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

www.facebook.com/ajsantceloni

@ajsantceloni

Telèfons d’interès

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

Joan Castaño

Alcalde
Hem encetat el segon trimestre de 2014 i ja us podem donar les primeres dades de
l’avaluació del Pla Local d’Habitatge que, durant tot l’any 2013, hem vingut aplicant
a la nostra vila amb una clara voluntat d’apostar per noves polítiques de suport
a les persones. És per això que em complau poder anunciar que durant aquest
any s’han portat a terme 23 accions d’aquest Pla, on hi hem pogut actuar en 150
habitatges dels 283 previstos per a tota la vigència del Pla (2012-2017).
La greu situació que afronten les persones pendents d’una diligència de llançament, sigui en procés de desnonament o d’execució hipotecària, ha de trobar canals
d’actuació. I des del món local hi hem de col·laborar en la mesura del possible. Per
això hem signat l’adhesió al Protocol d’execució de les diligències de llançament
als partits judicials.
El ritme és molt bo i la voluntat de l’Ajuntament és mantenir-lo, com ho fem en
altres àmbits que també considerem importants en la relació de l’Administració
amb la ciutadania, com és la proximitat i la transparència.
Des de l’inici del mandat hem marcat una línia de treball de transparència, amb
què els diferents grups municipals han estat convidats a participar en la Junta de
Govern Local perquè estiguin informats del dia a dia de l’activitat del consistori.
En la mateixa línia, hem analitzat la informació que es posa a l’abast de la ciutadania i, un cop analitzades les deficiències, a l’octubre de 2013 us vam anunciar la
renovació del web municipal, reorganitzant la informació perquè sigui fàcilment
consultada pels ciutadans i ciutadanes, i incorporant nous aspectes que considerem cabdals, com ara els pressupostos i el seu nivell d’execució.
Millores en la transparència que s’han vist recompensades per la menció Infoparticip@,
amb què Sant Celoni es col·loca en la capdavantera dels municipis catalans: només
48 dels 947 municipis del país van rebre de la vicepresidenta de la Generalitat i del
rector de la Universitat Autònoma de Barcelona una distinció a la qualitat i la transparència de la comunicació local. Sens dubte és una molt bona notícia i un nou
estímul per seguir treballant en aquesta direcció.

Atenció a la Ciutadania

Residus

Esports

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

Deixalleria Comarcal
de Sant Celoni
93 744 00 85

Camp Municipal d’Esports
93 867 05 67

Oficina d’Atenció Ciutadana
de la Batllòria
93 847 21 19

Àrea de Territori
93 864 12 16

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

Educació i cultura

Formació permanent

Transport

Oficina Municipal d’Escolarització
93 864 12 13

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

Bus urbà
902 130 014

Reclamacions,
suggeriments
i incidències
93 864 12 19
Arxiu Municipal
la Tèrmica

Escola bressol municipal
93 867 38 87

93 867 11 25

Rectoria Vella
93 864 12 13

Benestar Social

Emergències

Serveis Socials
93 864 12 12

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

Servei a la dona
93 867 51 94

Centre Municipal d’Expressió
93 867 40 89
Oficina local de Català
93 864 12 13
Habitatge
Oficina Local d’Habitatge
93 864 12 15

Atenció a la dependència
93 864 12 12
Tanatori
93 867 48 87

Barcelona Bus
902 130 014
Hispano Hilarienca
972 24 50 12
RENFE
902 24 02 02
Taxi
93 867 08 47

Biblioteques

Mossos d’Esquadra
93 867 45 85
112

Biblioteca l’Escorxador
93 867 33 13

Emergències sanitàries
112

Ràdio Municipal
93 864 12 21

Tributs

Biblioteca la Batllòria
93 847 21 19

Bombers urgències
112

Salut

Oficina de Gestió Tributària
93 867 45 41

Atenció al consum

Avaries aigua (SOREA)
900 30 40 70

Hospital de Sant Celoni
93 867 03 17

Urbanisme

CAP
93 867 41 51

Àrea de Territori
93 864 12 15

OMIC
93 864 12 12

Jutjat de Pau
93 867 07 25

Consultori de la Batllòria
93 847 10 32

2

Consum i conductes de risc
93 864 12 12

Treball
Servei Municipal d’Ocupació
93 867 41 75

Habitatge
Sant Celoni continua avançant
en polítiques d’habitatge
Garantir el manteniment i accés a l’habitatge és una prioritat municipal que
recull el Pla local d’Habitatge (2012-2017)
aprovat per unanimitat el 20 de desembre de 2012. Ara fa unes setmanes, es va
dur a terme la reunió de seguiment de les
actuacions executades i de les actuacions
previstes del Pla per part de tots els grups
municipals.
El Pla local d’habitatge va néixer amb el
compromís de no esdevenir un document

d’objectius inabastables, sinó de pauta a
seguir per a les polítiques d’habitatge i
així és com s’està treballant des de l’Ajuntament.
Durant el 2013 s’han tirat endavant 23
accions corresponents a les 8 estratègies
que desenvolupa el Pla Local d’Habitatge
i fruit d’aquestes accions s’ha actuat en
150 habitatges dels 283 que s’ha previst
intervenir fins el 2017.

El Pla per a la mobilització
d’habitatges buits engega
amb 33 inspeccions

Importants mesures i actuacions
municipals davant la pèrdua
d’habitatge

Polítiques socials d’habitatge 2013

El Pla per a la mobilització d’habitatges buits
ha portat a inspeccionar-ne 33, majoritàriament
habitatges d’entitats financeres, amb l’objectiu
que els incorporin al lloguer social.

Pel que fa a les mesures i actuacions davant la
pèrdua de l’habitatge, l’Ajuntament ha establert
acords amb el Col·legi de Procuradors, amb el
Fons Social d’Habitatges i amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per poder donar
una resposta eficaç a la greu situació a què es
veuen abocades les persones pendents d’una
diligència de llançament, ja sigui en un procés de desnonament, o bé en un procediment
d’execució hipotecària.

Prestacions urgents

En aquesta mateixa línia d’establir mesures de
protecció a les persones en risc d’exclusió social per motius residencials, s’ha acordat la suspensió cautelar del cobrament de la plusvàlua
i s’ha treballat en les bases per a la concessió
d’ajuts econòmics per als subjectes passius de
la plusvàlua en casos d’execucions hipotecàries, dacions en pagaments o supòsits anàlegs
que suposin la pèrdua efectiva de l’immoble
que constituïa la residència habitual de la unitat
familiar.

Aquests inspeccions han suposat momentàniament la incoació de 10 expedients, per a
declarar-los habitatges buits i inscriure’ls en el
Registre municipal d’immobles desocupats. Una
vegada ofertes totes les mesures disponibles per
tal que s’ocupin de forma efectiva, es procedirà
a l’aplicació de les mesures contemplades en el
Pla de mobilització d’habitatges buits aprovat
pel Ple municipal el mes de març de 2013.
Habitatge
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En construcció

1

Seguiment (no acreditat 2 anys buit)

9

Expedients incoats

10

TOTAL

33

La Campanya de lloguer segur
ja porta 6 pisos contractats
La Campanya del lloguer segur, en què l’Ajuntament lloga habitatges per a cedir-los posteriorment a usuaris de serveis socials, ja ha
aconseguit contractar-ne 6, els dos darrers
aquest mes de març. Mitjançant el Programa
d’Inserció, l’Ajuntament ha cedit l’ús d’un habitatge durant 6 mesos a una família derivada per
Serveis Socials que s’encarreguen de fer-los un
seguiment mentre dura la cessió.

Intens treball de l’Oficina
d’Habitatge
Des de l’Oficina d’Habitatge s’ha intensificat el
treball en la prestació, tramitació i seguiment
de les ajudes en la vessant social per a facilitar
l’accés a l’habitatge (ajuts al lloguer, prestacions
d’urgència especial, borsa de mediació per al
lloguer social, registre de sol·licitants,...) i també pel que fa a la tramitació de cèdules d’habitabilitat.
Cal destacar els indicadors comparatius de
l’Oficina d’habitatge en comparació a la resta
d’oficines del territori així com els relatius sobre
el percentatge de població atesa, reflectint una
activitat superior a la mitjana. Aquesta activitat ha suposat també que l’Oficina ha tramitat
per als ciutadans de la població ajudes per la
següent quantia econòmica:

Ajuts a Sant Celoni

300.235,60 €

Per impagament de quotes de lloguer

9

Per a famílies ja desnonades

9

TOTAL

18
37.873,63 €

IMPORT ECONÒMIC

Ajuts per al pagament del lloguer
Antics perceptors

24

Nous perceptors

92

TOTAL

116

IMPORT ECONÒMIC

256.001,13 €

Ajuts implícits a residents del parc públic
TOTAL
IMPORT ECONÒMIC

4
6.360,84 €

En temps de crisi, l’Ajuntament de Sant Celoni
ha apostat amb mesures valentes, sovint pioneres, per facilitar l’accés a l’habitatge, o alleugerir, en la mesura del possible, la pèrdua de la
residència habitual.

Servei de mediació residencial
(Ofideute)
Servei d’informació i assessorament adreçat a
famílies que no poden fer front al pagament dels
préstecs hipotecaris i es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu domicili habitual.

Intermediació hipotecària
Ofideute a Sant Celoni
Expedients iniciats 2012

43

Intermediacions tancades 2012

14

Casos tancats amb una solució
pactada 2012

8

Expedients iniciats 2013

26

Intermediacions tancades 2013

6

Casos tancats amb una solució
pactada 2013

6
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Habitatge
Modificació de la llei d’arrendaments
urbans. Consulta els canvis!
La Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges modifica la Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans (LAU), en aspectes tant importants com
el règim jurídic aplicable, la durada mínima dels contractes, el règim de recuperació de l’immoble
pel propietari i el desistiment per l’arrendatari, així com la inscripció registral dels contractes.
Les principals consultes rebudes per part de l’Oficina d’Habitatge han estat les relacionades amb
quina llei és l’aplicable i les referents a durada del contracte. En aquest darrer cas, la llei determina que
la durada del contracte serà la lliurement pactada entre les parts amb 5 o 3 anys de pròrroga forçosa
per a l’arrendador depenent si la vigència del contracte és anterior o posterior al 6 de juny de 2013.
LAU 29/1994

REFORMA LLEI 4/2013

Temporalitat Llei

De 01/01/1995 fins a 05/06/2013

Contractes signats a partir de 06/06/2013

Règim aplicable
als arrendaments
d’habitatge

Títols I, II, IV i V En el seu defecte la voluntat
de les parts Supletòriament Codi Civil (ex- Títols I i IV Pactes, clàusules i condicions determinacepte habitatges amb superfície > 300m2 des per la voluntat de les parts en el marc del Títol II
Supletòriament Codi Civil
o renda anual inicial > 5,5 SMI)

Arrendaments exclosos

Habitatges assignats pel càrrec o servei
prestat (porters, guardes), militars, agrícoles, habitatges universitaris

Afegeix els arrendaments turístics

Durada del contracte

5 anys mínim obligatoris per arrendador
3 anys pròrroga voluntària

3 anys mínim obligatoris per arrendador
1 any pròrroga voluntària

Desistiment contracte
per l’arrendatari

Contractes durada > 5 anys, amb previ
avis 2 mesos Contractes durada < 5 anys,
d’obligat compliment excepte pacte

Transcorreguts 6 mesos pot desistir amb avís
previ d’1 mes

Recuperació de l’habitatge per l’arrendador

Ha de figurar el pacte en el contracte

No cal previsió en el contracte

Resolució del dret
de l’arrendador

L’arrendatari continua a l’habitatge fins als
5 anys de contracte

S’extingeix l’arrendament, excepte si el contracte
s’ha inscrit al Registre de la Propietat.

Venda habitatge
arrendat

L’arrendatari continua a l’habitatge,
encara que l’adquirent reuneixi els requisits de l’art. 34 LH

L’arrendament es manté si el contracte està inscrit
al Registre Propietat i si l’adquirent reuneix els
requisits de l’art. 34 LH

Actualització de la renda

Durant els 5 primers anys, cada any de
vigència amb IPC

Durant la vigència del contracte cada any, segons el
pactat, i en defecte de pacte amb IPC

Carència pagament
de la renda
Renúncia al dret
d’adquisició preferent
per l’arrendatari

Es pot acordar una carència en el pagament a canvi
de reformar/rehabilitar l’immoble
Pacte vàlid només en contractes de
durada > a 5 anys

Pacte vàlid sigui quina sigui la durada del contracte

L’any de la PAH, l’any de la ciutadania
El 2014 és un any molt important per totes les
PAH. Després de cinc anys de lluita-dos anys,
en el cas de la PAH, Baix Montseny- hem aconseguit petites i grans victòries, però tenim grans
reptes per endavant.
Darrerament s’ha aprovat a l’Ajuntament de
Sant Celoni i altres municipis veïns a moció de
la PAH. Una moció on els consistoris es comprometen a identificar els pisos buits en mans
de bancs i a multar-los si aquests no cedeixen
a posar-los en lloguer, complint la funció social
que tot habitatge ha de tenir. Aquesta aprovació
va ser un pas endavant important, però ara som
les PAHs les que hem de fer un seguiment sobre aquests municipis perquè aquest recompte
es faci i, el més important, es tirin endavant
les polítiques de pressió per fer que les entitats
financeres obrin aquests pisos. Com a PAHs, i
com a ciutadans no podem permetre que als
nostres municipis hi hagi habitatges tancats en
mans de bancs mentre als nostres veïns són
expulsats de casa seva per aquests mateixos
bancs. Per això la PAH Baix Montseny demana
la vostra col·laboració, per tal d’identificar els
habitatges buits i instar a les entitats bancàri-
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es a posar aquests habitatges a disposició dels
ciutadans. Us animem a tots els que tingueu coneixement d’habitatges buits us poseu en contacte amb nosaltres per correu electrònic, a les
assemblees o a través d’un formulari que penja
al nostre blog. Nosaltres i l’Ajuntament farem
les comprovacions per tal de detectar aquells
que estan en mans d’entitats financeres.
A més d’aquesta iniciativa, la PAH Baix Montseny continua amb les assemblees on es unim
afectats i activistes en assessories col·lectives
per trobar solucions i combatre junts aquest
problema que afecta a milers de famílies.
Per això necessitem persones com tu, amb
ganes de lluitar pels drets humans al nostre
costat. Des de la PAH tenim molt clar que la
defensa dels drets col·lectius són cosa de tots.
Us esperem!
PAH Baix Montseny
pah.baixmontseny@gmail.com
blog: http://afectatshipotecabm.wordpress.com
Assemblees el 2n i 4rt divendres de mes
a les 19h a La Clau

Adhesió al Protocol
per ajudar a les
persones pendents
d’un desnonament
L’Ajuntament s’ha adherit al Protocol d’execució de les diligències de llançament als
partits judicials del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya per poder donar una
resposta eficaç a la greu situació a què es veuen abocades les persones pendents d’una
diligència de llançament, ja sigui en un procés de desnonament, o bé en un procediment
d’execució hipotecària.
El protocol estableix la cooperació amb els serveis socials dels ajuntaments, facilitant-los el
coneixement dels casos d’especial risc i vulnerabilitat perquè puguin actuar amb prou previsió i oferir a les persones o famílies afectades alternatives a la pèrdua de l’habitatge que,
encara que temporals, els permetin guanyar
temps per trobar una solució i preparar el dispositiu assistencial més adequat a cada cas.
Des de l’Oficina d’Habitatge s’estan duent a
terme els passos necessaris per estendre-ho a
la resta de municipis del Baix Montseny.

Noves
ajudes
2014
Lloguer / hipoteca
El 13 de març ha sortit la convocatòria
d’una nova línea d’ajuts per a pagar el
préstec hipotecari o rebuts de lloguer. La
prestació d’urgència especial va dirigida
a unitats de convivència amb ingressos
inferiors a 1,50 IRSC, aproximadament
16.000 euros€, que tinguin algun membre en situació d’atur i constin inscrits
com a demandants d’ocupació al SOC
des de 12 mesos. L’ajut tindrà una durada
de 12 mesos i el termini per a sol·licitarla és fins el 30 de setembre. Els imports
màxim són: Lloguer 600 euros; hipoteca
900 euros; ajut mensual 180 euros.

Rehabilitació d’edificis
Arran de les últimes novetats de la negociació de la Generalitat amb l’Estat, es
preveu que surti una convocatòria d’ajuts
a la rehabilitació d’edificis d’habitatges a
Catalunya en els propers mesos, un cop
signat el conveni de col·laboració amb
el Ministeri de Foment. Per acollir-se
als ajuts caldrà disposar prèviament de
l’informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici
(ITE) i el Certificat d’Eficiència Energètica
(CEE).

Comunicació
El web municipal aconsegueix la Menció
Infoparticip@ a la qualitat i la transparència
de la comunicació pública local
Només 48 dels 947 municipis catalans existents obtenen una distinció
Sant Celoni és un dels 48 municipis catalans
que han obtingut una distinció Infoparticip@ a
la qualitat i la transparència de la comunicació
pública local en el seu web municipal.
Concretament, el web santceloni.cat ha rebut
una Menció Infoparticip@ per les bones pràctiques amb un 85,37% dels criteris complerts
dels que marca el Mapa de les Bones Pràctiques
de la Comunicació Pública Local que elabora el
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a
la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma
de Barcelona, (http://mapainfopublica.com/ca).
En pocs mesos, el web municipal ha passat del
46% dels criteris complerts, a un 71% d’acompliment coincidint amb l’estrena del nou web
el passat mes d’octubre fins a assolir el 85,37
actual. “A l’octubre de l’any passat vam anunciar la renovació del web municipal amb el
clar objectiu d’avançar en la transparència i

proximitat, adaptant els continguts a la ciutadania. Aquesta millora ha suposat un intens
treball tècnic que ara es veu recompensat
amb la menció Infoparticip@, com a reconeixement a tota la feina”, afirma el regidor de
Comunicació, Jaume Tardy.

els representants polítics; com gestionen els
recursos col·lectius; quina informació proporcionen sobre la gestió i quines eines ofereixen per
a la participació ciutadana.

Al Vallès Oriental, només tres municipis obtenen una distinció: A més de Sant Celoni, trobem
Mollet (95,12%) i Granollers (90,24%). A nivell
de Catalunya, només 48 dels 947 municipis
existents, han aconseguit un Segell, Menció o
Reconeixement (3 a la demarcació de Girona, 3
a la de Tarragona, 1 a la de Lleida, i 41 a la de
Barcelona).
El Mapa de Bones Pràctiques estableix 41 indicadors bàsics que s’utilitzen per avaluar la
informació dels webs dels ajuntaments. Els
indicadors, elaborats en forma de preguntes,
responen a quatre qüestions bàsiques: qui són

L’alcalde Joan Castaño va recollir el premi de les mans
de la vicepresidenta del govern de la Generalitat, Joana
Ortega i del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ferran Sancho Pifarré, el 18 de març al Palau de
Pedralbes de Barcelona.

Seguretat Ciutadana
Educació viària per El Ple aprova la incorporació d’un
mitjà del teatre
inspector per dirigir la Policia local
Més de 400 escolars de tercer i quart de primària de totes les escoles de Sant Celoni van assistir el passat 7 de març a l’Ateneu a l’espectacle
de màgia Traspatràs. Es tracta d’una activitat
organitzada per l’àrea de Seguretat Ciutadana com a complement a la tasca d’educació
viària que du a terme la Policia local. Es van
fer dues sessions, conduïdes per un Clown,
que mitjançant la màgia, la música i les figures
de globus va tractar tant aspectes relatius a la
seguretat viària (utilització de casc, cinturó,
semàfors, com creuar un carrer...) com aspectes de comportament cívic (no llençar coses al
terra, reciclar materials, comportament amb
animals domèstics...).

Més de 400 escolars a l’Ateneu a l’espectacle de
màgia organitzat per l’Àrea de SeguretatCiutadana

El ple municipal de 27 de febrer va aprovar la
modificació de la relació dels llocs de treball de
l’Ajuntament per poder incorporar la plaça d’un
inspector en cap de la Policia local que lideri
la reforma del servei. Es tracta de la primera
mesura que s’implementa de les que ja es marcaven com a imprescindibles al Pla de qualitat
i millora de la Policia local redactat el 2009 per
encàrrec de l’aleshores equip de govern de CiU.
L’acord del ple va comptar amb els vots favorables del PSC, CiU i la CUP i l'abstenció d'ICV.
El nou inspector en cap, que s’incorporarà
aquest mes d’abril, treballarà a Sant Celoni en
comissió de serveis per un any, amb un segon
any prorrogable. La seva prioritat serà la reestructuració del cos i sobretot la relació amb la
ciutadania, amb l’aprofundiment de la Policia
de proximitat que està funcionant des de fa
uns mesos amb molt bons resultats.
Aquesta línia de treball encaixa amb un nou
model policial que tingui com a eixos principals la prevenció, la participació, i l’apropament del servei públic. En aquest sentit,
l’equip de govern aposta per un nou model que
pugui ser compartit per tots els grups munici-

pals i que parteixi d’aquestes línies de treball
generals:
• Concebre la Policia Local com un servei públic que treballa pel respecte dels drets i
llibertats de la ciutadania.
• Construir un servei de Policia Local que adopti estratègies d’autèntica consulta a la ciutadania i que emmotlli la seva feina diària a
la realitat social actual i a les demandes dels
celonins i celonines.
• Enfocar el servei públic de la Policia Local cap
a actituds preventives, evitant en tot el possible els mecanismes repressius tradicionals.
• Orientar el servei públic de la Policia Local
a la millora de la qualitat de vida a Sant
Celoni i a reduir el fenomen de percepció
subjectiva d’inseguretat.
• Tenir una visió àmplia del concepte de seguretat ciutadana, que vagi des de la lluita de
la delinqüència en el seu sentit més estricte
fins als problemes quotidians de convivència
ciutadana.
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dimarts

SANT JORDI

22 d’abril
III SETMANA LITERÀRIA
II Revetlla de Sant Jordi
a la Biblioteca l’Escorxador
JORNADA DE PORTES
OBERTES, fins a les 10 de la nit

2014

HORA DEL CONTE: Històries de
dracs amb Clara Ribatallada. Infants
de P4. Inscripcions a partir 9 d’abril
6 de la tarda

dijous

24 d’abril
LLEGIM POESIA AMB JOAN
VINYOLI amb els alumnes
de l’Escola d’Adults i
de l’Oficina de Català
7 de la tarda, a l’Espai Fòrum
de Sax Sala
CLUB DE LECTURA
Carretera & Manta. Hacia la última
ciudad de Colin Thubron
Cal inscripció prèvia
2/4 de 8 del vespre,
a la Biblioteca l’Escorxador

ENTREGA DE PREMIS
del concurs Històries mòbils
7 de la tarda

divendres

TEATRE Al vostre gust,
de William Shakespeare
amb la Cia Tastets de Shakespeare
9 del vespre

CLOENDA CURSET DE
SARDANES a les escoles amb la
cobla La Principal de Terrassa
10 del matí, a la plaça de la Vila

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
Evangelium de l’autor
Israel Gutiérrez
7 de la tarda, a la Unió Batllorienca

dimecres

23 d’abril
A SANT CELONI
VENDA DE LLIBRES I ROSES
tot el dia, a la plaça de la Vila
TALLERS DE SANT JORDI amb
alumnes de l’IES Baix Montseny
matí, a la plaça de la Biblioteca
SARDANES amb la cobla
La Principal de Terrassa
6 de la tarda, a la plaça de la Vila

25 d’abril

MOSTRA DE DANSA
amb l’Escola de Dansa Contrajazz
2/4 de 6 de la tarda,
a la plaça de la Vila
ACTE DE PRESENTACIÓ
AUDIOVISUAL PROJECTE ALIF
a càrrec d’Almadaa Horitzons
7 de la tarda, a la Rectoria Vella
PERFORMANCE CREATIVA
amb Josh Valcárcel i David Pérez
a 2/4 de 8 del vespre,
a la Biblioteca l’Escorxador
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ i
LLIURAMENTS DE PREMIS
XIX Concurs Sant Jordi de
Fotografia
8 del vespre, Can Ramis
organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

MINIATURES, petits esquetxos
i concerts amb les escoles
municipals de Música i Teatre
7 de la tarda, a Can Ramis

TEATRE, La increïble història de
Peter Pan a càrrec de Rebrot teatre
10 de la nit, al Teatre Municipal
Ateneu, Sala Gran

SIGNATURA DEL PACTE LOCAL
PEL DRET A DECIDIR
7 de la tarda, a la Sala Bernat
Martorell de Can Ramis

dissabte

Organitza: Òmnium Cultural Baix Montseny i
ANC de Sant Celoni

A LA BATLLÒRIA
TALLER INFANTIL amb Pim
Tam Pom. Inscripció prèvia Unió
Batllorienca
2/4 de 12 del migdia, al menjador
de l’Escola Montnegre
HORA DEL CONTE
La barraqueta de primavera:
Sant Jordi amb En Clau de clown
6 de la tarda, a la biblioteca de
l’Escola Montnegre
CONTES ERÒTICS PER A
ADULTS En tu casa o en la mía?
amb Alícia Molina
2/4 de 8 del vespre,
a la Unió Batllorienca

26 d’abril
PARADA DE LLIBRES DE
SEGONA MÀ amb la Batcolla
De 10 a 1 del migdia, al pati de
l’Escola Montnegre de la Batllòria
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
minerals cedits per la Família Pinós
11 del matí, a l’Escola Montnegre

PLANTADA DE GEGANTS
D’ESCOLES
5 de la tarda, a la plaça de la Vila
organitza: AMPA Cor de Maria

CERCAVILA de la 3a Trobada de
Colles Geganteres d’Escoles
2/4 de 6 de la tarda, sortida
de la plaça de la Vila
organitza: AMPA Cor de Maria

BALL FINAL DE GEGANTS,
BERENAR, ACTIVITATS,
ANIMACIÓ INFANTIL
2/4 de 7 de la tarda, al pati de
l’escola Cor de Maria
organitza: AMPA Cor de Maria

PASSEJADA GUIADA a
L’ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ
6 de la tarda,
a la plaça de l’Església
TAST DE LLLIBRES
Llibre de Michel Butor
il·lustrat per Martí Pey
7 de la tarda, a la Sala Bernat
Martorell de Can Ramis
TEATRE, La increïble història de
Peter Pan amb Rebrot teatre
8 del vespre, al Teatre Municipal
Ateneu, Sala Gran

diumenge

27 d’abril
VISITA A LES LLOBATERES
amb l’Observatori de la Tordera
Portar binocles i aigua.
11 del matí, a les Llobateres
PASSEJADA GUIADA.
Sant Celoni pels volts de 1714
6 de la tarda, plaça del Bestiar
TEATRE, La increïble història de
Peter Pan amb Rebrot teatre
6 de la tarda, al Teatre Municipal
Ateneu, Sala Gran
BALL A LA SALA
amb el Patronat de la Gent Gran
6 de la tarda, a la Unió Batllorienca

dimarts

29 d’abril
XERRADA ELS LLIBRES MÉS
VENUTS! Amb la Llibreria Alguer7
7 de la tarda, a la Biblioteca de la
Unió Batllorienca

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
Puig Antich, cas obert
amb Jordi Panyella
12 del migdia, a la Sala Bernat
Martorell de Can Ramis
organitza: Biblioteca l’Escorxador i Llibreria 4 Gats

EXHIBICIÓ DE BALL
grup de joves
a les 5 de la tarda,
a la Unió Batllorienca

www.santceloni.cat/santjordi
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Cultura
DISSABTES
ACTIUS

III Festival

Poesia
Sant Celoni

maig, juny i juliol

Dimecres

7 de maig
18 h / Biblioteca l’Escorxador
“Jugant amb Pissiganya”
Recital de poesia per a nens
de 6 a 6000 anys amb
Andreu Galan i Martina Escoda

Divendres

9 de maig
20 h / La Clau
Presentació del Festival i
recital dels poetes locals
Toni Bueno i David Jiménez Cot

Durant les tardes del dissabte de maig , juny i juliol el centre de la vila s’omplirà d’activitat per revitalitzar la vida al carrer i dinamitzar Sant Celoni a
nivell cultural, social i també a nivell econòmic.

Dissabte

La programació recull la Mostra d’Entitats, el 3r Festival de Poesia, l’Agromercat, la 2a Fira d’en Loni i també un seguit d’activitats promogudes per
diverses entitats del municipi
Dissabte 3 de maig
Mostra d’entitats
Dissabte 10 de maig
3r Festival de poesia
Dissabte 17 de maig
Agromercat
Dissabte 24 de maig
Mostra d’entitats
Dissabte 31 de maig
Arrelcat 2014, organitzat per la
Colla Bastonera Quico Sabaté
Dissabte 7 de juny
Fira d’en Loni
Dissabte 14 de juny
Fira d’entitats i activitats diverses,
organitzat per la CUP

10 de maig
18 h / Escalinata de Can Ramis
Recitals de Noel Tatú, Maria
Cabrera, Pau Vadell, Estel Solé i
Míriam Cano, Carles Hac Mor.

Dissabte 21 de juny
Recreació de 1714” organitzat per
Òmnium Cultural del Baix Montseny en motiu del Tricentenari i,
seguidament concert de la
Coral Briançó

Enric Casasses i Núria Martínez
Vernís diuen a Jaume Sisterna,
Jesús Lizano i Àngel Carmona.

Dissabte 28 de juny
Mostra d’Entitats

20 h / Sala Bernat Martorell
Ronda ràpida final i cloenda amb
tots els poetes participants.

Dissabte 5 de juliol
Rebrot 2014 i festa dels solstici
de Bocs i Cabres
Dissabte 12 de juliol
Fira de Música Sound Celoni
Dissabte 19 de juliol
Actes diversos en motiu del 20è
aniversari de Trup de Nassos

Prou!!! s’endú
el Sant Celoni Sona!
Concurs 2014
El grup Prou!!!, amb un estil molt definit, guitarres gruixudes, baixos distorsionats i una
bateria que camina, van convèncer el jurat
del Sant Celoni Sona a la gala final del concurs que va tenir lloc dissabte 22 de febrer
a la Sala Petita de l’Ateneu. Amb un directe
contundent, un bon so i bona posada en escena, combinat amb la contundència i densitat
del repertori i la mobilitat i simpatia del frontman, Prou!!! va aconseguir el passaport per
anar a un estudi de gravació a enregistrar 5
temes. Els altres finalistes de la nit: Something
about May, Adrià Draper i Fifteen days.

Organitza: Ajuntament de Sant Celoni
Coordinació addicional: Pau Gener Galin
Col·labora: La Clau / Els 4 gats / Biblioteca l’Escorxador / Punt7 ràdio

Intercanvi de les
escoles de música
de Sant Celoni i
l’Orfeó Lleidetà

Alumnes i famílies
de l’Escola de
Música, junts a un
concert al Liceu

Un grup d’alumnes de l’Escola de música
de l’Orfeó Lleidetà van passar un cap de
setmana de març a Sant Celoni en motiu
d’un intercanvi entre les dues escoles de
música. Els nois i noies lleidatants van ser
acollits a les llars dels alumnes de l’escola
de Sant Celoni. Després d’una visita a la
nostra població (preparada per un grup
entusiasta de pares i mares que van organitzar una gincana per tots els racons de
la vila) i un àpat de benvinguda, els alumnes d’ambdues escoles van fer els assajos
pertinents per preparar el concert que van
oferir el diumenge al matí a tots els familiars, tant els baixmontsenyencs com molts
pares i mares que van venir de Lleida.

Unes 170 persones, entre alumnes i
famílies de l’Escola de Música de Sant
Celoni van anar al Liceu per veure La
petita Flauta màgica el 9 de febrer. La
sortida s’emmarcava en l’estudi que els
alumnes de 4 a 7 anys van fer al voltant
d’aquesta òpera de Mozart. Durant un
mes, van estar descobrint i coneixent
els secrets de la música i la història
de La Flauta Màgica. El treball fet a
l’aula es va veure complementat amb
la visita al Liceu per assistir a aquesta
versió adaptada per als més petits. El
treball va culminar un parell de setmanes després quan un dels personatges
de l’espectacle, en Monostatos (interpretat per l’actor Marc Pujol) va visitar
l’escola i així tots els nois i noies van
poder tenir-hi un canvi d’impressions i
transmetre-li les seves curiositats.
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Cultura
Visca el Carnaval i les Gitanes!

La comparsa Tribu es va endur el premi a la comparsa més original de la rua de Sant Celoni, amb
60 components guarnits amb vistoses disfresses.
Enguany la rua va sortir de la plaça de la Creu.

Mary Poppins va guanyar el premi a la comparsa
més elaborada; a més, va ser la més nombrosa,
amb ni més ni menys que 139 membres. La rua va
aplegar un total de 12 comparses i més de 800 participants.

Els 115 components de Els Cup Cakes és van emportar el premi a la comparsa més animada. A la
rua no hi va faltar la carrossa del rei Carnestoltes
amb els personatges de Bocs i Cabres.

Una nombrosa i animada comparsa a la rua de la
Batllòria va recrear el món d’Alícia al País de les Meravelles amb unes disfresses molt elaborades. Després de la rua, van fer una desfilada, sopar i ball.

El jovent va poder reunir-se al ball de disfresses a
l’Ateneu amb DJ el dissabte dia 1 al vespre. Es van
vendre més de 500 entrades.

El diumenge dia 2 a la tarda es va celebrar el ball
de disfresses infantil a l’Ateneu, amb un espectacle
d’animació musical en directe que va fer ballar i
gaudir a petits i grans.

L’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è de primària de l’escola
Montnegre van aprendre a ballar gitanes dins el
currículum d’educació física i, el dijous 27 de febrer
a la tarda, van fer la ballada oberta a tots els pares i
mares de l’escola.

146 balladors de la Colla del Filferro i 197 de la Colla
del Ferro, 28 músics, diablots, cavallers, presentadors... van fer gaudir la plaça amb el tradicional Ball
de Gitanes. A la imatge, la Jota a càrrec de la Colla
del Ferro.

Els vailets de la Colla del Filferro ballant la Polca de
Sant Celoni davant una plaça que es va tornar a omplir de gom a gom. La ballada va començar amb el
Ball d’Homenatge que el desaparegut Joan Serra va
idear juntament amb en Jaume Arnella.

Més de 3.500 infants i joves participen a les
activitats escolars promogudes per l’Ajuntament
Durant aquest curs, més de 3.500 infants i joves
de 0 a 18 anys participen a les activitats educatives per a les escoles que organitza l’Ajuntament
dins l’horari escolar que abarquen prop de 90
propostes diferents adaptades segons les edats,
des de cursos de natació, a tallers d’estalvi
energètic, visita a l’església barroca, audicions,
xerrada d’orientació acadèmica i un llarg etcètera. Aquestes activitats estan emmarcades en
el Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni ja que,
només, des del treball conjunt i complementari
entre l’escola i el seu entorn, l’educació esdevé
un veritable agent de transformació social i cultural. Darrera les diferents propostes hi ha uns
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objectius clars: educar en valors que potenciïn
l’autoestima, el coneixement de l’entorn més
proper de cara a desenvolupar el sentit de pertinença i millorar el currículum de l’alumnat.

Subvencions per a
entitats. Inici del
periode de sol·licitud
Les entitats i associacions del municipi ja poden
sol·licitar subvencions a l’Ajuntament: de primers
d’abril 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
www.santceloni.cat/entitats. Si necessiten
suport específic, poden adreçar-se als tècnics
municipals dels diferents àmbits d’actuació.

Educació
L’Ajuntament obre la convocatòria
d’ajuts per al curs 2014 - 2015
Els ajuts socials que promou l’Ajuntament de Sant Celoni tenen com a objectiu general garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes,
posant especial atenció en el manteniment de la seva autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals. Els ajuts
de concurrència són aquells que van dirigits a les famílies amb situació socioeconòmica desfavorida, amb rendes inferiors a l’Índex de Renda de
Suficiència de Catalunya.

Tipus d’ajut

Període ordinari de sol·licitud de l’ajut

Lloc on es pot sol·licitar l’ajut

Ajuts per al material escolar i llibres, material
curricular i continguts digitals de P3 a 4t d’ESO

Del 5 al 20 de maig

Oficina d’Atenció Ciutadana

Ajuts per a les activitats d’estiu

Del 5 al 20 de maig

Oficina d’Atenció Ciutadana

Ajuts per a les activitats de l’escola
municipal de música i teatre

Alumnat actual: Del 31 de març a l’11 d’abril
Alumnat nou: Del 20 al 31 de maig

Centre Municipal d’Expressió

Ajuts per a les activitats de l’escola d’adults

1r Cicle d’educació infantil

Alumnat actual: Del 4 al 13 de juny
Alumnat preinscrit amb plaça: Del 7 al 19 de juliol
Alumnat preinscrit sense plaça: Del 23 al 25 de juliol
Alumnat no preinscrit
Idiomes: 18 i 19 de setembre
Resta d’ensenyaments: Del 2 al 5 de setembre
Del 16 al 20 de juny

Sax Sala, Centre de formació i
ocupació del Baix Montseny

Oficina d’Atenció Ciutadana

Per a més informació:
Àrea de Cultura i d’Educació • Rectoria Vella. Passeig de la Rectoria Vella, s/n • Telèfon: 93 864 12 13 • educació@santceloni.cat • www.santceloni.cat

Calendari de preinscripció i matrícula 2014-2015
General
MATRICULACIÓ

ON S’HA DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD

1r cicle d’Educació infantil Del 5 al 16 de maig

De 10 al 13 de juny

El Blauet
La Caseta del Bosc
Escola Pascual

2n cicle d’Educació
infantil, primària i ESO

De l’11 al 21 de març

Del 10 al 13 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 23 de maig

De l’1 al 9 de juliol

A l’Institut Baix Montseny, o on es vulgui
cursar els estudis

Cicles formatius de grau
superior

Del 27 de maig
al 6 de juny

De l’1 al 9 de juliol

A l’Institut Baix Montseny, o on es vulgui
cursar els estudis

L’Ateneu – Centre
Municipal d’Expressió

Alumnat nou:
del 20 al 31 de maig

Alumnat actual:
del 31 de març
a l’11 d’abril
Alumnat nou:
del 20 al 31 de maig

A l’Ateneu - CME

Cursos de Català

Segona quinzena
de setembre

Segona quinzena de
setembre

Sax Sala – Centre de
Formació i Ocupació
del Baix Montseny

PREINSCRIPCIÓ

Oficina Municipal
d’Escolarització
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 a la Rectoria Vella.
Tel. 93 864 12 13
educacio@santceloni.cat

Ensenyaments Escola d’Adults
IDIOMES
Matricula alumnat propi

Del 19 al 22 de maig

Sol·licitud entrevistes orientació alumnat nou

Del 12 de maig al 2 de juny

Preinscripció alumnat nou

Del 26 de maig al 2 de juny

Matriculació dels preinscrits amb plaça

Del 7 al 18 de juliol

RESTA D’ENSENYAMENTS
Matricula alumnat propi

Del 4 al 12 de juny

Sol·licitud entrevistes orientació alumnat nou

Del 9 al 26 de juny

Preinscripció alumnat nou

Del 17 al 26 de juny

Matriculació dels preinscrits amb plaça

Del 7 al 18 de juliol

Sax Sala, Centre de
formació i ocupació del
Baix Montseny
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9
a 14 h i de 16 a 20 h
C/ Montserrat, 28
Tel. 93 867 41 75
saxsala@santceloni.cat
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CLIP
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
I LA COMUNICACIÓ

TALLER OBERT DE DIBUIX I PINTURA
Descobrir el llenguatge visual i plàstic propi
a través de diferents tècniques pictòriques.

AUTOCAD II
Curs adreçat a delineants, tècnics de la
construcció, jardineria, enginyeria, etc.
Continuació del primer curs que es va fer a
l’últim trimestre del 2013 (Autocad inicial).
Utilització de noves comandes i aprofundiment del programa.
Horari: divendres de 19 a 21 h (7 sessions).
Data inici: 8 de maig de 2014
Preu: 65 euros
Cal tenir uns coneixement previs d’Autocad.
Es parteix d’un nivell inicial.
A càrrec de: Glòria Domènech, arquitecta
tècnica.

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.

COMUNICACIÓ PER INTERNET
Curs que té com objectiu ensenyar a fer
servir comunicacions per Internet. Un cop
assolits els coneixements del curs, els assistents seran capaços de conèixer diferents
eines disponibles per comunicar-se a distància: el correu electrònic, les xarxes socials,
el xat i la videoconferència. Es proposen les
següents eines: GMail per correu electrònic
i xat, Skype per videoconferència, Facebook
per xarxes socials
Horari: dilluns de 19 a 21h (4 sessions).
Data inici: 28 d’abril de 2014
Preu: 56 euros
Es requeriex conèixer el sistema operatiu del
nostre ordinador (clicar amb el ratolí, copiar,
enganxar, obrir, moure, arrossegar, etc.)
A càrrec de: Jaume Turón.

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
CROMÀTICA. Cantem Broadway
Cromàtica, cor de dones, explora un nou
estil musical preparant dues Suites de
Broadway basades en els musicals d’èxit Les
Misérables i West Side Story.
Requisits: cal tenir coneixements de
llenguatge musical i tenir experiència en el
cant coral. Es fa una prova d’accés.
Data d’inici: 28 d’abril
Horari: dilluns de 20.45 a 22.15 h
Preu: 65,50 euros (10 sessions més els
concerts)
A càrrec de: Núria Molins
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
COMPRENDRE I GAUDIR DEL CINEMA
El taller pretén una aproximació general als mecanismes propis del cinema
(il·lusionisme, imatges en moviment i
muntatge) mitjançant escenes que ens
permetin copsar la seva essència i la seva
màgia inigualable.
Data d’inici: 5 de maig
Horari: dilluns o divendres (a concretar) de
19 a 21.30 h
Preu: 40 euros (4 sessions de 2,5 h)
A càrrec de: Javier Urrutia
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
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Abril - Juny
2014

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
Data d’inici: 28 d’abril
Preu: 82 euros. (11 sessions de 2 hores)
El preu no inclou els materials.
A càrrec de Glòria Auleda, llicenciada en
Belles Arts.
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
TÈCNIQUES EXPERIMENTALS
PLÀSTIQUES
Taller d’il·lustració on s’aprendrà a fer
ús de tècniques mixtes i experimentals:
transferència d’imatges, frottage, collage,
reserves, textures, transparències, segells,
lleixiu, etc.
Requisit: no tenir por d’experimentar per
crear. Abstenir-se persones que tinguin por
a tacar-se les mans.
Data d’inici: 26 d’abril
Horari: dissabte de 16.30 a 19h
Preu: 58 euros (5 sessions de 2,5 hores)
A càrrec de: Gemma Navidad, dissenyadora i il·lustradora
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
CINEMA. FEM UN CURT?
És el mateix actuar dalt d’un escenari que
davant d’una càmera? No! Aquest curs
pretén donar a conèixer de manera pràctica
el llenguatge cinematogràfic i el treball de
l’actor . Com treballarem un monòleg o
una escena entre dos o tres personatges?
Com treballarem la veritat del personatge
a traves del gest, la mirada, la veu, la
intensitat..?
Data d’inici: 10 de maig
Horari: dissabte d’11 a 13.30 h
Preu: 45 euros (4 sessions de 2,5 hores)
A càrrec de: Pep Mogas
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
GRALLA
Adreçat a persones que ja toquen la gralla
però que tenen ganes d’ampliar el seu repertori amb les peces més sonades del món
geganter però també amb peces noves.
Introducció a les cançons a dues veus.
Data d’inici: 7 de maig
Horari: dimecres de 20 a 21 h
Preu: 37 euros (6 sessions d’1 hora)
A càrrec de: Mercè Tarragó
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

Oferta de
formació
permanent
de Sant Celoni
i la Batllòria

ALTRES ACTIVITATS
MANIPULADOR D’ALIMENTS
Curs adreçat a manipuladors d’aliments
en el sector de l’hosteleria, comerç i
alimentació (marc legal, higiene alimentària, manipulació dels aliments, malalties
d’origen alimentari, etc).
Horari: divendres 9 i 16 de maig,
de 18 a 21 h (2 sessions).
Preu: 22 euros. El preu inclou els materials.
A càrrec de: Antoni Solà (Qualitat i
Seguretat alimentària)
Per a majors de 16 anys.
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny.
CURS D’INICIACIÓ
A LA MARXA NÒRDICA
La marxa nòrdica és un nou concepte de
moviment, tan senzill com incorporar uns
bastons a l’activitat de caminar, que millorarà substancialment el vostre estat físic.
Activitat apta per a tothom.
Curs impartit per instructors titulats.
Horari: 3 i 4 de maig
Preu: 12 euros (Inclou assegurança i el
material necessari per l’activitat)
Organitza: Àmbit d’Esports
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-pràctiques i una sortida de camp)
Data d’inici: 28 d’abril.			
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
FARMACIOLA NATURAL
Introducció en el coneixement del món
de l’etnobotànica i les plantes medicinals.
Aprendre i identificar les principals plantes
medicinals, les seves propietats, i descubrirne els remedis tradicionalment més usats.
Horari: divendres 23, 30 (de 19 a 21h) i 31
de maig (de 10 a 14h) sortida guiada.
Preu: 33 euros (dos sessions teórico pràctiques i una sortida guiada d’identificació i
observació)
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
JARDINERIA
Curs teòric-pràctic per conèixer plantes ornamentals més usuals en la jardinería i amb
alguna de les tècniques més bàsiques..com
la sebra, fer esqueixos, plantar i trasplantar,
la divisió de, mata…
Data d’inici: 22 d’abril.
Horari: dimarts de 19 a 21 h
Preu: 92 euros (nou sessions teòrico
pràctiques i una visita a un garden).
El preu inclou els materials.
A càrrec de Mireia Teixidó (Tècnica
Especialista en Jardineria i Horticultura)
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.
Horari: de dilluns a divendres de 17.30 a
21.30 h (del 22 d’abril al 10 de juny).
31 de maig: sortida de natura, de 10 a 17 h.
Durada: 31 sessions de 3 h i una sortida de
7 h. (100 hores presencials i 50 a distancia)
Tutoria memòria: 18 i 19 de juny.
De 18 a 21 h.
Preu: 208 euros
El preu inclou els materials.
Per a majors de 18 anys.
A càrrec de «Traç formació».
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny.
RELAXACIÓ PROFUNDA
Curs amb tècniques i mètodes que
permeten vivenciar la relaxació profunda al
teu cos i la serenitat a la teva ment a través
de la meditació, la respiració i el cant de
sons (mantras).
També es treballarà Reiki, Tècnica metamòrfica i balanç polar.
Data d’inici: 29 d’abril
Horari: dimarts de 19 a 20.30h i/o dimecres de 9 a 10.30 h
Preu: 60 euros (12 sessions d’1,5 hores)
A càrrec de: Associació d’amics del ioga
del Montseny
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
ANGLÈS CONVERSA
taller de conversa en anglès
Durada de l’activitat:
del 23 d’abril al 2 de juliol (10 sessions)
Horari: els dimecres de 19 a 20 h
Preu: 26 euros
Lloc: Unió Batllorienca
Organitza: La Unió Batllorienca – La
Batllòria
IOGA
Durada de l’activitat:
del 9 de maig al 27 de juny (8 sessions)
Horari: els dijous de 9.30 a 10.30 h
Preu: 26 euros
A càrrec de: Esteve
Lloc: Unió Batllorienca
Organitza: La Unió Batllorienca – La
Batllòria

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

Promoció econòmica
Activitats al servei
de l’emprenedoria
i l’empresa
El Centre de Formació i Ocupació del Baix
Montseny, Sax Sala, ha definit el programa
d’accions d’informació, formació i dinamització, adreçat a les empreses del territori per
aquest any 2014 amb la col·laboració d’entitats i associacions com la Cambra de Comerç
de Barcelona, l’Associació d’Emprenedors del
Baix Montseny, la Diputació de Barcelona i el
Servei d’Ocupació de Catalunya. Els continguts
volen respondre a la diversitat de necessitats de
les activitats econòmiques de cara a millorar la
competitivitat, innovant, trobant fórmules de
finançament o comercialització. De totes les
activitats se’n farà difusió a mesura que s’acostin les dates de celebració.

i

Informació:
Sax sala, 93 867 41 75
creacioempreses@santceloni.cat
www.santceloni.cat

Cursos, jornades, sessions informatives

Data

Co-crea amb el teu client i fidelitza’l

31/03/2014 (4 h)

Sessió informativa Participació empreses FP dual

10/04/2014

Innovar: totes les pimes poden innovar

Abril (4 h)

Alternatives financeres

22 d’abril (2 h)

Emprendre en Femení

Maig (6 h. 2 sessions)

Vull vendre per Internet,però per on començo?
Pautes per començar en el món de l’e-commerce

Juny (8 h. 2 sessions)

Simbiosi industrial: el camí per aconseguir la màxima
eficiència en l’ús dels recursos

Juny (4 h)

Neuro-màrqueting.
La clau de l’èxit en temps de crisi

Juliol (20 h. 4 sessions)

Fiscalitat bàsica per autònoms

Octubre (4 h)

Taller d’iniciativa emprenedora

Octubre (70 h)

Networking d’emprenedors i empreses baix montseny

Novembre

Com dissenyar un pla de màrqueting digital a la carta

Novembre (4 h)

Sessió informativa
per a les empreses
sobre la Formació
Professional Dual

El Polígon Molí de les
Planes i l’Ajuntament
acorden les actuacions
prioritàries per al 2014

Sax Sala obté la
certificació ISO 9001
de qualitat en Formació ocupacional

La Cambra de Comerç de Barcelona, el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament de Sant Celoni, organitzen
la sessió informativa Què guanyen les empreses
participant en la Formació Professional Dual?
dijous 10 d’abril a les 17 h a la Sala Bernat
Martorell. L’objectiu de la jornada és donar a
conèixer el model de la FP Dual a les empreses del territori, quina millora els suposa i la
forma com hi poden participar. Actualment a
Catalunya un nombre significatiu d’empreses
ja participen en aquest nou model de formació professional dual, fent possible que els
alumnes puguin compatibilitzar la formació
als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

La junta directiva de l’Associació d’Empreses
del Polígon d’Activitat Econòmica Molí de
les Planes es va reunir el passat 6 de març
amb l’Ajuntament per establir conjuntament
els objectius i les actuacions prioritàries per
aquest any 2014. L’atenció es va centrar en la
millora de la seguretat i la mobilitat tant pel
que fa els accessos des de la C35 amb vehicles o a peu, com a l’interior del polígon; la
millora de la seguretat ciutadana; la millora
de la neteja i l’enllumenat o els avenços en
matèria de senyalització.

La Formació ocupacional del Sax sala ha assolit -per primera vegada en un servei de l’Ajuntament de Sant Celoni-, la certificació ISO
9001 de qualitat. Aquest fet implica el reconeixement independent d’uns nivells de qualitat constatables però, sobretot, el compromís
de vetllar per a la millora continuada. Es fa
així un pas més en la voluntat d’oferir millors
prestacions a la ciutadania, especialment en
matèries sensibles com ara la formació.

L’assistència és oberta a totes les empreses.
Per a més informació: 93 867 41 75 o
empresa@santceloni.cat

L’Associació, que actualment compta amb
25 associats, participarà activament en les
diverses comissions de treball específiques
que s’han constituït en estreta col·laboració
públic- privada.

Tens una idea de negoci?
Vine a la sessió informativa!

El Servei de Creació d’Empreses de Sax Sala, ofereix quinzenalment les sessions en grup Aprendre a Emprendre, amb l’objectiu
d’assessorar als emprenedors i emprenedores que volen obrir un negoci. T’informarem i orientarem en la teva idea: passos previs
que cal planificar i com obtenir les dades per tal d’elaborar el pla de viabilitat, com capitalitzar l’atur, les formes jurídiques més
adequades d’acord al tipus d’activitat així com la seva tributació, el pla d’inversions i de finançament, requisits per tal d’accedir a
ajuts i subvencions, productes bancaris per a emprenedors.
Incripcions: 93 867 41 75
creacioempreses@santceloni.cat
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Promoció econòmica
L’Ajuntament contracta persones a
l’atur per millorar el manteniment
de l’espai públic
L’Ajuntament de Sant Celoni contractarà 12
persones en situació d’atur per a desenvolupar
tasques de manteniment i millora de l’espai
públic, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Els contractes seran temporals amb una
durada d’entre 3 i 6 mesos, amb dedicació
completa.
Les persones interessades han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
i al Servei Municipal d’Ocupació ubicat al Sax
Sala. La selecció de personal se centrarà en els
següents perfils professionals: oficials i peons
de lampisteria, jardineria i paleteria, i tècnics
auxiliars d’informació cívica. A l’hora d’escollir els candidats es valorarà la qualificació i

capacitació així com les seves circumstàncies
socials i econòmiques.
El pla preveu que es duguin a terme diverses
tasques de millora de l’espai i d’equipaments
municipals, així com accions de sensibilització cívica envers l’espai públic, el tractament
de residus, entre d’altres. El procés de selecció
tindrà lloc durant la segona quinzena d’abril.
Aquesta acció se suma als 9 contractes de
treball, actius des de gener, que han permès
contractar i formar diverses persones en situació d’atur, que estan desenvolupant tasques
d’aprofundiment en la neteja viària de tot el
municipi.

Distintiu de qualitat SICTED
per l’Oficina de Turisme
Dilluns 24 de març, l’alcalde Joan Castaño
va recollir el distintiu de qualitat del Sistema
Integral de Qualitat Turística en Destinacions
(SICTED) per l’Oficina de Turisme de Sant Celoni de mans del diputat delegat de turisme
de la Diputació de Barcelona, Ramon Riera, i

del president del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, José Orive. Al Vallès Oriental, 43
establiments han aconseguit aquest distintiu
de qualitat. A Sant Celoni, l’empresa Daema
Aventura i l’Oficina de Turisme han estat les
primeres en aconseguir-lo.

CCOO torna a oferir els seus serveis
al Baix Montseny
El sindicat Comissions Obreres torna a disposar
d’un espai propi a Sant Celoni des d’on oferir els
seus serveis a tota la població del Baix Montseny. El passat 28 de febrer es va formalitzar
el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
i el sindicat mitjançant el qual se’ls cedeix un
espai al Sax Sala. CCOO compartirà l’espai
amb d’altres sindicats per assessorar i informar sobre drets, conflictes laborals i regulació
del mercat de treball a tots aquells treballadors
i treballadores de la comarca que ho desitgin.
La voluntat de Comissions Obreres és obrir
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setmanalment amb un horari que donaran a
conèixer en breu.

El Punt de servei de
la Cambra al Sax Sala,
ara els dijous
El Punt de Servei empresarial de la Cambra al
Baix Montseny ubicat al Sax Sala, ha canviat
de dia d’atenció al públic, de dilluns a dijous
mantenint el mateix horari, de 9 a 14 hores.
El Punt ofereix assessorament i suport per les
empreses de Sant Celoni i el Baix Montseny
de cara a la iniciació a l’exportació, anàlisi i
obertura de nous mercats, accés a oportunitats de negoci i estratègia internacional. El
mes de maig es compliran 2 anys de funcionament.

Punt d’atenció
Reempresa al Sax Sala
El Punt d’atenció de Reempresa de Sax Sala
Centre de Formació i Ocupació del Baix
Montseny assessora a empresaris i empresàries que volen cedir el seu negoci a emprenedors i emprenedores que volen donar-hi
continuïtat, sense partir de zero, facilitant
d’aquesta manera el relleu a l’empresa ja
existent per rellançar-la, consolidar-la i fer-la
créixer, evitant-ne així el tancament.
Informació: 93 867 41 75 o
creacioempreses@santceloni.cat

Comunitat
Actes reivindicatius en el Dia
Internacional de les dones
La Plataforma d’Iniciatives per a l’Equitat entre gèneres va
organitzar els actes
commemoratius del
8 de març, Dia internacional de les dones,
amb un caire marcadament de denúncia
de la reforma de la
Llei de l’avortament que promou el govern central. La plaça de la Vila va
acollir accions teatralitzades, una timbalada i la possibilitat d’expressar
el rebuig a l’esmentada reforma. També es va llegir un manifest que recollia la moció conjunta dels grups municipals aprovada per unanimitat
al ple de 30 de gener. Segons el text de la moció “aquesta reforma en
cap cas respon a una millora de la llei de 2010, sinó que només satisfà els postulats ideològics i morals del Partit Popular i dels sectors
més conservadors, reforçant el paper de les dones com a reproductores i mares cuidadores i, per això, ens oposem frontalment a la
seva aplicació”. El text afegeix “aquesta reforma pot obligar de nou
a, o bé avortar en d’altres països, o bé practicar avortaments de risc
i insegurs per a la salut, especialment en el cas de les dones que no
tinguin recursos”. Es tracta d’un “atemptat contra la democràcia atès
que restringeix els drets i les llibertats de les dones”.

Activat el Registre sanitari municipal d‘activitats alimentàries
Les empreses minoristes d’alimentació i restauració que comercialitzin
en l’àmbit local i tinguin com a activitat principal la venda al detall, cal
que s’inscriguin en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries. S’hi han d’inscriure obligatòriament les empreses, amb seu dins de
Sant Celoni i la Batllòria, incloses en la tipologia següent:
a. Minoristes de restauració col·lectiva comercial, bar, restaurant,
bar-restaurant, fonda, fires, establiments de menjar preparat, etc.
- Si no serveix menús a altres establiments fora de Catalunya
- Si serveix menús a altres establiments del municipi
- Si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres
establiments de fora del municipi
b. Minoristes (excepte carns fresques i derivats):
- Si no distribueixen a altres establiments de fora de Catalunya
- Si distribueixen a altres establiments del municipi
- Si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres
establiments de fora del municipi

El Tritó rep una creixent
demanda escolar de tallers
sobre addició a les pantalles
El taller preventiu sobre les sòcio-addiccions, i més concretament sobre l’ús de les pantalles, que ofereix el Tritó del
Baix Montseny ha despertat d’interès de molts centres
educatius del municipi. Durant aquest curs s’han previst
38 tallers sobre pantalles, fet que representa un augment
important respecte els últims 4 anys, arran que la preocupació sobre l’ús excessiu ha anat també en augment
per part de famílies i professorat. Els tallers van destinats
a joves de 6è de primària, 1r, 2n i 3r d’ESO, i es debaten els
aspectes positius i negatius de la relació que s’estableix amb les pantalles (mòbils, xarxes socials, videojocs, TV, video-consoles, etc). Són
tallers vivencials on cada jove, voluntàriament, explica la seva experiència amb les pantalles i es reflexiona en grup sobre com fer-ne un ús
adequat i saludable. També s’informa d’aspectes sobre legalitat vigent
pel que fa a les xarxes socials i a altres que es poden viure a les escoles
com el cyber-bulling.

La Coordinadora d’Entitats
Solidàries mostra el seu
rebuig als fets de Ceuta
Arran dels lamentables fets ocorreguts recentment a les platges de
Ceuta, la Coordinadora d’Entitats Solidàries va voler expressar el seu
rebuig amb la lectura d’aquest manifest al ple municipal de 27 de
febrer per part d’un membre de l’entitat Oudiodial.
“Podran aixecar tanques malèvoles, podran construir murs de formigó,
podran posar davant nostre mercenaris amb fusells i escuts però mai aconseguiran que renunciem a somniar, a tenir aspiracions, a tenir un sostre,
a tenir un plat a taula cada dia, a tenir formació…. de viure com persones.
Venim d’unes terres llunyanes i properes al mateix temps, terres que contínuament ha estat espoliades, explotades, violades..., empobrides en gran
part per un continent que gaudeix d’un benestar, en gran part, fruit d’aquest
robatori a altres comunitats. La vella Europa cada dia ens tanca les portes,
ens aboca a la mort, ens nega un apropament. Espanya, un país a on molts
i moltes han hagut de fugir de la misèria del camp, ens maltracta de la
manera més cruel i despietada. Els fets que darrerament han ocorregut a
les platges de Ceuta ens degrada com a persones, la condició d’emigrant que
cadascú de nosaltres portem amb nosaltres ens obliga a denunciar la política mortífera del govern del PP, no podem acceptar de cap manera aquestes
pràctiques repressores contra els més dèbils i desprotegits. Si callem ens
fem còmplices de la barbàrie. Perquè cap persona és il·legal, perquè cap
persona és indocumentada, perquè cap persona és estrangera en aquesta
terra. Ens solidaritzem amb els germans africans, amb aquells que han
mort ofegats a pocs metres del seu somni, amb aquells que pateixen fred,
fam i por a l’altre costat dels murs i els filferros de la vergonya.”

- Si distribueixen a establiments de la mateixa titularitat a Catalunya
c. Minoristes de carns fresques i derivats:
- Si no distribueixen a cap establiment
- Si distribueixen a altres establiments de la mateixa titularitat
a Catalunya (sucursals)
- Si distribueixen a establiments de menjars preparats, bars,
restaurants del municipi
- Si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments de fora del municipi
En les properes setmanes, per ordre de risc sanitari i en funció del
sector alimentari de l’activitat, els establiments rebran la documentació
necessària per poder fer la sol·licitud de número de registre.
El servei de Salut comunitària i consum de l’Ajuntament ofereix assessorament per
aclarir dubtes al respecte. Es pot sol·licitar cita prèvia trucant al 93 864 12 12 o bé
per correu electrònic a: salut.comunitaria@santceloni.cat

Represa de les sessions de
preparació del part al Blauet
El Centre per a la Petita infància
i família, el Blauet, torna a acollir
les sessions de preparació al part,
que amb tan bona acollida va dur
a terme la llevadora Maria Barlet.
L’acord entre el CAP de Sant Celoni i l’Ajuntament ha possibilitat la
represa que a partir d’ara tindrà
lloc els dijous a la tarda.
Per a més informació cal trucar
al telèfon del CAP 93 867 41 51
en horari de matins.
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Territori
Finalitzada la campanya de poda
de l’arbrat viari d’aquest hivern
Durant la campanya de poda d’aquest hivern, s’ha continuat la línia
iniciada anys enrere per trobar un equilibri entre el creixement dels
arbres i la convivència amb el veïnat. Una de les zones on s’ha actuat
més intensament ha estat a la Batllòria, concretament al Safareig, a la
Carretera Vella i al camp de futbol. La poda dels plàtans de la carretera
Vella de la Batllòria s’ha previst executar en tres fases, de manera que
l’any vinent s’haurà completat la poda de tots els arbres.

Important reforç a la neteja viària
El reforç en la neteja viària a través de la contractació de nou persones
durant 5/6 mesos amb plans d’ocupació ha permès augmentar la neteja de zones amb baixa freqüència del servei, com Can Sans, Royal
Parc o el polígon Molí de les Planes. Així mateix, també s’ha treballat
en l’eliminació d’herbes en voreres i escocells. Tot plegat ha permès a
l’empresa CLD, adjudicatària del servei de neteja viària, realitzar una
rentada extraordinària dels contenidors de totes les àrees d’aportació
amb aparells d’hidropressió.

Aquest any també s’ha fet una poda i aclarida al Suro del carrer Eduard
Domènech, un arbre considerat singular per les seves dimensions, port
i particularitats. Els darrers anys aquest arbre ha patit greus afectacions
de pugó i negreta, molt molestes pel veïnat. Aquesta aclarida, i la vigilància i tractament fitosanitari immediat en cas d’aparició de la plaga,
ha estat la solució tècnica proposada pel Servei de Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya per fer compatible la preservació de l’arbre
amb els veïns.

Neteja a Can Sans

Conveni supramunicipal per seguir endavant amb la tasca de
l’Observatori la Tordera
Poda de plàtans a la Batllòria

Suro del carrer Eduard Domènech

Presentació del Museu del Bosc a
la Fira de la Biomassa de Vic
En el marc de les jornades tècniques de la 3a Fira de Biomassa de Catalunya (Vic, 20-22 de febrer de 2014) es va presentar la ponència Projecte
de creació del Museu del Bosc de Catalunya, a càrrec de Montse Guitart
Mas. Es van explicar els objectius i justificació del projecte, el plantejament conceptual del museu i la proposta sobre la qual s’està elaborant
el projecte arquitectònic.

Presentació del projecte Museu del Bosc a la Fira de la Biomassa de Vic
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Els ajuntaments d’Arbúcies, Hostalric i Sant Celoni i la Universitat Autònoma de Barcelona han signat un conveni de col·laboració per al seguiment de l’estat socioecològic del curs mitjà de la Tordera i de la riera
d’Arbúcies per a l’any 2014. D’aquesta manera, es podran continuar
els estudis de L’Observatori de la Tordera que permeten determinar la
qualitat ecològica del riu i dels espais fluvials i conèixer les tendències
del seu estat general.
L’Observatori de la Tordera és un projecte pioner en el seguiment de
l’estat ecològic dels ecosistemes aquàtics dirigit pel Dr. Martí Boada i
recolzat des dels seus inicis, el 1996, per l’Ajuntament de Sant Celoni.
Les línies de seguiment que es duen a terme són hidrologia, algues diatomees, macroinvertebrats, peixos, vegetació de ribera, amfibis, ocells
i ratpenats.

La Tordera a l’alçada de la desembocadura de la riera de Fuirosos

Continua l’estalvi d’energia als equipaments
municipals i a l’enllumenat públic
Cal destacar l’important paper que en aquests estalvis ha tingut el treball
realitzat, a més de la gestió de l’enllumenat públic, als equipaments esportius amb una gran implicació de les persones usuàries. L’any 2011 el
conjunt dels equipaments esportius van consumir 952.675 kWh mentre
l’any 2013 el consum va ser de 538.202 kWh, uns 414.473 kWh menys,
unes 135 tones menys de CO2.

Fa dos anys l’Ajuntament va començar a impulsar un Pla d’Estalvi Energètic per reduir el consum i la despesa com una de les estratègies per a
assolir els objectius de reducció d’emissions de gasos efecte hivernacle
del Pacte d’Alcaldes i que ha aconseguit uns molt bons resultats.
Les bones pràctiques aplicades, les petites inversions realitzades, la
millora de la gestió, i especialment, la implicació de la ciutadania i els
usuaris i usuàries dels equipaments municipals, han permès assolir uns
estalvis per sobre del previst.
Així als equipaments municipals s’ha passat de consumir 2.917.994 kWh
l’any 2011 a consumir 2.375.617 kWh l’any 2013, el que representa una
reducció en dos anys de prop del 19% i a l’enllumenat públic la reducció
ha estat del 43% passant de 1.874.036 kWh l’any 2011 a 1.066.201 kWh
l’any 2013.
Globalment les actuacions realitzades aquests dos anys han comportat
un estalvi de 1.348.267 kWh i una reducció de les emissions de 920 tones
de CO2 a l’atmosfera.

Unitat mòbil de
medi ambient a
la biblioteca
Des de finals de febrer hi ha instal·lada al carrer Esteve Cardelús, al costat de la biblioteca,
una unitat mòbil de Diputació de Barcelona per
a la vigilància de la contaminació atmosfèrica.
Això correspon a una actuació sol·licitada per
l’Ajuntament amb l’objectiu de disposar de
dades addicionals sobre la qualitat de l’aire al
nucli urbà de Sant Celoni, complementàries a
les que ofereix l’estació de mesurament automàtic de la Generalitat de Catalunya situada
al carrer Carles Damm.
Aquesta unitat mòbil disposa d’analitzadors
per mesurar els nivells de partícules PM10,
ozó, òxids de nitrogen, benzè, toluè, etilbenzè
i xilens, i d’una estació meteorològica completa. El període de vigilància previst és d’uns
2 mesos aproximadament.
Al web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya s’hi
pot consultar la informació sobre la qualitat
de qualitat de l’aire del municipi, que forma
part de la Zona de
Qualitat de l’Aire
8 (comarques de
Girona). En aquest
sentit, el darrer
informe anual disponible indica que
els nivells de qualitat de l’aire a Sant
Celoni no superen
els valors objectiu/
límit establerts a
la normativa.

7 busos diaris uneixen Sant Celoni i
la Batllòria d’anada i de tornada
Sant Celoni a la Batllòria estan connectats diàriament en bus per 7 expedicions en cada sentit
(X amb el Bus urbà i X amb l’Hispano Hilariense). Tots els trajectes es poden realitzar amb la
T-10 social ja que el mes d’abril de 2013 es van habilitar les validadores dels busos de l’Hispano
Hilariense per als títols integrats de Sant Celoni amb la voluntat d’optimitzar la gestió del transport
urbà sense que suposés cap baixada del servei.
El nombre total de viatgers del transport urbà de Sant Celoni s’ha consolidat amb una mitjana
superior a les dues mil expedicions mensuals. Malgrat tot, la conjuntura econòmica actual ha
comportat que el sistema del transport pateixi una davallada en el nombre de viatgers tancant-se
el 2013 amb 27.676 viatgers (enfront als 34.763 del 2012). El nombre d’expedicions de bitllets
senzills s’ha mantingut i la davallada ha estat en els viatgers que utilitzen targes de l’Àrea del
Transport Metropolità integrat i els títols de Sant Celoni T-10 social.
Malgrat la puja d’un 5,1% en el preu de la tarja T-10 d’una zona de l’Àrea del Transport
Metropolità (ATM) l’Ajuntament ha mantingut el preu públic de la T-10 social aquest 2014.

HORARIS
De dilluns a divendres:
La Batllòria

7.45

9.45

11.45

13.45

15.45

17.45

19.45

-

Sant Celoni

7.55

9.55

11.55

13.55

15.55

17.55

19.55

-

Sant Celoni

-

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

La Batllòria

-

8.10

10.10

12.10

14.10

16.10

18.10

20.10

Dissabtes, diumenges i festius:
La Batllòria

8.15

18.45

Sant Celoni

10.05

20.35

Sant Celoni

8.25

18.55

La Batllòria

10.15

20.45
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Territori
Actuacions a la via pública i a equipaments

La plaça de l’Església ha estrenat bancs nous.
A d’altres punts del municipi, s’han fet feines de
manteniment del existents.

S’ha rentat la cara de la façana de la
Biblioteca l’Escorxador.

A la Sala gran de l’Ateneu s’hi ha fet obres de
manteniment per evitar les humitats.

Dins les actuacions de millora dels equipaments
educatius, s’ha enrajolat el pati interior de l’escola
Pallerola

Intervenció a la plaça Eduard Domènech que
estrena bancs i s’han refet els escocells

A l’avinguda de la Pau, s’han fet els escocells dels
nous arbres que es van plantar durant el mes de
gener.

Esports
Millora de la seguretat a la
Zona Municipal d’Esports
d’11 de setembre
El camp de Futbol de la Zona esportiva 11 de setembre ofereix majors
garanties de seguretat als esportistes, arran de l’acció de protecció de la
vora de formigó de les grades de públic que s’ha dut a terme recentment.
L’actuació ha consistit en la instal·lació d’una franja de material tou, amb
l’objecte de minimitzar l’efecte lesiu d’un eventual impacte. L’elecció de
material s’ha fet a partir de l’anàlisi de diverses opcions, que varen realitzar representats dels clubs de futbol i de l’Ajuntament. La presentació
d’un plec de més de 500 signatures, sol·licitant l’actuació, va esperonar
la seva implementació, malgrat la dificultat de trobar al mercat el producte plenament escaient. A l’abril s’aplicarà també mesures de millora
de la seguretat a la pista d’hoquei-patinatge i al pavelló de la mateixa
zona, de les quals s’informarà en detall una vegada instal·lades.
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Esports
Segona edició de la
Duatló de muntanya
de Sant Celoni

El Club petanca les
Borrelles, a primera
divisió!

El Club Triatló Baix Montseny organitza la
segona edició de la Duatló de muntanya de
Sant Celoni, que tindrà lloc el 6 d’abril, amb
sortida i arribada al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes. Durant la
matinal també tindrà lloc la Kids Challenge Sant Celoni, un seguit de curses
atlètiques per a infants i joves, organitzades per la mateixa entitat amb
el suport de Challenge Barcelona,
empresa organitzadora de la Mitja
triatló del Maresme, que enguany
també passarà pel Baix Montseny,
el dia 27 de maig.

El Club Petanca les Borrelles ha assolit l’ascens
a la primera divisió de la Lliga Federada després d’una promoció molt competida davant
el club petanca Quatre Barres de Terrassa. El
primer partit, jugat fora de casa, el van guanyar els celonins 6 a 10, convertint el partit
de tornada en pràcticament un pur tràmit, si
bé va caldre lluitar fins a la tercera ronda per
aconseguir l’ascens matemàtic. Actualment el
Club petanca les Borrelles està entre els 18 millors equips de Catalunya.

Una trentena de
celonins a la passejada
A cent cap els cent a
Caldes de Montbui
32 celonins i celonines van participar a la tercera passejada del programa “A cent cap els
cent” programada aquest curs per la Diputació
de Barcelona . En aquesta ocasió el municipi
acollidor va ser Caldes de Montbui el passat 5
de març. Un itinerari de 6’5 km. va permetre
als participants celonins visitar un poblat iber,
la Font del Lleó i les termes romanes.

El patinatge celoní,
subcampió d’Espanya
de grups de xou petits
El Club Patinatge Artístic Sant Celoni ha aconseguit el segon lloc al Campionat d’Espanya de
patinatge en la modalitat de xou grups petits
disputat a Galícia el primer cap de setmana
de març. L’equip celoní va competir amb la
coreografia Pel meu 40 aniversari i va comptar amb la participació de 6 intèrprets: Jaume
Pons Martínez, Andrea López Sanuy, Fàtima
Bouamri Luque, Aina Mira Gómez, Cristina Codina de la Hiz i Helena Oms Sanuy. El conjunt
celoní ja va aconseguir la primera posició al
XV Campionat de Catalunya de Grups Xous el
passat 1 de febrer a Lleida.

La Mitja Marató
del Baix Montseny
demana voluntariat

1era Cursa popular
d’Orientació “Baix
Montseny O-Free”
Una vuitantena de participants de 31 municipis de Catalunya va prendre part de la primera
edició de la cursa popular d’Orientació, organitzada pel Club Esportiu d’Orientació Oros amb
el suport del Consell Esportiu Vallès Oriental, a
l’entorn de l’Escola la Tordera. La jornada que
va permetre descobrir l’entorn Natural del Sot
de les Valls i de les àrees forestals adjacents,
així com gaudir de les esplèndides vistes al
Montseny i el Montnegre. La cursa d’orientació és una modalitat esportiva que pren cada
vegada més força, per l’excel·lent combinació
d’activitat esportiva i d’aproximació i coneixement del medi que aporta.

El desfibrilador del
Sot de les Granotes
salva una vida
Un usuari habitual del Centre Municipal Sot de
les Granotes, un celoní de 66 anys d’edat, va
patir una aturada cardíaca mentre feia esport a
la sala de fitness el passat 21 de febrer. El servei
del centre va actuar amb rapidesa i seguint el
protocol establert van fer ús del desfibril·lador
per recuperar-li les constants vitals a l’espera
dels Serveis d’Emergència que van estabilitzarlo i el van traslladat en helicòpter cap a l’Hospital de Sant Pau. A més del Sot de les Granotes,
al municipi es disposa de desfibril·ladors
externs automàtics al Camp Municipal d’Esports 11 de Setembre, a l’Ateneu i al Camp
d’Esports de la Batllòria. Aquest any s’ha
previst instal·lar-ne 3 més a la zona esportiva de can Sans, can Ramis i Sax Sala.

Més de 200 alumnes a
les jornades poliesportives organitzades per
l’Ajuntament
Del 26 de febrer al 13 de març, més de 200
alumnes de 6è de primària de les escoles del
municipi (La Tordera, Pallerola, Montnegre,
Cor de Maria, La Salle, Avet Roig) van participar a les jornades poliesportives en el pavelló
del Sot de les Granotes, practicant escalada en
rocòdrom i tir amb arc. L’activitat, programada per l’Ajuntament de Sant Celoni, s’engloba
dins l’oferta de la guia educativa pel curs 20132014. Els objectius de les jornades són reforçar
el potencial educatiu de la pràctica esportiva
per afavorir la cohesió social i la formació en
valors al mateix temps que s’interrelacionen
els alumnes dels diferents centres educatius.

Èxit del atletes
celonins al Campionat
de Catalunya juvenil
en pista coberta
Els esportistes del Club Atletisme Sant Celoni
van aconseguir molt bones marques al Campionat de Catalunya Juvenil en Pista Coberta
disputat l’1 de març a Sabadell. Oriol Madí va
aconseguir el rècord de Catalunya juvenil en
la prova dels 200 metres amb una marca de
22”06, millorant en 7 centèsimes l’anterior registre que datava de 2005. L’Oriol Madí també
es va proclamar campió dels 60 metres amb
7”01, marca que representa un nou rècord dels
campionats. Glòria Cabrera, amb un salt d’1,51
m. (millor marca de la temporada) va assolir
la medalla de plata convertint-se en sotscampiona de Catalunya de salt d’alçada de pista
coberta 2014.

L’organització de la segona Mitja Marató del
Baix Montseny, prevista pel 27 d’abril, fa
una crida a persones majors de 16 anys per
tal que col·laborin com a voluntàries per
fer possible major seguretat i qualitat de la
cursa. Per fer la inscripció cal adreçar-se a:
aemontseny@gmail.com.
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Espai
EspaiObert
públic
El Temps, un valor en alça
Vivim en un món que canvia a gran velocitat,
tant que sovint no ens permet la necessària reflexió sobre els canvis que es van succeint. En
aquest món canviant ens hi trobem tots nosaltres
tractant de recórrer el camí de les nostres vides i
si ens deixem endur per la corrent sense control
és molt provable que acabem perdent el nord.
Algunes persones creiem que invertir bona part
del nostre temps en provar de fer d’aquest món
un lloc millor és una bona manera de viure.
Temps que es pot invertir de moltes maneres:
ajudant als necessitats, tractant de consumir
menys, sent simpàtics amb els nostres companys
de feina, educant als més menuts amb uns bons
valors, reciclant, etc.
Nosaltres, des dels Bancs de Temps de Sant
Celoni intercanviem serveis i coneixements entre veïns de Sant Celoni pagant-nos amb una
moneda un xic especial, el temps. Quan fem
servir la moneda-temps tots els serveis realitzats

passen a tenir el mateix valor, tant se val si és
l’hora de la senyora que ens cus uns pantalons, o
si és l’hora del noi que ens repara l’ordinador, val
igual que la hora de l’advocat i el mateix que una
hora d’anglès, al Banc de Temps l’hora de tots
val el mateix. Senzillament guanyes hores atenent
demandes d’altres persones i et gastes hores
demandant el que necessites, al Banc de Temps
cada usuari té un compte corrent on hi figura el
seu saldo d’hores, a més a més en aquest banc
tothom té crèdit (sense contractes, ni avaladors,
ni interessos...). La idea és oferir allò que t’agrada
fer i que et fa feliç aportar als altres.

projectes que tracten de fomentar l’ajuda entre
persones amb la finalitat de crear xarxes de suport que ens facin més forts i resistents vers un
embogit sistema financer.

El Banc de Temps és un moviment internacional
que té lloc en l’àmbit local i que té com a finalitat
reforçar la comunitat mitjançant la col·laboració
mútua. A Barcelona en tenim un bon grapat i a
prop nostre tenim el Banc de Temps de Palautordera, Arenys de Mar, La Garriga, Dosrius, Cardedeu... i els que venen, com ara Riells i Viabrea.
A partir de la crisis i ha hagut una explosió de

Banc de Temps
de Sant Celoni
dimarts de 17 a 19 h
a La Clau
(C/Alguersuari, 16)

Votar és democràcia,
tots per un nou país
Tenim davant nostre l’oportunitat de fer un nou
país i de fer-lo millor. A l’Europa del segle XXl,
la voluntat dels ciutadans és l’únic element que
ha de comptar per decidir quina política volem
i quines estructures polítiques tenim. Aquest és
el futur, i nosaltres podem ser dels primers a
fer-lo realitat. Perquè votar és democràcia i és
llibertat.

lliurament ho decideixen els seus ciutadans.
Un nou país referent en qualitat democràtica.
Per refer l’estat de benestar i portar la millor
sanitat i la millor educació o entre els millors
d’Europa a tota la seva ciutadania. Un nou país
basat en la innovació i l’economia productiva,
la dels que amb el seu esforç fan millor el seu
entorn cada dia.

El catalanisme fa molts anys que proposa un
tracte just a l’Estat espanyol i aquest sempre
ha respost amb un cop de porta o coses pitjors.
Podríem continuar minvant com a poble, veient
com se’ns nega la nostra llengua, com se’n va
el nostre esforç fiscal, com creix l’atur i molts
dels nostres viuen sota el llindar de la pobresa.
O podem resoldre les coses de una forma pacifica i democràtica: votant. Com es farà el 9N.

Ara podem fer una gran aportació a Europa i al
món. Podem dir ben alt que els països neixen
i els fan els seus ciutadans amb la seva lliure
voluntat, de manera pacifica i democràtica. Per
ser més justos. Per viure millor. Pel benestar i el
progrés de tothom.

Farem el #noupaís que els ciutadans de Catalunya mereixen. Un nou país que neix perquè

Secció local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria

Si ets veí de Sant Celoni o hi vius a prop vine a
formar part dels Banc de Temps de Sant Celoni,
tothom tenim moltes coses que podem aportar
als altres i tots necessitem coses dels altres. Ho
sabem, sabem que no tens gaire temps disponible, no és cap novetat, a gairebé tots ens passa.
Decidir com invertir el nostre temps sols és una
qüestió de prioritats.

https://www.facebook.com/bdtstceloni

Moltes
gràcies per
col·laborar!
La Junta local de Sant Celoni vol agrair moltíssim a totes les persones que han col·laborat a
l’exposició “Quadres i manualitats” a benefici
de Catalunya contra el Càncer. La recaptació
de l’exposició ha estat de 2.739 euros.
Moltes gràcies a tothom per les aportacions
tan d’obres exposades i donades desinteressadament com també en les vendes.
Moltes gràcies!
Junta Local Catalunya contra el càncer

Tots per un nou país !!!
Votar és democràcia !!!

Signatura del Pacte local pel Dret a decidir
Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) estan impulsant arreu del territori
un compromís d’entitats i agents socials pel
Dret a Decidir, entenent que el poble de Catalunya, com a nació, té el dret d’escollir lliure
i democràticament el seu destí. Per aquest
motiu, la secció local d’Òmnium Cultural i
l’Assemblea Territorial de Sant Celoni (ANC)
estan impulsant un pacte local pel Dret a Decidir, convidant a institucions, organitzacions,
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partits polítics, sindicats i entitats i associacions
celonines a sumar-s’hi. La signatura formal del
pacte es durà a terme a la sala Bernat Martorell
de Can Ramis, el dia de Sant Jordi, 23 d’abril,
a les 19 h. Us convidem a tots a sumar-vos-hi
i treballar per a que els catalans i catalanes
puguem resoldre democràticament els nostres
reptes, problemes i desitjos a les urnes. Si esteu
interessats us podeu posar en contacte amb nosaltres al correu santceloni@unpaisnormal.eu.

Partits polítics
Seguim
treballant!
Sant Celoni està immers en grans
canvis, a tots els nivells. En som
plenament conscients i, des de
l’Ajuntament, ens esforcem per donar-hi resposta amb
noves polítiques públiques amb què posem el nostre
gra de sorra també des del món local.
- Continuem avançant en polítiques d’habitatge:
en aquest Informatiu podeu veure les dades positives
del Pla Local d’Habitatge, en què ja hem actuat 150
dels 283 habitatges que fixa l’actual Pla Local d’Habitatge, vigent fins el 2017. I seguim treballant en aques-

A Sant Celoni,
a Catalunya i a
Europa: fer-ho
possible
La gent de CiU tenim una
màxima: fer-ho possible. La resta és poc útil a les
persones, que són la nostra raó de ser.
• A Sant Celoni, treballant honestament per arribar a un nou model de desenvolupament amb
el turisme respectuós com a agent impulsor dels
grans actius que ja tenim: comerç, restauració,
teixit empresarial i social, història, natura, i in-

La CUP proposa
un nou model
de policia
Abordar un model de seguretat ciutadana des de
l’esquerra implica cercar l’equilibri entre el dret a
la seguretat col·lectiva i el dret a la llibertat de tots
els ciutadans, i l’actuació sobre les causes socials
que generen la delinqüència i la inseguretat ciutadana. Tenim el convenciment que no poden existir
polítiques de seguretat eficaces si no s’eradiquen
les lògiques derivades de l’actual sistema neoliberal (la pobresa, l’atur, la xenofòbia i l’exclusió
social). Calen mesures de prevenció: treballar per
eradicar la marginació social, la no-escolarització,
les drogodependències i les desigualtats socials.
Per això la nostra gran aposta és la prevenció.

A la C-35, al
seu pas per Sant
Celoni, prou
accidents!!!
A la C-35, al seu pas per Sant
Celoni, Gualba i la Batllòria, s’ha
enregistrat en els darrers 5 anys una mitjana de 20
accidents de carretera amb víctimes per any, i això
sense comptar vianants, tant ferits com morts. De
les dades disponibles se’n pot deduir que de les 30
víctimes de mitjana anual que produeixen els
accidents, hi ha 1 mort per any, 2 ferits greus
per any i 27 ferits lleus per any.
Tot això es produeix en una travessia en la qual s’hi
fan al voltant de 20.000 desplaçaments diaris. Davant d’aquestes dades es fa palès que a Sant Celoni i
La Batllòria tenim un greu problema de mobilitat i

ta àrea de reforç d’un dret que considerem bàsic per
a la dignitat dels ciutadans i ciutadanes. Per això hem
signat l’adhesió al Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials.
- Seguim aposant per l’estalvi energètic: en només tres anys, hem aconseguit un estalvi del 18,6%
en els equipaments municipals. I ho fem perquè creiem que hem de ser respectuosos amb el medi ambient i rebaixar la quantitat de CO2 emès a l’atmosfera,
perquè creiem que hem d’impulsar un nou model de
consum, i perquè tot això genera un important estalvi
i els recursos alliberats els podem destinar a partides
més prioritàries d’atenció a la ciutadania.

- Mantenim el compromís amb l’educació: Finançant integrament el Pla Educatiu d’Entorn, augmentant les beques i ajudes pels nostres infants i posant a
disposició del Departament d’Ensenyament 1.500.000
d’Euros per la construcció del nou edifici del Soler de
Vilardell i del nou edifici de Formació Professional.
Mantenim els objectius a gran termini perquè
creiem fermament que no podem treballar en un horitzó de quatre anys, mirant les eleccions municipals
de 2015, sinó en assentar les bases d’un canvi que
ens aporti beneficis a tots i totes.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

corporant nous sectors com la química verda, la
recerca i la formació professional.

però treballant obstinadament perquè esdevingui
una unió política justa i més útil a les persones.

• A Catalunya, amb un President valent i decidit,
que entoma una herència financera desastrosa i
els pitjors moments econòmics d’ençà de la democràcia i de mica en mica, sense massa soroll i
amb l’esforç de tothom, ens en sortim.

Superar la crisi, fer la Transició nacional:
ajudar al desenvolupament de les persones amb una direcció predeterminada i il·
lusionant amb ambdós grans reptes. A Sant
Celoni, a Catalunya i a Europa som els del
#ferhopossible.

• A Europa, valorant una Unió que sovint ens ha
protegit dels deliris del govern espanyol, que sistemàticament ha volgut perjudicar Catalunya (el
corredor Central vs. el corredor del Mediterrani,
el malbaratament de diners públics i l’espoli, etc.),

I és que l’acció policial no és incompatible amb
les accions preventives. Per això defensem un
Sistema de Seguretat Pública basat en tres
eixos: (1) prevenció i protecció social (dissenyar
plans d’actuació amb la participació de tots els
agents socials del municipi, com serveis socials,
serveis educatius o les escoles; cal potenciar les
figures de l’educador social, l’educador de carrer i
els mediadors), (2) participació ciutadana (s’ha
de comptar amb els moviments socials i veïnals a
l’hora de configurar i aplicar els plans d’actuació)
i (3) eficiència policial (un model de seguretat
ciutadana que coordini el cos de Mossos d’Esquadra, bombers i emergències sanitàries).
Defensem, a més, un model basat en l’optimització i la coordinació de la seguretat ciutadana
tot convertint el cos de Policia Local en un servei

seguretat que afecta tant els veïns del municipi com
la resta d’usuaris de la travessia que no resideixen ni
al municipi, ni a les rodalies.
La C-35, al seu pas pel municipi de Sant Celoni i La
Batllòria, pateix un problema de saturació, sobretot
a les hores punta. Creiem que tot això és degut a una
mancança d’infraestructures i a la carència d’una òptima distribució de la mobilitat dins de la via i els seus
accessos. Per tant, necessitem unes actuacions
urgents que millorin la seva fluïdesa i seguretat.
Davant d’aquesta situació el grup ICV Sant Celoni
La Batllòria va fer un primer pas i va instar el Grup
parlamentari ICV-EUiA a que presentés una proposta
de resolució sobre la millora de la travessia urbana
de la C-35 al seu pas per Sant Celoni fins a Riells. El
passat 12 de desembre de 2013 es va presentar la
moció, la qual va ser aprovada per unanimitat en la
Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de
Catalunya.

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

de vigilants municipals, cosa que suposaria
un estalvi econòmic important i se’n milloraria
la imatge, tant portes enfora com portes endins.
Aquesta fórmula, que necessita d’una innegociable
col·laboració dels Mossos d’Esquadra, funcionaria
amb base a la lògica que moltes de les tasques
que passarien a ser titularitat dels mateixos Mossos
ja les està duent a terme aquest cos actualment;
concretament, les de seguretat ciutadana.
Estem segurs que amb l’ajuda i la bona tasca dels
treballadors del cos de Policia Local aconseguirem
entre tots el millor model de seguretat pública per
a Sant Celoni i la Batllòria.

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

A més a més, el passat 29 de gener es va presentar
una altra proposta i també va ser aprovada per
unanimitat en la Comissió de Territori i Sostenibilitat
del Parlament de Catalunya. Aquesta proposta de
resolució demana la connexió del vial de la carretera
d’Olzinelles amb la rotonda de la sortida 11 de
l’autopista AP-7, una altra actuació que contribueix a
descongestionar la C-35 al seu pas per Sant Celoni.
Per tot això, des del Grup ICV-Sant Celoni i La Batllòria ha obert una campanya de recollida de signatures
amb el present manifest el qual farem arribar
a les institucions pertinents per tal que executin
les mocions aprovades i solucionin d’una vegada per
totes, el problema que pateix la C-35 al seu pas
per Sant Celoni i La Batllòria.

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

Dimecres, 9 d’abril

RECTORIA VELLA

Story time: Rabbit’s nap,
amb Cambridge School
Hora del Conte en anglès
A les 18 h
A la Biblioteca l’Escorxador

11 d’abril - 1 juny

Docents

Pintures de Xiu Duset
Inauguració:
Divendres 11 d’abril a les 6 de la tarda
Horari:
De dijous a dissabte de 17 a 20 h
Diumenges i festius, d’11.30 a 13.30 i de 17 a 20 h

23 d’abril - 18 maig

XIX Concurs Sant Jordi
de fotografia
Horari:
Dia de Sant Jordi, dimarts, dijous i dissabtes,
de 6 a 8 del vespre
Diumenges i festius, de 12 a 2/4 de 2 i
de 6 a 8 del vespre

2 - 30 d’abril

Il·lustracions de Teo Peiró
Horari:
Dimecres i dissabtes, de 10 a 1 del migdia
Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 2/4 de 4
a 2/4 de 9 del vespre

Servei de guàrdia de 20 a 8 h

abril

Taxi
guàrdia

Taxi
retén

1-6

L1

L6

7 - 13

L2

L7

14 - 20

L3

L1

21 - 27

L4

L2

L5

L3

L6

L4

E
E SANT CELONI5 - 11
12 - 18
014

Maniobres bàsiques
d’autorescat en Escalda i
Alpinisme Informació: Centre
Excursionista Sant Celoni
Teatre: Red Pontiac, amb la Cia.
Teatre Poliorama
Programació A l’Ateneu 2014
A les 20 h
A la Sala Petita de l’Ateneu
Preu:12 € (consulteu descomptes)

Diumenge, 13 d’abril

maig

GUÀRDIES28 abril - 4 maig

Dissabte, 3 de maig

Divendres, 9 de maig

Barranquisme amb
el CESC a Rupit
Informació: Centre
Excursionista Sant Celoni

Cantem contes
amb Clara Ribatallada
Contes per a menuts
A les 17.30 h
A la Biblioteca l’Escorxador

Processó del silenci
A les 21 h Pels carrers de la vila

Dissabte, 12 d’abril
TAXI -

III Festival de poesia
de Sant Celoni
Jugant amb Pissiganya, recital de
poesia per a nens de 6 a 6000 anys.
A les 18 h
A la Biblioteca l’Escorxador

Ofici de Divendres Sant
A les 17 h
A l’Església parroquial Sant Martí

Audiovisual: Dolomites,
Alte Vie 2 a càrrec de Ll. Forroll
A les 21.30 h A la Sala
Bernat Martorell de Can Ramis
Organitza: Centre Excursionista
Sant Celoni

+ INFO: www.santceloni.cat

Concert de Blaumut:
El Turista
Programació A l’Ateneu 2014
A les 23 h
A la Sala Gran de l’Ateneu
Preu: 12 €. Anticipada, 10 €

Via Crucis
A les 8 h
Pels carrers de la vila

Escalada amb el CESC
a la Forqueta (Posets)
Informació: Centre Excursionista
Sant Celoni

Personatges literaris

Ofici de Dijous Sant
A les 20 h
A l’Església parroquial Sant Martí
Organitza: Església parroquial

Inauguració de l’exposició
Docents, de Xiu Duset
A les 17 h
A la Rectoria Vella

Concert de piano,
a càrrec de Rafael de Castro
Programació A l’Ateneu 2014
A les 20 h
A la Sala Gran de l’Ateneu
Preu: 5 €. Alumnes de l’Escola M.
de Música i menors de 12 anys,
3€

BIBLIOTECA L’ESCORXADOR

Dimecres, 7 de maig

Divendres, 18 d’abril

Xerrada: La Guerra de
Successió a Sant Celoni
Actes del Tricentenari (1714-2014)
A les 19.30 h A la Sala
Bernat Martorell de Can Ramis

Inauguració:
Divendres 25 d’abril a les 8 del vespre

Divendres, 2 de maig

Divendres, 11 d’abril

Història d’un jardí,
amb Eva González
Contes per a menuts
A les 17.30 h
A la Biblioteca l’Escorxador

CAN RAMIS

Dijous, 17 d’abril

Sortida amb el CESC per la
Serra de l’Obac. Informació:
Centre Excursionista Sant Celoni

CALENDARI
DE GUÀRDIES
L7
L5
Benedicció solemne de Rams
FARMÀCIES DE SANT CELONI
A les 12.30 h
L1
L6
ANY 2014
A la plaça de l’Església

Organitza: Església parroquial

Dissabte, 19 d’abril
Concert de música meditativa
A càrrec de Ravi Ramoneda
A les 19.30 h
A l’església de Sant Martí
de Pertegàs
Organitza: Prana
Teatre contemporani:
Hivern, de J. Fosse
A les 20.30 h
A la Sala Petita de l’Ateneu
Organitza: Joventut Alternativa
de Sant Celoni - JASC
Preu: 5 €
Vetlla Pasqual
A les 22 h
A l’Església parroquial Sant Martí
Organitza: Església parroquial
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1a Trobada d’escoles de Dansa
Dia Internacional de la Dansa
A les 17 h
A la Sala Gran de l’Ateneu
Organitza: Tots a la Pista TALP
Preu: 2 € venta anticipada 3 € el mateix dia
Mostra d’entitats
Tota la tarda
A la plaça de la Vila
Concert: Música popular basca i
d’altres èpoques i estils
Coral Salatxo
A les 21 h
A l’Església parroquial Sant Martí

Diumenge, 4 de maig

Cinema: Linclon,
de S. Spielberg
A les 18 h
A la Sala Petita de l’Ateneu
Preu: gratuït

Ultrabike, II ultramarató de BTT
Tot el dia
Al Pavelló Municipal d’Esports

Ball de l’Esplai a l’Ateneu
amb Elegans
A les 18 h
A la Sala Gran de l’Ateneu
Preu: 3 € socis, 4 € no socis

Sant Jordi
Del 22 al 27 d’abril
vegeu pàg. 6

Dimarts, 29 de abril
Xerrada: Els llibres més

Muntanyisme amb el CESC
Informació: Centre Excursionista
Sant Celoni
Mineralexpo
Fira de minerals
Tot el dia
A la Sala Gran de l’Ateneu
Pomelo, amb Judit Farrés
Programació A l’Ateneu 2014 Espectacle familiar
A les 12 h
A la Sala Petita de l’Ateneu
Preu: 3 €. Menors de 2 anys,
gratuït
Cinema: El niño de la bicicleta,
de J-P. i L. Dardenne
A les 18 h
A la Sala Petita de l’Ateneu
Preu: gratuït
Ball de l’Esplai a l’Ateneu
amb Esquix
A les 18 h
A la Sala Gran de l’Ateneu
Preu: 3 € socis, 4 € no socis

III Festival de poesia
de Sant Celoni
Presentació del Festival de Poesia
i recital dels poetes locals
A les 20 h
Al local de La Clau

Dissabte, 10 de maig
Cercavila a la roca del Drac
Llegenda d’en Soler de Vilardell
A les 10.30 h
A la plaça de la Vila i la Roca
del Drac (Vilardell)
Organitza: Colla de Diables
III Festival de poesia
de Sant Celoni
Recital de poesia
A partir de les 18 h
A l’Escalinata de Can Ramis i a
la Sala Bernat Martorell

Diumenge, 11 de maig
Ball de l’Esplai amb Perfils
A les 18 h
A la Sala Gran de l’Ateneu
Preu: 3 € socis, 4 € no socis

Dissabte, 17 de maig
Teatre: Germanes,
amb Trocateatre
Programació A l’Ateneu 2014
A les 20.30 h
A la Sala Gran de l’Ateneu
Preu: 3 €

Diumenge, 18 de maig
Ball a l’Esplai
A les 17.30 h
Al Casal d’avis L’Esplai
Preu: 3 € socis 4 € no socis
Cinema: Jane Eyre,
de C. Fukunaga
A les 18 h
A la Sala Petita de l’Ateneu
Preu: gratuït
Teatre: Germanes,
amb Trocateatre
Programació A l’Ateneu 2014 Fet a Sant Celoni
A les 19 h
A la sala gran de l’Ateneu
Preu: 3 €

Sortides Culturals 2014. Apunta-t’hi!

31

DV

Presentació del llibre
Relast del Montseny II
A les 12 h
A la Sala Bernat Martorell
Organitza: llibreria Alguer 7

Diumenge, 20 d’abril

19 - 25
venuts
S
ormal: 9 a 13,30h.26
/ 16,30
Llibreria Alguer 7
maig a
- 120,30h.
juny
L2
L7
ANUT
Organitza: Església parroquial
A les 19 h
DISSABTE de 9 a 13.30 h.
Horari normal: 9 a 13,30h. / 16,30 a 20,30h.
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El Born Centre Cultural
(Barcelona)
Sortides culturals 2014
Cal inscripció prèvia
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L’Ajuntament ha presentat la programació de Sortides culturals previstes per aquest any 2014 per conèixer el patrimoni
ABRIL
del país. Si hi esteu interessats, podeu sol·licitar rebre més informació a l’àrea de Cultura a la Rectoria Vella
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Visita a l’obra més
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Dissabte 24 maig
Vic: la ciutat, la
catedral i el Museu
Episcopal - Seguint
les petjades de B ernat
Martorell
Visita guiada de la
catedral (amb pintures
de Josep M. Sert), el
casc antic i el Museu
Episcopal de Vic, on
hi ha diverses obres
del pintor gòtic celoní
Bernat Martorell.
Tot el dia.
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Dissabte 28 juny
Sant Miquel de Cuixà i
Vilafranca de Conflent
(C atalunya Nord)
El monestir de Sant
Miquel de Cuixà és
un monument excepcional del romànic i
Vilafranca és una interessant ciutat medieval
fortificada amb uns
amics geganters que
ens visiten totes les
festes. Tot el dia.

Dissabte 25 octubre
Cotlliure i Museu
Memorial de l’Exili
(la Jonquera)
Després de la bona
acollida de l’any
passat,repetim. A
Cotlliure, ruta de l’exili
del poeta Machado i
a la Jonquera visita al
Museu Memorial de
l’Exili. Tot el dia.

