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Alcalde
Des de l’Ajuntament som conscients que l’educació és la clau del progrés social, econòmic i cultural dels celonins i celonines i que no pot existir
un bon projecte de poble sense un bon projecte
educatiu.
A l’Informatiu d’aquest mes trobareu, entre altres
coses, el CLIP amb l’oferta formativa corresponent al segon trimestre de 2013. Una oferta que
volem emmarcar dintre d’una aposta decidida
en l’educació, entesa com una eina essencial de
creixement i enfocada a totes les edats.
Des de les escoles, s’està treballant en diferents
projectes d’innovació amb l’objectiu de millorar
l’èxit educatiu de tot l’alumnat. Des de l’Ajuntament hem apostat pel Pla Educatiu d’Entorn, una
iniciativa innovadora de cooperació educativa
amb què s’han obtingut resultats molt positius
i que, aquest any, l’Ajuntament ha decidit assumir-ne íntegrament el cost, donat que el Departament d’Ensenyament ha decidit no destinar-hi
diners. Pensem que l’educació és una prioritat i,
en especial, quan es tracta amb col·lectius que
han de fer front a entorns difícils.
A més, continuen les parelles lingüístiques i, per
primer cop, veiem com una associació (Al Madaa
Horitzons) organitza al Col·legi La Salle formació
extraescolar en llengua àrab a través de mestres
voluntàries.
Educació també és cultura, i història. Veureu que
estem preparant un estudi sobre la República i
Postguerra a Sant Celoni, en què us demanem
la vostra col·laboració perquè ens aporteu coneixements, documents, fotografies, etc. Ens interessa qualsevol tipus d’informació que ens pugui
ajudar a fer un estudi d’aquest període al nostre
poble (1931-1949). Entre tots i totes, podem anar
recuperant i difonent la nostra història.
I com no, des d’una vessant més d’esbarjo, continuen les sortides culturals, una iniciativa que sempre ha trobat una bona resposta i que ens anima
a seguir pensant en noves iniciatives en aquest
àmbit. Us convido a tots i totes a participar-hi!
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Les escoles, malgrat la implicació i l’esforç de molts i molts professionals,
no poden esdevenir, tots sols, agents de transformació social. Cal una acció educativa conjunta i complementària entre la tasca familiar, els centres
educatius i tots els agents socials i entitats de l’entorn, a partir d’uns objectius compartits i una actitud basada en el compromís, la participació, el
treball i l’aprenentatge en xarxa. Des d’aquest plantejament, pren força el
proverbi africà que diu que “per educar un infant, cal tota una tribu” que
aplicat al nostre entorn podríem dir que “Per educar un infant, cal tot un
poble. A Sant Celoni, tu també eduques!”
Aquests reptes són compartits per tota la comunitat educativa del municipi i, per aquesta raó, a Sant Celoni el treball en educació s’estructura en 4
pilars: escoles de qualitat, escoles obertes a les famílies, escoles inclusives i escoles obertes al poble.

Escoles de qualitat
La innovació educativa és un dels motors de canvi del sistema educatiu i un element imprescindible
per millorar la qualitat de les nostres escoles i adequar-la als reptes que l’evolució social planteja.
Una educació innovadora és aquella que incideix en el que s’ensenya i en com s’aprèn, que prioritza
el gust per aprendre, l’estímul a pensar i l’esforç per entendre i que ajuda a despertar el sentit crític
de l’alumnat i del professorat.
En aquest sentit, totes les escoles de Sant Celoni estan treballant en diferents projectes d’innovació educativa amb l’objectiu de millorar l’èxit educatiu de tot l’alumnat: treball cooperatiu, projectes d’aprenentatge – servei, treball per laboratoris, impuls de la lectura, projectes de diversificació
curricular...

Escoles obertes a les famílies
La vinculació de les famílies en el procés educatiu dels
infants està estretament relacionada amb l’èxit educatiu. Les escoles de municipi són escoles obertes a les famílies amb esperit de fomentar el treball conjunt de família i
escola i afavorir actituds de participació.
En aquest sentit, els òrgans de participació de les famílies
a les escoles són el Consell escolar del centre i les assossiacions de mares i pares dels alumnes. Els òrgans de
participació de les famílies a la comunitat educativa del municipi són el Consell Escolar Municipal i les Comissions
participatives del Pla Educatiu d’Entorn.
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El Pla Educatiu d’Entorn és una iniciativa oberta i innovadora de coorperació educativa entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament que té com a objectiu aconseguir
l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió
social. Enguany l’Ajuntament n’ha assumit el cost davant
la manca de finançament per part de la Generalitat. S’han
anat creant diferents comissions de treball on interactuen
mestres, AMPAS, entitats esportives i de lleure, serveis de
promoció econòmica i serveis educatius amb l’objectiu de
treballar conjuntament l’orientació educativa i professional
a l’ESO, la socialització de llibres i l’oferta d’activitats educatives dins horari escolar, d’activitats extraescolars, d’activitats d’estiu, Nadal i Setmana Santa.

Escoles inclusives
L’objectiu de les escoles de Sant Celoni és garantir una educació de qualitat i aconseguir-la per
a tothom, independentment de les seves condicions i característiques personals. Les escoles de
Sant Celoni estan implementant diferents projectes per aconseguir aquesta educació de qualitat
per a tothom:

Ajuts per al material escolar i llibres,
material curricular i continguts digitals

357

22.351,80

Ajuts individuals de menjador

93

64.837,80
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4.082,62

• Projectes de diversificació curricular, agrupaments flexibles, treball en grups reduïts, reforç
a les aules...

Ajuts per al tractament psicològic o
logopèdic per al Servei d’Assistència
Multiprofessional
Ajuts per a les activitats d’estiu, nadal i
setmana santa

45

3.773,36

Ajuts per al projecte xarxa

82

15.114,34

Ajuts per a l’escola de música i l’escola
de teatre

14

3.838,70

Ajuts per a participar en activitats
d’educació permanent

79

3.168,07

Ajuts per a famílies amb infants
escolaritzats al 1r cicle d’educació
infantil

10

11.062,74

Ajuts per a famílies amb infants
matriculats a escoles bressol privades
de Sant Celoni

4

759

696

128.988,43

• Tallers d’estudi assistit: ajudar a l’alumne al
seguiment del curriculum escolar, a adquirir
hàbits d’organització i d’estudi, a planificar el
treball escolar i a aprofitar totes les oportunitats
que té al voltant en el seu procés de desenvolupament personal. Més de 140 infants i joves
participen aquest curs en els 14 tallers que hi
ha distribuits entre totes les escoles.
• Ajuts socials: Els ajuts socials tenen com a objectiu garantir l’equitat en l’accés a l’educació
de tots els infants i joves del municipi, per
aquesta raó, el curs 2012 – 2013 s’han atorgat
els següents ajuts:

Tipologia d’ajut

Núm. de
destinataris

TOTAL

Import total

Escoles obertes al poble i poble obert a les escoles
Escoles obertes al poble - Els projectes d’aprenentatge - servei
Les escoles del municipi estan implementat diferents projectes d’aprenentatge - servei on l’alumne adquireix els coneixements i els
posa en pràctica en un entorn real dins una entitat o institució del municipi amb l’objectiu que aquesta pràctica pugui millorar l’entorn
social. Alguns projectes d’aquest curs:

Projecte Ethos

Ajuntament Jove

Projecte iniciat el curs 2007 – 2008 com a mesura educativa alternativa a la sanció a l’Institut
Baix Montseny. Consisteix en què l’alumne, durant un període de temps estipulat, fa tasques
de servei a la comunitat en un equipament esportiu, a l’hospital, a la Fundació Acció o a l’associació neurològica. Els bons resultats del projectes, han fet que aquest curs s’hagi fet extensiu a 3r d’ESO com un projecte de voluntariat
social ja que el fet que els joves facin un servei a
la comunitat afavoreix la seva autoestima i permet que els coneixements escolars esdevinguin
significatius amb l’acció del servei.

Hi participen tots els centres de secundària del
municipi. Els dos objectius principals són promoure el desenvolupament dels valors democràtics i impulsar la participació i el compromís
dels joves amb el poble.

Aquest curs els joves de 3r d’ESO de l’Institut
Baix Montseny estan fent serveis als pavellons
esportius, les àrees de territori i comunitat de
l’Ajuntament, la Fundació Acció Baix Montseny,
el Centre Municipal d’Expressió, el centre sociosanitari Verge del Puig, les escoles Josep Pallerola i Soler de Vilardell, l’escola bressol municipal
El Blauet i el centre de dia.

Aquest projecte es treballa coordinadament amb
altres projectes d’aprenentatge-servei de les escoles com el projecte FAIG del col·legi La Salle.

Es tracta que alguns dels grups d’alumnes de
4t d’ESO centrin el seu “Treball de recerca” en
una temàtica o problemàtica real del municipi i elaborin un anàlisi sobre el tema, que els
permeti, posteriorment, elaborar un projecte
d’actuació per millorar la temàtica o solucionar
el problema analitzat.

A finals de curs s’escollirà el projecte guanyador de cada centre educatiu i, posteriorment,
es realitzarà un ple extraordinari per tal que es
voti el projecte que s’adeqüi a les necessitats
del municipi i sigui viable la seva execució.

L’Ajuntament està treballant perquè el curs
2013-2014 aquest projecte pugui ampliar-se a
altres escoles del municipi.
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Poble obert a les escoles – El valor educatiu de l’entorn
Qualsevol fet social i cultural que es produeix al municipi té algun tipus d’influència sobre l’educació dels infants i joves. Des del Pla Educatiu
d’Entorn de Sant Celoni es treballa per potenciar els models de referència positius que el teixit social ofereix des de dues línies d’acció:

Reforç del paper de les AMPAS i entitats dels municipi en les diferents
activitats educatives que es duen a
terme a les escoles:
- Promovent activitats educatives dins horari
lectiu.
- Treballant amb les AMPAS per oferir una
oferta coordinada, diversa i engrescadora
d’activitats extraescolars.
- Treballant amb les entitas i les AMPAS per
oferir una oferta àmplia, diversa i atractiva
d’activitats d’estiu, nadal i setmana santa
que potencii els valors i permeti la conciliació de la vida familiar i laboral.

Promoció del voluntariat educatiu
com a model de referència per infants, joves i adults
L’objectiu del voluntariat educatiu és oferir
acompanyament personal, escolar i lingüístic
a infants, joves i adults, esdevenint referents
positius per a ells. Concretament es tracta
d’acompanyar-los en activitats educatives concretes, que els permetin aprofitar les oportunitats que els hi ofereix l’entorn per promoure el
seu creixement personal.
Aquest curs es duen a terme els següents projectes de voluntariat educatiu:

Projecte xarxa
Recurs social i educatiu que consisteix en
l’adhesió d’infants i joves amb situació desfavorida a les activitats extraescolars organitzades per entitats esportives, de lleure i AMPAS.
Aquest curs hi col·laboren 25 entitats acollint
a més de 80 infants i joves.
Les activitats esportives i de lleure ofereixen
un espai educatiu alternatiu, fora d’horari
escolar que els permet relacionar-se amb
altres infants, joves i adults, potenciar noves
actituds, habilitats i capacitats per aprofitar les
oportunitats que els ofereix l’entorn de cara al
seu creixement personal.

Acompanyament escolar
Recurs educatiu promogut l’any 2011, amb
caràcter de voluntariat, per un grup de professionals del món de l’educació amb el suport
de l’entitat Càritas Parroquial i l’Ajuntament.
Aquest curs hi col·laboren 15 voluntaris acollint a més de 25 infants i joves.

tunitats que els hi ofereix l’entorn per promoure el seu creixement personal.

Voluntariat lingüístic
Projecte que es duu a terme des l’Oficina de
Català i l’Escola d’adults amb l’objectiu d’afavorir que persones amb coneixements bàsics
de català puguin practicar i millorar l’expressió
oral a partir de diferents accions amb voluntaris catalano parlants: parelles lingüístiques,
suport educatiu als grups d’ensenyaments
inicials...
Aquest curs hi col·laboren 18 voluntaris que
acullen prop de 38 aprenents. També hi col·
laboren 12 entitats culturals i esportives i 135
establiments comercials de Sant Celoni, els
quals es comprometen a adreçar-se en català
i a mantenir la conversa en llengua catalana,
sempre que sigui possible.

L’objectiu del projecte és oferir acompanyament personal i escolar a infants i joves en
situació de vulnerabilitat social, esdevenint
referents positius per a ells. Concretament, es
tracta d’acompanyar-los en el seguiment del
currículum escolar, en la millora dels hàbits
d’organització i d’estudi, en la planificació de
la tasca escolar i en l’aprofitament de les opor-

Si voleu fer voluntariat educatiu,
poseu-vos en contacte amb:
La Rectoria Vella.
Tel. 93 864 12 13
educacio@santceloni.cat

Calendari preinscripció i matrícula
ENSENYAMENT

PREINSCRIPCIÓ

MATRICULACIÓ

ON S’HA DE PRESENTAR
LA SOL·LICITUD

1r cicle d’Educació infantil

Del 6 al 17 de maig

Del 3 al 7 de juny

El Blauet / La Caseta del Bosc
Escola Pascual / Petit K’laix

2n cicle d’Educació infantil,
primària i ESO

De l’11 al 22 de març

Del 10 al 14 de juny

A l’Oficina Municipal d’Escolarització o al
centre demanat en primera opció

Batxillerat i cicles formatius de grau mig

Del 13 al 24 de maig

De l’1 al 9 de juliol

A l’Institut Baix Montseny

Cicles formatius de grau superior

Del 27 de maig al 7 de juny

De l’1 al 9 de juliol

A l’Institut on es vulgui cursar els estudis

L’Ateneu – Centre Municipal d’Expressió

Alumnat nou: del 2 al 12 d’abril

Alumnat actual: del 2 al 12 d’abril
Alumnat nou: del 20 al 24 de maig

A l’Ateneu - CME

Programa de qualificació professional
inicial – Pla de transició al treball PQPI
–PTT

Del 6 al 17 de maig

12 de setembre

Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny

Escola d’Adults

Del 10 al 27 de juny

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

Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny

Cursos de Català

Del 4 al 8 de febrer i segona
quinzena de setembre

Del 4 al 8 de febrer i segona
quinzena de setembre

Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny

Oficina
Municipal
d’Escolarització
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L’Oficina Municipal d’Escolarització col·labora amb el Departament d’Ensenyament en
el procés d’escolarització dels alumnes d’educació infantil, educació primària i educació
secundària obligatòria.
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 8 a 15 h i
durant el periode de preinscripció (de l’11 al 22 de març),
de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 h i de dilluns a dijous de 15.30 a 19 h.
Està ubicada a la Rectoria Vella. Tel. 93 864 12 13 educacio@santceloni.cat

Cultura
Creix la participació
a la Setmana literària a la Biblioteca

L’Ajuntament proposa la construcció d’un
edifici per a l’escola Soler de Vilardell que
aculli l’ampliació de la Formació Professional

La 2a Setmana literària a la Biblioteca l’Escorxador s’ha consolidat com una oferta atractiva par a un públic divers. Així ho demostren
les xifres d’assistència a les diferents activitats
programades: prop de 250 persones (entre
infants, joves i adults) han participat en alguna de les sessions proposades, un 20%
més que l’edició anterior. Les hores del conte
segueixen sent les activitats de més èxit, però
les presentacions de la novel·la de Víctor del
Árbol i del conte infantil de Maria-Mercè Marçal també van convocar un nombrós públic.
Podeu consultar algunes fotografies de la Setmana a www.bibliotecasantceloni.blogspot.com

L’Ajuntament de Sant Celoni ha traslladat novament al Departament d’Ensenyament la urgència d’executar l’obra de l’escola Soler de Vilardell
en una reunió el passat 4 de març. Amb la clara
voluntat d’avançar, van proposar a la Generalitat
la construcció d’un edifici que doni resposta
a dues necessitats educatives urgents del municipi: el nou edifici de l’escola Soler de Vilardell i un espai per a la formació professional,
ocupacional i continua que permeti dignificar
l’oferta actual i ampliar l’oferta en noves famílies
professionals.

Coincidint amb la celebració de la 2a Setmana
Literària a l’Escorxador, la biblioteca estrena
un nou servei. Es tracta del servei de préstec
d’un e-book amb més de 1.000 llibres inclosos. Per formalitzar el préstec caldrà firmar la
normativa establerta al taulell de l’entrada de
la biblioteca.

El solar cedit al Departament d’Ensenyament
per a la construcció del Soler de Vilardell està a
tocar de l’espai on s’havia previst emplaçar un
edifici de Formació Professional.
D’aquí arrenca la proposta municipal de construir un únic edifici separant clarament els dos
usos, amb un abaratiment important de costos
de construcció. A més, si es garanteix que la
redacció de projectes i execució de l’obra es
realitza al més aviat possible, l’Ajuntament va

oferir la possibilitat de finançar una part important de les obres.
Els representants del Departament d’Ensenyament van valorar positivament la proposta i es
va acordar que els tècnics del Departament treballaran en un avantprojecte que es presentarà
a l’Ajuntament a una reunió que es farà durant
la primera quinzena de maig.
En aquest sentit, la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación va insistir en què
“el govern municipal prioritza les inversions
en educació i per això estem disposats a cofinançar la construcció d’un nou edifici que
doni resposta a les necessites educatives de
Sant Celoni i la Batllòria i que pugui potenciar també l’oferta educativa de formació
professional, ocupacional i continua del Baix
Montseny. En moments com els actuals, de
crisi i dificultats, des de les administracions
hem d’apostar per educar i formar als nostres
nens i joves i dotar-los d’eines per poder encarar el futur amb esperança”.

7ª Setmana a la carta del
Centre Municipal d’Expressió
Des del dimarts 19 fins al divendres 21 de març el
Centre Municipal d’Expressió celebrarà la seva 7ª
Setmana a la carta. Durant aquests dies, alumnes i
tothom a qui li pugui interessar, podrà participar als
diferents tallers programats per a totes les edats, o
gaudir de les actuacions diàries dels grups de l’Escola
de Teatre i dels cors i conjunts de l’Escola de Música.

Extraescolar de
llengua àrab al
Col·legi La Salle
obert a tothom
El divendres 15 de febrer es van iniciar les
classes de llengua àrab al Col·legi la Salle
amb la participació de 45 alumnes repartits
en tres grups: un grup d’ infants de P5 a 1r
de primària i 2 grups d’infants de 2n a 4t de
primària. Les classes es duen a terme els divendres de 17.30 h a 19 h i estan obertes a
tots els alumnes del municipi de P5 a 6è de
primària.
L’Associació Al Madaa Horitzons de Sant Celoni és l’encarregada d’oferir aquestes classes a
través de mestres voluntàries amb la voluntat
d’iniciar els infants en l’aprenentatge acadèmic de la llengua.
Les persones interessades en propers cursos
de llengua àrab per a infants i joves es poden
adreçar l’Associació Al Madaa Horitzons per
correu electrònic almadaa@yahoo.es o per
telèfon 691 825 361 (Nehro El Mamouni).

Dimarts, 19

Dijous, 21

17.30 h TALLER
El moviment del so, adreçat a pares i fills fins a 7 anys

17.30 h ACTUEM
El nen enamorat de la lluna, Cantata infantil

18.30 h ACTUEM
Les deixalles... a la paperera!! teatre i música

18.30 h TALLER
Fem música amb l’ordinador, a partir de 8 anys

19.30 h TALLER
Body Percussion, per a totes les edats

20.00 h ACTUEM
Les capes de la música, música moderna i cor jove

Dimecres, 20

Divendres, 22

18.30 h ACTUEM
Sentim tot el que escoltem? música sons i imatges

17.30 h TALLER
Circ en família, adreçat a pares i fills de totes les edats

18.30 h TALLER
Enregistrament, a partir de 14 anys

19.30 h ACTUEM
Cabaret, teatre i música

19.30 h TALLER
Jam Session, a partir de 8 anys

21.00 h ACTUEM
Saxos orquestra

20.30 h ACTUEM
Audició d’adults, alumnes adults de l’EMM

Escola de Música i Escola de Teatre
Preinscripció i Matrícula CURS 2013 - 2014
Del 2 al 12 d’abril preinscripció de l’alumnat nou i
matrícula de l’alumnat actual
de dilluns a divendres de 10 a 13h i de 17 a 20h
Ateneu-CME
Carrer de sant Josep, 18 - Telèfon 93 867 40 89 - centrexpressio@santceloni.cat
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EnCultura
portada
Sant Celoni, 1931-1949,
entre la República i la postguerra
Necessitem la vostra col·laboració!
Estem recollint informació sobre l’època de la
República, la Guerra Civil i la primera postguerra a Sant Celoni amb l’objectiu de fer un estudi
sobre aquest període al poble.
Volem fer una llista de la gent que va morir a la
Guerra Civil, tant al front com per la repressió
de la reraguarda (anys 1936-1937), la repressió
franquista (a partir de 1939) o a causa dels bombardeigs i les bombes. També estem intentant
d’esbrinar la gent que va marxar a l’exili (França, Mèxic...), els que van estar empresonats (a
l’època republicana o en temps del franquisme),
els que van estar en camps de concentració i de
refugiats (a l’Estat, a França, als camps nazis),
la gent que va ser desterrada del poble o que va

patir la depuració... Ens interessa documentar
el procés de formació de partits i sindicats a la
vila durant la República i en els anys previs, les
persones que van formar part dels Ajuntaments
i comitès de l’època, les activitats del Casal Català Republicà, de l’Ateneu Republicà o del Centre Popular en aquests anys...
Si teniu informació, records que us explicaven
els pares o els avis, documentació, fotografies...
sisplau, feu-nos-ho saber. Truqueu-nos o envieu-nos un correu electrònic a l’Àrea de Cultura,
(Rectoria Vella, matins de 8 a 15 h) i deixeu el
vostre nom, el telèfon i el tema de la informació
que ens podeu donar, i ens posarem en contacte
amb vosaltres.

Noves parelles lingüístiques del
Voluntariat per la llengua a Sant Celoni
El Voluntariat per la llengua a Sant Celoni continua sent una realitat. Dilluns 11 de març es
van presentar les noves parelles lingüístiques
en un acte a la Sala Bernat Martorell que també
va servir per presentar el tríptic Gegants del
Vallès Oriental. Una colla de mots de festa i
majestat, un recull del lèxic dels geganters de
la comarca.
Durant l’acte, els alumnes dels Cursos de Català
per a Adults, després d’un treball exhaustiu, van
presentar un recull de diferents escrits relacionats amb la Colla de Gegants i Grallers de Sant
Celoni i la Colla de Gegants i Grallers de la Batllòria. Precisament la colla gegantera de Sant
Celoni va alçar un gegant, tot amenitzat amb
música dels grallers de la Batllòria.
Gegants del Vallès Oriental. Una colla de mots
de festa i majestat és el segon lèxic en format de
tríptic editat pel CNL del Vallès Oriental i relacionat amb la cultura popular. L’anterior, Diables
del Vallès Oriental. Una colla de mots de foc i
de festa, se centrava en la tradició dels diables.

En tots dos casos el lèxic específic no apareix
en una llista, sinó integrat en un text que, en el
cas dels gegants, descriu les diferents etapes del
procés de creació del gegant, des del modelatge
al taller i la confecció de la roba, fins al bateig
de nous gegants i la festa gegantera.

Telèfon de contacte:
93 864 12 13
Adreça electrònica:
promocio.cultural@santceloni.cat
La vostra participació pot ser molt important!
Gràcies per endavant!

S’ha iniciat el període de sol·licitud de
subvencions per a
entitats
L’Ajuntament de Sant Celoni reconeix la important tasca que fa el teixit associatiu al
municipi i la seva dedicació envers la comunitat. Per aquest motiu, i malgrat el context
econòmic actual, l’Ajuntament ha prioritzat
mantenir els recursos que destina per subvencionar el manteniment i les activitats de
les entitats.
Les entitats i associacions del municipi ja poden sol·licitar subvencions a l’Ajuntament:
de primers de març i fins el 31 de desembre per a les subvencions ordinàries i fins
el 30 de novembre per a les subvencions
extraordinàries.
Els sol·licitants trobaran tota la informació
i els documents de sol·licitud al web municipal. Si necessiten suport específic, poden
adreçar-se als tècnics municipals dels diferents àmbits d’actuació.

Tret de sortida de la Festa Major de setembre
Si tens propostes, idees i ganes de participar activament en l’organització de
la Festa Major de 2013, vine a la reunió del tret de sortida!
Dijous 4 d’abril, a 2/4 de 8 del vespre, a la sala d’actes de la Rectoria Vella
Per a més informació: cultura@santceloni.cat o al 93 864 12. 13
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Visca el Carnaval!

El Rei Carnestoltes i la seva comitiva van encapçalar un
any més la rua seguits per les 9 comparses participants.
La rua va finalitzar el seu recorregut a la plaça de la Vila,
on es va fer el ball i el lliurament de premis.

El jurat format per un representant de cada comparsa
i dues persones vinculades al disseny i l’art van donar
un empat a la categoria de la comparsa més animada:
Trepitja fort i Picapedra

La comparsa Els Miserables en versió catalana va ser la
guanyadora a la categoria de més elaborada

Els cinquanta participants del Kagu’m tot van obtenir el
premi a la comparsa més original

Comparsa d’Abba, la Batllòria: Els vestits lluents i les
perruques pentinades a estil anys 70 van protagonitzar la
comparsa d’Abba que va ballar des de Mama mia fins a
Rasputin pels carrers batlloriencs!

Comparsa Marietes, la Batllòria: A la Batllòria, més d’una
quarantena de persones configuraven la comparsa
Marietes, fent així que fos molt vistosa, i al ritme de les
cançons de moda.

El Ball de disfresses de diumenge a la tarda va omplir
l’Ateneu de gom a gom. Els més menuts de casa van ser
els protagonistes, lluint les seves disfresses i ballant al so
de les cançons de Pep Puigdemont

Més de 1.500 persones es van aplegar a la plaça de la Vila
per viure la gran festa de Gitanes: les colles del Ferro i del
Filferro, diablots i els músics de la Colla Principal del Ferro
van fer gaudir de valent a tothom!

El Capità de Cavalls i els cavallers van obrir la comitiva del
Ball de gitanes que enguany ha mobilitzat a més de 400
persones entre balladors, diablots i músics. Per molts anys,
Ferro!

Sortides culturals 2013. Apunta-t’hi!
L’Ajuntament ha presentat la nova oferta de Sortides culturals prevista per aquest any per conèixer el patrimoni del país. Si hi esteu interessats, podeu
sol·licitar rebre més informació a l’àrea de Cultura a la Rectoria Vella (tel. 93 864 12 13 - promocio.cultural@santceloni.cat)

13 abril, dissabte

4 de maig, dissabte

15 juny, dissabte

26 octubre, dissabte

Visita de les obres de l’edifici
modernista. Matí.

Seguint les petjades de Bernat
Martorell (pintor celoní del segle
XV). Tot el dia.

Visita dels edificis rehabilitats i
de l’exposició. Tarda.

Dins de les jornades sobre l’exili,
organitzades per l’Ajuntament
de Sant Celoni.
Tot el dia.

Hospital de Sant Pau
(Barcelona)
Visitarem l’emblemàtic Hospital de
Sant Pau, obra modernista de Lluís
Domènech i Montaner. La visita de
“Sant Pau en obres” ens permetrà
veure el procés de restauració de
l’edifici, utilitzat com a hospital fins fa
ben pocs anys.

Tarragona romana i
medieval

A Tarragona descobrirem la ciutat romana (muralla, circ, pretori, amfiteatre)
i, seguint les petjades del pintor celoní
Bernat Martorell, visitarem la catedral,
on es conserven, entre d’altres elements, dos retaules gòtics d’aquest
reconegut pintor del segle XV (Retaule
de sant Miquel de Poble de Cérvoles i
taula central del
Retaule dels sant
Joans de Vinaixa).

Drassanes i
Museu Marítim
(Barcelona)
Podrem admirar les Drassanes de
Barcelona, les magnífiques naus acabades de rehabilitar recentment, on
es construïen vaixells des de l’època
medieval.

Museu Memorial de
l’Exili (Portbou) i
Colliure

Com a complement de les
jornades sobre l’exili que
organitzarà l’Ajuntament
el mes de novembre, es
visitarà el Museu Memorial de l’Exili de Portbou i, travessant
la frontera, el bonic poble de Colliure,
on hi ha enterrat el poeta Antonio
Machado.
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Comunitat
En portada
La Batllòria disposarà
d’un desfibril·lador
extern automàtic
(DEA)
La Batllòria disposarà a partir del mes de març
d’un Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA)
que permetrà atendre amb celeritat situacions
d’urgència cardíaca. L’aparell estarà disponible
a l’Escola Montnegre i, per les seves característiques, es podrà desplaçar puntualment a altres equipaments, com ara el Camp de Futbol.
Recentment diverses persones de la Batllòria
vinculades al Consell de poble i a entitats, a
més de personal municipal, han dut a terme
un curs de formació específica per al seu l’ús.
Aquest nou DEA a la Batlloria se suma als existents a l’Ateneu, al Sot de les Granotes i a la
Zona municipal d’Esports 11 de Setembre.

L’Ajuntament amplia
els recursos destinats
al Servei d’aliments
Dotar de més quantitat de recursos, però també avançar en la seva qualitat és l’objectiu de
la recent ampliació de la dotació econòmica
del conveni que l’Ajuntament manté amb Càritas Parroquial i Creu Roja, per facilitar el funcionament del Servei d’aliments. Aquest servei
permet donar productes bàsics d’alimentació
a persones en situacions econòmiques delicades. Durant el 2012, des del Servei d’aliments
d’aquestes dues entitats es va poder atendre
prop d’un miler de persones.

Recomanacions a les
persones usuàries del gas
butà i del gas natural
Tingueu cura de les revisions del gas:
- Desconfieu de les visites inesperades d’empreses instal·ladores de gas que vénen al vostre domicili per realitzar la revisió del gas butà o del
gas natural, si no heu sol·licitat expressament
i prèviament el seu servei o no han estat notificades per les empreses corresponents.
- Sol·liciteu sempre el carnet oficial professional
Demaneu que s’acreditin com a instal·ladors de
gas autoritzats per la Generalitat de Catalunya.
- Si us ofereixen la revisió del gas butà, i no és una
empresa de confiança que vosaltres heu contractat
prèviament, no obriu la porta de casa vostra.

Pel que fa al gas butà i la revisió periòdica,
sapigueu que:
- La revisió periòdica de les instal·lacions fixes de
gas butà s’ha de fer cada 5 anys.
- Heu de tenir cura de la realització de la Revisió
periòdica per part d’un instal·lador autoritzat,
demaneu-li un pressupost detallat i complet
abans de la realització del servei. Les empreses han de tenir a disposició dels clients, redactada
almenys en català, la tarifa de preus dels materials,
de la mà d’obra, dels transports i/o desplaçaments
i de qualsevol altre servei ofert.
- El tub flexible s’ha de canviar quan caduca i el
regulador quan s’ha fet malbé; aquests dos elements estan exclosos de la revisió.

Taller de memòria
a l’Associació
Neurològica
Una quinzena de persones han realitzat durant les darreres setmanes, un nou taller de la
memòria promogut per l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny i l’Ajuntament. A la
darrere sessió, tots els participants van rebre
un diploma acreditatiu de mans de la regidora
de Comunitat, Magalí Miracle i la presidenta
de l’entitat, Maria Bofill. Durant aquest any
2013 es preveu la realització d’un parell de
noves edicions dels tallers en el marc del conveni de col·laboració establert entre l’Associació Neurològica i l’Ajuntament.

Dia Internacional de
les Dones a la Batllòria i Sant Celoni
Amb l’objecte de posar de manifest l’essencial
paper de les dones a la vida comunitària, el
8 de març s’ha celebrat una nova edició del
Dia Internacional de les Dones. A la Batllòria i Sant Celoni, es van programar un parell
d’actes culturals i festius per contribuir a difondre aquest missatge. Divendres 8, a l’Escola Montnegre de la Batllòria va tenir lloc una
interessant vetllada-sopar amb la reconeguda
llevadora celonina Maria Barlet, amb qui es va
poder compartir conversa al voltant de la seva
intensa vida, carregada d’iniciativa i d’esperit
innovador. Diumenge dia 10, es va poder veure
l’interessant film, La fuente de las mujeres, de
Radu Mihaileanu a la Sala Petita de l’Ateneu en
una sessió oberta a tothom.

- Una estufa de butà o una cuina mòbil amb una sola
bombona connectada per un tub flexible no necessiten passar la revisió periòdica. Ara bé, la persona
titular o usuària ha de tenir en bon estat d’ús l’aparell i la petita instal·lació associada (regulador acoblat a l’envàs i tub flexible). És molt important que
comproveu la caducitat del tub flexible que
connecta l’aparell i que el reemplaceu abans
que caduqui. Els reguladors acoblats a l’envàs no
tenen caducitat.
- Quan l’instal·lador autoritzat hagi realitzat la revisió, enganxarà un adhesiu que n’acrediti la data
i serveixi de recordatori per a la propera, i també
lliurarà un Certificat de revisió al propietari,
guardeu-lo!
- La revisió periòdica s’ha de pagar en efectiu.

Pel que fa al gas natural i la inspecció
periòdica, sapigueu que:
- L’empresa subministradora de gas natural està
obligada a fer una inspecció periòdica de les
instal·lacions de gas natural i aparells de gas en
servei dels seus abonats.
- Es realitza cada 5 anys per persones acreditades
per l’empresa distribuïdora del gas.
- Té un cost econòmic a càrrec de la persona titular de la instal·lació, es tracta d’un import fixat en
la Resolució ECF/969/2007, de 2 de març, per la
qual es fixa l’import de les inspeccions periòdiques de gas.
- L’empresa subministradora de gas natural ha de
comunicar als veïns de la finca, uns dies abans i
mitjançant un avís, quin dia passarà a fer-la.
- Comproveu la data de la darrera revisió i quan
heu de passar la propera.
- La Inspecció periòdica genera el Certificat d’inspecció, que us lliurarà la persona que ha realitzat la inspecció, i que té una validesa de 5 anys.
Guardeu-lo.
Per més informació us podeu adreçar a:
Oficina Municipal de Consum
Plaça Josep Alfaras, 6
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 12
salut.comunitaria@santceloni.cat
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CLIP
Segon
trimestre
2013

Oferta de formació permanent
de Sant Celoni i la Batllòria

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
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 (12 sessions)
Data d’inici: 15 d’abril
Preu: 82 euros
(El preu no inclou els materials)
A càrrec de Glòria Auleda, llicenciada en
Belles Arts
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny

FOTOGRAFIA DE PAISATGE,
NOCTURNA I DE NATURA
El curs va adreçat a aficionats/des a la fotografia que tinguin coneixements bàsics de
fotografia digital i que vulguin aprofundir
en la tècnica de la fotografia de paisatge,
natura i nocturna.
La finalitat del curs és entendre les diferents tècniques de cada gènere tant a nivell
tècnic com compositiu i de retoc digital. Es
treballarà cada temàtica de forma teòrica i
posteriorment es realitzarà una pràctica. Per
assistir a aquest curs es necessitarà saber
disparar de forma manual i conèixer aspectes bàsics de fotografia.
Horari: dimarts de 19 a 21 h
(2 sessions teòriques i 3 pràctiques)
Data d’inici: 21 de maig
Preu: 70 euros
A càrrec d’Anna Rodríguez,
fotògrafa professional
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
PIANO MODERN
Aprofundiment de forma pràctica a la música moderna, acords, estils, etc. Eines per
poder desenvolupar un acompanyament a
partir d’una roda d’acords. Les classes seran
de grup.
Horari: dilluns de 21.30 a 22.30 h
Data d’inici: 15 d’abril
Preu: 83 euros (10 sessions)
A càrrec de: Marc Mas
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

DANSA DEL VENTRE
Aprendre els moviments bàsics de la dansa
del ventre, desbloquejar el cos, aprendre a
expressar sentiments a través de la dansa i
gaudir ballant.
Horari: dilluns de 19 a 20.30 h
Data d’inici: 15 d’abril Preu: 50 euros
(10 sessions)
A càrrec de: Cristina Closa
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
AULA TALLER –
MÚSICA PER A DISCAPACITATS
La proposta pretén afavorir la creativitat i les
vies d’expressió, utilitzant la música com a
vehicle. Tocar instruments de percussió, cantar, dansar o escoltar audicions de diferents
estils, són algunes de les propostes.
Horari: dimecres de 19 a 20 h
Aquesta activitat dura fins a final del curs
escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal
d’Expressió
A càrrec de: Anna Fortuny
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
AULA TALLER –
TEATRE PER A DISCAPACITATS
La proposta pretén afavorir la creativitat i
les vies d’expressió, utilitzant el teatre com
a vehicle. Improvisar situacions, crear petites
representacions, ficar-nos dins d’un personatge, són propostes que ajuden a alliberar
tensions o relacionar-se amb el grup.
Horari: dilluns de 19 a 20 h
Aquesta activitat dura tot el curs escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal
d’Expressió
A càrrec de: Marta Casas
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

GRUP DE TEATRE PER A ADULTS
L’objectiu del curs és presentar un taller
davant de públic on recollirem el procés desenvolupat durant les sessions. Aprendrem
a treballar una obra marcada, analitzant les
escenes, el text, el subtext, els objectius i
les intencions de personatges. Serà sempre
a partir del joc i les diferents possibilitats
de creació que construirem la posada en
escena.
Horari: dilluns de 20.15 a 21.45 h
Data d’inici: 15 d’abril
Preu: 82 euros (11 sessions)
A càrrec de: Marta Casas
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
CROMÀTICA, COR DE DONES
Formació coral estable que treballa per
projectes trimestrals, oferint concerts per diferents poblacions de la comarca. Requisits:
cal saber llegir música, tenir experiència en
el cant coral i haver treballat tècnica vocal.
Horari: dilluns de 20.45 a 22.15 h
Data d’inici: 8 d’abril
Preu: 78,20 euros (11 sessions)
A càrrec de: Núria Molins
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
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TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
I LA COMUNICACIÓ
INICIACIÓ A L’AUTOCAD
Curs dirigit a delineants, tècnics de la
construcció, jardineria, enginyeria... Es
treballaran els conceptes: elements de dibuix, modificar els elements, línies, textos,
propietats dels elements
Horari: dimarts de 19a 21h (7 sessions).
Data d’inici: 18 de juny.			
Preu: 65 euros. Inclou els materials
A càrrec de: Glòria Domènech Escrig,
arquitecta tècnica
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació
i Ocupació del Baix Montseny
INICIACIÓ A LA CREACIÓ DE PÁGINES
WEB AMB WORDPRESS
Adquireix els coneixements bàsics per
poder dissenyar, instal·lar i personalitzar la
teva web en Wordpress. Es requeriex conèixer el sistema operatiu del nostre ordinador
(clicar amb el ratolí, copiar, enganxar, obrir,
moure, arrossegar, etc.) i navegació per
Internet
Horari: dimarts de 19 a 21 h (8 sessions)
Data d’inici: 16 d’abril
Preu: 75 euros. Inclou els materials
A càrrec de: Carolina Ontiveros,
dissenyadora gràfica
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació
i Ocupació del Baix Montseny.		
ALFABETITZACIÓ DIGITAL nivell I
Introduir-se en l’ús de l’ordinador,
programes bàsics i utilitats.
Horari: dilluns i dimecres de 19 a 20,30 h
Durada: del 3 d’abril al 12 de juny
Preu: 10,67 euros (persones empadronades al municipi) 12,80 euros (forans)
Preinscripció i entrevistes d’orientació:
del 18 al 20 de març de 15 a 20 h
Matrícula: del 25 al 27 de març de 9 a 14 h
Es pot sol·licitar l’entrevista d’orientació
formativa per telèfon, per c/e o personalment a partir del 15 de març 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 II
Aprofundir els coneixements bàsics de
l’ordinador, programes bàsics i utilitats.
Horari: dimarts i dimecres de 15 a 16.30 h
Durada: del 2 d’abril al 12 de juny
Preu: 10,67 euros (persones empadronades al municipi) 12,80 euros (forans)
Preinscripció i entrevistes d’orientació:
del 18 al 20 de març de 15 a 20 h
Matrícula: del 25 al 27 de març de 9 a 14 h
Es pot sol·licitar l’entrevista d’orientació
formativa per telèfon, per c/e o personalment a partir del 15 de març de 9 a 14 h i
de 15 a 20 h
LLoc: Centre de Formació i Ocupació del
Baix Montseny- Sax Sala

ACCÉS AL SISTEMA EDUCATIU REGLAT
GRADUAT EN EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
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, PQPIPTT i altres) o bé acreditar-los amb una
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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 complirlos durant l’any natural en què s’inicia la
formació.
Durada dels mòduls del segon trimestre: del 2 d’abril al 13 de juny de 2013
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 19 h
(si es cursen tots els mòduls)
Preu: 34,23 euros (persones empadronades al municipi) 41,08 euros (forans)
Preinscripció i entrevistes d’orientació:
18 i 19 de març
Es pot sol·licitar l’entrevista d’orientació
formativa per telèfon, per c/e o personalment a partir de l’11 de març de 9 a 14 h i
de 15 a 20 h.
Matrícula: del 25 al 27 de març de 9 a 14 h
Lloc: Centre de Formació i Ocupació del
Baix Montseny- Sax Sala
ALTRES ACTIVITATS
MANIPULADOR D’ALIMENTS
Curs adreçat a manipuladors d’aliments en
el sector de l’hosteleria, comerç i alimentació (marc legal, higiene alimentària, manipulació dels aliments, malalties d’origen
alimentari, etc). Per a majors de 16 anys.
Horari: divendres 19 i 26 d’abril,
de 18 a 21 h (2 sessions)
Preu: 22 euros. Inclou els materials
A càrrec de: Antoni Solà (Qualitat i Seguretat alimentària)
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació
i Ocupació del Baix Montseny
INICIACIÓ A LA PASTISSERIA
Curs pràctic per aprendre a elaborar postres d’una manera dinàmica i participativa:
magdalenes, cupcakes i muffins; pa de
pessic, planxes, sacher i brownies; pastissos
mousse, trufes i cremes; xocolata, galetes
decoratives, pasta brisa, pasta de mantega...
Horari: dilluns de 19 a 21.30h (6 sessions)
Data d’inici: 13 de maig
Preu: 160 euros. Inclou els materials
A càrrec de: Marc Rodellas (millor mestre
xocolater d’Espanya 2011)
LLoc: Aula gastronòmica CooKTime
(c. Doctor Trueta núm. 3)
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació
i Ocupació del Baix Montseny
MONITOR DE LLEURE INFANTIL
I JUVENIL
Curs per obtenir la titulació de monitor
d’activitats de lleure infantil i juvenil de
la Secretaria General de la Joventut de la
Generalitat de Catalunya. Per a majors de
18 anys.
Horari: de dilluns a divendres de 17.30 h
a 21.30 h (del 29 d’abril al 30 de maig). 18
de maig, sortida de natura de 10 h a 19 h.
Durada: 100 hores
Preu: 160 euros. Inclou els materials
A càrrec de: Traç formació
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació
i Ocupació del Baix Montseny.
EDUCADOR AMBIENTAL
Curs adreçat a totes aquelles persones
que vulguin dedicar-se i ampliar els seus
coneixements en l’àmbit de l’educació
ambiental, ja sigui de forma professional
o com a afició. Els continguts combinaran
coneixements teòrics amb una vessant
més pràctica, usant algunes de les eines i
recursos més utilitzats. Especialització del

curs de monitor de lleure en el camp de
l’educació ambiental.
Horari: dilluns de 19 a 21 h
(6 sessions teòriques i una sortida pràctica)
Data d’inici: 6 de maig			
Preu: 61 euros
El preu inclou els materials
A càrrec de: L’Obaga, Serveis Ambientals.
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació
i Ocupació del Baix Montseny
RESTAURACIÓ DE MOBLES
Recuperació de mobles, procediments
de neteja de vernís, petites reparacions,
desinfecció i tractament del corc, tintar,
preparació de la goma laca, envernissas i
encerar les peces, etc.
Horari: divendres de 19 a 21 h
(12 sessions)
Data d’inici: 3 de maig			
Preu: 95 euros
El preu inclou els materials,
A càrrec de Glòria Filbà, restauradora.
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació
i Ocupació del Baix Montseny.
SCRAPBOOK
Aprenentatge de diferents tècniques pictòriques i de collage per personalitzar llibres
de memòries i records . Partint de papers
i fotografies, és revaloren els records amb
ornaments de tot tipus adhesius, botons,
cintes, cordills, papers especials, flors
seques, rebladures, relleus amb glossing....
així com amb petits textos d’acompanyament que descriguin la fotografia.
Horari: dijous de 19 a 21h (12 sessions).
Data d’inici: 9 de maig			
Preu: 60 euros. No inclou els materials
(entre 100 euros i 150 euros depenent del
projecte personal que es vulgui desenvolupar).
A càrrec de: Alexandra Ortiz, tècnica d’arts
aplicades al mur
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació
i Ocupació del Baix Montseny
IOGA
Gaudir d’unes postures que t’ajudaran a
relaxar-te, a augmentar la flexibilitat i a
respirar millor.
Horari:
Grup 1: dilluns de 19 a 20 h
Grup 2: dilluns de 20 a 21 h
Data d’inici: 15 d’abril
Preu: 41 euros (10 sessions)
A càrrec de: Carmina Monrabà
Lloc de realització: El Blauet
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

EQUIPAMENTS I
SERVEIS MUNICIPALS
SAX SALA

Centre de formació i ocupació
del Baix Montseny
Descripció:
El Centre de Formació i Ocupació del
Baix Montseny. Sax Sala és el referent
comarcal en temes de formació i millora de l’ocupabilitat de les persones
adultes. La seva àmplia oferta formativa comprèn:
- Formació professional inicial
- Ensenyaments inicials
- Accés al sistema reglat - Llengües
- Tecnologies de la informació i la
comunicació
- Formació en el lleure
- Formació per al món del treball
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14 h
i de 15 a 20 h
Adreça:
Sax Sala. Centre de formació i
ocupació del Baix Montseny
C/ Montserrat, 28
Tel.: 93 867 41 75
a/e: saxsala@santceloni.cat

CENTRE MUNICIPAL
D’EXPRESSIÓ
Descripció:
Al Centre Municipal d’Expressió hi ha
quatre blocs d’activitats:
- L’Escola de Música: a partir de 4 anys
i fins a l’edat adulta.
- L’Escola de Teatre: a partir de 4 anys
i fins a l’edat adulta.
- La gestió d’espais: sales per assajos
o actes per a entitats, empreses
privades o grups locals de música.
- Oferta complementària: cursos de
diferent durada vinculats a les arts
escèniques i a l’expressió artística
Requisits generals:
Alumnes de totes les edats
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a dijous de 10 a 13 h
i de 18 a 20 h
Divendres de 10 a 13 h
Adreça:
C/ Sant Josep, 18
Tel.: 93 867 40 89
a/e: centrexpressio@santceloni.cat

CENTRE CÍVIC LES CASETES

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

Descripció:
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 Centre Cívic
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
Adreça:
C/ Miquel Mateu, 6
08470 La Batllòria
Tel.: 93 847 01 59
a/e:lescasetes@santceloni.cat

Turisme
Nou desplegable
de promoció
turística del municipi
Fes l’itinerari
i redescobreix
Sant Celoni!

L’Oficina de Turisme de Sant Celoni disposa
d’un nou desplegable de promoció turística
que proposa un itinerari pel centre de la vila
per descobrir-ne els seus principals atractius
arquitectònics. El document aporta informació
breu però clara i concisa al voltant d’uns 11
punts d’interès, amb diverses il·lustracions i un
plànol per seguir una ruta que et porta des de
l’Hospital Vell (actual seu de l’Oficina de Turisme) fins a la Tèrmica. L’itinerari posa en valor
el patrimoni local tant per als visitants com
per la gent de Sant Celoni que tingui ganes de
redescobrir el seu municipi tot fent una passejada que no arriba a les dues hores. També
l’acompanya una guia pràctica de l’oferta de
restaurants i allotjaments.
L’itinerari forma part d’un projecte més ambiciós que contempla la instal·lació de plafons
informatius als principals llocs d’interès i la
incorporació de codis QR (Imatge en forma de
matriu de punts que es llegeix des del mòbil i
permet accedir a més informació). A més, suposa l’inici d’un seguit de rutes urbanes per recórrer els principals llocs d’interès.

SI VOLS FER LA RUTA
Pots recollir l’itinerari a l’Oficina de Turisme.
Si ho prefereixes, fes la ruta amb l’acompanyament d’un guia a través d’una empresa
privada (pregunta a l’Oficina. C/Major 53).
També te la pots descarregar a:
www.santceloni.cat/turisme
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Promoció econòmica
Primers passos per avançar en la formació
quimicofarmacèutica a Sant Celoni
L’Ajuntament de Sant Celoni ha iniciat contactes amb l’Escola Sant Gervasi cooperativa per
treballar en un possible projecte formatiu en
l’àmbit de la indústria quimicofarmacèutica al
municipi. Aquests primers contactes han de
permetre fer una diagnosi acurada de l’estat
actual d’aquest sector clau a la comarca, i els
aspectes de millora que des de l’Ajuntament es
volen portar a terme.
D’acord amb les dades que ha facilitat l’Escola,
l’àrea d’influència de Sant Celoni abasta un total
d’uns 120.000 habitants, amb una seixantena
d’empreses químiques instal·lades, de les quals
una quinzena són a Sant Celoni, amb una massa
crítica de treballadors. Segons explica el regidor
de Promoció Econòmica, Jaume Tardy, “d’acord
amb aquestes dades, la manca d’oferta formativa professional en l’entorn geogràfic
de referència ha estat identificada com una
amenaça, una situació que ja en l’actualitat
suposa un important obstacle per casar les
persones que es volen ocupar i els llocs de treball oferts per aquestes empreses.”

Segons fonts de l’Escola Sant Gervasi, un dels
pocs sectors industrials i econòmics que mantenen uns índex positius pel que fa a la generació
d’ocupació és el de la Química fina, Indústria
Farmacèutica, cosmètica i afins. Aquest sector
té una forta presència productiva a tot el territori Català, suposa entre el 60% i 70% del total
estatal, i a Catalunya es concentren en tres àmbits geogràfics: Tarragona; la primera i segona
corona de l’àrea metropolitana de Barcelona, i
l’àrea del Baix Montseny.

L’Escola Sant Gervasi Cooperativa forma part
de la Xarxa Catalana de Centres d’FPcat des del
2010, amb una candidatura centrada en la indústria farmacèutica, química fina i afins.

Anàlisi de l’oferta
L’Escola Sant Gervasi ha portat a terme una
anàlisi bàsica comparativa a les diferents comarques limítrofes: la Selva, el Vallès Oriental
i Osona. En aquest estudi, ha constatat, segons
explica la regidora d’Educació, Júlia de la Encarnación “la inexistència d’oferta formativa en
l’àmbit químicofarmacèutic a les comarques
de la Selva, el Maresme i Osona, així com un
dèficit al Vallès Oriental en àmbits com la fabricació i transformació de productes farmacèutics, química fina o laboratori químic”.

L’alcalde Joan Castaño, acompanyat del regidor
de Promoció Econòmica, Jaume Tardy, i la regidora d’Educació, Júlia de la Encarnación, es van
reunir amb Antoni Duran, representant de l’Escola Sant Gervasi Cooperativa.

Bona resposta a la Jornada sobre la cerca
de finançament alternatiu al crèdit bancari
Més de 50 persones emprenedors van participar a la sessió sobre la cerca de finançament
alternatiu al crèdit bancari que va organitzar
l’Ajuntament el 28 de febrer a la Sala Bernat
Martorell. La jornada anava dirigida a persones
emprenedores i/o empreses de qualsevol sector econòmic amb un projecte o negoci i que
davant la dificultat d’aconseguir crèdit bancari,
cerquen finançament alternatiu. En format de
taula rodona van intervenir experts en aquest
àmbit que van donar a conèixer les diferents
propostes que es poden trobar actualment al
mercat, les seves característiques, quins són els
requisits per accedir-hi i la forma de tramitació,
així com atendre a consultes o dubtes dels assistents.

L’Ajuntament dóna suport
a les empreses
Durant l’any 2012, el Servei Municipal de Creació
d’Empreses, ubicat a Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, ha ajudat a la
creació de 16 noves empreses que han generat
prop de 20 nous llocs de treball i nova activitat
econòmica per a la zona. La meitat de les noves
empreses són comerços al detall, 6 són serveis a
les persones o a les empreses i 2 són activitats del
sector de la restauració. Al llarg de l’any, el Servei
va atendre 197 projectes empresarials que volien analitzar la viabilitat tècnica i econòmica. A
més, s’han organitzat cursos de formació per millorar la capacitació dels nous emprenedors amb
l’assistència de prop d’un centenar de persones.
Des del mes de maig, Sax Sala acull un Punt de
servei empresarial de la Cambra de Comerç que
de moment ja ha atès a més de 40 empreses per
diferents tràmits empresarials, consultes i sol·
licituds d’informació. En aquesta línea, s’incriuen
les prop de 20 visites a empreses que s’han realitzat el 2012 per oferir-los un servei personalitzat
i proper, així com incidir en els oferiments pro
actius de la borsa de treball que es gestiona des
de Sax Sala.
Més informació:
Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny
creacioempreses@santceloni.cat
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Jornada

Gratuït

Comerç digital
16 d’abril de 2013
de 9.30 a 11 h
A Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació del
Baix Montseny (C/ Montserrat, 28, Sant Celoni)
PROGRAMA:
9.30 Presentació del conveni Generalitat
– Consell de Cambres –
- iDigital. Les TIC com a palanca de
reactivació econòmica.
9.40 Principals avantatges del comerç
electrònic
- Nou Canal de venda
- Obertura a nous mercats nacionals i
internacionals
10.00 Claus per tenir èxit en el comerç
electrònic
- Promocions
- eMàrqueting
10.30 Casos d’èxit
10.50 Conclusions
- Torn de preguntes
- Resum de la jornada
Inscripcions:
www.santceloni.cat
al correu empresa@santceloni.cat
o bé al telèfon 93 867 41 75

Sant Celoni millorarà la senyalització viària
La correcció de la senyalització viària que
es troba als carrers és, cada vegada més, un
element de qualitat que fa destacar o no la
sensibilitat dels municipis al respecte, especialment per a les persones foranes que els visiten. Per tal de fer millores en aquest sentit, en
breu s’iniciarà la redacció del Pla integral de
senyalització de Sant Celoni, que ha de permetre disposar de criteris coherents en tota la
senyalització (viària, patrimonial, turística...)
que calgui situar a l’espai públic, tant pel que
fa la ubicació dels elements, com a la homogeneïtzació de tipologies, etc.
El treball ha estat encarregat a l’empresa
+SNP!, que en coordinarà la redacció, amb
el suport tècnic municipal i comptant amb
aportacions de diversos referents i col·lectius
ciutadans i/o entitats que hi vulguin prendre
part. Es tindrà així a l’abast una guia nítida
per a la millora progressiva de la senyalització
del municipi, disposant per exemple: d’una
correcta indicació de la ubicació dels diversos
aparcaments públics, tant existents com els
que recentment s’han posat en servei darrere
el Col·legi la Salle o a l’espai de l’antiga Forestal; d’informació al costat dels elements turístics de més interès; d’una més clara orientació
vers edificis de serveis d’alt nivell d’ús, etc..

Activitats comercials al carrer
Durant tot el dia, tot i la pluja, es va poder
comprar i menjar a les Rebaixes al carrer del
passat 16 de febrer. A la plaça de la Vila, al
carrer Major i al carrer Anselm Clavé es van
poder trobar paradetes de roba, calçat, complements i per menjar, tapes a preus molt reduïts! Dissabte 2 de març, l’Associació de veïns i comerciants Anselm Clavé Centre va organitzar Ofertes al carrer amb un gran assortit
de productes rebaixats.

Sant Celoni aposta per la
formació per a l’ocupació
Sax Sala ja ha posat en marxa dos dels certificats de professionalitat atorgats pel Servei
d’Ocupació de Catalunya i adreçats prioritàriament a persones en situació d’atur. Els cursos
que s’han iniciat són el d’Activitats auxiliars en
aprofitaments forestals i el d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions.
Durant aquest mes es posarà en marxa el curs
de Socorrisme en instal·lacions aquàtiques,
per al qual ja s’ha realitzat la selecció de participants. S’espera que a partir del mes d’abril
entrin en funcionament els dos últims cursos:
el de Neteja de superfícies i mobiliari en edificis
i locals i tres mòduls corresponents al certificat
de professionalitat d’Instal·lació i manteniment
de jardins i zones verdes.

permet la convalidació amb estudis de formació professional del sistema educatiu reglat.
En aquests moments 33 persones, de entre més
de 200 inscripcions, s’estan beneficiant d’aquesta formació en els àmbits forestal i sanitari.
Més de 450 persones s’han inscrit en el web
municipal per a la realització d’aquest cursos.
Les persones interessades la realització dels dos
cursos que resten per començar encara es poden inscriure a través de la pàgina web municipal www.santceloni.cat

Un dels aspectes a destacar és que enguany
l’ajuntament ha apostat per impartir els cursos
de formació ocupacional en modalitat de certificat de professionalitat que acredita a qui l’obté
que és competent per a desenvolupar una activitat laboral. Aquesta modalitat de formació
representa grans avantatges per a les persones
participants, ja que permet aconseguir acreditacions oficials vàlides a tot el territori espanyol i

El mercat
municipal
celebra el seu
25è aniversari
El Mercat Municipal ha preparat un seguit d’activitats per celebrar el seu 25è
aniversari. El dissabte 13 d’abril farà
una gran festa al carrer amb jocs per
a tota la família, tallers infantils, inflables i molta gresca. A més es farà
el sorteig de 5 lots de productes del
mercat. Per participar caldrà posar
les dades de contacte en els tiquets
de les compres que es facin al mercat entre els dies 18 de març i 13
d’abril. El sorteig es farà el mateix
dia 13 en el marc de la festa al
carrer.
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EnTerritori
portada
Nova ordenança
per simplificar la
legalització d’activitats i de promoció econòmica
L’Ajuntament ha aprovat l’Ordenança de simplificació d’activitats i de promoció econòmica
que, com el seu nom indica, simplifica encara
més el procediment per la legalització de noves
activitats, la realització d’espectacles públics i
l’execució de determinades obres menors i altres tràmits urbanístics que queden sotmeses
al règim de comunicació prèvia.
En el cas de les llicències de primera ocupació
d’edificis, però, ha quedat afectat per l’admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional
d’un recurs d’inconstitucionalitat presentat pel
Govern espanyol contra la llei òmnibus catalana en matèria d’urbanisme. Per tant, en el cas
de les primeres ocupacions dels edificis, per
determinar si definitivament queden sotmeses
al règim de comunicació prèvia caldrà esperar
al què estableixi el Tribunal Constitucional.
D’altra banda l’Ordenança també ha quedat
afectada per la llei 12/2012, aprovada també
pel Govern espanyol, que entre d’altres estableix que les antenes de telefonia mòbil en sòl
urbà també queden sotmeses al règim de comunicació prèvia, quan no superin els 300 m2,
ni s’ubiquin en sòl de domini públic o en patrimoni històrico-artístic.

SITMUN: Informació geogràfica
local a través
d’Internet
L’Ajuntament de Sant Celoni ha renovat el conveni amb la Diputació de Barcelona per seguir
oferint a través de la pàgina web municipal l’eina SITMUN que ofereix informació geogràfica
local, eines i recursos emmarcats en l’àmbit de
les infraestructures de dades espacials (IDE).
El Sistema d’Informació Territorial, SITMUN,
és una eina de gestió que integra cartografia
i bases de dades amb tecnologia servidor de
mapes via web, que millora la quantitat i qualitat de la informació territorial municipal.
Aquesta eina que es troba a la web de l’Ajuntament complementant el servei d’informació
territorial a disposició dels ciutadans, d’acord
amb allò establert per la Llei 14/2010 de 5 de
juliol, sobre les infraestructures i els serveis
d’informació geogràfica a Espanya, permet
la visualització estructurada de cartografies
temàtiques, com el cadastre, el planejament
urbanístic, infraestructures, xarxes serveis, ortofotos, etc.
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Redacció d’un
pla director per
a l’enllumenat
de Sant Celoni

Acceptació de
les cessions de
la urbanització
Can Coll

Pròximament s’iniciarà la redacció d’un
pla director per a l’enllumenat públic de
Sant Celoni. Aquesta actuació va més enllà de l’estricte adaptació de l’enllumenat
públic a les normatives vigents d’eficiència i seguretat, i es planteja com una oportunitat per a planificar la millora del servei d’acord amb les necessitats presents i
futures del municipi.

L’Ajuntament ha rebut les cessions de zones
verdes, espais lliures, carrers i equipaments de
la Urbanització Can Coll. Amb aquesta acceptació es fa un pas més en el procés de regularització urbanística d’aquesta Urbanització,
donant compliment a les determinacions del
Pla General de Sant Celoni.

Plase Q Cat
Pla d’emergència del risc químic a Catalunya

Prova de
sirenes
dimecres
20 de març

El 20 de març al matí la Direcció General de Protecció Civil farà
sonar les sirenes d’avís a la població per accident químic. Serà
una prova per comprovar que funcionen bé i per fer-ne conèixer
el so a tots els ciutadans.
En una emergència real, en sentir el senyal d’alarma caldria
tancar-se a casa o a l’edifici més proper fins que sonés la fi
d’alerta.

Trobareu més informació a:
www.gencat.cat/interior/riscquimic
@emergenciescat

Manteniment de zones
i equipaments públics

Enllumenat als carrers
Torrent del Virgili i Esteve
Brunell

Entre les diverses actuacions realitzades a la via
pública, s’ha instal·lat enllumenat provisional
als carrers Torrent del Virgili i Esteve Brunell
que fins ara no disposaven de cap tipus
d’il·luminació.

Adequació de la cuina de
l’escola Pallerola

S’han iniciat les tasques d‘adequació de la
cuina de l’escola Pallerola. En una primera fase
s’ han revestit d’acer inoxidable les superfícies
de treball i s’ha canviat la marmita i la caldera
d’aigua calenta sanitària.

Millora de les zones infantils

Han finalitzat les obres per posar cautxú a les àrees de jocs infantils de la plaça Mercè Rodoreda i
Comte del Montseny. Un pas endavant en la seguretat i salubritat de les zones.

Manteniment dels
sorrals de les escoles

Seguint amb la línia marcada en el
manteniment de les àrees de jocs infantils,
durant el mes de febrer s’han reomplert els
sorrals de diferents zones, la majoria situades
als patis de les escoles.

Restitució del cablejat
al Camp de futbol de la
Batllòria

S’ha restituït el cablejat robat al Camp de futbol
de la Batllòria que va deixar l’equipament sense
subministrament elèctric.

Renovació i manteniment de l’arbrat

Substitució d’arbres
als carrers Sant Fermí
i Campins

Dins el pla de sanejament i renovació de l’arbrat
públic, durant la campanya de plantació d’arbrat
s’ha actuat en el carrer de Sant Fermí i en el carrer Campins (darrera de l’església). S’han substituït els arbres de l’espècie acer (Acer negundo)
que estaven molt deteriorats per uns d’una altra
espècie (Acer platanoides “columnare”) que
s’adapten millor a les condicions del lloc.

Tallada de tres àlbers al
carrer Eduard Domènech

Tres dels quatre àlbers del carrer Eduard Domènech, amb els anys, han anat inclinant-se i
actualment atès el potencial perill per la seva
inclinació s’ha decidit tallar-los. Un d’ells ja s’ha
tallat i els altres dos es tallaran properament. En
la campanya de plantació d’enguany es procedirà a plantar-hi dos exemplars joves en
el mateix emplaçament.

Campanya de poda a
la carretera Vella de la
Batllòria

Dins de la campanya de poda s’ha fet la poda
dels plàtans de la carretera Vella de la Batllòria,
que es farà en dues fases i en anys consecutius.
La primera s’ha fet des del carrers dels Horts fins
a la placeta.
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EnEsports
portada
Jornada poliesportiva per alumnes de 6è de primària
Més de 200 alumnes de 6è de primària de les
escoles del municipi adherides al Pla Català de
l’Esport a l’Escola van gaudir a finals de febrer
de l’activitat esportiva trimestral organitzada
per l’àmbit d’Esports de l’Ajuntament. Amb
la col·laboració de l’Arc Sant Celoni i del
Centre Excursionista Sant Celoni, els alumnes
van poder practicar tir amb arc i escalada en
rocòdrom al Centre Municipal d’Esports Sot de
les Granotes.

El circuït de
bicicletes del Sot
de les Granotes,
pren forma
La redacció del projecte tècnic del nou circuït
de bicicletes del Sot de les Granotes avança
satisfactòriament, després que tècnics i joves
esportistes l’hagin validat durant el mes de
febrer. Ara només cal completar el document
i ja estarà disponible per a iniciar el procés de
licitació de la construcció.

Diumenge,
14 d’abril:
I Duatló
de Muntanya de
Sant
Celoni
Triatló Baix Montseny
organitza el diumenge 14 d’abril al matí,
el primer Duatló de
Muntanya de Sant
Celoni. La prova recorrerà una distància de 25,5
km, repartida en tres trams: 5 quilòmetres de
cursa corrent, 18 quilòmetres amb BTT i 2’5
quilòmetres més corrent. Les inscripcions estan obertes a: duatlosantceloni.blogspot.com.es
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Agraïment a
l’organització i
voluntariat de la
Mitja Marató del
Baix Montseny
L’Ajuntament de Sant Celoni agraeix la tasca dels
organitzadors (colla Corriol) i voluntaris que van
fer possible la primera mitja Marató del Baix
Montseny que va tenir lloc diumenge 3 de març
pels carrers de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve de Palautordera. L’agraïment també és extensiu a la població celonina
que va actuar amb total civisme davant les inevitables afectacions a la circulació que suposa una
competició d’aquestes característiques.
La prova, amb una excel·lent participació de 262
atletes, la va guanyar l’atleta del CE Callús (Bages) Just Sociats, en categoria masculina, i pels
celonins Paqui Lombardo, en categoria femenina, i Khalid Zerguini, en cadira de rodes.
Al final de la cursa, molts corredors van ressaltar
el gran ambient i l’animació per part del públic
a les tres poblacions per on va passar la prova, i
particularment al tram final, al carrer Major i la
plaça de la Vila de Sant Celoni.

El Club Patinatge
Artístic, subcampió d’Espanya
El Club Patinatge Artístic Sant Celoni ha aconseguit la segona posició al Campionat d’Espanya de patinatge en la modalitat de “Xou
Grups Petits” disputat diumenge 10 de març
a Reus. Aquesta classificació permetrà la participació al Campionat d’Europa que es portarà
a terme el proper mes de maig a la ciutat de
Mòdena (Itàlia). El passat 9 de febrer, el Club
Patinatge Artístic Sant Celoni va obtenir també
el segon lloc en aquest cas al Campionat de
Catalunya que es va celebrar a Girona.

Èxit del karateca
celoní Joan
Francesc Barril
al Campionat de
Catalunya
El karateka Joan Francesc Barril Tomàs del club
Karate Just va debutar a la màxima categoria el
passat 27 de gener amb només 18 anys competint al Campionat de Catalunya absolut celebrat a
Montmeló davant més de 100 esportistes. Barril
va assolir una meritòria medalla de bronze en la
modalitat Kumite sènior masculí -75 kg. El jove
celoní, que forma part de la selecció catalana sènior, s’ha estat preparant al CAR Sant Cugat per
competir a nivell estatal.
Altres resultats de l’espectacular temporada del
karateka celoní:
- Subcampió de Catalunya Sub21 -78 kg. C
- 4t lloc al Campionat d’Espanya Sub 21.

Habitatge
Memòria 2012 de l’Oficina d’Habitatge
del Baix Montseny – balanç de la feina feta
480.000 euros per a les 204 prestacions permanents
per al pagament del lloguer concedides

Prop de 3mil atencions
Total

Prestacions permanents per al pagament del lloguer
Any / Sol·licituds

Presentades

Favorables

Desfavorables

2006

12

10

2

22.158,00 €

2007

89

57

32

129.525,72 €

2008

182

113

69

240.171,45 €

2009

291

173

118

433.446,19 €

2010

336

221

115

561.726,32 €

2011

188

171

17

443.362,98 €

2012

211

204

7

479.195,89 €

Presencials

Telefòniques

e-mail

Total

2.216

664

100

2.980

Import concedit

La Borsa de mediació per al lloguer social ha signat
9 nous contractes. En total s’han signat 75 contractes dels quals n’hi ha 45 de vigents
SANT CELONI

LLINARS
DEL VALLÈS

26

Prestacions permanents per al pagament del lloguer - 2012
Municipi / Any

Presentades

Favorables

Desfavorables

Arbúcies

58

58

0

3

111.158,04 €

Breda

1

1

0

643,20 €

Campins

2

2

0

5.760,00 €

Fogars de Montclús

1

1

0

2,880,00 €

Gualba

0

0

0

-

Hostalric

0

0

0

-

Llinars del Vallès

22

22

0

52.945,46 €

Montseny

1

1

0

2.880,00 €

Riells i Viabrea

1

1

0

2.880,00 €

Sant Antoni de
Vilamajor

4

4

0

10.251,26 €

Sant Celoni

91

86

5

218.702,27 €

Sant Esteve de
Palautordera

7

6

1

14.421,31 €

0

0

0

-

Sant Pere de
Vilamajor

2
1
2

Import

Santa Maria de
Palautordera

22

21

1

53.794,35 €

Vallgorguina

0

0

0

-

Vilalba Sasserra

1

1

0

2.880,00 €

Totals

211

204

7

479.195,89 €

3
38

ARBÚCIES

GUALBA
VILALBA
SASSERRA
SANTA
MARIA DE
PALAUTORDERA
SANT ESTEVE DE
PALAUTORDERA

Constant augment de cèdules d’habitabilitat tramitades: 88 el 2012 (el 60% de les quals corresponen a
la resta de municipis del Baix Montseny)
SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA

26
28

VALLORGUINA
FOGARS DE MONTCLÚS
2
1
1
4
1

SANT CELONI

36

12
3

LLINARS DEL VALLÈS
RIELLS I VIABREA
SANT ANTONI
DE VILAMAJOR
SANT ESTEVE
DE PALAUTORDERA
SANT PERE DE VILAMAJOR

Acord de col·laboració entre l’Ajuntament i el Col·legi
de Procuradors per evitar desnonaments
L’Ajuntament de Sant Celoni ha signat un conveni
de col·laboració amb el Col·legi de Procuradors
per mitjà del qual els procuradors (quan realitzin actes de comunicació: emplaçaments, notificacions...) posaran en coneixement de l’Oficina
d’Habitatge els casos de persones en possible
risc d’exclusió social a conseqüència de processos de desnonaments o execucions hipotecàries.
Els encarregats de rubricar l’acord van ser l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, i el vice degà
del Col·legi de Procuradors de Barcelona, Ramón
Daví el passat 7 de febrer.

Amb aquest conveni quan un procurador tingui
coneixement a través de la informació que li proporcioni la part actora o a través de la realització
de la notificació de la diligència que comunica
la data del llançament dins d’un procediment de
desnonament o d’execució hipotecaria, prèvia
autorització de la persona demandada/executada,
facilitarà les dades a l’Oficina d’Habitatge per tal
que s’informi i es coordinin els diferents Serveis
Socials municipals a fi i efecte de poder facilitar
allotjament, l’ajut, l’orientació i l’assessorament
que les famílies o persones usuàries necessitin.

L’Ajuntament de Sant Celoni és el tercer municipi
que signa aquest conveni de col·laboració després dels de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat.
Per mitjà de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, aquest servei s’estén als municipis de Sant
Celoni, Llinars del Vallès, Santa Maria de Palautordera, Campins, Fogars de Montclús, Gualba,
Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve
de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina, i Vilalba Sasserra.
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Espai
Obert
En portada
Espai
públic
Gràcies
Sant Celoni!
Enguany l’exposició de manualitats per la recollida de
fons en benefici de la lluita contra el càncer que hem
organitzat durant aquest mes de febrer ha estat un
èxit. Gràcies a tots els celonins i celonines que hi han
col·laborat hem pogut recollir 2.930 euros que aniran
destinats a diferents projectes en els que l’Associació
està treballant.

L’Escola Soler de Vilardell duu a
terme un projecte transversal de
“lectura per a l’èxit educatiu”
2 - Desenvolupament del pla lector: Al llarg del curs,
tots els alumnes de la classe llegeixen quatre o
cinc llibres (narració en català, en castellà i poesia)
que són comuns i adequats a la seva edat. Amb
l’objectiu de reflexionar sobre el que s’ha llegit,
sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o
escrites i sabent-ho compartir.

Gràcies a tothom!
La Junta de Sant Celoni. Catalunya Contra el Càncer

3 - Lectura diària sistemàtica: Els alumnes llegeixen
al matí 20/25 minuts en silenci.

L’AMPA Josep
Pallerola
organitza
un parc lúdic per
Setmana Santa
Els dies 25, 26 i 27 de març els infants del municipi
poden passar unes vacances plenes de diversió, gaudint
de les gimcanes, tallers, jocs de pistes, tradicionals i de
taula, sortides i com a cloenda una festa de la primavera
a l’Escola Josep Pallerola i Roca.

Es escollir entre dues opcions:
Opció A: Tots els dies amb inscripció anticipada
Horari: De 9 a 17 h = 25 euros
De 9 a 13 h = 18 euros
De 15 a 17 h = 12 euros
Servei de bon dia de 8 a 9 h o bona tarda de 17 a 18 h
gratuït als matriculats els tres dies de 9 a 17 h.
Opció B: Dies esporàdics
De 9 a 17 h =15 euros / dia
De 9 a 13 h = 10 euros / dia
De 15 a 17 h = 8 euros / dia
Servei de bon dia o bona tarda = 2 euros / dia
Els germans obtindran un 20 % de descompte en
l’opció A o B. No hi haurà servei de càtering, els nens i
nenes que vulguin passar tot el dia al parc hauran de
portar carmanyola.
L’Ajuntament de Sant Celoni col·labora oferint ajuts
socials a les activitats de Setmana Santa.
Per a més informació:
Rectoria Vella de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Tel. 93 864 12 13
educacio@santceloni.cat
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L’objectiu d’aquest projecte és incrementar el
rendiment escolar dels infants mitjançant la millora de
la comprensió lectora i el desenvolupament de l’hàbit
lector, amb la implicació de tota la comunitat.

4 - Sessions setmanals de biblioteca: On es pretén
desvetllar l’interès i el plaer de l’infant per llegir a
través de l’hora del conte, la lectura d’imatges, la
lectura en veu alta, la recitació de poemes...

Segons l’avaluació PISA de l’OCDE (2009), el 13,5 % dels
alumnes de primària no assoleixen les competències
lectores bàsiques, és a dir, tenen dificultats a l’hora de
localitzar informació en textos complexos i establir
relacions entre les idees del text. Les dades de PISA
també posen de manifest que la comprensió lectora
afecta el conjunt dels aprenentatges escolars, tant
les matèries lingüístiques, com les matemàtiques i
científiques.

5 -Biblioteques d’aula: Totes les aules tenen la
seva biblioteca d’aula on els infants i mestres
comparteixen els seus llibres preferits tot potenciant
el gust per llegir.

Tenint en compte aquestes dades, l’escola Soler de
Vilardell, fa dos cursos, que va començar a duu a terme
un projecte transversal de “Lectura per a l’èxit educatiu”.
El projecte parteix de la premissa que potenciar la
lectura i millorar la comprensió és a la base de molts
dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit
en bona part dels àmbits de la vida adulta. El projecte
també implicar tota la comunitat en l’educació dels
infants, fent participar les famílies i les persones de
l’entorn en allò que passa a l’escola i es concreta en les
següents línies d’actuació:
1 - Biblioteca virtual Soler de Vilardell – “Un espai
per llegir, imaginar i somiar”: L’escola Soler
de Vilardell ha creat un bloc on fa un recull de
propostes i recomanacions de lectura per als més
petits tant de lectures en anglès, lectures d’art,
endevinalles, il·lustracions, llegendes, novel·la
gràfica, poesia, pop-up, revistes i rondalles. Alhora
té un apartat d’escriptura, jocs, música i pel·lícules.
http://blocs.xtec.cat/llegirimaginar/

6 - Xerrades amb autors: L’escola proposa en l’espai
de biblioteca la visita d’un autor o autora d’algun
llibre que s’hagi llegit a l’aula per poder conèixer
l’autor i fer-li preguntes sobre el seu llibre o conte.
7 - Fòrum: A través d’un fòrum els alumnes
comparteixen, recomanen i opinen sobre els llibres
que llegeixen.
8 - Préstec de llibres: Tots els alumnes de l’escola es
porten un llibre de préstec el cap de setmana.
9 - Padrins de lectura (s’iniciarà en aquest curs): Cada
alumne de quart tindrà assignat un alumne de P5
amb el qual compartirà la lectura d’un llibre. Amb
l’objectiu de reforçar i potenciar la lectura i establir
relacions d’ajuda i col·laboració entre infants
d’edats diferents.
Amb tot això l’escola Soler de Vilardell treballa per
millorar l’èxit educatiu de tot l’alumnat promovent la
competència lectora a través de tres eixos importants:
saber llegir, saber llegir per aprendre i llegir per gust.
“Els llibres ens porten a móns imaginaris, inventats,
fantàstics, que només existeixen gràcies a les paraules,
les paraules que encenen la nostra imaginació.” Emili
Teixidor: “La lectura i la vida”
Equip de mestres. Escola Soler de Vilardell

SOM ENERGIA,
la cooperativa
d’energia verda
Fa un parell d’anys va néixer a Girona SOM ENERGIA,
una iniciativa popular amb un objectiu molt clar: reunir
a milers de persones amb el desig de treballar junts
per canviar el model energètic vigent, gens sostenible
des d’un punt de vista mediambiental, social i
econòmic. Aquest moviment social, eina activa per a
tothom que es vulguin sentir partícip d’un canvi de
model energètic, es nega a deixar-ho tot en mans dels
ritmes polítics i, fixant-se en models de cooperatives
ja existent a Europa, ens proposa que sigui la mateixa
ciutadania la que promogui el canvi, generant ella
mateixa la demanda d’energia verda des de la base del
sistema. Per fer-ho es constitueix, el desembre de 2010,
SOM ENERGIA, una cooperativa catalana, sense ànim

de lucre, on es segueix la premissa bàsica “d’1 soci, 1
vot” i que produeix i comercialitza energia 100% verda.
A Sant Celoni s’està creant un grup local de treball, el
grup del Baix Montseny, i ens agradaria molt que t’hi
apuntessis.
Si ens vols conèixer apropa’t a la propera xerrada de
presentació de SOM ENERGIA a Sant Celoni, serà
el proper dissabte, 16 de març, a les 19 h, a la Sala
Bernat Martorell, a Can Ramis.
Vine, informa’t i fes el salt!!

Més informació a www.somenergia.coop o
escrivint-nos a baixmontseny@somebergia.coop

Partits polítics
Davant la
deixadesa d’altres
administracions,
Educació com a
prioritat
L’eduació és una prioritat per a
l’equip de govern. Per això, no dubtem en assumir
els costos de programes amb un fort contingut social que s’han deixat d’implementar per part de la
Generalitat de Catalunya per “manca de recursos”,
com ha estat el Pla Educatiu d’Entorn. Uns plans
dissenyats com a instruments per donar resposta
integrada a les necessitats educatives de la nostra
societat en què cal seguir-hi apostant. Perquè l’eduació no és una despesa, sinó una inversió de
futur. I hem de continuar pensant en el futur de la
nostra vila i dels seus ciutadans i ciutadanes.

El PSC de Castaño:
els Ni-Ni celonins

		

A punt d’arribar a l’equador
de la legislatura, l’equip de
govern del PSC es perfila
com a autèntic Ni-Ni celoní:
Ni projecte de poble, Ni
projecte de país.

Pel que fa al municipi, malauradament ens
han deixat orfes de projecte: aturant totes
les accions de turisme i el Museu del Bosc,
impedint l’actualització del Pla general, incapaços
d’aportar cap inversió i augmentant els impostos
(IBI, IAE, plusvàlua, zona blava, grua municipal...)
malgrat haver heretat del govern de CiU uns
comptes ben sanejats.

Valoració de
l’Acció de Govern
del 2012
Fa un any des de la CUP
vam elaborar un document
amb 16 propostes per als pressupostos del 2012,
amb l’objectiu d’aconseguir optimitzar els recursos
per evitar les temudes retallades. Vista la impossibilitat per part del PSC d’aconseguir el suport de
CiU, que participava del procés amb l’únic objectiu
d’obstaculitzar-lo, finalment el govern va acceptar
el gruix de les propostes de la CUP. Un any més tard
vam convocar una assemblea oberta per valorar-ne el
compliment.
Vam valorar positivament
- Que hagin acceptat valorar les possibilitats reals de
transformar la gestió d’alguns serveis com el Centre

En el Consell de Ministres del
dia 15 de febrer de 2013 es va
presentar un Informe del Ministeri
d’Hisenda i Administracions
Públiques sobre l’Avantprojecte
de Llei per a la Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració
local. Aquest document, amb
l’objectiu de racionalitzar l’administració local i aconseguir
un suposat estalvi econòmic, contempla mesures que
afecten l’autonomia local signifiquen la intervenció dels
ens locals modificant i vulnerant l’actual model territorial
de les nostres comarques.
Aquesta reforma s’ha basat exclusivament en la “Llei
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera”
sense tenir en compte els principis d’autonomia i de
subsidiarietat, ignorant les necessitats de la ciutadania i
els nivells de qualitat, eficàcia i eficiència dels serveis que
presten avui els governs locals.

Una “manca de recursos” que fins i tot ha afectat
una partida, aprovada pel Parlament de Catalunya,
per a la construcció de l’escola Soler de Vilardell i
que, sorprenentment, no s’ha executat (tot i haver
estat aprovada, repetim: aprovada). Per això l’Ajuntament ha insistit davant del Departament d’Educació sobre la necessitat de comptar amb un nou
centre educatiu en condicions (i no continuar
amb una llarga provisionalitat) que reforci un model educatiu de qualitat, en què estan implicats
professorat i famílies.
La construcció del nou centre és competència del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Tot
i així, davant els continus retards (fins i tot tenint
una partida pressupostària aprovada pel Parlament),
l’Ajuntament s’ha ofert a cofinançar la construcció
d’un edifici que aculli l’escola Soler de Vilardell i

Pel que fa al país, ja fa massa temps que no
tenen rumb. Pensen en l’estat propi com a
opció de progrés de les persones? Ho volen fer
pactant amb l’estat espanyol com fa 30 anys
que intentem? Quin ha sigut el seu capteniment
davant aquets temes a nivell municipal? I què hi
han aportat?
I el cert és que aquesta inanició compta amb
la complicitat d’una CUP que aprova els
pressupostos municipals deixant al marge la resta
de grups polítics a canvi de poc més que una
programació cultural –diuen- més plural, canvis
en la grua municipal, la recollida d’escombraries
porta a porta i canvis en els vehicles de la policia i
en el bus urbà.

Municipal d’Expressió, la grua o la recollida de residus.
- Que l’alcalde hagi acceptat la rebaixa del seu sou en
gairebé 18.000 euros anuals,
- Que acceptin una política salarial més equitativa
entre els treballadors municipals.
- Que augmentin en 100.000 euros les partides
destinades a ajudes socials, i la mobilització
d’1 milió d’euros que estava aturat per a la
implementació de polítiques d’habitatge.
Vam valorar negativament
- L’endarreriment en l’acció de moltes de les
propostes.
- Que haguem de fer un seguiment continu del
govern perquè compleixin allò acordat.
- Que malgrat que augmentessin la partida d’ajudes
socials en 100.000 euros, no s’hagin modificat

L’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que
correspon a la Generalitat la competència exclusiva en
matèria de règim local, aquest avantprojecte suposa una
invasió total de l’Estat espanyol en les competències de la
Generalitat de Catalunya.
Es pretén transmetre a l’opinió pública que els
ajuntaments són uns malbaratadors. Si la voluntat
és reduir els costos caldria començar per la pròpia
administració de l’Estat ja que aquesta representa el
53% del conjunt de la despesa pública, mentre que
el de les comunitats autònomes és del 33% i el de les
administracions locals és només del 14%. Però tampoc
no preveu, per tal de racionalitzar l’assignació de
competències, la supressió d’alguns ministeris que tenen
transferides les seves competències en exclusiva a les
comunitats autònomes.

l’ampliació de la formació, ocupacional i contínua
que permeti dignificar l’oferta actual i ampliar l’oferta en noves famílies professionals. Ara esperem la
disposició de la Generalitat d’acceptar aquest repte
i no ens trobem, novament, amb decisions sorprenents del mateix caire...
En moments com els actuals, de crisi i dificultats,
des de les administracions hem d’apostar per educar
i formar els nostres nens i joves i dotar-los d’eines
per poder encarar el futur amb esperança. Per això,
el nostre govern municipal prioritza les inversions en
educació.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

Amb el Francesc al capdavant no volem quedar
atrapats en aquesta dinàmica Ni-Ni d’un alcalde
que fa 24 anys que volta per l’ajuntament: estem
en un moment transcendent de la història del
nostre país i hi contribuïm des del nostre municipi
amb convicció, esperit de servei i, ara que les
coses són especialment complicades, amb més
força que mai. Si t’hi vols apuntar, escriu-nos a
santceloni@ciu.info.
Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni
santceloni@ciu.info

els requisits per assegurar una resposta a totes les
situacions socials d’emergència.
- Per últim, lamentem que el govern directament o
indirectament ens hagi utilitzat com a excusa per
no atendre algunes peticions o fer accions amb
afectacions laborals de persones concretes.
Finalment vam decidir valorar amb un sí crític el
compliment de l’acord per part del govern del PSC.
Seguirem treballant des de la llibertat que ens dóna
ser a l’oposició per tal de seguir sent decisius. Podeu
ampliar la informació en el darrer Vilacup, el trobareu
a: www.santceloni.cup.cat

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

drets a l’accés públic dels serveis i a les seves garanties
recollides en l’ordenament legal vigent.
Des de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA-E)
rebutgem totalment l’avantprojecte de Llei per a la
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
presentada pel Govern Espanyol pel que suposa de
vulneració de l’autonomia local, de les competències
que l’Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat i
al Parlament, i d’intent de recentralització del model
d’administració local català.

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

La proposta del govern central a qui realment perjudicarà
serà al conjunt de la ciutadania que veurà afectat els seus
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Exposicions

RECTORIA VELLA

Dijous, 4 d’abril

Dijous, 21 de març

Divendres, 5 d’abril

Celebració del Dia Mundial de la Poesia
Amb la col·laboració de l’Oficina de català
de Sant Celoni
A les 7 de la tarda A la biblioteca
l’Escorxador

Inauguració: 13 d’abril a les 7 del vespre

març

Taxi
guàrdia

Taxi
retén

1-3

L7

L5

4 - 10

L1

L6

11 - 17

L2

L7

18 - 24

L3

L1

25 - 31

L4

L2

1-7

L5

L3

8 - 14

L6

L4

15 - 21

L7

L5

22 - 28

L1

L6

29 abril - 5 maig

L2

L7

L1 L. Moreno
L2 J. Codina
L3 J. Muñozo
L4 J. Arias
L5 J.C.Rossà
L6 -		
G. Alvarez
L7 - S. Villaescusa

ds

dg

3
10
17
24
31

dl

7
1
14
8
21
15
28
22
29

1
dm
8
2
15
9
22
16
29
23
30

dj

dv

2Abril
3 4
dc dj dv
9 10 11
3
4 18
5
16 17
10
23 11
24 12
25
17
18
19
30 31
24 25 26

ds

dg

5
ds
12
6
19
13
26
20
27

6
dg
13
7
20
14
27
21
28

ds

dg

e
ds

dg

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

dl

6
13
5
20
12
27
19
26

dm dc
dm

7
14
6
21
13
28
20
27

dj

dv

1Agost
2 3
dc dj dv
8 9 10
1 17
2
15 16
7 23
8 24
9
22
14
29 15
30 16
31
21 22 23
28 29 30

ds

dg

4
ds
11
3
18
10
25
17
24
31

5
dg
12
4
19
11
26
18
25

CASAS - 93 867 57 88
CHANUT -Setembre
93 867 18 03
DRAPER - 93 867 03 74
dl dm dc dj dv ds dg
MAS - 93 848 40 76
Desembre
1
SANCHO - 93 867 01 67
dlVIGAS-CARDONA
dm dc dj - 93dv867ds06 48
dg
2 3 4 5 6 7 8

Concert: Twisted Nails + Malson + Curt
Mental + Posa’t la Caputxa
Sessions’n’sona 2013
A les 11 de la nit
A la Sala Petita de l’Ateneu

Del 8 al 14 d’abril

Setmana per la Pau
Consulteu programa
________________________________

__________________________________

Del 20 al 29 d’abril

Dimecres, 10 d’abril

Sant Jordi
Consulteu programa
_________________________________

I don’t want to go to bed, a càrrec de
Cambridge School
Story time
A les 6 de la tarda
A la biblioteca l’Escorxador

Xocolatada amb flors per esmorzar
III Presentació de Primavera
A 2/4 d’11 del matí
Al carrer Major de Dalt
Org.: AAVV c. Major de Dalt – barri Vilanova

Diumenge, 21 de abril

Dijous, 11 d’abril

Caminada amb el CESC
per la plana de la Selva
A les 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

Divendres, 12 d’abril

Sortida familiar amb el CESC:
Castell de Montsoriu
A les 10 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni
Preu: Adults: 5 €. De 6 a 14 anys: 3 €.
Menors de 6 anys, gratuït.

Presentació: L’últim abat, de Martí Gironell
Amb la presència de l’autor
A les 7 de la tarda
A la biblioteca l’Escorxador

Ball amb l’Orquestra Maravella
A les 6 de la tarda
A la Sala Gran de l’Ateneu
Organitza: Societat Ateneu
Preu: 7 €. Socis l’Esplai: 5 €

Audiovisual: El Huascaran

Cicle d’audiovisuals de muntanya
Farmàciesdeguàrdia2013
Dilluns,
dimarts i dimecres
A 2/4 de 10 del vespre
25, 26 i 27 de març

dl

4
11
18
25

Maig
dl

Agromercat
Mostra de productes del territori
De les 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre
A la plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament de Sant Celoni

________________________________

Sortida a les Llobateres amb el CESC
A les 10 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

Gener

dm dc

Alpinisme amb el CESC
Sortida a les 7 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

Ball a l’Ateneu
A les 6 de la tarda
A la Sala Gran de l’Ateneu
Organitza: Casal d’avis L’Esplai

Sortida a Sadernes amb el CESC
A 2/4 de 8 del matí
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
dl

Dissabte, 20 de abril

Cinema: Un déu salvatge,
de Roman Polanski
Cinema a l’Ateneu
A les 6 de la tarda
A la Sala Petita de l’Ateneu
Preu: gratuït

Diumenge, 24 de març

629 87 80 70
617 55 42 66
659 49 44 11
686 89 41 33
649 44 77 52
670 27 90 90
608 13 09 12

Teatre: Litus, amb Flyhard Produccions
Programació A l’Ateneu 2013
A les 10 del vespre
A la Sala Petita de l’Ateneu
Preu: 10 € (amb descomptes de fins al 50%)

Música coral: En clau de jazz, amb els cors
Jove i Cromàtica del CME
Programació A l’Ateneu 2013
A les 12 del migdia
A la sala gran de l’Ateneu
Preu: gratuït

Gala final del concurs Sant Celoni Sona!
Amb Último aplauso, A Destiempo,
Els Sulfitos i Bellaway
A les 11 de la nit
A la sala petita de l’Ateneu

abril

XVIII Concurs Sant Jordi de Fotografia
Inauguració i Entrega de Premis
A les 8 del vespre
A can Ramis

Diumenge, 7 d’abril

III Presentació de Primavera
Xerrada, cançons i mostra de mones
A partir de les 12 del migdia
Al carrer Major de Dalt
Org.: AAVV c. Major de Dalt – barri Vilanova

TAXI

Una casa plena d’animals, a càrrec
d’Assumpta Mercader
Petita hora del conte
A 2/4 de 6 de la tarda
A la biblioteca l’Escorxador

Jazz: Feeling good, amb A. Motis,
J. Chamorro i Josep Traver
Programació A l’Ateneu 2013
A les 8 del vespre
A la sala petita de l’Ateneu
Preu: 10 € (amb descomptes de fins al 50%)

Dissabte, 23 de març

SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h

Agromercat
Mostra de productes del territori
De les 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre
A la plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament de Sant Celoni

Dissabte, 6 d’abril

Audiovisual:
Caminades inoblidables pels Pirineus
Cicle d’audiovisuals de muntanaya
A 2/4 de 10 del vespre
A la sala Bernat Martorell de Can Ramis
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

Horari:
de dijous a dissabte, de 17 a 20 h
diumenges i festius, d’11.30 a 13.30 h
i de 17 a 20 h

Divendres, 19 d’abril

Audiovisual: Ki, Ki, So, Sooo! Les nou
portes del Zangskar
Cicle d’audiovisuals de muntanya
A 2/4 de 10 del vespre
A la sala Bernat Martorell de Can Ramis
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

III Presentació de Primavera
Mostres i exposició de productes
A partir de les 6 de la tarda
Al carrer Major de Dalt
Organitza: AAVV c. Major de Dalt – barri
Vilanova

Escultures de Llucià Gonzàlez:
Forjant l’espai

Jornada empresarial Comerç digital
D’1/4 de 10 a 11 del matí
A Sax Sala
Organitza: Cambra de Comerç de Barcelona i
Ajuntament de Sant Celoni
Preu: gratuït

La petita Momo, a càrrec de Lídia Clua
Hora del conte
A les 6 de la tarda
A la biblioteca l’Escorxador

Cuquet de llana, a càrrec de Glòria Arrufat
Petita hora del conte
A 2/4 de 6 de la tarda
A la biblioteca l’Escorxador

Del 13 d’abril al 26 de maig

Dimarts, 16 d’abril

Reunió Tret de sortida de la Festa Major
A 2/4 de 8 del vespre
A la sala d’actes Rectoria Vella

Divendres, 22 de març

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

v

Del 19 al 22 de març

VII Setmana a la carta al CM d’Expressió
Vegeu pàg. 20
__________________________________

Del 2 de febrer al 7 d’abril
Àlex Alonso:
Bolets, noves visions

1 2
8 9
15 16
22
dona23
29 30

v

AGENDA

dl

III Presentació de Primavera
Concursos,
tallers i mostres de cuina
Febrer
A partir de les 9 del matí
Dalt dg
dm Aldccarrer
djMajor
dv de ds
dl dm
Org.: AAVV c. Major de Dalt – barri Vilanova

Març

Dissabte, 13 d’abril
dc Visita
dj a l’Hospital
dv ds de
dgSant Pau
dl (Barcelona)
dm dc dj

Sortides culturals
1 2 3
1 220133
1 2 3
5III Presentació
6 7 de
8 Primavera
9 10
4 5 6Festa7 25è8Aniversari
9 10del Mercat
8 Municipal
9 10
Activitats infantils i familiars
taller 15
i mostra
cuina 11 12 13 A
12Concurs,
13 14
16de 17
14
15del 16
15 16 17
les 10
matí 17
A partir de les 9 del matí
Al Mercat Municipal Sant Martí
c. Major
- Vilanova
19 Al20
21 de22Dalt23
24
18 19 20Organitza:
21 22Mercat
23 Municipal
24
22Sant
23Martí
24
de
Org.: AAVV c. Major de Dalt – barri Vilanova
26 27 28
25 26 27Concert:
28 29
30 31
29 30
Something about May + Els
Bunyols de Quaresma
A les 4 de la tarda
Al Casal d’avis L’Esplai
Organitza: Casal d’avis L’Esplai
Preu: Gratuït
Juny

dmDissabte,
dc dj 30
dvde ds
dg
març

Sulfitos + Isolated System
Sessions’n’sona 2013
A les 11 de la nit
A la Sala Petita de l’Ateneu

dm dc

3
10
17 18 19 20 21 22 23
Diumenge, 31 de març
24 25Ball26
27 28 29 30
a l’Ateneu

A les 6 de la tarda
A la Sala Gran de l’Ateneu
Organitza: Casal d’avis L’Esplai

Diumenge, 14 d’abril
dj dv ds dg
dl

4Ball5a l’Ateneu
6 7
A les 6 de la tarda
11 12
13 Gran
14 de l’Ateneu
A la Sala
Organitza: Casal d’avis L’Esplai
18 19 20 21
de abril
25Dijous,
26 2725 28

Assessorament a emprenedors
Sessions en grup quinzenals
D’11 a 2 del migdia
A Sax Sala.

Divendres, 26 d’abril

Juliol

dl

Cinema: Anonymous, de Roland Emmerich
A les 6 de la tarda
A la Sala Petita de l’Ateneu
Preu:
dv gratuït
ds dg

Abril

Dijous, 28 de març

III Presentació de Primavera
1 2
1 2
Taller, mostra de cuina i lliurament de premis
A
partir
de
2/4
de
12
del
migdia
4 5 6 7 8 9
8 9
Al carrer Major de Dalt
c. Major
Dalt – barri
11Org.:12AAVV
13del14
15 de16
15 16
Vilanova

dl

A la sala Bernat Martorell de Can Ramis
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

Agost
Contes de princeses valentes i
dm dc

Senderisme amb el CESC al GR-5 Tram 4
3 A 2/4
4 de58 del6matí 7
A la plaça Comte del Montseny
10Organitza:
11 12Centre
13 Excursionista
14
5 Sant6Celoni
7
Preu: Socis CESC 13 euros. No socis 20
17euros.
18 Menors
19 20
217 euros.
12 13 14
14 anys

dracs enamorats

dj Hora
dv delds
dga la Batllòria
Conte
A 2/4 de 7 de la tarda

1 A2la biblioteca
3 4de la Batllòria
8Dissabte,
9 10 27
11d’abril
15Música:
16 17
Casa18
Baubo,
amb Montse L. Merino
22 23 24I Duatló
25 26
27 28de Sant
19Celoni
20 21 22Programació
23 24 A25
l’Ateneu 2013
de Muntanya
A les 8 del vespre
A
2/4
de
10
del
matí
29 30 31 A la zona del CME Sot de les
26Granotes
27 28 29 30
31petita de l’Ateneu
A la sala
Assessorament a emprenedors
Sessions en grup quinzenals
Novembre
D’11 a 2 del migdia
A Sax Sala

Octubre
Dimarts,
2 d’abril
La
reina
de
a dc
dm dc dj lesdvneus,dsconte
dg d’Andersen
dl dm
càrrec de Jordina Biosca
1Dia Internacional
2 3 4del llibre
5 infantil
6 i juvenil
A les 6 de la tarda
8 A la9biblioteca
10 11l’Escorxador
12 13
4

Preu: 10 € (amb descomptes de fins al 50%)

Organitza: Triatló Baix Montseny

dj

dv

ds

dg

dl

Ball a l’Ateneu
1 2 3
A les 6 de la tarda
6 A la7 sala8gran9de l’Ateneu
10
2
Organitza: Casal d’avis L’Esplai

7
5
1
9 10 11 12 13 14 15
14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17
2
3
4
5
6
7
8
16 17 18 19 20 21 22
21 22 23 24 25 26 27
18 19 20 21 22 23 24
9
10
11
12
13
14
15
23 24 25 26 27 28 29
28 29 30 31
25 26 27 28 29 30
16
17
18
19
20
21
22
Edició, redacció i disseny: Ajuntament de Sant Celoni - Impressió: Litografia Rosés - Dipòsit legal: B-5131-05
30
23
26 27pots
28conectar-te
29
Per a24
més25
informació
a www.santceloni.cat
30 31

9
16
23
30

Diumenge, 28 de abril

Excursió amb el CESC al Montsant

Desembre
Sortida a les 7 del matí
dm dc

A la plaça Comte del Montseny
dj Organitza:
dv
ds Centre
dg Excursionista Sant Celoni

1

Ball a l’Ateneu
5 A6les 6 7de la tarda
8
A la Sala Gran de l’Ateneu
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13 14Casal
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