les entitats del
municipi i s’ha adherit al projecte de “Voluntariat Educatiu de Sant
Celoni”.
Els joves de 3r d’ESO tindran l’oportunitat de realitzar tasques de
voluntariat a l’Associació Neurològica, el Centre de dia, l’Escola Josep Pallerola, l’Escola Soler de Vilardell i l’Escola bressol municipal
El Blauet. A més, entraran a formar part de la borsa de Voluntariat
Educatiu i, si ho desitgen, podran participar com a voluntaris en altres
projectes que es duguin a terme.
El curs passat l’Institut ja va iniciar
un projecte d’aprenentatge servei
que consistia la participació, fora
d’horari escolar, d’aquells alumnes
que així ho desitgessin com a voluntaris a diverses entitats del municipi. 5 alumnes van fer tasques
de voluntariat a diferents entitats i
equipaments.
Properament s’obriran nous projectes de voluntariat educatiu a
l’escola d’adults i altres escoles i
equipaments del municipi, que segons la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, “volen
potenciar l’educació en valors i el
compromís cívic dels ciutadans i
ciutadanes de Sant Celoni”.

Què haig de fer si vull
ser voluntari o
voluntària educatiu?

Si disposes de temps lliure i vols
col· laborar en algun projecte de
voluntariat educatiu per al curs
2013 – 2014, pots contactar amb la
Rectoria Vella trucant al
a
93 864 12 13, o bé, enviant un c/e
.cat
oni
tcel
educacio@ san
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Territori
Senyalització de les Llobateres des de la Batllòria
Des de l’obertura del pont nou de la Batllòria,
l’espai natural de les Llobateres té un accés
més fàcil i evident. Per donar a conèixer aquest
accés, s’ha instal·lat senyalització informativa i
direccional amb set banderoles i un plafó divulgatiu sobre la conca mitjana del riu Tordera.

Per a aquesta inversió, l’Ajuntament de Sant
Celoni ha rebut una subvenció de la Direcció
General del Medi Natural i Biodiversitat de la
Generalitat de Catalunya que suposa el 75%
del cost total de l’actuació.

El camí senyalitzat s’inicia al costat del camp de
futbol de la Batllòria i recorre el marge dret de
la Tordera, sempre paral·lel al riu. Per tal que
el recorregut es faci més amè i poder gaudir
d’ambients més boscans, el camí senyalitzat
travessa l’autopista pel pont de can Terrades i
continua pels estreps del Montnegre fins el Tall
d’en Bosc, on torna al costat del riu un centenar de metres abans d’arribar a les Llobateres.
També s’ha aprofitat per millorar la canalització
dels visitants a la zona humida amb la instal·
lació de tanca perimetral i petites actuacions
de manteniment.

Millora de l’eficiència energètica
als equipaments
municipals
Amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i en el marc de les actuacions derivades
del Pacte d’Alcaldes s’han iniciat els treballs
per a la substitució dels aparells de clima a la
Biblioteca, l’edifici Bruc i la segona planta
de la Casa de la Vila, per altres de més eficients. Aquesta actuació suposarà una inversió
de prop de 200 mil euros i compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.
Actualment es troba en procés de contractació
amb l’objectiu de poder-se realitzar de manera
immediata.

Arranjament de camins rurals
De gener a agost d’aquest any l’Ajuntament ha
arranjat tres pistes forestals: el camí de Sant
Martí de Montnegre, des de la urbanització
Boscos del Montnegre fins a la part superior de
la urbanització Cal Batlle; el camí del costat
del camp de futbol de la Batllòria, d’accés al
pont nou de la Tordera i el camí del pont nou
de la Batllòria a la cruïlla de can Terrades.
En aquestes dues darreres pistes, a més, ha
calgut aixecar lleugerament la plataforma per
donar sortida a les aigües pluvials.

Tanmateix, sempre hi ha algunes pistes com
les tres que s’han arranjat durant aquest any
que, per les seves característiques físiques
i d’ús, es fan malbé més de pressa i convé
intervenir-hi. En aquest casos, l’Ajuntament
assumeix el cost de l’actuació.

Cada any, a través del programa de prevenció
municipal d’incendis forestals, es repassen un
seguit de pistes forestals per garantir el pas
dels vehicles de bombers. D’aquesta manera,
en un període de quatre anys s’aconsegueix
haver repassat com a mínim una vegada bona
part de les pistes d’ús públic, i les principals
amb una freqüència major.

Tractament fitosanitari a uns 400 arbres de la via pública
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Durant aquest estiu s’han fet diferents tractaments per al control de la plaga de pugó i del
tigre del plàtan a l’arbrat públic. Les característiques meteorològiques d’aquesta primavera
passada van provocar l’aparició de pugó de forma sobtada i molt abundant a diverses espècies de l’arbrat viari, però molt especialment les
del gènere Acer. A més de debilitar els arbres,
l’efecte del pugó genera una substància ensucrada, la melassa, que deixa enganxós el terra,
les fulles i qualsevol superfície on caigui.

Els tractaments es van fer mitjançant l’endoteràpia, una tècnica alternativa a la fumigació de baix
impacte ambiental. A més, el producte utilitzat
no conté cipermetrina, un component plaguicida
que cal evitar en aplicacions a gran escala.

D’altra banda, els plàtans dels carrers i parcs
urbans van patir la plaga del tigre del plàtan,
un insecte originari dels Estats Units que també afecta el vigor de l’arbre i provoca danys
paisatgístics i molèsties.

Aquestes actuacions s’han realitzat d’acord
amb les indicacions de la Comissió sobre els
treballs fitosanitaris que es realitzen en l’arbrat viari i zones verdes municipals, formada
arrel de l’aprovació de la moció aprovada en

Es van tractar un total de 398 exemplars dels
carrers Bruc, Esteve Cardelús, Eivissa, Campins, avinguda de la Pau, passeig dels Esports
i les places Mercè Rodoreda, Estació, Bestiar,
Comte del Montseny, Biblioteca i pavelló.

el Ple del 21 de març de 2013 en defensa de
la salut i contra l’ús d’herbicides i plaguicides
agrotòxics en els espais públics i integrada pels
diferents grups polítics municipals i tècnics de
referència.

Un pas més cap a
l’adequació de la
urbanització
Boscos de Montnegre
En el marc dels treballs per assolir la regularització i legalització de la urbanització
Boscos de Montnegre, a mitjans de juliol l’alcalde Joan Castaño i el regidor de Seguretat
Ciutadana, Josep Capote, juntament amb
tècnics municipals, es van reunir amb els
parcel·listes. Durant la trobada, es va informar de les actuacions realitzades en relació
a la subvenció concedida per la Generalitat
per valor de 221.000 euros per a finançar
el Programa d’adequació de la Urbanització
Boscos del Montnegre. En el marc d’aquesta subvenció, l’Ajuntament ha contractat els
projectes d’urbanització i reparcel·lació que
es preveu que es puguin aprovar inicialment
a primers d’octubre, sotmetre’ls a informació
pública d’un mes i posteriorment, si s’escau,
aprovar-los definitivament.

Reparació de la coberta
del cafè de l’Ateneu

L’Ajuntament ja disposa del projecte de reparació de la coberta del cafè de l’Ateneu que ha de servir
per restituir-ne les condicions de seguretat i d’aïllament tèrmic i d’adaptació a la normativa. La
coberta se sustenta en un sistema d’encavallades de fusta que pràcticament no s’han tocat des de
la construcció de l’edifici l’any 1923. L’actuació, que tindrà lloc durant els propers mesos, consistirà
en la substitució de l’actual coberta de fibrociment per una de panells amb aïllament incorporat i
de les corretges d’acer per unes altres de fusta i la revisió i reparació de les encavallades de fusta.
A més es retirarà el fals sostre decoratiu.

Actuacions de millora

Renovació de 6 àrees de jocs infantils
Durant el mes de juliol s’ha actuat en sis àrees de jocs
infantils substituint diferents elements per garantir la
seguretat. S’ha actuat a: Joan Maragall - Bisbe Irurita,
Font de Santa Laura, Porta de Llevant, Rafael Ferrer,
Passeig del Pertegàs- Ramon de Penyafort i urbanització Royal Park.

Canvi d’ús de l’aulari
vell a magatzem per a
les entitats
Durant aquest estiu s’ha
realitzat un canvi d’ús en
l’edificació de l’aulari vell
de l’Escola Montnegre de la
Batllòria, per poder donar
un espai de magatzem per
a les entitats del poble. Les
obres han sectoritzat dues
zones, una s’ha mantingut
com a WC per a l’escola i
l’altra com a magatzem.

Millores al clavegueram al carrer
Santiago Rusiñol
Durant la segona quinzena del mes de setembre han
començat les obres de millora en el clavegueram del
carrer Santiago Rusiñol. L’objectiu és recollir la major
part de les aigües pluvials que ara van per superfície
o s’incorporen a xarxes unitàries i per tant, millorar
els problemes d’escorrentiu i incapacitat hidràulica.

La Pista d’hoquei s’adaptarà a usos socioculturals
Ja s’ha aprovat el projecte per incorporar la Pista
d’hoquei del Camp de Futbol com a espai polivalent
per fer actes de diferent tipologia relacionats amb
els usos socioculturals, tal i com marca la normativa.
Això suposarà un canvi de mesures de seguretat com
la instal·lació de nous sistemes d’alarma d’incendis,
reestructuració i incorporació de noves sortides i redistribució d’extintors.
Il·luminació exterior de
l’aparcament públic de
la Salle
S’estan duent a terme
les obres per dotar d’il·luminació exterior l’aparcament públic de l’antic
dipòsit de la Salle, entre
els carrers Germà Emilià i
Campins. La instal·lació es
podrà posar en servei en
breu un cop realitzats els
tràmits amb la companyia
subministradora.
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Esports
El circuit de bicicletes al Sot, més a prop
La construcció d’un circuit de bicicletes al
Sot de les Granotes està molt més a prop.
L’Ajuntament ja ha redactat i està en tràmits
d’aprovació el projecte que ha comptat amb la
col·laboració d’una empresa assessora, tècnics
municipals i els joves usuaris del circuït. S’està
pendent de l’aprovació per part de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona i altres informes preceptius. Un cop aprovat el projecte,
es podrà iniciar la licitació amb un pressupost
de 35 mil euros.

i condicions d’ús i la delimitació de l’àrea des
del carrer amb una barana de fusta.

El projecte contempla la construcció de dues
zones: a la part superior de la finca un circuit tancat o pump track i a la part inferior
dues línies de salts per dirt jump amb dificultats diferents cada una i una rampa comuna
de sortida.

El circuit de dirty jump estarà format per
dues zones, una per a iniciació i una per a més
experts, amb rampes de salt i zones de caiguda. Estaran disposades de forma paral·lela
amb una separació de seguretat entre elles per
tal de concentrar la zona de sortides i aprofitar
els moviments de terres a fer. Cada circuit es
modelarà de manera que els primers salts serveixen de filtre de nivell dels usuaris i permetin
abandonar el recorregut.

A més d’aquests elements esportius es preveu
l’adequació d’un accés per a vehicles, la senyalització dels accessos amb rètols d’advertiment
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Un circuit de pump track és una cinta contínua d’una amplada entre 1 i 1,5 metres, amb
corbes peraltades i trams rectes amb salts,
pensat perquè el ciclista es mogui constantment per efecte de la inèrcia i la pedalada sigui
la menor possible. És en general una zona molt
dinàmica i per la seva configuració apta per a
qualsevol nivell.

En la disposició dels dos elements indicats s’ha
deixat prou espai per si fos necessari en un
futur més o menys proper poder construir un
circuit de BMX
Actualment s’està perfilant el model de col·
laboració per a la gestió de l’equipament, element fonamental pel seu bon funcionament i
la seguretat en l’ús.

Terreny on es construirà el circuit,
al Sot de les Granotes

La demanda d’ús de les instal·lacions
esportives municipals, no para de
créixer

Inici del programa
d’Activitat física
per a gent gran

La progressió positiva en la pràctica esportiva és un fet. Els clubs usuaris d’instal·lacions
públiques de Sant Celoni no paren de créixer,
garantit el ple ús de tots els espais. Un dada
satisfactòria, atès que confirma la utilitat
d’aquests equipaments en matèria social i de
salut. A tall d’exemple, s’adjunta l’evolució del
nombre d’equips d’algunes modalitats espor-

A partir d’octubre ha començat novament el
programa d’Activitat física per a gent gran a
Sant Celoni i a la Batllòria. La finalitat d’aquest
curs és fer arribar la pràctica d’activitat física
i l’esport a aquest col·lectiu, tenint en compte els beneficis i la millora de la qualitat de
vida de les persones que hi participen. A Sant
Celoni s’ofereixen torns al Pavelló Municipal
d’Esports 11 de Setembre: dilluns, dimecres i
divendres de 9 a 10 h o de 10 a 11 h; Dimarts i
dijous de 9 a 10 h o de 10 a 11 h. A la Batllòria
es fan a la Unió Batllorienca els dimarts i dijous
de 11.20 a 12.20 h.

tives, des de la temporada 2010, quan es va
obrir el pavelló del Centre Municipal d’Esports
Sot de les Granotes, on es pot comprovar que
l’augment total en 3 temporades ha estat d’un
50% i això sense comptabilitzar altres esports
amb menys practicants com ara l’atletisme, tir
amb arc, tennis taula, patinatge.. que també
fan ús de les instal·lacions.

ESPORT

Futbol

Bàsquet

Futbol sala

Hoquei

Vòlei

TOTAL

INSTAL·LACIÓ

Camps de Futbol 11
de setembre, can
Sans i la Batllòria

Pavelló 11
de setembre

Centre Municipal d’Esports Sot
de les Granotes

Pista coberta
11 de setembre

Centre Municipal d’Esports
Sot de les
Granotes

Temporada 2010-2011

25

17

3

8

4

57

Temporada 2011-2012

31

16

5

10

5

67

Temporada 2012-2013

37

19

6

10

6

78

Temporada 2013-2014

38

20

7

12

7

84

De moment hi ha una vuitantena de persones
apuntades i encara hi ha places disponibles.
Les persones que s’hi vulguin apuntar s’han
d’adreçar a l’àmbit d’Esports a la Rectoria Vella
(de dilluns a divendres de 8 a 14 h i de 17 a 19 h
Tel. 93 864 12 13 - esports@santceloni.cat).

Comunitat
Ajuntament i entitats socials
estrenyen la col·laboració
L’Ajuntament signa els convenis de col·laboració anual per valor de 67 mil euros amb Creu Roja, Càritas,
Associació Neurològica i Catalunya contra el Càncer
L’Associació Neurològica Amics Baix Montseny, Càritas Sant Celoni, Creu Roja i la Junta local de Catalunya contra el Càncer han
renovat els convenis anuals de col·laboració
amb l’Ajuntament, per un valor global de 67
mil euros. Aquests convenis tenen la finalitat
de donar suport la rellevant tasca comunitària
que desenvolupen aquestes entitats en els seus
respectius àmbits d’actuació.
Per tal de fer un seguiment del desenvolupament dels acords entre l’Ajuntament i cadascuna de les entitats, cada conveni inclou la creació
d’una comissió de seguiment entre diferents
tècnics de l’Ajuntament i representants de les
entitats que es trobaran de manera periòdica
per anar-los revisant.
• El conveni signat entre l’ajuntament i Creu
Roja concreta una aportació municipal de
43.463 euros per realitzar accions en els àmbits de serveis socials, aliments i salut.
- Serveis socials: Implementació del Programa
VBellesa Activa, per a la promoció de l’envelliment actiu; organització d’activitats a l’Hospital de Sant Celoni, al Centre sòcio-sanitari

“Verge del Puig” i al Centre de Dia “Indalesi
Losilla”: atenció a demandes d’emergència
social; recollida de joguines per Nadal; col·
laboració en el programa El Tritó del Baix
Montseny.
- Serveis d’aliments: Organització del Banc
l’Aliments, lliurament d’aliments i bolquers
per a nadons; organització d’un recapte
anual mínim, coordinació sistemàtica amb
Serveis socials bàsics.
- Salut: campanyes de prevenció sanitària; actuacions en emergència sanitària i protecció
civil; serveis preventius en actes i activitats
d’interès públic; acompanyament sanitari
a les persones usuàries de l’Hospital i del
Centre de Dia; tallers de formació en primers
auxilis a les escoles
• El conveni signat amb Càritas acorda una
aportació de 15.500 euros per fer front a les
despeses de Càritas parroquial en relació al
Banc d’Aliments que registra una intensa dinàmica donada la situació actual i juntament
amb Creu Roja ha vist augmentada la dotació.

• El conveni amb l’Associació Neurològica per
un import de 7mil euros contempla la realització d’activitats de suport a les persones amb
malalties neurològiques i llurs famílies: tallers,
xerrades de professionals i grups d’ajuda mútua a les famílies; transport de les persones
associades a les activitats que organitza.
• El conveni amb la Junta local de Catalunya
Contra el Càncer recull una aportació de 1.000
euros per destinar a l’organització de campanyes de recollida de fons destinats a l’adquisició
d’aparells per a l’Hospital de Sant Celoni i per
a la investigació, i l’organització de xerrades
informatives sobre el càncer i la salut.

Acte de signatura del convenis, el passat 4 de
setembre amb representants de les quatre
entitats socials

Suport alimentari d’estiu per
a infants en risc
50 nens i nenes del municipi, pertanyents a
famílies amb severes problemàtiques econòmiques, s’han incorporat al programa
pilot que, amb l’objecte de garantir l’accés
a aliments frescos durant l’estiu, ha promogut l’Ajuntament en col·laboració amb Creu
Roja. La iniciativa s’ha centrat especialment
en els infants que, si bé durant el curs tenen
accés a beques de menjador escolar, corren
el risc de patir dèficits alimentaris durant
el període d’estiu, quan no resta plenament
assegurada l’alimentació correcta, arran de
les greus dificultats econòmiques que experimenten les seves famílies. Paral·lelament,
el Servei d’aliments de Càritas i Creu Roja
ha mantingut, tot i que amb alguns petits
ajustaments, la seva dinàmica habitual, que
permet donar suport a moltes persones en
situacions delicades.
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Espai
EspaiObert
públic
Carla Xena de
la Salle, un any al
Canadà amb una
beca d’estudis
Una estudiant del Col·legi la Salle, Carla Xena
Bosch, és al Canadà des de fa unes setmanes
becada per la Fundació Amancio Ortega. Ella
és un dels 100 estudiants de l’Estat espanyol,
17 dels quals són catalans, que han estat seleccionats per obtenir una ajuda econòmica
per cursar el primer any d’ensenyament preuniversitari, equivalent a primer de batxillerat,
al país nord-americà. Els estudiants han estat
elegits entre 4.000 estudiants per obtenir la
beca després d’un procés de selecció amb entrevistes personals, proves de nivell d’anglès..
per poder optar a una beca, havien de tenir
una nota mitjana acadèmica de més de 8 en
el curs escolar anterior i una nota de 8 en l’assignatura de Llengua Anglesa. Felicitats Carla
i bona sort!

Punt 7 Ràdio estrena
nova temporada
amb més programes
i col·laboradors
L’emissora municipal Punt 7 ràdio ha començat
el mes d’octubre la seva nova programació per
aquesta temporada que compta amb més espais
i col·laboradors, gairebé una quarantena. De dilluns a divendres a partir de les 9 del vespre es
pot gaudir d’una graella completa amb temàtiques ben diverses: música, literatura, cultura
general, esports, tertúlies...

de llibres o L’habitació dels pares, entre d’altres,
s’han estrenat nous programes com ara el Denominació d’origen amb Ernest Garrido, Pòdium amb Laia Coll i Maite López , Una finestra
al Baix Montseny amb Joan Bonada o Per la porta
de servei amb l’Huc Alegre. Podeu consultar tota
la graella de programes a: www.santceloni.cat/
radio

Els informatius locals, els Info 7, s’acompanyen
novament d’espais complementaris com el Microtango amb Enrique Telleria, els consells per
posar-se en forma i les recomanacions sobre salut, un espai amb millores per reduir el consum
energètic de la llar, els llibres de la setmana...
Es poden seguir a les 8 del matí, a 2/4 de 2 del
migdia i a 2/4 de 9 del vespre.

Una altra novetat d’aquesta temporada és l’ús
del twitter de la ràdio: @punt7radio per informar cada dia dels programes que conformen la
graella i de la seva temàtica.

Al costat de programes que es mantenen d’altres anys, com el Fent l’indie, el BSO, el Tirant

Dos ciclistes
celonins fan la
Super Randoonnée

Nova junta directiva al Centre
Excursionista Sant Celoni
i Escalada) és l’Ivan López, el d’Alta Muntanya,
Miquel Pérez i el de Muntanya Quico Fernàndez.. L’equip de Senders està format per Julio
Llorente, Quico Gámiz i François López. El Grup
de Natura serà conduit per Joan Torras i Sefa
Martínez. Les tasques de les altres activitats com
la Marxa pel Montseny, Cicles d’audiovisuals,
Concurs Sant Jordi de Fotografia...les atendran
la resta de components de la Junta.

Pedro Gómez i Francesc Garcia del Club Ciclista Sant Celoni van aconseguir dissabte
14 de setembre completar
una Super Randonnée,
conseguint fer 600 km
amb 10 mil metres de
desnivell, amb un temps
molt inferior a les 50 hores
màximes de la modalitat Randonneur.
Amb aquesta gesta el Club Ciclista Sant Celoni queda destacat en primer lloc i és candidat
als premis “Jussà” per clubs participants d’enguany. Pedro Gómez que és el Randonneur
amb més participacions és candidat destacat
al premis “Jussà” individual. Francesc Garcia
Mundet queda en condicions d’obtenir la distinció Randonneur 10 mil que ofereix l’Audax
Club Parisien als més atrevits Randonneurs.
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Escoltar els programes a la carta és cada vegada
més una opció per a molts oients de Punt 7 ràdio.
Per això aquesta temporada es continuarà posant a disposició dels oients tota la programació
a Internet: www.santceloni.cat/radioalacarta

Ha estat proclamada la nova Junta directiva del
Centre Excursionista Sant Celoni (CESC) presidida per en Carles Montoriol en substitució de
l’Esteve Monrabà que plega després d’haver
estat president de l’Entitat durant prop de 14
anys. La nova junta té com a sots-presidents a
l’Esther Guiu i en Paulo Jiménez, a la Núria Navarro com a Secretària i a l’Agustí Net com a Tresorer. El responsable del Gae (Grup d’Alpinisme

El Centre Excursionista Sant Celoni, amb seu al
carrer Sant Antoni 16, l’any vinent celebrarà el
seu 30 aniversari. Actualment té més de 650
socis que practiquen les diferents modalitats de
l’excursionisme. El Cesc és una entitat oberta a
tothom i les diverses activitats que organitza, en
diferents especialitats, omplen gairebé tots els
caps de setmana de l’any.

Junta del CESC

Partits polítics
Suport a l’activitat
econòmica de la
Vila

dústria química-farmacèutica, donant resposta a
una demanda història d’un sector clau en l’economia del nostre país que està creant nous llocs de
treball. Volem estar al costat de la indústria.

Ara, més que mai, és moment
d’innovar per tirar endavant
iniciatives i compromisos que ajudin a millorar la
competitivitat de la nostra vila i ajudar a la creació
d’ocupació. No ens podem quedar amb els braços
creuats.

Seguim apostant per un sector clau, com és el de
l’hostaleria. És així com aquest any consolidem la 3a
edició d’una Tardor Gastronòmica que vam encetar
l’any 2011 conjuntament amb el sector hostaler de la
vila. Volem estar al costat de la restauració.

Per això en aquest context estem implementant un
innovador projecte que ha de portar a Sant Celoni,
per primer cop, formació especialitzada en la in-

Pots anomenar
alguna cosa
que hagi fet el
govern Castaño
aquests darrers
2 anys?
Any 1979: Joan Castaño s’incorpora a l’ajuntament
de Sant Celoni com a regidor. 4 regidors del consistori actual encara no havien nascut. Després de 34
anys, 23 dels quals com a alcalde, és comprensible, que
no admissible, que no hi hagi esperit, si és que mai n’hi
ha hagut. Pots anomenar alguna cosa que hagi fet durant
aquest mandat?

D’un hospital
de luxe a un
ambulatori
“arregladet”
Ara no fa pas més de quatre anys, a Sant Celoni el
debat versava sobre quan començarien les obres d’un
nou i modern hospital. Tothom ho donava per fet. Fins
i tot CiU va justificar l’execució d’un pla urbanístic esbojarrat perquè garantia disposar dels terrenys necessaris per construir l’hospital. Era una veritat absoluta
que no admetia, no només cap oposició, sinó tampoc
un mer interrogant innocent. Qüestionar l’hospital era
anar contra Sant Celoni. D’aquella veritat sagrada, i

Nou sistema de
pensions del
govern del PP
El passat 13 de setembre el govern va aprovar l’Avantprojecte
de Llei reguladora del Factor de
Sostenibilitat i de l’Índex de Revaloració del Sistema de
Pensions de la Seguretat Social. Els efectes d’aquesta
reforma seran una reducció significativa de pensió dels
futurs pensionistes i la pèrdua de poder adquisitiu per
als actuals pensionistes.
El disseny del factor de sostenibilitat proposat lliga
l’evolució de les pensions a criteris demogràfics, sense
contemplar altres millores en l’equilibri financer del
sistema. Amb l’objectiu d’ocultar els efectes reals de
la seva reforma, el govern espanyol insisteix a explicar

Sota el principi de la col·laboració, l’Ajuntament treballa conjuntament amb la patronal catalana CECOT
i la Diputació de Barcelona per evitar el tancament
de negocis viables a través d’un innovador projecte

Nosaltres en recordem moltes de l’anterior, potser perquè
les vam viure en primera persona. Però segurament et serà
més fàcil anomenar-ne alguna perquè la llista és llarga:
centre de dia i local per l’Associació Neurològica, escola
bressol, tanatori, oficina de turisme, centre de formació
i ocupació Sax-Sala, l’Oficina d’habitatge, la sala Bernat
Martorell, l’escola municipal de teatre, el túnel d’entrada
del municipi, l’impuls el projecte del Museu del Bosc, la
pista d’skate del Pertegàs i el nou pavelló del Sot de les
Granotes, l’escola Montnegre i el pas sota la C-35 a la Batllòria, el servei de queixes, reclamacions i suggeriments, el
bus urbà i un llarg etcètera amb altres ‘petits’ detalls com
multiplicar gairebé per 4 les teleassistències i per 2,5 les
ajudes socials i rebaixar un 44% la remuneració als càrrecs
electes (amb 340.000 euros d’estalvi) i un 87% la despesa
en telefonia dels regidors (de 14.565 euros l’any 2006 a
1.963 euros al 2010). Com llavors, la gent de CiU seguim

Reempresa, amb oficina al Sax Sala. Volem estar al
costat del comerç.
Som conscients de la importància del moment i de la
necessitat de trobar noves eines des del món local. Per
això continuem innovant, buscant valor afegit i tirant
endavant, entre tots i totes, amb la col·laboració dels
diferents sectors, els nostre municipi i el nostre país.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

treballant honestament i obstinadament amb la il·lusió de
poder seguir contribuint a fer millor el municipi.
En aquests temps difícils i transcendents que vivim és
molt necessari que els lideratges polítics siguin energètics, competents, treballadors i visionaris i ens sap
greu no poder reconèixer cap d’aquestes qualitats al
govern de qui fa 34 anys que volta per la Casa Gran.
Com també hem de lamentar que tombin el cap a una altra
banda quan se’ls demana que el nostre ajuntament estigui
al costat de la transició nacional que ens ha de portar a un
país més just i més pròsper.

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

com aquell qui no vol la cosa, hem passat a discutir
quina és la millora opció per impedir que l’hospital
de “sempre” no quedi reduït a un simple ambulatori.
Ara, aquest és el debat. Des de la CUP no l’obviarem
pas, però també volem subratllar que el “problema de
l’hospital” va més enllà d’un simple conflicte laboral,
perquè l’incertesa que plana sobre el seu futur no és
res més que un efecte col·lateral de l’anomenat “model d’excel·lència de la sanitat catalana”. Un model en
què l’aposta per la gestió mixta, pública i privada, ha
assaonat el terreny perquè ara CiU, de la mà d’ERC,
privatitzi (subliminalment) la sanitat, entesa com
un servei públic i universal. Per tant, des de la CUP
considerem que el debat obert (una altra vegada) al
voltant del futur de l’hospital de Sant Celoni és una

oportunitat per aclarir què hi passa (model de gestió,
destí dels beneficis, usos privats, etc.) amb l’objectiu,
primer, de garantir una sanitat pública i universal a tot
el veïnat beneficiari i, segon, de debatre i qüestionar el
model de gestió de la sanitat a Catalunya.

que les pensions pujaran sempre com a mínim un 0,25
per 100.

Tot això en honor de la privatització dels serveis i de l’estalvi de la despesa per destinar-ho al pagament del deute
contret per salvar als bancs i a les grans empreses.

La pensió mitjana és de 800 euros mensuals . Més del
cinquanta per cent no sobrepassa els 700 euros i el
25 % de les pensions contributives –així com el total
de les no contributives– estan per sota del límit de la
pobresa. La reforma que proposa el govern agreujaria
notablement aquesta situació, fins a condemnar a la
misèria a una bona part de les i els pensionistes.
El Govern justifica la seva reforma basant-se en la inviabilitat del sistema a causa del suposat augment de la
població jubilada, al pretès creixement de l’esperança
de vida, al descens de la població activa i a la baixada
contínua de la natalitat. El dèficit actual de la Seguretat
Social no obeeix a aquestes causes sinó a la recessió
econòmica actual que ha provocat l’augment de l’atur
i les retallades dels salaris, així com a les exempcions
empresarials en matèria de cotització.

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

ICV reclama una altra política econòmica que tingui
com a base la potenciació de l’ocupació, la productivitat, la participació dels salaris en els ingressos totals,
l’eradicació de l’economia submergida, la reforma
del sistema fiscal i la potenciació de la lluita contra el
frau fiscal. I per descomptat instar al Govern que es
mantingui, ara i en el futur, el poder adquisitiu de les
pensions d’acord amb l’IPC.
Grup municipal ICV Sant Celoni i
La Batllòria

icvsantceloni@ymail.com
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Exposicions

AGENDA

RECTORIA VELLA

Contes per a menuts

A les 17.30 h
A la biblioteca l’Escorxador

Fins al 3 de novembre
Horari: dijous, divendres i dissabtes, de 5 a 8 del
vespre; Diumenges i festius, de 2/4 de 12 a 2/4
de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre

Dissabte, 26 de octubre

Sopar-Concert
amb menú degustació de bolets
Tardor gastronòmica 2013
A les 21 h
Al restaurant Els Avets
Preu: 25 € per persona

CAN RAMIS
La Retirada. Exili, febrer 1939
Del 9 al 24 de novembre

Visita al Museu Memorial
de l’Exili (la Jonquera) i
Cotlliure (Catalunya Nord)
I Jornades de la Memòria
Històrica de Sant Celoni
Tot el dia
A la plaça Comte del Montseny

Dissabte, 19 de octubre

Horari: dissabtes de 6 a 8 del vespre, diumenges
i festius de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 6 a 8 del
vespre.

Cinema: Les aventures de Tadeu Jones
Cicle Cinema infantil en català (CINC)
A les 16.15 h
A les sales Ocine
(Centre Comercial Altrium)
Preu: 4,20 €

Caça i cuina bolets
Tardor gastronòmica 2013
A les 8 h
A l’aula gastronòmica Cooktime
Preu: 48 € per persona

OFICINA DE TURISME
El llegat del Telescopi
Espacial Hubble.
Fotografies de Josep Ma Trigo

Dia internacional del càncer de mama
Activitats tot el dia a la plaça de la Vila
A les 10 h
A la plaça de la Vila
Organitza: Catalunya contra el càncer

Fins al 17 de novembre
Horari: Divendres de 5 a 8 del vespre; Dissabtes
de 10 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre;
Diumenges de 10 a 2 del migdia

Tast de mongetes del Vallès i
demostració de cuina
Tardor gastronòmica 2013
A les 18 h
Al restaurant El Cruce
Preu: Gratuït

Fes-t@ la Carretera
El 19 vine al xou!!
A les 10 h
A la carretera Vella, de la Pl. de la Creu
fins al c. Sant Joan
Organitza: Comerciants
de la Carretera Vella

BIBLIOTECA
L’ESCORXADOR
Anna Codina: Sorra i pasta
Pintures abstractes

Música: Jazz Machín,
amb Celeste Alías
Entrefestes 2013
A les 20 h
A la sala petita de l’Ateneu
Preu: Públic general: 8 €
(preus especials, consulteu web)

Cinema: Ice Age 4
Cicle Cinema infantil en català (CINC)
A les 16.15 h
A les sales Ocine
(Centre Comercial Altrium)
Preu: 4,20 €

Fins al 31 d’octubre
Horari: Dimecres i dissabtes de 10 a 2/4 de 2 i
de dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 9 del
vespre.

TAXI -

Sopar-maridatge
Tardor gastronòmica 2013
A les 21 h
Al restaurant Els Avets
Preu: 25 € per persona

Petits prínceps, amb Clara Poch

Exposició col·lectiva

Diumenge, 27 de octubre
Titelles: El rei de la casa
Amb la Cia. Farrés Brothers
A les 12 h
A la Sala Petita de l’Ateneu

Servei de guàrdia de 20 a 8 h

Curs d’iniciació a la cervesa
Tardor gastronòmica 2013
A les 18 h
Taxi
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comentada
21Visita
22
A les 19 h
28 29
A la Rectoria Vella

Diumenge, 3 de novembre
Mercat del Trasto
A les 9 h
A la plaça Mercè Rodoreda,
i plaça de la Creueta
Organitza: Associació de Ball
Tots a la Pista, “TALP”
Preu: 2 €

Divendres, 8 de novembre
Presentació de les Jornades
I Jornades de la Memòria
Històrica de Sant Celoni
A les 19 h
A la sala Bernat Martorell de Can Ramis
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Dissabte, 9 de novembre
Cinema: Gru, el meu dolent preferit 2
CINC - Cinema infantil en català
A les 16.15 h
A les sales Ocine
(Centre Comercial Altrium)
Inauguració de l’exposició
La Retirada. Exili, febrer 1939
I Jornades de la Memòria
Històrica de Sant Celoni
A les 18 h
A Can Ramis
Teatre: L’abanderat.
El bibliobús del front
I Jornades de la Memòria
Històrica de Sant Celoni
A les 19 h
A la Sala Petita de l’Ateneu

Diumenge, 10 de novembre
Senderisme: Monistrol
de Montserrat–Collbató
Activitats del CESC
A les 7.30 h
A la plaça Comte del Montseny
Preu: Socis CESC 13 euros. No socis 20
euros. Menors 14 anys 7 euros.
Reposició de la placa
en record dels morts
a la Guerra Civil
I Jornades de la Memòria
Històrica de Sant Celoni
A les 12 h
A la Cementiri Municipal

Dijous, 14 de novembre
Conferència: Els reptes de la
divulgació històrica
I Jornades de la Memòria Històrica
de Sant Celoni
A les 19 h
A la Biblioteca l’Escorxador

Divendres, 15 de novembre
Conferències sobre l’Exili
I Jornades de la Memòria
Històrica de Sant Celoni
A les 19 h
A la Sala Bernat Martorell
de Can Ramis

Dissabte, 16 de novembre
Cinema: Els barrufets 2
CINC - Cinema infantil en català
A les 16.15 h
A la Sales Ocine
(Centre Comercial Altrium)
Música: Clàssics
de tots els temps,
amb Matías Inzunza
Entrefestes 2013
A les 20 h
A la Sala petita de l’Ateneu
Preu: Públic general: 8 € Carnet de Xarxa
de Biblioteques Municipals: 7 €

Diumenge, 17 de novembre
Sortida natura: Els Bufadors de Beví
Activitats del CESC
A les 8 h
A la plaça Comte del Montseny
Exposició de motos històriques
A la plaça de la Vila
A les 9 h
A la plaça de la Vila
Organitza: Carai Com Peta
Excursionisme familiar:
Parc del Castell de Montsequiu
Activitats del CESC
A les 9.30 h
A la plaça Comte del Montseny
Preu: Entrada al Castell de Montesquiu.
Diferents preus.

AGENDA ACTUALITZADA A
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