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Atenció a la Ciutadania

Ofi cina d’Atenció Ciutadana
de Sant Celoni
93 864 12 00

Ofi cina d’Atenció Ciutadana 
de la Batllòria 
93 847 21 19

Reclamacions, 
suggeriments 
i incidències
93 864 12 19

Arxiu Municipal 
la Tèrmica 

93 867 11 25

Benestar Social

Serveis Socials
93 864 12 12

Servei a la dona 
93 867 51 94 

Atenció violència
masclista 
900 900 120

Biblioteques

Biblioteca l’Escorxador  
93 867 33 13

Biblioteca la Batllòria 
93 847 21 19

Atenció al consum

OMIC
93 864 12 12

Residus

Deixalleria Comarcal 
de Sant Celoni
93 744 00 85

Àrea de Territori
93 864 12 16

Educació i cultura

Ofi cina Municipal d’Escolarització 
93 864 12 13

Escola bressol municipal
93 867 38 87

Rectoria Vella
93 864 12 13

Emergències

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

Mossos d’Esquadra
93 867 45 85
112

Emergències sanitàries
112

Creu Roja emergències
93 867 21 29

Creu Roja Assamblea Local
93 867 26 04

Bombers urgències
112

Avaries aigua (SOREA)
900 30 40 70

Esports

Camp Municipal d’Esports 
93 867 05 67

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

Formació permanent

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

Centre Municipal d’Expressió 
93 867 40 89

Ofi cina local de Català 
93 864 12 13

Habitatge

Ofi cina Local d’Habitatge 
93 864 12 15

Jutjat de Pau
93 867 07 25

Ràdio Municipal 
93 864 12 21

Salut

Hospital de Sant Celoni
93 867 03 17  

CAP
93 867 41 51

Consultori de la Batllòria
93 847 10 32

Consum i conductes de risc 
93 864 12 12

Atenció a la dependència 
93 864 12 12

Tanatori
93 867 48 87

Transport

Bus urbà 
902 130 014

Barcelona Bus
902 130 014

Hispano Hilarienca 
972 24 50 12

RENFE
902 24 02 02

Taxi
93 867 08 47

Treball

Servei Municipal d’Ocupació 
93 867 41 75

Tributs

Ofi cina de Gestió Tributària 
93 867 45 41

Urbanisme

Àrea de Territori
93 864 12 15
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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.

Tota la informació del municipi a:

www.santceloni.cat

www.facebook.com/ajsantceloni

@ajsantceloni

Un any més, Sant Celoni aposta pel comerç i els serveis locals amb 

la 2a edició de la Fira d’en Loni, una iniciativa del propi sector que, 

amb el suport de l’Ajuntament, es consolida com un referent a la 

comarca omplint de nou els carrers amb una mostra dels millors 

productes i serveis. I apostant novament per fer-ho en un marc 

incomparable, com són les places de Sant Celoni. 

El sector de la gastronomia també aposta per idees innovadores 

i, aquest any, podrem gaudir i participar a la campanya “Sabors 

literaris”, una iniciativa pensada per l’equip de la Biblioteca l’Es-

corxador, amb què el col·lectiu Sant Celoni Cuina, l’Ajuntament 

i una marca de cerveses us volem oferir una mostra de la millor 

gastronomia lligat a la cultura. I per aquells i aquelles interessats 

en les noves tecnologies, podreu participar a més en un concurs 

de fotografi es per Instagram. 

Com veieu, els comerços, restaurants, bars i serveis de Sant Celoni 

volen oferir-nos noves experiències per aprendre, participar i, so-

bretot, gaudir, amb els cinc sentits. 

Esperem comptar amb la vostra participació!
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Sant Celoni Cuina posa 
en marxa la campanya 
“Sabors literaris”

Podeu consultar els menús complets i l’agenda d’actes a
www.santceloni.cat/saborsliteraris

El col·lectiu Sant Celoni Cuina, l’Ajuntament de Sant Celoni i cerveses Damm portaran a terme des del 

6 al 29 de juny la campanya Sabors literaris. Aquesta iniciativa, promoguda des de la Biblioteca l’Escor-

xador amb motiu del seu quinzè aniversari, combina la gastronomia i la cultura oferint al públic menús 

literaris basats en plats que apareixen en novel·les d’avui i de sempre i maridats amb la cervesa Inèdit. 

Menús

Els 8 restaurants participants 

a Sabors literaris ofereixen 

menús on es podran degustar 

plats com la temptació de 

salmó d’Afrodita d’Isabel 

Allende, sopa de musclos 

d’Els tres mosqueters d’Ale-

xandre Dumas, arròs picant 

amb conill d’El balneario de 

Manuel Vázquez Montalbán 

o pastís de perdiu de Gerra i 

pau de Lev N. Tolstoi

Els preus dels menús oscil·len 

entre 17 i 30 euros.

© Fotos: Mar Fernàndez

Establiments 
participants

- Angolo

- Aroma

- El Cruce

- El Rebost

- Els Avets

- La Llar

- La Parra

- Syrah

Cafè gratis amb 
el carnet de la 
Biblioteca

Els restaurants participants 

obsequiaran amb un cafè a 

totes les persones que degustin 

algun dels menús dels Sabors 

literaris i presentin el carnet de 

la Xarxa de Biblioteques.

Exposició a la Biblioteca

Durant la durada de la campanya, a la Biblioteca 

l’Escorxador es podrà visitar l’exposició Sabors literaris 

basada en alguns dels plats que formen part dels menús 

que serviran els restaurants de Sant Celoni Cuina:

1. Pollastre de corral al vi blanc de Madame Maigret 

de Georges Simenon, al restaurant Aroma.

2. Bistec recobert de bolets d’Extraños en un tren 

de Patricia Highsmith a la Braseria La Llar.

3. Crep de porc amb all i oli d’Historias de política fi cción 

de Manuel Vázquez Montalbán  al restaurant El Rebost.

4. Sopa de musclos d’Els tres mosqueters 

d’Alexandre Dumas, al restaurant El Cruce.

5. Romesco de rap i gambes de Desig de foc 

de Jordi Cervera, al restaurant Els Avets.

6. Espatlla de xai a l’all de Madame Maigret 

de Georges Simenon, al restaurant Syrah.

7. Cigrons saltats amb verdures i pollastre de Fortunata y 
Jacinta de Benito Pérez Galdós, al restaurant La Parra.

8. Pizza de xoriço, salsitxes, pepperoni, pernil i mozzarela 

de La máquina de triturar niñas de Tonino Benacquista a 

la pizzeria Angolo.

Sabors literaris a la plaça 

El divendres 27 de juny a la plaça de la Vila es farà 

la cloenda d’aquesta promoció amb una mostra d’al-

guns dels plats que durant tot el mes s’hauran pogut 

degustar als restaurants participants. A més, als as-

sistents a la mostra se’ls obsequiarà amb el receptari 

dels Sabors literaris. Concurs de fotografi es 
a Instagram

Durant tota la campanya, aquells que 

vulguin immortalitzar alguns dels plats, 

poden etiquetar les seves fotografi es 

amb #SaborsLiteraris i pujar-les a la xarxa 

Instagram. La valoració de les fotografi es 

guanyadores del concurs es farà a partir 

dels vots dels propis usuaris de la xarxa 

Instagram. La fotografi a que tingui més 

“m’agrada” o “likes” per part dels usuaris 

de la xarxa al moment del recompte serà 

la guanyadora del concurs i el seu autor 

rebrà un llibre electrònic.

del 6
al 29 de 

juny
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PLAÇA
COMTE
DEL 
MONTSENY

Activitat: Salta i salta 
Hora: 10 -14 h  i 16.30 - 
20.30 h
Ares Espai Lúdic
Preu: 1 €

Taller: Maquillatge 
per a nens i joves
Hora: Tot el dia
Cebestètic
Preu: Gratuït

Activitat: 
Espai d’educació vial
Hora: Tot el dia
Dompui Cars 
Preu: Gratuït

Activitat: Passeig en ruc 
Hora: 10 -14 h  i 16.30 - 
20.30 h
Rukimón - Rucs del 
Corredor Preu: 3 €

Demostració: Circuit 
d’agility de gossos
Hora: 10 -14 h i 16:30 - 
20.30 h
Centre Veterinari Mascots
Preu: Gratuït

A les parades:

Activitat: 
Acosta’t a conèixer 
les activitats del Baobab
Hora: Tot el dia
Baobab – Preu Gratuït

Activitat: Tastet de comple-
ments nutricionals per a 
dones embarassades i en 
període de lactància
Hora: Tot el dia
La Panxeta – Preu: Gratuït

Demostració: Cosidora
Hora: Tot el dia
Consol Baltasa
Preu: Gratuït

Demostració: Xocolater
Hora: Tot el dia
Pastisseria Rodelles
Preu: Gratuït

Demostració: Com fer pa
Hora: Tot el dia
L’Espiga – Preu: Gratuït

Taller: Maquillatge infantil
Hora: Tot el dia
Ateneu Centre Municipal 
d’Expressió 
Preu: Gratuït

Taller: Manualitats diverses
Hora: Tot el dia
Cambridge School Sant Celoni 
Preu: Gratuït

Taller: Bombolles de sabó
Hora: Tot el dia
Centre de Suport Familiar 
3deNOU – Preu: Gratuït

Taller: Punts de Llibre 
Hora: Tot el dia
Convergència i Unió
Preu: Gratuït

Taller: Pinta una mandala 
Hora: Tot el dia
Eduioga – Preu: Gratuït

Taller: Fes-te una 
bosseta d’olor
Hora: Tot el dia
Inoma – Preu: 1 €

Taller: Fes una figura 
amb Jumping Clay
Hora: Tot el dia
Jumping Clay Sant Celoni
Preu: 3 €

Taller: Fes una joia 
Hora: 10 -14 h i 16.30 - 20.30 h
Xaubet Joiers – Preu: Gratuït

Taller: Decoració xapes 
independentistes 
Hora: 11 - 12 h i 18 -19 h
Convergència i Unió
Preu: Gratuït

Activitat: Presentació 
joc Eduioga
Hora: 12 -13 h i 18 -19 h
Eduioga – Preu: Gratuït

Taller: Bijuteria amb 
material reciclat
Hora: 12 -13 h
S & P Palau – Preu: 3 €

Taller: Maquilla’t 
Pinta’t les ungles
Hora: 12 -12.30 h
Calçats i Complements Nova 
Preu: Gratuït

Taller: Flors i plantes
Hora: 17.30 -18.30 h
Floristeria Fontanillas
Preu: 2 €

Taverna
Hora: Tot el dia
Can Botey
Preu: segons consumició

A l’escenari:

Passarel·la de pentinats 
per a joves
Hora: 11 -11.30 h
MNC Perruquers
Preu: Gratuït

Zumba
Hora: 11.30 - 12.30 h
Centre Municipal d’Esports 
Sot de les Granotes
Preu: Gratuït

BodyCombat
Hora: 12.30 - 13.30 h
Centre Municipal d’Esports 
Sot de les Granotes
Preu: Gratuït

Passarel·la de roba 
d’embaràs i lactància
Hora: 17 - 18 h
La Panxeta – Preu: Gratuït

Passarel·la de pentinats i 
vestits de festa
Hora: 18 - 18.30 h
Eva Caro Estilista / Arual 
Novias – Preu: Gratuït

Activitat: Contacontes 
en anglès
Hora: 18:30 -19 h
Cambridge School 
Sant Celoni 
Preu: Gratuït

A l’espai de l’energia:

Demostració:
La caixa de l’energia
Hora: Tot el dia
Ajuntament de Sant Celoni / 
Som Energia – Preu: Gratuït

Activitat: 
Juguem amb Energia
Hora: 18.30 - 20.30 h
Ajuntament de Sant Celoni / 
Diputació de Barcelona
Preu: Gratuït

A l’espai de jocs
de taula:

Durant tot el dia en aquest 
espai us oferim una sessió 
juganera en família per a 
descobrir els millors jocs de 
taula del món. Coneixeu el 
Dobble, el Dixit, el Tasso o el 
Jungle Speed... de la mà de 
JugaNet i els Quatre Gats 
podreu aprendre aquest i 
altres molts jocs. (Si no fa 
bon temps ens trobareu a la 
Sala Bernat Martorell)

A la Sala de Plens:

Xerrada: Flors de Bach 
en família
Hora: 11 - 12 h
Espai Siloé – Preu: Gratuït

Taller: Reflexologia infantil
Hora: 12 -13 h
Espai Siloé – Preu: Gratuït

PLAÇA
DE
L’ESGLÉSIA

Activitat: Revoltim. 
Espai de Joc 
Hora: Tot el dia
Companyia de Joc Quiràlia 
Preu: 2€

Activitat: Trenet tripulat
Hora: Tot el dia
Associació Modelista 
Ferroviària del Baix Montseny 
Preu: 1€

Activitat: Passeig en carro
Hora: 10 -14 h i 16.30 - 
20.30 h
Can Raurell 
Preu: 1€

Activitat: Passeig en poni
Hora: 10 - 14 h i 16.30 - 
20.30 h
Can Raurell
Preu: 3€

Taller: Tastets literaris 
per menuts
Hora: 10 -14 h i 16.30 - 
20.30 h
Nens com tu / La Cadernera 
Preu: Gratuït

Taverna
Hora: Tot el dia
La Nova Xurreria 
Preu: segons consumició

PLAÇA DE
LA VILA

PLAÇA
DEL
BESTIAR

ACTIVITATS

La 2a  Fira d’en Loni omplirà el centre de 
Sant Celoni de productes, serveis i activitats 
per a infants, joves i les seves famílies
Dissabte 7 de juny, Sant Celoni esdevindrà novament un 

aparador de productes, serveis i activitats per a joves i 

les seves famílies en el marc de la segona Fira d’en Loni. 

Des de les 10 del matí fi ns al vespre, es podran visitar els 

més de 60 estants de productes i serveis ben diferents 

(puericultura, alimentació i nutrició, moda tèxtil, higie-

ne i salut, joguines, esport, mobiliari i decoració, activi-

tats d’estiu de lleure i educatives, vacances familiars...) 

repartits entre 4 places: plaça Comte del Montseny, pla-

ça de l’Església, plaça de la Vila i plaça del Bestiar, a l’estil 

de 4 pavellons a cel obert. 

Durant tot el dia, es programaran més de 30 tallers i 

activitats per a tots els gustos. Podeu consultar tot el 

detall a www.santceloni.cat/fi radenloni

ts 

e 30 tallers i

7 dejuny

i

i
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Obert termini 
de selecció 
d'empreses 
per a participar 
al programa 
Accelera el 
creixement
Accelera el creixement és un projecte promogut entre Diputació de 
Barcelona, PIMEC i l'Ajuntament de Sant Celoni que s’adreça a les 
empreses que tenen vocació internacional i volen replantejar-se l’es-
tratègia comercial i desenvolupar les habilitats necessàries per impul-
sar nous models de gestió.  Fins el 22 de juny està obert el termini de 
selecció d'empreses, un total de 50 a la província de Barcelona.

La fi nalitat és que les empreses participants obtinguin un pla de crei-
xement de la seva empresa i les eines de suport per tal que el seu pla 
d'acció es pugui materialitzar amb acompanyament personalitzat. 

Més informació: 
www.santceloni/empresa

Una trentena d’emprenedors 
a la Jornada d'alternatives 
fi nanceres

Punt d’atenció 
Reempresa a Sax Sala

Borsa 
de treball
Perfils químics i farma

Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny en col·laboració amb les diferents empreses 
del sector químic/farmacèutic del Baix Montseny 
gestiona una borsa de treball específica i especialitzada 
per donar una resposta àgil i adequada a les necessitats 
d’ocupació generades per la concentració d’empreses 
del sector ubicades a la zona.

+ Informació:
Sax Sala

Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny

Tens formació en l’àmbit 
de la química o farma? 

O potser hi tens 
experiència? 

Busques feina
o vols millorar-la?
 

INSCRIU-TE!

www.santceloni.cat/
borsaquimica

Prop de 30 persones van assistir 
a la Jornada d’alternatives fi nan-
ceres organitza pel Servei Muni-
cipal de Creació d’Empreses el 
passat 7 de maig a la Sala Bernat 
Martorell de Can Ramis.  La Jor-
nada s’emmarcava dins del pro-
grama de formació promogut per 
l’Ajuntament de Sant Celoni amb 
l’objectiu de proporcionar recur-
sos a persones emprenedores i 
empreses presentant vies de fi -
nançament alternatives com són 
el fi nançament públic a través de 
l’Institut Català de Finances (ICF), 
la banca ètica a càrrec de Triodos 
Bank i Acció Solidària contra l’atur 
(ASCA) i també les plataformes de 
micromecenatge amb Lánzame. 

En aquest sentit,  l’alcalde Joan 
Castaño, va remarcar que “la 

manca de fi nançament és un 
dels problemes més rellevants 
del nostre teixit empresarial i per 
això, entenem que conèixer ins-
truments fi nancers que faciliten 
la sortida al mercat com a nova 
empresa o  el creixement i conso-
lidació dels negocis, és vital”.

El Punt d’atenció de Reempresa 
de Sax Sala Centre de Formació 
i Ocupació del Baix Montseny as-
sessora a empresaris i empresàri-
es que volen cedir el seu negoci a 
emprenedors i emprenedores que 
volen donar-hi continuïtat, sense 
partir de zero, facilitant d’aques-
ta manera el relleu a l’empresa ja 
existent per rellançar-la, conso-
lidar-la i fer-la créixer, evitant-ne 
així el tancament. Informació a 
www.reempresa.org/santceloni

Programació d’activitats 
adreçades a persones empre-
nedores i a les empreses
Sax sala- Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, ha defi nit 
el programa d’accions d’informació, formació i dinamització, adreçat a 
les empreses del territori durant el 2014. La col·laboració amb entitats 
i associacions com ara la Cambra de Comerç de Barcelona, l’Associació 
d’Emprenedors del Baix Montseny, la Diputació de Barcelona, Pimec o 
el Servei d’Ocupació de Catalunya, han permès dissenyar uns contin-
guts que responen a la diversitat de necessitats de les activitats eco-
nòmiques, amb la fi nalitat de contribuir a millorar 
la competitivitat, innovant, trobant 
fórmules de fi nançament o 
comercialització. 

Tota la informació: 
www.santceloni.cat i 
xarxes socials
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Exposició sobre 
les carboneres 
a l’Ofi cina 
de turisme
Del 23 de maig al 29 de juny, l’Ofi cina de tu-
risme de Sant Celoni acull l’exposició Les car-
boneres. Imatges presents d’una tradició 
del passat a partir de les fotografi es cedides 
per l’Associació “El Suí de Festes i Tradicions” 
de Cànoves i Samalús. L’exposició es va inau-
gurar amb una xerrada sobre El carboneig i el 
paisatge actual, a càrrec de Ramon Masnou i 
Josep Maria Panareda, organitzada per la Di-
putació de Barcelona dins el programa d’actes 
de celebració del 25è aniversari del Parc del 
Montnegre i el Corredor.

L’Associació d’Empreses del Polígon d’Activi-
tat Econòmica Molí de les Planes, que compta 
actualment amb 25 associats, ha participat 
activament en la primera comissió de treball 
específi ca, relativa a la neteja viària i residus 
del polígon industrial. Aquesta és la primera 
comissió de treball a la que assisteix l’Associa-
ció, que anirà seguida d’altres, específi cament 
alineades amb cadascun dels objectius i prio-
ritats defi nits per l’empresariat del polígon per 
aquest 2014. 

Els objectius prioritaris d’enguany per a la 
Junta de l’Associació, fan referència fonamen-
talment a la millora de la seguretat en la mo-
bilitat 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 aven-
ços en matèria de senyalització.

Dins un marc d’estreta col·laboració públic- 
privada, l’entitat es va constituir arran de la 
realització i presentació pública del Pla de mi-
llora i dinamització del polígon industrial Molí 
de les Planes, elaborat per la Unió de Polígons 
Industrials de Catalunya, a iniciativa de l’Ajun-
tament i la Diputació de Barcelona.

L’Associació d’Em-
preses del Polígon 
d’Activitat Econòmi-
ca Molí de les Planes 
i l’Ajuntament ja han 
iniciat el pla d’acció

Dos nous festius 
d’obertura comercial

La nova regulació dels horaris comercials de 
la Generalitat de Catalunya ha incorporat dos 
nous festius d’obertura comercial, que s’afe-
geixen als vuit autoritzats fi ns al moment. 
Aquests dos nous dies els fi xa lliurement cada 
municipi. Sant Celoni ha optat per afegir-se a 
la recomanació que es feia des de la Generali-
tat i s’han fi xat els dies 3 i 10 d’agost. Així, el 
calendari d’obertura autoritzat en festius per 
als anys 2014 i 2015 és el següent:

2014
5 i 12 de gener, 6 de juliol, el 3 i el 10 d’agost, 
12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 8 i 21 de de-
sembre.

2015
4 i 11 de gener, 5 de juliol, 2 i el 9 d’agost, 12 
d’octubre, 1 de novembre, 6, 8 i 20 de desembre.

Aquesta normativa fi xa també els horaris dels 
establiments comercials que amb caràcter 
general són els següents:

- Han de romandre tancats entre les 22 h i 
les 7 h.

- Els dies 24 i 31 de desembre han d’avan-
çar l’horari de tancament a les 20 h.

- El nombre màxim d’hores diàries d’ober-
tura és de 12, tant els dies feiners com els 
festius autoritzats.

- Han de tancar els dies 1 i 6 de gener, el 
diumenge i dilluns de Pasqua, l’1 de maig, 
el 24 de juny, l’11 de setembre i el 25 i 
26 de desembre. També el 23 de juny si 
s’escau en diumenge.

No obstant això, hi ha determinats comerços 
que estan exclosos d’aquestes limitacions i po-
den fi xar lliurement el seu horari comercial i 
els dies d’obertura:

- Establiments dedicats a la venda de 
productes de pastisseria, rebosteria, xur-
reria, pa, plats preparats, premsa, fl ors i 
plantes i les botigues de conveniència.

- La venda de combustibles i carburants

- Les farmàcies

- Els establiments comercials de venda 
personalitzada o en règim d’autorservei, 
els titulars dels quals siguin petites o mit-
janes empreses que no pertanyin a grups 
o cadenes de distribució ni operin sota 
el mateix nom comercial, sempre que la 
superfície de venda no superi els 150 m2 
i tinguin una oferta orientada essencial-
ment a productes de compra quotidiana 
d’alimentació.

- Els establiments dedicats de manera ha-
bitual a la venda de productes pirotècnics 
que poden romandre oberts al públic, a 
més dels dies feiners, tots els diumenges 
i festius del mes de juny durant un mà-
xim de 12 hores dins la franja compresa 
entre les 7 h i les 22 h.

- Els establiments dedicats essencialment 
a la venda de productes culturals o de 
lleure, amb una superfície de venda que 
no superi els 300 m2, els titulars dels 
quals siguin petites o mitjanes empreses 
que no pertanyin a grups empresarials.

Els comerços podran obrir un total de 10 dies festius a l’any

23 maig
al 29 juny

La Prefectura de la Policia local es 
converteix en ofi cina receptora de 
denúncies les 24 hores

El servei de la Policia Local de Sant Celoni ofe-
reix a tots els ciutadans i ciutadanes la possibi-
litat de poder presentar denúncies les 24 hores 
del dia. A partir d’ara, qualsevol persona que 
comparegui a les dependències podrà ser atès a 
l’instant sense haver-se d’esperar ni haver-li de 
donar hora tal i com passava fi ns ara, millorant 
d’aquesta forma l’atenció a la ciutadania.

Per tal de posar en marxa aquest servei s’ha 
format a tots els agents sense excepció perquè 
puguin agafar tota mena de denúncies. A més, 
en aquells casos en què el ciutadà no pugui des-
plaçar-se a les dependències de la Polia local, 
els agents podran recollir denúncies in situ. En 
aquest cas els agents es desplaçaran a l’adreça 
de la persona denunciant i una vegada compli-
mentada i signada la denúncia se li oferirà la 

possibilitat de recollir la còpia a les dependèn-
cies, i en cas d’impossibilitat se li portarà al seu 
domicili el més aviat possible.



7

Educació

L’Ajuntament continua apostant 
per la formació de joves i adults

De cara al curs vinent, des de l’Ajuntament s’ha treballat per 
mantenir i ampliar l’oferta formativa que s’ofereix des de 
l’Escola d’adults a Sax Sala, tenint molt present les noves ne-
cessitats de les persones. En aquest sentit, entre les principals 
novetats cal destacar: més nivells d’anglès, alemany i francès 
i la possibilitat de cursar el Graduat en Educació Secundària a 
distància després que l’escola d’adults hagi esdevingut centre 
de suport de l’Institut Obert de Catalunya.

Segons la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encar-
nación, des de l’Ajuntament s’ha fet “una aposta important 
en la formació de persones adultes, congelant les taxes 
i ampliant l’oferta educativa de Sant Celoni, demostrant 
amb fets que, quan hi ha voluntat política de prioritzar 
l’accés a l’educació a tota la ciutadania i s’administren bé 
els recursos, hi ha marge per treballar, amb la complicitat 
de tota la comunitat educativa, per assolir nous reptes i 
donar més serveis”.

L’oferta formativa de l’escola d’adults, que aquest curs ha aco-
llit més de 720 alumnes, s’estructura en els següents blocs: 
Competències bàsiques / Tornar a estudiar / Idiomes / Tecno-
logies de l’aprenentatge i la comunicació. Tota la informació a 
www.santceloni.cat/cfa

De cara al curs vinent l’Escola d’adults ofereix més nivells d’anglès, alemany i francès 
i el Graduat en Educació Secundària a distància

IDIOMES - ESCOLA D’ADULTS

Matricula alumnat propi Del 19 al 22 de maig

Sol·licitud entrevistes orientació alumnat nou Del 12 de maig al 2 de juny

Entrevistes i preinscripció alumnat nou Del 26 de maig al 2 de juny

Matriculació dels preinscrits  amb plaça Del 7 al 18 de juliol

ALTRES ENSENYAMENTS -  ESCOLA D’ADULTS

Matricula alumnat propi Del 4 al 12 de juny

Sol·licitud entrevistes orientació alumnat nou Del 9 al 26 de juny

Entrevistes i preinscripció alumnat nou Del 17 al 26 de juny

Matriculació dels preinscrits  amb plaça Del 7 al 18 de juliol

Atenció al calendari de preinscripció i matrícula!

Lloc: Sax Sala, Centre de formació i ocupació del Baix Montseny

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres 

Matins: de 9 a 14 h  Tardes: de 16 a 20 h

Més informació:  
Sax Sala, Centre de formació i ocupació del Baix Montseny
Carrer Montserrat, 28  Telèfon: 93 867 41 75  /  saxsala@santceloni.cat

Hi ha possibilitat de sol·licitar ajuts socials durant el període de matrícula.

Celebrem junts els 25 anys de l’Escola d’Adults25
ANYS
2222255

ANYYSSS
25

ANYS Enguany celebrem el 25è aniversari de l’Escola d’Adults i estem programant una sèrie d’actes que es duran a terme el divendres 

13 de juny a Sax Sala. Al llarg de la tarda es faran un seguit d’activitats que fi nalitzaran amb un sopar de celebració. Convidem a 

totes les persones vinculades a l’escola durant aquests 25 anys a participar-hi. 

Us podeu posar en contacte via cfadults@santceloni.cat  o per telèfon 93 867 41 75.

Projecte conjunt entre els joves 
del PQPI - PTT i de l’Institut
Els alumnes del PQPI – PTT de Sant 
Celoni, del perfi l auxiliar en mun-
tatges d’instal·lacions elèctriques, 
d’aigua i gas, han realitzat un pro-
jecte integrat conjuntament amb 
l’alumnat del Cicle Formatiu de 
Grau mitjà d’instal·lació i manteni-
ment electromecànic de maquinà-
ria i conducció de línies de l’Institut 
Baix Montseny de Sant Celoni. 

El projecte conjunt d’elaboració 
d’un panell elèctric s’ha creat amb 
l’objectiu d’establir un punt de tro-
bada entre la formació professional 
de nivell 1 (PTT) i la formació pro-
fessional de nivell 2 (CFGM). 

El projecte conjunt ha permès un 
veritable aprenentatge conjunt i ha 
estat una experiència molt profi to-
sa i enriquidora tant per l’alumnat 
com pel professorat.

Institut Baix Montseny
Sant Celoni

1650
hores
repartides en 
2 cursos en horari
de tarda

de formació
en empreses

350
hores

Cicle Formatiu de Grau Superior de

Un cicle que dóna continuïtat al de Grau Mitjà d’Instal·lació i 
manteniment electromecànic que s’imparteix al centre des de 
fa quinze anys, amb èxit de matrícula i d’inserció laboral

Mecatrònica Industrial

Sortides professionals:

- Planifi cació i programació de processos de manteniment 
d’instal·lacions de maquinària i equips industrials

- Muntatge i manteniment d’instal·lacions de maquinària i 

equips industrials

Preinscripció
Del 27 de maig
al 7 de juny de 2014

Matrícula
De l’1 al 9 de juliol
de 2014

+

Pla de
Transició
al Treball
SANT CELONI
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Educació

9è Cicle de concerts 
“a l’olivera” de  joves 
i conjunts instrumentals
L’Escola Municipal de Música ha 
programat per aquest proper mes 
de juny un nou cicle de concerts “a 
l’olivera”  perquè els joves instru-
mentistes i els conjunts instrumen-
tals de més nivell de l’escola puguin 
mostrar el fruit del treball de tot el 
curs. Concretament, aquest any es 
faran tres concerts els dissabtes 7, 
14 i 21, a les set de la tarda, a la 
Sala Petita de l’Ateneu.

Alumnes de l’Escola de 
Música actuen a Lleida

Batxillerat i Cicles Formatius a Sant Celoni 

PREINSCRIPCIÓ MATRICULACIÓ ON S’HA DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD

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

Consulta l’oferta que t’ofereix: 

Afadis Baix Montseny, AMPA Centre Municipal d’Expressió, 

AMPA Escola Soler de Vilardell, AMPA Institut Escola 

La Tordera, Associació de creatius plàstics Jorca,  

Club  Bàsquet Sant Celoni, Club Esportiu Sant Celoni,  

Club Tennis Sant Celoni, Col·legi Cor de Maria, 

Col·legi La Salle, Penya Barcelonista Sant Celoni, 

Sot de les Granotes-UFEC 

www.santceloni.cat/guiaactivitatsestiu

Projecte Cultura Emprenedora 
a l’escola Soler de Vilardell
Els alumnes de 5è d’Educació 
Primària de l’escola Soler de Vilar-
dell  han participat durant aquest 
curs en un projecte d’innnovació 
pedagògica: Cultura emprenedora 
a l’escola promogut per la Diputa-
ció de Barcelona amb el suport de 
l’Ajuntament. Els alumnes han 
creat una empresa (una coope-
rativa anomenada SVGM (Soler, 
Vilardell, Gladis i Montse que són 
els noms de les tutores), n’han 
treballat la constitució, l’estudi 
de mercat, l’elecció del producte, 
la imatge corporativa, la produc-
ció... i sortiran el 4 de juny amb 
una paradeta al mercat setmanal 
a la plaça de la Vila per vendre 
els productes escollits: arracades, 
anells, punts de llibres i llibre-
tes. Per portar-lo a terme, cada 
alumne-soci ha fet una aportació 
de 5 euros i l’escola els va aportar 
45 euros per poder-se desplaçar 
fi ns a Barcelona per demanar un 
préstec a la banca ètica Coop57. 
Els benefi cis els destinaran a re-
tornar el préstec de 150 euros i a 
projectes socials.

Aquest projecte proporciona a 
l’alumnat  un aprenentatge trans-
versal que reforça l’adquisició de 
les competències bàsiques del 
currículum: esperit emprenedor, 

treball coopertiu, presa de deci-
sions, habilitats comunicatives, 
superació, etc. 

Precisament els alumnes en-
carregats del departament de 
publicitat de la Cooperativa 
van visitar els estudis de Punt 7 
Ràdio per explicar la seva experi-
ència que es pot escoltar a www.
santceloni.cat/radioalacarta.

La posada en funcionament del 
projecte Cultura emprenedora 
va ser aprovada pel plenari del 
Consell Escolar Municipal el 4 de 
juliol de 2013. Amb la voluntat 
d’implantar aquest treball a totes 
les escoles de Sant Celoni, es va 
decidir començar aquest curs a 
l’escola Soler de Vilardell ja que 
aquest centre és pioner en la 
metodologia de treball de l’apre-
nentatge cooperatiu, molt lligat al 
projecte. 

Una cinquantena d’alumnes de 
l’Escola Municipal de Música 
van actuar a Lleida en motiu de 
l’intercanvi amb l’Escola de Mú-
sica de l’Orfeó Lleidatà. Els joves 
músics celonins van estrenar un 
programa monogràfi c basat en 
temes dels Beatles interpretat 
per cor i orquestra, comple-
tant-t’ho amb actuacions del Cor 
Jove i el conjunt Sonart.  

Cal remarcar la bona acollida 
de les famílies lleidatanes i els 
lligams que s’han establert entre 
l’alumnat d’aquí i d’allà. El març 
van ser els nois i noies lleidatans 
els que van passar un profi tós 
cap de setmana a Sant Celoni i 
el mes d’abril, els celonins van 
visitar la capital de la Terra ferma 
quan estava justament en plena 
gran festa de “Moros i cristians”.
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Cultura
Sant Celoni acollirà l’aplec 
cultural Rebrot 2014
Del 3 al 6 de juliol tindrà lloc l’aplec cultural Rebrot 2014 organitzat 
pel col·lectiu juvenil Arran i amb el suport d’algunes entitats del munici-
pi. A més de xerrades, tallers, exposicions, cercaviles, actes polítics i tau-
les rodones que es realitzaran a diferents espais i equipaments del poble, 
també s’han programat concerts de música, el divendres 4 i dissabte 5 
de juliol al Camp d’Esports de can Sans. 

Programació de concerts
Divendres 4 de juliol: 

Talco, Aspencat, Oques Grasses, Germà Negre 

Dissabte 5 de juliol: 

La Gossa Sorda, Dr Calypso, Kòdul, Opció k95, Atupa

Preu de les entrades 
Concert un dia 15 euros

Abonament de dos dies de concert 25 euros

Abonament dos dies de concert amb acampada 30 euros

Per als celonins i celonines, a partir del 2 de juny, al local de la Clau es po-
saran a la venda 100 abonaments per als dos dies de concerts a 10 euros!

Dins la programació de Rebrot 2014 s’inclou la Festa del Solstici de 
Bocs i Cabres. El divendres 4 de juliol amb cercavila de tarda i de nit 
amb la Xaranga Callabarjuala; el dissabte 5 de juliol a la tarda, gimcana 
guarra i un sopar popular a la plaça de la Vila.

Festa Major 2014
Escalfant motors! 

Més de 30 persones representants d’entitats i ajuntament ja treballen 
des del mes d’abril per preparar la Festa Major de setembre. L’objectiu 
és mantenir el to festiu i popular que té la Festa Major amb una progra-
mació variada i per a un públic divers, esdevenint un espai de trobada i 
convivència.

Aquí teniu algunes consideracions i propostes de millora amb què es 
treballa: 

- Es continuarà incentivant la participació i implicació de tothom a partir 
del treball de les comissions i les xarxes socials.

- Es reforçaran activitats i actuacions que reforcin valors: consum res-
ponsable, la cohesió social, treball cooperatiu... en aquest sentit, s’in-
corpora la vaixella reutilitzable en els àpats populars i es comptarà amb 
la campanya de “Somnit” de Creu Roja per a prevenció i reducció de 
danys a l’espai de barraques.

- Es proposen incorporar noves proves del Corremonts 

- Es continuarà treballant amb el criteri d’estalvi i austeritat, reduint, si 
és possible, les despeses d’infraestructura i mantenint la dotació eco-
nòmica per a programació.

- Es mantindrà l’espai de barraques en el pàrquing del Pavelló

Obert el termini per presentar-se al 24è Concurs de cartells de 

la Festa Major. El termini de presentació acaba el 13 de juny 

Consulteu les bases: www.santceloni.cat/festamajor

La plaça de la Vila es va omplir, com ja és tradicional, de 
parades de llibres i roses. Al matí, les parades van compartir 
espai amb les del mercat setmanal, i a la tarda s’hi van afegir 
els estants de diverses entitats del municipi i les rotllanes 
dels balladors de sardanes, sota els acords de La Principal de 
la Bisbal.

Repassem alguns actes del programa de Sant Jordi! 

L’ambiciosa posada en escena de l’espectacle proposat pel 
veterà grup teatral Rebrot va tenir la millor recompensa: 
entrades exhaurides les tres respresentacions. I el públic, 
tant infantil com adult, amb la boca oberta mentre els 
personatges volaven per l’escenari.

Dissabte 26, la sala Bernat Martorell de Can Ramis va acollir 
una nova sessió del Tast de Llibres, aquest cop dedicada al 
llibre “Petit Musée de l’Horizontale”, la nova col·laboració del 
prestigiós escriptor francès Michel Butor i l’il·lustrador de 
Campins Martí Pey. 

El dimarts 22, com a aperitiu per la diada de Sant Jordi, la 
biblioteca de Sant Celoni va fer el lliurament de premis del 
concurs “Històris mòbils» i una obra de teatre de Shakespeare 
de petit format, «Al vostre gust», a càrrec de la Cia. Tastets de 
Shakespeare, dins els actes de la III Setmana Literària que la 
biblioteca va programar del 22 al 26 d›abril.

Dissabte dia 26, les colles geganteres d’escoles de Sant Celoni 
es van trobar a la plaça de la Vila de les 5 de la tarda per fer 
una cercavila, acompanyats dels gegants de Sant Celoni, 
fi ns al pati de l’escola Cor de Maria, on es va organitzar un 
berenar per a tothom, activitats, animació infantil i lliurament 
d’obsequis a les colles participants.

Aquest any, la cloenda del curset de sardanes a les escoles 
es va celebrar al Pavelló municipal 11 de setembre, en lloc 
de la plaça de la Vila, davant el risc de pluja. Va amenitzar 
la ballada la reconeguda cobla Principal de Terrassa amb la 
participació de més de 260 alumnes.

Dissabte 26 al matí va tenir lloc la inauguració de l’exposició 
permanent de la col·lecció de minerals cedits per la família 
Pinós al poble de la Batllòria, que ha quedat fi xada a l’escola 
Montnegre.

Per commemorar el centenari del naixement de Joan 
Vinyoli, l’Escola d’Adults i l’Ofi cina de Català de Sant Celoni 
van organitzar un acte poètic, literari i visual sobre l’obra 
de l’autor, amb la lectura d’alguns dels seus poemes més 
representatius a càrrec d’alumnes d’ambdós centres.

Divendres 25, l’entitat Almadaa Horitzons va presentar 
davant d’un nombrós públic a la Sala Petita de l’Ateneu 
l’audiovisual del projecte ALIF, projecte educatiu i cultural 
per a la promoció de les llengües familiars.

S
a

n
t 

C
e

lo
n

i
S

A
N

T
 J

O
R

D
I



10

4 alumnes de l’Institut 
Baix Montseny viatgen 
a Mauthausen 

Els dies 9, 10 i 11 de maig, 4 alumnes de 1r 
del batxillerat de l’Institut Baix Montseny van 
viatjar a Mauthausen per participar als actes 
d’alliberament del camp. Les joves anaven 
acompanyades per la professora Fina Ferrando 
i, a títol personal, per la regidora de Cultura i 
Educació, Júlia de la Encarnación i una tècnica 
de la mateixa àrea. Aquest viatge ha estat pos-
sible gràcies a una subvenció de l’Ajuntament 
perquè ja no hi col·labora el govern central, tal 
i com passava fa dos anys quan hi van anar uns 
altres 5 alumnes celonins. Les joves van visitar 
Hartheim, Mauthausen i Gusen i van participar 
als actes d’homenatge internacionals i a diver-
ses activitats pedagògiques. El viatge va tenir 
una càrrega simbòlica especial perquè es va 
col·locar una placa en memòria dels celo-
nins que van patir i morir a Mauthausen i els 
seus subcamps, tal com s’havia acordat a les 
I Jornades de la Memòria històrica, celebrades 
al novembre del 2013.

Després del viatge, les joves tenen l’encàrrec 
d’explicar la seva experiència a totes les esco-
les de Sant Celoni de cara a conscienciar els 
joves d’estar molt alerta per evitar que barbàri-
es com les que van cometre els nazis o d’altres 
similars, no es tornin a repetir.

Carretera i manta
Club de lectura al voltant d’un ampli concepte 
de la literatura de viatges: novel·les d’aventures, 
cròniques de viatges, viatges històrics, escriptors 
atrets per terres ignotes, el viatge interior com 
a metàfora del viatge exterior... de la mà d’Enric 
Soler i Raspall, escriptor, editor de Tushita edici-
ons i viatger de mena.

Cada tercer dijous de mes a 2/4 de 8 del vespre a 
la Biblioteca.

RodaMonts
Conjunt de xerrades i activitats referents al món 
del turisme i dels viatges.

30 de maig a les 19 h: Quaderns de Bitàcola (gua-
nyadors del premi al millor blog de viatges del 
2012) explicaran com preparar un viatge low cost.

13 de juny a les 19 h: Jordi Solà farà un tast de 
taller de fotografi a de viatges. 

4 de juliol a les 18 h: Quaderns de Bitàcola farà 
una sessió de viatges per a menuts. Activitat 
familiar.

Descobrim el territori
Proposta virtual de sortida per les terres ca-
talanes. Idees per passar els caps de setmana: 

propostes properes, la majoria de vegades 
gratuïtes, de caire cultural, festiu, esportiu …

Les podeu trobar al facebook i al blog 
de la Biblioteca cada divendres/dissabte.

El Biblionauta
Proposta de viatge virtual per diferents indrets 
del planeta amb format Prezi a partir d’enllaços 
web, fotografi es i vídeos. Es presenta juntament 
amb una mostra de documents i, en alguns ca-
sos, d’alguna exposició i guia de lectura. 

Amb una periodicitat bimensual estarà a disposi-
ció de tothom per mitjà del blog i el facebook de 
la Biblioteca.  

Juny: Marroc

Agost: Les costes catalanes

Octubre: El Montseny a la tardor

Desembre: El Pirineu Occidental català

Febrer 2015: Terres de vins i oli: Ruta 
per Espanya 

www.santceloni.cat/biblioteca

www.bibliotecasantceloni.blogspot.com

www.facebook.com/lescorxador

www.twitter.com/BibEscorxador

La Biblioteca l’Escorxador ha estrenat aquest any 4 noves ofertes d’activitats 
en matèria de viatges. Si t’agrada viatjar, la Biblioteca et donarà un cop de mà! 

Campanya Català i 
empresa. Ja estàs al dia? 
a gestories i assessories 
de Sant Celoni 

L’Ofi cina de Català ha 
fet una campanya infor-
mativa entre les gestori-
es i assessories de Sant 
Celoni sobre el Codi 
de consum de Catalu-
nya pel que fa a l’ús de 

la llengua catalana. En aquest marc, se’ls ha 
ofert una aplicació per comprovar en un mi-
nut si estan al dia sobre l’ús del català, de ma-
nera gratuïta i anònima, amb propostes útils. 
Amb aquesta acció, es vol donar a conèixer els 
drets dels clients i usuaris i les obligacions de 
les empreses derivades del Codi de consum 
de Catalunya i apropar els serveis que pot ofe-
rir l’Ofi cina de Català en matèria lingüística al 
món socioeconòmic. 

Per més informació, poseu-vos en contacte 
amb l’Ofi cina de Català de Sant Celoni, 
parc de la Rectoria Vella, s/n, (Rectoria Vella), 
tel 93 864 12 13 / santceloni@cpnl.cat

L’Ajuntament ha adquirit tres esbossos, ori-
ginals del pintor Isidre R. de Casas, que 
corresponen a tres de les set pintures murals 
que ornamenten l’altar major de l’Església 
Parroquial de Sant Martí. Els esbossos, pintats 
amb aquarel·la i guaix sobre paper, tenen unes 
mides considerables: 140 cm d’alçada i 50 cm 
d’amplada. Es tracta d’unes composicions molt 
altes i allargades perquè segueixen les proporci-
ons dels murs de l’absis de l’església. Les pintu-
res es conserven en molt bon estat i mostren els 
projectes primitius per a la decoració mural de 
l’església celonina, començada a pintar al fresc 
el 1959 i enllestida al començament l’any se-
güent. L’arquebisbe Gregori Modrego va beneir 
les pintures de l’altar major el 7 de febrer de 
1960. 

Isidre Roig de Casas, que signava com a Isidre R. 
de Casas, va néixer a Barcelona el 1925 i es va 
especialitzar en procediments de pintura mural. 
Durant de la seva carrera artística va elaborar 
nombrosos conjunts pictòrics i decoracions per 
a esglésies i edifi cis d’estaments ofi cials. A Sant 
Celoni també va dissenyar els cinc vitralls de 
l’absis, amb les fi gures de Crist i els evangelistes, 
estrenats el 26 de juliol de 1961.

T’agrada viatjar? 
La Biblioteca l’Escorxador 
et dóna un cop de mà!

Cultura

Tres esbossos de l’altar major de l’església 
al Fons d’Art Municipal
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Comunitat

L’eix principal de la Setmana per la Pau, que s’ha 
dut a terme la setmana dels 12 al 18 de maig,  ha  
estat la Cultura como a eina per a l’establiment 
d’espais de relació, de coneixement i de respec-
te entre persones i comunitats. Partint d’una 
realitat de crisi econòmica, de valors i, en general, 
de la societat occidental, la Cultura esdevé fona-
mental per garantir viure el dia a dia d’una forma 
pacífi ca i respectuosa.  Cultura, entesa com un bé 
a l’abast de tothom, com una necessitat de primer 
ordre i no com un article de luxe.  

Durant la setmana, la Coordinadora d’Entitats 
Solidàries (CES),  en tant que organitzadora, va 
portar als centres educatius el conte I tu què vols 
ser quan siguis gran?  mitjançant el qual, molts 
infants de primària varen entendre amb la pro-
tagonista, la Candela, el valor de participar de la 
vida social fent activitats culturals, esportives i 
de tota mena, per acostar-se més a una convi-
vència més plena.

El dimecres, un bon gruix d’alumnat de 1r i 4t 
d’ESO va parar molta atenció a l’Ateneu, du-
rant el concert del grup Trenkaband. Les seves 
cançons són fruit de les vivències directes dels 
voluntaris i voluntàries i arriben colpidorament 
a la pell i al cor de qui les escolta. Trenkaband  
és un clar exemple de com, mitjançant la Cul-
tura -en aquest cas la música i els textos- es pot 
contribuir a la cerca de la pau i la solidaritat.

El divendres, l’escola La Salle va acollir la pro-
jecció de  la pel·lícula La parte de los ángeles de 
Ken Loach i un interessant “pica-fòrum”, que va 
permetre digerir el fi lm tot assaborint menges 
aportades per les persones assistents.

La Setmana per la Pau es va tancar el dissabte, 
a la plaça de l’Església, amb la tradicional Fes-
ta solidària, que va aplegar una bona colla de 
gent ”Al ritme de la Pau”, escoltant el conte de 
la Candela, compartint música i ritmes i gau-

dint de l’actuació del grup de danses africanes 
i percussió Africa Kaseine de Costa d’Ivory i 
del grup de percussió de Sant Celoni.  Paral-
lelament entitats de la CES varen exposar al-
guns dels seus projectes.

La Setmana per la Pau se centra en la Cultura com a 
eina de convivència, amb el lema “Al ritme de la Pau”

31 de maig Dia mundial sense tabac

Més de 30 dones han 
passat pel Grup de con-
versa en català per a ma-
res d’origen immigrant

Per commemorar el Dia mundial sense ta-
bac, l’Ajuntament, el Centre d’Atenció Primà-
ria i l’Hospital de Sant Celoni han organitzat 
una campanya per tal de conscienciar la 
ciutadania dels efectes nocius del tabac i de 
l’addicció que genera. 

Divendres 30 de maig van tenir lloc el lliu-
rament dels premis del concurs de cartells 
publicitaris adreçats a l’alumnat de 2n d’ESO 

dels centres educatius del municipi. Els treballs 
s’exposen a l’entrada del CAP fi ns el 14 de juny.

A l’entrada del CAP es va 
instal·lar una taula informativa 
amb tríptics, adhesius... 
sobre els efectes nocius del 
tabac per la salut i recursos 
per deixar aquest mal hàbit.

Per tercer curs consecutiu, s’ha tirat endavant 
el grup de conversa de mares d’origen immi-
grant amb fi lls menors de 3 anys que aquest 
any ha comptat amb la participació de 32 
dones, amb una presència mitjana de 10 per-
sones per sessió. El grup, promogut per l’Àrea 
de Servei a les Persones,  s’ha reunit els dijous 
a la tarda a Sax Sala.

El grup pretén ser un lloc de trobada i relació 
dirigit a mares provinents de diferents països 
que volen a aprendre a parlar en català i està 
atès per tècniques municipals i persones vo-
luntàries. Les mares que no tenen amb qui 
deixar els seus fi lls, però que volen continuar 
la formació a l’Escola d’Adults o el Consorci 
per la Normalització Lingüística, hi troben un 
espai acollidor i de suport. A més el grup de 
conversa ajuda a les participants a tenir un mi-
llor coneixement de l’entorn social i cultural. 

Vols ser voluntària d’aquest grup de conversa? 
Adreça’t a diversitat@santceloni.cat o 
a l’àmbit de Comunitat de l’Ajuntament 
(plaça Josep Alfaras,6).

Dia nacional de la 
nutrició infantil
Coincidint amb el Dia nacional de la nutrició 
infantil, el centre Baobab i l’Ajuntament van 
organitzar el passat 28 de maig una xerrada 
a càrrec de la dietista i nutricionista, Anna 
Pla, titulada “Menjar bé és divertit, l’obesitat 
infantil, no”. Per aquelles persones que no hi 
van poder assistir, us traslladem alguns con-
sells a tenir present.

Parcel·les lliures a 
l’horta pública al 
Molí de les Planes. 
Gaudeix de la natura!

Durant aquest any hi ha hagut adjudicataris 
d’horts públics al Molí de les Planes que, per 
diferents motius, han renunciat al seu hort i, 
per tant, queden lliures per a la seva ocupa-
ció. Les parcel·les s’atorguen per ordre de 
petició. 

L’horta municipal del polígon Molí de les Pla-
nes està format per 49 parcel·les de mides 
diverses (entre 59 i 120 m2), distribuïdes en 
dos sectors. A cadascuna de les parcel·les 
hi ha una presa d'aigua amb comptador, un 
compostador, un bidó gran per a l'emmagat-
zematge d'aigua i un recolzador de canyes. 
Cada parcel·la també té assignat un armari 
d'eines en un dels dos edifi cis comunitaris. 

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

10 consells per a una alimentació saludable

1. Alimenta’t de forma variada. 

2. Fes 5 àpats al dia

3. Pren fruites, verdures i hortalisses. 

4. Consumeix aliments rics en hidrats 
de carboni. 

5. Beu molta aigua

6. Manté un pes adequat 

7. Fes exercici cada dia

8. No canviïs els hàbits d’alimentació 
d’un dia per un altre

9. Recorda que no hi ha aliments bons 
ni dolents, sinó hàbits inadequats.

10. Manté una bona higiene
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Esports

Medalla de bronze 
en relleus pels 
atletes celonins
L’equip del Club Atletisme Sant Celoni format 
per Pol Vilert, Claudi Gómez, Marcel Gual i Pol 
Casals van aconseguir la medalla de bronze 
en el relleu 4 x 60 metres en categoria aleví 
masculí al Campionat de Catalunya de Relleus 
disputat a Mataró el 3 de maig. També hi va 
participar l’equip aleví femení format per Júlia 
Garcia, Paula Subirana, Elia Morist i Clàudia 
Molleví que van assolir la novena plaça en el 
relleu 4 x 60 metres. 

250 infants i joves a 
la I Kids Challenge
El diumenge 6 d’abril de 2014 un total de 250 
alumnes de P-3 fi ns a 4rt d’ESO de les diver-
ses escoles de Sant Celoni van prendre part de 
la I Kids Challenge Series de Sant Celoni orga-
nitzada per Challenge Barcelona-Maresme  a 
l’entorn del Centre Municipal d’Esports Sot de 
les Granotes.

Al llarg del matí es van desenvolupar un seguit 
de curses de caire no competitiu on tots els 
corredors van rebre una bossa amb obsequis 
per la seva participació.

Duatló popular 
de muntanya de 
Sant Celoni
Gran èxit de participació a la segona edició 
d’aquesta prova organitzada pel Club Triatló 
Baix Montseny el 6 d’abril. Totes les inscripci-
ons es van exhaurir dies abans de la competi-
ció, arribant a un total de 232 atletes.

Amb sortida i arribada des del Centre Munici-
pal d’Esports Sot de les Granotes, tots els par-
ticipants van haver de superar 5 quilòmetres 
corrent, 18 quilòmetres amb BTT i novament 
2’5 quilòmetres corrent. 

Els 3 primers classifi cats van ser:

ALBERT CAMPS  1h 15m 59s   
FRANCESC CUEVAS  1h 17m 57s
LUIS BIELSA  1h 19m 20s

NURIA GARCIA PARRAGA  1h 44m 59s 
AMPARO GARCIA SILES  1h 49m 09s 
LAURA PARER DALMAU  1h 51m 02s  

3 medalles celoni-
nes al Campionat 
infantil d’Espanya 
de karate 

Els karateques celonins del Karate Club Just, 
en representació de la Federació Catalana van 
aconseguir tres de les nou medalles catalanes 
del Campionat d’Espanya celebrat a Oviedo 
els dies 12 i 13 d’abril, concretament dues de 
plata i una de bronze.

El juvenil Joan Just Clopés, en la modalitat de 
kumite de menys de 45 quilos va aconseguir 
una medalla de plata, millorant la medalla de 
bronze de l’any passat. 

Les altres medalles van ser en categoria fe-
menina: Silvana Bodington Celma, segona en 
la modalitat de Kata juvenil i Judit Camacho 
Torres, tercera en la modalitat Kumite infantil 
de menys de 35 quilos. Tots aquests espor-
tistes participen al Programa de Tecnifi cació 
per la competicio d’alt nivell, organitzat per 
la Federació Catalana de Karate al C.A.R. de 
Sant Cugat.

Louise Brown, 
sots-campiona de 
la Copa Catalana 
d’esquí de fons
La celonina Louise Brown, membre de la 
secció de Trail Running del Centre Excursio-
nista de Sant Celoni “Montseny Maasai”  s’ha 
proclamat sots-campiona de la Copa Catalana 
d’esquí de fons. Moltes felicitats

El Club Patí Sant 
Celoni participarà 
al mundial a Reus
La Federació Internacional de Patinatge ha 
comunicat a l’organització del Campionat del 
Món de Patinatge Reus 2014 que augmenta de 
dos a tres els equips que cada país pot pre-
sentar als Grups Xou grans i petits de cara al 
certamen que tindrà  lloc a Reus a partir del 
27 de setembre. Amb aquesta decisió, la fede-
ració avança un any l’aprovació  de la propos-
ta que va presentar la Federació Espanyola de 
Patinatge ara fa dos anys, amb la qual se sol-
licitava precisament aquest augment a causa 
de l’envergadura que està adquirint aquesta 
disciplina. A nivell pràctic, això signifi ca que 
el grup petit del Sant Celoni i el grup gran del 
Reus Deportiu podran participar en el Campi-
onat del Món. Endavant Sant Celoni!

Èxit de la segona 
edició de l’Ultrabike
Més de 22 hores de prova i més d’una seixan-
tena de fi nalistes de la vuitantena d’inscrits, 
és el resultat de la segona edició de la prova de 
BTT Ultrabike By Twonav que es va  disputar  
el primer cap de setmana de maig a l’entorn 
de Montseny, Collsacabra, i Les Guilleries. 
L’organització va plantejar dos circuits: PRO, 
de 225 kms  i 6.500 metres de desnivell posi-
tiu i la categoria Aventura, de 120 Kms i 2.800 
metres de desnivell positiu. La cursa va tenir 
sortida i arribada a Sant Celoni.

9 a l’11 de juny

INSCRIPCIÓ

UFEC Sant Celoni

GRATUÏTA
AL SOT DE LES
GRANOTES

© Foto: Agustí Peña
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Habitatge

Nou ajut social per al pagament de 
l’IBI per a famílies monoparentals 
de categoria especial

Lloguer locals 
de negoci

La Llei d’Arrendaments Urbans de 
1994 (LAU94) estableix, en la dispo-
sició transitòria tercera (DT3), que 
certs tipus de contractes de locals de 
negoci fi nalitzaran en 20 anys, termi-
ni que es complirà el 31 de desembre 
de 2014. Això signifi ca que a partir 
l’1 de gener del 2015 el propietari 
del local de negoci podria exercir el 
seu dret a sol·licitar un nou contracte 
sempre que el contracte actual com-
pleixi determinats requisits. 
Signat abans del 9 maig 1985

Ser local de negoci amb una superfí-
cie menor a 2.500 m2

El titular del contracte ha de ser una 
persona jurídica. Si  el titular és una 
persona física, s’extingiran amb la 

mort o jubilació de l’arrendatari, llevat 
de la possibilitat de subrogacions a 
favor del cònjuge o descendents en 
els casos previstos.

Han de tenir una activitat comercial 
(compresa en la divisió 6 de l’IAE) o 
bé han de tenir una activitat diferent 
a la comercial sempre que l’any 1994 
paguessin una quota d’IAE inferior a 
85.000 ptes. 

Els contractes d’arrendament de local 
de negoci celebrats amb posterioritat 
a 9 de maig de 1985 no es troben 
afectats pels mecanismes d’extinció 
previstos en la DT3 de la LAU94.

Impostos i habitatge: 
IVA i ITPADJ

i) IVA en la compra 
d’un habitatge nou
Des de l’entrada en vigor de la nova 
reforma fi scal el gener de 2014, les 
persones que compren un habitatge 
nou estan obligades a pagar més 
IVA, passant del 4 al 10%. En el cas, 
de les obres de renovació, l’impost 

augmenta també del 4 al 10%. En els 
habitatges rehabilitats, l’IVA passa 
del 8 al 21%.

 ii) IVA en el lloguer
Com a norma general, el lloguer 
d’un immoble està subjecte al 
pagament de l’IVA. No obstant això, 
hi ha exempcions que permeten 
llogar sense haver de pagar l’IVA, 
començant pel lloguer de la casa 
per a habitatge quan l’arrendatari és 
una persona física. Per tant, quan el 
lloguer es produeix amb destinació 
exclusiva per a habitatge no cal 
incloure l’IVA, fet que inclou els ele-
ments annexos al pis com garatges, 
trasters i mobles.

iii) Modifi cació de l’Impost de 
Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats per 
als arrendaments subjectes i 
exempts d’IVA
A partir de l’1 de febrer del 2014 es 
substitueix l’anterior escala de grava-
men reintegrable mitjançant timbres 
mòbils de l’Impost sobre Transmis-
sions Patrimonials i Actes Jurídics 
Documentats (ITPADJ), per un tipus 
impositiu fi x del 0,3% per als arrenda-

ments celebrats l’any 2014 i del 0,5% 
a partir de l’1 de gener del 2015.

El pagament de l’impost es realitzarà 
mitjançant autoliquidació. Cal recor-
dar que l’arrendador és el responsa-
ble solidari del pagament d’aquest 
impost, sempre que hagi percebut el 
primer pagament de la renda i l’arren-
datari no l’hagi satisfet.

Per exemple, si poseu el vostre pis 
a lloguer per 350 euros mensuals 
amb un contracte de 3 anys i que 
s’ha signat el dia 1 d’abril de 2014. El 
càlcul de l’impost de transmissions 
patrimonials seria el següent:
350 euros x 12 mesos x 3 anys= 
12.600 euros x 0,3%= 37,80 euros

Cal recordar que el període de 
liquidació voluntari de l’impost 
sobre transmissions patrimonials és 
d’un mes des de la celebració del 
contracte i que existeix l’obligació de 
presentar en aquest mateix termini, 
el comprovant del pagament de l’im-
post, juntament amb una còpia del 
contracte d’arrendament, a l’Agència 
Tributària de Catalunya.

El Ple municipal del 29 d’abril va 
aprovar per unanimitat i a pro-
posta de l’equip de govern incor-
porar a l’Ordenança fi scal núme-
ro 1, reguladora de l’Impost sobre 
béns immobles, un ajut social per 
a les famílies monoparentals de 
categoria especial. L’Ajuntament 
ja té establertes ajudes a aquestes 
famílies per a cursos del Centre 
Municipal d’Expressió i per a 
assistència a l’Escola bressol i ara 
s’hi ha afegit per al pagament de 
l’IBI. La voluntat és equiparar les 
ajudes a aquestes famílies amb 
les que reben les famílies nom-
broses.

En tots els casos, la bonifi cació 
màxima serà del 90% de la quota 
íntegra de l’impost. Per gaudir 
d’aquesta bonifi cació s’han de 
complir els següents requisits:

a) La base imposable de l’impost 
sobre la renda de les persones 
físiques corresponent als mem-
bres de la unitat familiar no pot 
excedir dels 35 mil euros. Aques-
ta quantitat s’ha d’incrementar 
en 13.500 euros per cada fi ll que 
excedeix del nombre de fi lls que 
la legislació vigent exigeix com a 
mínim perquè una família tingui 
la consideració de monoparental 
de categoria especial.

b) La unitat familiar només pot 
disposar de l’habitatge habitual 
en propietat, quedant sense 
aplicació quan es disposi d’altres 
béns immobles tret que es tracti 
d’una única plaça de pàrquing.

Si la propietat de l’immoble cor-
respon a diversos copropietaris, 
la bonifi cació s’aplicarà a la quota 
corresponent al percentatge 
de propietat que ostenti el sol-
licitant. 

Aquesta bonifi cació també 
s’aplicarà als llogaters titulars de 
família monoparental de catego-
ria especial als que els propietaris 
repercuteixin l’Impost sobre béns 
Immobles.

La bonifi cació es podrà demanar 
fi ns el 31 de desembre de l’exer-
cici immediat anterior a aquell 
en què hagi de tenir efectivitat, 
sense que pugui tenir caràcter 
retroactiu, tret de l’any 2014, que 
per ser el primer any de vigència 
es podrà demanar fi ns el dia 30 
de juny de 2014.

Renovació prestacions 
permanents pel lloguer

Poden sol·licitar l’ajut:

• Antics perceptors, 
majors 65 anys 

• Perceptors amb resolució 
favorable de 2013

• Nous sol·licitants/perceptors: 

- Persones que van presentar 
la sol·licitud de prestació l’any 
2013 i se’ls va denegar per 
exhauriment de la partida 
pressupostària. 

- Persones amb contractes de 
lloguer obtinguts a través de 
les borses de mediació i els 
llogaters d’habitatges gesti-
onats per administracions 
públiques.

Als possibles benefi ciaris se’ls ha tra-
mès un missatge SMS: “Ajuts 2014. 
S’ha obert el termini de la convoca-
tòria, restarà obert fi ns el 13 de juny 
de 2014. Poseu-vos en contacte amb 
la vostra Ofi cina”. Per a continuar 
sent benefi ciari, cal estar al corrent 
de pagament de les rendes de llo-
guer i seguir complint els requisits 
que van donar lloc a ser benefi ciari 
de la prestació.

Pels antics benefi ciaris el sistema de 
pagament ha de ser transferència 
bancària o rebut domiciliat, i les 

entitats fi nanceres per les quals 
s’acceptaren els rebuts de lloguer 
pagats seran Caixa Bank, Micro-
bank o Banc de Sabadell. 

Pels nous sol·licitants el pagament 
de lloguer s’haurà de fer per mitjà 
de transferència bancària, rebut 
domiciliat, a través de qualsevol de 
les entitats fi nanceres, o rebut emès  
per l’administrador de fi nques. 
S’acceptarà el pagament per fi nes-
treta i per caixer, sempre i quan es 
pugui identifi car que l’objecte és el 
pagament del lloguer, però no s’ac-
ceptarà cap forma de pagament en 
metàl·lic ni rebuts manuals.

En tots els casos caldrà aportar 
l’imprès normalitzat corresponent 
degudament emplenat i tots els 
rebuts de lloguer de l’any 2014. En 
el cas que hagin tingut algun canvi 
(contracte, nombre de membres de 
la unitat de convivència, compte 
bancari...) caldrà aportar la docu-
mentació justifi cativa.

Per a persones que van presentar 
la sol·licitud de prestació l’any 2013 
i se’ls va denegar per exhauriment 
de la partida pressupostària, a 
més caldrà aportar la Declaració 
responsable  per a les prestacions al 
lloguer (Model 3) i, si cal, actualitzar 
la documentació.

Fins el 13 de juny està obert el termini per a sol·licitar 

la prestació per al lloguer l’any 2014.
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Territori

Xarxa protectora 
a la pista d’hoquei 
i patinatge

A la pista coberta del Camp Municipal d’Es-
ports s’ha instal·lat una xarxa protectora da-
vant dels vidres per tal d’evitar possibles im-
pactes amb la pilota d’hoquei, futbol i hand-
bol, i millorar per tant, la seguretat d’aquest 
espai esportiu.

Millores al Camp de 
Futbol de la Batllòria

S’ha instal·lat dues xarxes protectores darre-
ra les porteries de futbol 11, amb l’objectiu de 
facilitar la funcionalitat i reforçar la seguretat 
d’aquest equipament esportiu. D’altra banda, 
s’ha condicionat un dels espais complemen-
taris per tal que l’entitat CE La Batllòria pugui 
portar a terme les tasques socials i administra-
tives que li corresponen en millors condicions.

Arranjament dels 
carrers Folch i Torres, 
Esteve Brunell i Aribau

Algunes de les tasques de manteniment que 
duu a terme l’Ajuntament de Sant Celoni in-
clouen el manteniment periòdic del ferm dels 
vials urbans sense urbanitzar del municipi per 
tal que se’n garanteixi un nivell adequat de fun-
cionalitat. Els carrers Folch i Torres, Esteve Bru-
nell i Aribau són vials urbans sense pavimentar, 
és  dir, tenen una capa de rodadura constitu-
ïda per un material disgregat. Aquests carrers 
requereixen d’un manteniment periòdic, molt 
més intens en períodes de fortes pluges.

Per tal de millorar el ferm d’aquests carrers 
sense urbanitzar i garantir-ne la funcionalitat 
i el seu bon estat durant un llarg període de 
temps, s’ha decidit arranjar-los mitjançant la 
formació d’una capa de rodadura formada per 
una capa de 15 cm de gruix de formigó amb 
fi bres, marcant les rasants de tot l’àmbit i con-
duir les aigües a un punt de desaigua adequat.

Inici del programa d’Inspeccions 
d’activitats i obres 2014

La transposició de la Directiva de Serveis ha 
suposat un canvi substancial en la intervenció 
pública que tradicionalment es venia aplicant 
a les activitats econòmiques. El nou marc nor-
matiu, tant nacional com autonòmic, estableix 
que el règim general per iniciar o modifi car 
una activitat és la comunicació prèvia i/o de-
claració responsable a l’Ajuntament, el que 
implica un control públic posterior. En conse-
qüència, la llicència i el control previ municipal 
només són necessaris en casos excepcionals, 
justifi cats en raons imperioses d’interès gene-
ral (entre d’altres, la seguretat, l’entorn urbà, el 
medi ambient, la salut pública).

L’Ajuntament de Sant Celoni va iniciar un camí 
d’adaptació a la Directiva de Serveis a fi nals 
de l’any 2009, i des d’aleshores s’han portat a 
terme diferents actuacions, entre les quals una 
modifi cació de les ordenances municipals in-
corporant la regulació de la comunicació prèvia, 
declaració responsable i el control posterior.

En aquest darrer àmbit, el del control poste-
rior, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla 
d’inspeccions d’activitats i obres 2013-2017, 
on s’estableix la conveniència de planifi car 
la verifi cació del compliment normatiu de les 
comunicacions i declaracions responsables i 
s’indiquen els criteris de priorització. Aquest 
pla quinquennal es desenvolupa en programes 
que s’aproven anualment i que determinen 
quines són les comunicacions d’activitats i 
d’obres que es verifi caran. 

De les actuacions de verifi cació de l’any 2013 
se’n deriva:  a la primera visita, només un 7% 

de les verifi cacions de les comunicacions d’ini-
ci d’activitat va resultar favorable, i un 71% 
presentaven defi ciències lleus, principalment 
relacionades amb la prevenció i seguretat 
contra incendis. No obstant, gràcies a la tas-
ca constant dels tècnics municipals aquests 
percentatges han variat signifi cativament, i a 
data d’avui un 86% d’aquestes activitats com-
pleixen amb allò que havien comunicat o de-
clarat, i només un 14% té pendent la resolució 
d’incidències de caràcter lleu. L’Ajuntament 
segueix treballant per a resoldre aquests in-
compliments. 

D’altra banda, l’Ajuntament ha estat dels pocs 
municipis que ha iniciat aquesta tasca de con-
trol. Per aquest motiu, fa unes setmanes, en 
una jornada organitzada per la Diputació de 
Barcelona on es presentava als ajuntaments de 
Catalunya la Guia per a l’elaboració de plans 
de verifi cació d’activitats comunicades, Sant 
Celoni va participar-hi com a exemple, ex-
plicant l’experiència viscuda en la realització 
d’aquests controls posteriors.

Instal·lació de pilones al carrer Sant Pere per garantir 

una circulació més segura de vianants i vehicles

Actuacions de millora a la via pública 

Arranjament del talús al carrer Les Torres per  evitar el risc 

de caiguda dels vianants. S’hi ha instal·lat una tanca i s’ha 

projectat formigó  al talús

Instal·lació d’una barana a la vorera de l’avinguda  Verge 

del Puig a l’alçada del Col·legi Cor de Maria
Adaptació del carrer Empordà  per tal de facilitar les feines 

de càrrega i descàrrega al local de Càritas

L’Ajuntament ha aprovat el Programa d’inspeccions d’activitats i obres 2014 i actualment s’està 
portant a terme la verifi cació de noves comunicacions, tant d’inici d’activitat, com de canvis 
o modifi cacions. S’ha avisat a tots aquells titulars de comunicacions prèvies que han resultat 
afectats per aquestes inspeccions, i s’han iniciat ja les visites de comprovacions.
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L’alcalde es 
reuneix amb 
Carreteres per 
avançar en les 
millores a la C35
L’Ajuntament de Sant Celoni segueix insistint 
a la Generalitat sobre la necessitat de millorar 
la mobilitat i seguretat a la C35 al seu pas pel 
municipi. El passat dia 14 d’abril, l’alcalde Joan 
Castaño es va reunir amb el Director General 
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, 
Javier Flores, i el Cap del Servei Territorial de 
Carreteres, Daniel Gallego per conèixer el punt 
en què es troben els projectes de millora de la 
seguretat viària i la reordenació d’accessos de 
la C35 en dos punts: la intersecció amb la car-
retera de Gualba (nus de Llevant) i a l’alçada 
del Molí de Les Planes i els Barris de les Illes 
Belles i Les Torres. Segons van explicar a l’al-
calde, les dues actuacions es troben en fase 
de redacció de Projecte Executiu i preveuen 
tancar els documents en els propers mesos.

Durant els mesos de febrer a abril s’ha reparat 
la coberta del cafè de l’Ateneu de Sant Celoni. 
Els treballs han permès garantir les condici-
ons d’estabilitat i resistència necessàries al 
mateix temps que s’han millorat les condi-
cions d’aïllament tèrmic i acústic, preparant 
l’espai per als nous usos que es puguin defi nir.

S’han reforçat les encavallades de fusta exis-
tents revisant les plaques d’acer de les unions 
i aplicant un tractament de protecció xilòfag 
a més d’ignifugar les corretges d’acer que 
sustenten la coberta com a mesura contra in-
cendis. La coberta de plaques de fi brociment 
s’ha substituït per una de panells sandvitx amb 
aïllament incorporat, s’han reparat les canals 
i baixants d’aigües pluvials i s’han establert 
mesures de seguretat en el treball pel manteni-
ment exterior de la coberta.

El fals sostre existent al cafè s’ha pogut mante-
nir en el seu estat original pendent d’una inter-
venció preventiva més profunda quan es facin 
les obres de condicionament interior del cafè.

El pressupost de les obres ha estat de 83.176,04 
euros més IVA.

Finalitzen les obres 
al carrer Major a 
l’alçada de la plaça 
Comte del Montseny 
El tram del carrer Major, entre el carrer Sant 
Martí i Major de Dalt, ha estrenat una nova 
imatge. Les obres d’urbanització han permès 
enllaçar i donar continuïtat al paviment del 
carrer Major i de la plaça Comte del Montseny 
potenciant l’eix comercial de Sant Celoni a 
la zona centre.

Cruïlla carrer 
Santa Fe

La cruïlla del carrer 
Santa Fe amb els 

carrers Torras i Bages, 
Ramis i Barcelona 

millorarà l’accessibilitat 
i la mobilitat amb la 

construcció d’una 
plataforma elevada 

per donar continuïtat 
a l’itinerari de vianants 

entre la plaça de la 
Vila i la Biblioteca. Per 
això caldrà reubicar i 

crear ressalts i ampliar 
algun tram de vorera.

L’Ateneu estrena coberta reparada

Projectes de millora de la mobilitat

Mn. Jacint 
Verdaguer 

L’obra pretén millorar 
les condicions d’acces-

sibilitat i mobilitat a la 
plaça situada entre els 
carrers Mossèn Jacint 

Verdaguer i Germà Julià. 
L’actuació prevista con-
sisteix en la reubicació i 

creació de ressalts, l’am-
pliació d’algun tram de 
vorera i la consolidació 
del corriol natural que 
han generat els propis 

vianants.

Abans

Després
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Sostenibilitat

Signat el conveni 
amb Riells per al 
sanejament de la 
Batllòria
Després de l’aprovació pels corresponents 
plens municipals, el passat 24 d’abril els ajun-
taments de Sant Celoni i de Riells i Viabrea 
van  signar el conveni de col·laboració per fer 
possible la connexió de les aigües residu-
als de la Batllòria a la depuradora d’aquest 
municipi veí. D’aquesta manera es resoldrà 
el sanejament del nucli de la Batllòria inclosa 
dins del Pla de sanejament de la Generalitat 
de Catalunya però sense executar per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

A la vegada també es treballarà de forma 
conjunta per buscar un futur emplaçament a 
l’EDAR que garanteixi que les aigües residuals 
arribin majoritàriament per gravetat, evitant 
la despesa que suposa portar les aigües resi-
duals a cotes superiors. Actualment, la planta 
de sanejament preexistent està emplaçada en 
el sòl urbà residencial de Riells.

Millores importants en el contracte 
de neteja viària

L’Ajuntament compra un vehicle elèctric 
per a la brigada municipal

El Ple municipal del 29 de maig ha ratifi cat 
la contractació del servei de neteja viària del 
municipi a l’empresa CLD Corp, sl. Aquest nou 
contracte suposa una racionalització del ser-
vei i, a l’hora, un bon nombre de millores: 

• S’incorporaran dues màquines noves (actu-
alment només n’hi ha una de 2m3) que pro-
duiran un menor impacte ambiental (soroll i 
emissions) i amb un menor consum de com-
bustible. Una d’elles té el doble de capacitat 
a l’actual, i ambdues disposen d’una major 
potència d’aspiració, això permetrà atendre 
les puntes del servei d’èpoques concretes de 
l’any com la tardor amb la caiguda de fulla 
dels arbres o la neteja de les terres arrosse-
gades per les pluges. 

• S’incrementarà el servei de neteja amb es-
combradora al fer-se tots els barris complets 
un cop a la setmana. 

• S’incrementarà el servei amb la neteja del 
polígon Molí de les Planes i de la urbanitza-
ció de Royal Park. 

• S’incorporarà la neteja i retirada de residus 
del mercat setmanal i es consolidarà la nete-
ja diària dels eixos viaris principals.

• Es mantindrà el servei d’hidropressió i la 
neteja i manteniment de papereres. I es crea 
una borsa d’hores per fer front a les neteges 
de dies festius, actes diversos, neteja de 
pintades i retirada de cartells  i neteja de 
xiclets.

• Per tal de poder realitzar un millor control 
del servei, la maquinària anirà equipada 
amb dispositius de transmissió de posició i 
de dades d’activitat, fet que permetrà que la 
facturació passi a ser per servei realitzat.

ATENCIÓ!
Netejar solars sense edifi car: 
una obligació de les persones 
propietàries pel respecte 
de tothom!

La manca de manteniment 
suposa un risc notable d’incendi i 
perill pels veïnat i el medi natural. 
Les odenances de Sant Celoni 
indiquen que “els solars sense edi-
fi car han d’estar obligatòriament 
tancats, nets i amb la vegetació 
correctament cuidada”. 

La deixadesa dels solars 
pot ser sancionable de 300 
fi ns a 3000 euros.

Dins el procés de modernització de la fl ota de 
vehicles de la brigada municipal, l’Ajuntament 
ha comprat un vehicle elèctric d’acord amb el 
criteri d’anar substituint els més antics i més 
contaminants. La substitució de la furgoneta 
actual diesel per una elèctrica comporta un 
estalvi estimat de 2,2 tones de CO2 eq. 

Les dades del diagnòstic de consums energè-
tics i emissions de gasos realitzat amb motiu 
del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de 
Sant Celoni indiquen que l’any 2005 el con-
sum de combustibles d’automoció municipal 
representava el 18% dels consum amb una 
contribució d’un 13% a les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle. És en aquest context que 
s’ha plantejat la modernització dels vehicles 
municipals per d’altres de més efi cients i, en la 
mesura que el mercat ho permeti, per vehicles 
híbrids o elèctrics.

Un cop avaluades les diferents opcions de subs-
titució s’ha optat per la compra d’una furgoneta 
Kangoo de 2 places.
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L’Ajuntament de Sant Celoni ha 
iniciat a mitjans de maig la segona 
apagada selectiva de fanals dins 
el Pla d’estalvi energètic que va 
començar el gener de 2012 aconse-
guint resultats importants. En fun-
ció de les possibilitats de regulació 
de cada un dels quadres elèctrics 
d’enllumenat públic s’apliquen me-
sures combinades com la reducció 
del fl ux lluminós o la desconnexió 
selectiva de punts de llum. En 
la mesura del possible s’inten-
ta mantenir connectats aquells 
punts que es van desconnectar a 

la primera fase. Aquestes mesures 
s’apliquen de forma progressiva i 
garantint sempre la seguretat del 
trànsit de vehicles i de vianants.

Per tenir un mapa dels nivells d’il-
luminació reals, durant l’hivern 
del 2013 - 2014 s’ha procedit a la 
connexió de tots els punts de llum 
amb l’objectiu de realitzar mesures 
reals mitjançant un vehicle amb 
luxòmetres instal·lats al sostre, que 
en diferent trams d’horari nocturn 
ha estat circulant per tot el municipi.

Precisament, aquests darrers me-
sos s’ha estat redactant el nou Pla 
director d’enllumenat públic de 
Sant Celoni que té com a eix princi-
pal la reducció del consum mitjan-
çant la racionalització dels nivells 
d’il·luminació, que en la majoria del 
municipi són superiors als que de-
termina la normativa vigent. El Pla 
director planifi ca la implantació en 
els propers anys de mesures defi ni-
tives per a la reducció dels nivells 
lluminosos (noves obres, inversions 
en instal·lacions existents...).

Any Consum kWhora
Estalvi respecte 

l’any 2011
Estalvi CO

2
 

(tn/any)

2011 1.871.036

2012 1.191.131 36,34 % 203,97

2013 1.066.201 43,02 % 30,98

Revisió de la potència 
contractada en els punts 
de consum elèctric municipal
En la línia dels treballs que s’han realitzat aquests darrers temps per 
a la millora de l’efi ciència en la gestió energètica municipal s’està tre-
ballant per reduir la potència contractada que, si bé no implica una 
reducció del consum elèctric, sí que representa un important estalvi 
econòmic així com una optimització del consum. La potència contra-
ctada és la potència màxima que es pot consumir simultàniament i 
depèn de l’equipament que es tingui. 

Amb el treball realitzat s’han identifi cat prop de 70 subministraments 
on és possible reduir la potència contractada amb un estalvi de més 
de 20.000 euros.

Sant Celoni 
s’adhereix 
a Som 
Energia
L’Ajuntament de Sant Celoni com a administració local compromesa 
amb la mitigació del canvi climàtic pot jugar un paper important en 
promoure la generació d’una demanda d’energia verda, augmentar 
la producció d’energia renovable i incentivar una transformació del 
model energètic actual. En aquest context, l’Ajuntament s’ha fet soci 
de la cooperativa Som Energia, una cooperativa sense ànim de lucre 
que reuneix a milers de persones amb el desig de canviar el model 
energètic actual i treballar per assolir un model 100% renovable. 

Actualment són prop de 14.000 socis, gestionen 12.388 contractes 
d’electricitat i han realitzat inversions per un valor de 3.572.100,- euros 
amb les que l’any 2013 van produir 1.077.823 KWh. Som Energia ga-
ranteix, d’una banda, la compra d’energia verda certifi cada i de l’altra 
la realització d’inversions directes en instal·lacions d’energies renova-
bles, i per tant, es garanteix que la compra d’electricitat verda suposa 
una reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Amb la participació a la cooperativa, l’Ajuntament de Sant Celoni pot 
ser una part activa del canvi de model energètic a més de donar 
suport a un model cooperatiu com a model econòmic que prioritza 
les necessitats de les persones per davant el benefi ci econòmic i, a més 
a més, es dóna suport a una comercialitzadora que només aposta per 
les fonts d’energia renovables.

A més de fer-se soci l’Ajuntament comprarà energia verda per al parc 
d’habitatges socials que gestiona, format actualment per 8 habitatges.

La setmana 
de l’energia 
a la Fira 
d’en Loni
Amb motiu de la Setmana de l’Energia sostenible, dissabte 7 de 
juny en el marc de la Fira d’en Loni, es podrà visitar un espai dedi-
cat a l’estalvi  i l l’efi cència energètica dinamitzat per socis del grup 
local de Som Energia. Nens i nenes podran aprendre de manera 
pedagògica bons hàbits energètics en l’àmbit domèstic i quines són 
les mesures efi cients que s’hi poden aplicar. A més es donarà a 
conèixer la cooperativa i el seu model de consum energètic.

Comença una segona apagada selectiva 
de fanals dins el Pla d’estalvi energètic

e-
la 

de 
ci-
n-
lls 
el 
e-
la 

en 
ni-
lls 
ns 

Consum i estalvi enllumenat públic
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Espai públicEspai Obert

Per un país de tots, 
decidim escola 
catalana. El 14 de juny, 
tothom a Barcelona! 
Autocars des de 
Sant Celoni! 

Més de cinquanta 
entitats celonines 
signen el Pacte Local 
pel Dret a Decidir 

Cinquanta-cinc entitats de Sant Celoni van 
signar el dia de Sant Jordi el Pacte Local 
pel Dret a Decidir promogut per la Platafor-
ma pel Dret a Decidir creada per Òmnium 
Cultural Baix Montseny i la secció local de 
l'Assemblea Nacional Catalana. L’acte va te-
nir lloc a la Sala Bernat Martorell amb la pre-
sència de representats de totes les entitats 
signants. La presidenta d'Òmnium Cultural 
Baix Montseny, Remei Picart, va recordar en 
el seu parlament unes paraules de la presi-
denta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals que 
comparteixen totes les entitats del Pacte: 
"Catalunya és un país integrat per persones 
d'origen divers, tots tenim un passat divers, 
però tenim un futur que volem compartir".

Mor Joan Sibina, alcalde de Sant Celoni 
del 1966 al 1972

Cinquena Festa del Solstici

Aquest any celebrem la cinquena Festa del 
Solstici, nascuda a mans d’un grup de joves 
inquiets de Sant Celoni als qui podem nome-
nar Bocs i Cabres. És un esdeveniment amb 
la intenció d’oferir al poble una festa nova, 
cultural, popular i alternativa, que acosti la 
nostra cultura al poble d’una manera diferent, 
per poder cantar ballar i saltar, oferint a tots 
els celonins festa xerinola i bullícia.

Desviant-nos dels horaris convencionals de les 
tradicionals cercaviles i danses de Sant Celoni, 
oferim a tot aquell que s’hi animi a participar a 
LA CERCAVILA NOCTURNA. Al capdavant, la 
Colla de Geganters de Sant Celoni com a pares 
de la cultura popular al poble, obren la cerca-
vila amb els Gegants de Sant Celoni, dansant 
amb la música de la xaranga Callabarjaula. Els 
segueix el Tritó, de la Colla de Diables de Sant 
Celoni, i autòcton del Montseny; aquests, al 
ritme dels Timbalers de Can Ramis. 

Així doncs, oferim com a bona festa que se-
gueix els rituals celtes i pagans dels solsticis 
i equinoccis, un gran esdeveniment amb ge-
gants i foc!

Un cop arribat el dissabte, a les 12 del migdia, 
la festa no s’acaba... Us oferim LA GIMCANA 
GUARRA: una gimcana adreçada a la gent 
que tingui ganes d’embrutar-se d’embrutar 
i de passar-ho molt bé. Oferim una gimcana 

on hi ha proves físiques, d’aigua, culturals, 
de farina, d’agilitat, nata, ous, fang... és una 
gimcana de festa i alegria, on és impossible 
no passar-ho d’allò més bé. I això no és tot... 
Un cop fi nalitzada podrem celebrar la victòria, 
o bé la derrota, fent una bona refrescada en 
el Correaigua que la segueix! I encara més! 
Podrem fer-ho ballant amb el nostre DjC!

I aquell mateix vespre, us convidem a seguir 
els Balls del Solstici, creats especialment per 
a aquesta festa. Antigament, i tradicional-
ment, es recreaven balls per demanar una 
bona collita; perquè el bé protegís del mal; o 
per commemorar victòries en guerres passa-
des. Nosaltres fem i oferim els Balls per fer 
una petita representació del que ens espera 
durant totes les festes d’estiu.

Per descomptat, no volem passar per alt la 
tradició tan rica i pròpia del poble com és el 
Ball de Gitanes. Així doncs, en fem un petit 
homenatge ballant el Vals amb els quatre 
capgrossos de Bocs i Cabres; i fi nalitzem 
amb un divertit Galop de Sortida. 

Així, recolzant-nos també amb altres entitats 
del poble, tenim l’honor d’oferir, a mans de 
la Colla Bastonera Quico Sabaté, una dansa 
d’allò més bonica, ballant amb bastons de 
foc, fem una representació de les tradicionals 
fogueres. 

Dansant i dansant, i sense oblidar el nostre 
origen... De Salses a Guardamar i de Fraga 
a Maó. La Bocca Jota és un ball compost per 
quatre parelles tradicionals de cada punt dels 
Països Catalans.

Una Festa del poble i pel poble, enriquim la 
màgia de la cultura popular. 

Bocs i Cabres

La coordinadora d’entitats cíviques i 
educatives a favor de l’escola cata-
lana, Somescola.cat, conjuntament 
amb la comunitat educativa de 
Sant Celoni, fem una crida a parti-
cipar en una mobilització festiva 
massiva el proper 14 de juny a 
Barcelona per mostrar el suport 
social a la immersió lingüística i 
al model educatiu vigent d’escola 
catalana, davant dels atacs polítics i 
judicials dels últims temps.

La mobilització començarà a les 18 h a 
Barcelona, sota el lema “Per un país 
de tots, decidim escola catalana”. 
Des de Sant Celoni organitzem autocars di-
rectes oberts a tothom, animant també les 
nostres colles geganteres i a tothom qui ho 
vulgui a participar d’aquesta gran cercavila. 
Somescola.cat també posa a la vostra dispo-
sició un lot amb una samarreta, un adhesiu, 
un full d’instruccions per fer un capgròs i un 
passatemps creat per Màrius Serra. Podeu 
inscriure-us fi ns el 6 de juny i també aconse-
guir els lots a la llibreria Alguer7 i a la Sabate-
ria Infantil Monrabà. 

Per un país de tots, decidim escola catalana! 
Us hi esperem!

Somescola.cat

El passat 19 de maig va morir Joan Sibina i 
Masvidal, que fou alcalde de Sant Celoni  
del març de 1966 al desembre de 1972. Co-
merciant de fustes a l’empresa Fills de Joan 
Sibina, abans d’accedir a l’alcaldia, va ser 
segon tinent d’alcalde durant dos anys. En el 
seu mandat com a alcalde intentà resoldre el 
dèfi cit de places escolars provocat pel creixe-
ment demogràfi c. Es van habilitar aules per a 
les escoles nacionals a l’Hospital Vell (1968), 
a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil (1969), 
on hi ha actualment el mercat municipal, i a 
l’edifi ci municipal del carrer Torras i Bages 
(1971). El 1971 es van adquirir terrenys prop 
de can Riera de l’Aigua destinats a un grup 
escolar públic, i un any després s’aconseguí 
que el Ministeri d’Educació i Ciència inclogu-
és un centre d’EGB amb 16 aules i un institut 
de batxillerat per a 810 alumnes en els plans 
del quatrienni 1972-1975. El 1970 es van in-
augurar els 150 habitatges socials de la plaça 
del cardenal Cisneros, coneguts popularment 
com els pisos del sindicat. També es va acon-
seguir que Renfe construís la nova estació 
(1971) al fi nal del carrer d’Alguersuari, on és 
actualment. En aquella època s’editaren les 

Ordenanzas de Policia y Buen Gobierno de 
l’Ajuntament de Sant Celoni (1969). 

Molt vinculat al Col·legi La Salle, va ser mem-
bre fundador de l’Associació d’Antics Alumnes 
del Col·legi de la Verge del Puig (La Salle) el 
1944 i va presidir l’entitat entre 1958 i 1963. 
Darrerament va participar en els actes de ce-
lebració del centenari del centre educatiu el 
2011 en representació dels que havien estat 
alumnes en els anys vint i trenta del segle pas-
sat. Afi cionat a la història i als arxius, en jubi-
lar-se Joan Sibina mecanografi à una àmplia i 
ordenada selecció dels fets més signifi catius 
que trobà als llibres d’acords municipals entre 
1725 i 1979 i que ha estat un ajut imprescindi-
ble en els estudis sobre la història contempo-
rània de Sant Celoni.

Joan Sibina ha arribat amb plenitud als 94 
anys. Enamorat dels arbres i els boscos, co-
neixia bé el Montseny i el Montnegre, però el 
que s’estimava més era Sant Celoni, el seu 
poble. De tarannà obert i afable, sempre a 
punt de col·laborar, ha estat una persona molt 
apreciada i respectada. 
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Celebrem els 
10 anys de 
la CUP Sant 
Celoni en la 

II Festa de la Unitat Popular
Recuperar la nostra responsabilitat sobre la vida 
política, sobre la nostra realitat i sobre el nostre 
futur. Deixar de sentir-nos allunyats de l’espai que 
ocupa qui ens governa, un espai que funciona, ja 
ho sabem, com un autòmata al qual uns (pocs) un 
bon dia li van prémer el botó ‘on’. Recuperar, en un 
moment de forta crisi social com l’actual, l’esperit 
crític per qüestionar-nos aquesta realitat i l’afany de 
transformar-la.  

Tot això que sovint sembla tan complicat és el que 
ara fa 10 anys ens va impulsar a organitzar-nos 
com a CUP a Sant Celoni i la Batllòria. I perquè 
mantenim viu aquest esperit crític, perquè volem 
tenir la capacitat de seguir infl uint en la vida 
municipal, debatent sempre sobre els temes que ens 
afecten i podent decidir el nostre futur, per tot això 
volem convidar tots els veïns del Baix Montseny a la 
celebració que farem d’aquests 10 anys en el marc 
de la II Festa de la Unitat Popular, que tindrà lloc el 
dissabte 14 de juny.

L’edició d’enguany de la Festa de la Unitat Popular 
s’iniciarà a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila amb 
una mostra d’entitats i seguirà, a partir de les 7, 
amb parlaments de Joan Garriga (regidor UM9-
Ribes) sobre habitatge, Dani Cornellà (exalcalde 

i regidor de la CUP a Celrà) sobre el sistema de 
recollida d’escombraries porta a porta i Jordi 
Colomer (de la CUP d’Arenys de Munt) sobre 
municipalització de serveis públics, tres dels grans 
eixos que des de la CUP hem estat treballant amb 
més profunditat en els últims anys. Seguidament, 
després d’un sopar obert a tothom, Carles Belda, 
Marc Serrat i un punxadiscos posaran un alegre 
punt i fi nal a la festa. L’endemà al matí hi ha prevista 
animació infantil a la mateixa plaça de la Vila. 

I després de la celebració seguirem treballant, és 
clar, per encarar tots junts els anys que vénen. No 
hi falteu!

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

Partits polítics

Un dret bàsic
Tenir aigua potable és un dret 
bàsic. Tenir llum és un dret bà-
sic. Tenir escalfor quan fa fred 
també. Especialment, quan 
s’hi involucra persones grans, 
infants o persones amb ne-

cessitats especials. I aquests drets haurien de ser 
inviolables, i garantits per tots els agents socials i 
institucions públiques.

Sembla mentida que en ple 2014 haguem de lluitar 
per coses tan senzilles i òbvies, però aquí és on 
ens ha portat l’espiral d’especulació i avarícia que 
ha envoltat els cercles fi nancers i gran part de l’alta 
política al nostre país durant els darrers anys de 
bonança econòmica (per a alguns).

En plena societat de les tecnologies i les 
comunicacions, hi ha un 20% dels nostres veïns i 
veïnes que no poden escalfar la seva llar aquest 
hivern. Durant l’any 2013, s’han produït desenes de 
milers de talls de subministrament elèctric i d’aigua, 
a famílies que no podien fer front al pagament 
del rebut per circumstàncies econòmiques. 
Però mentrestant, el preu de l’electricitat s’ha 
incrementat un 80% en els darrers 7 anys. 

I no és casualitat. Perquè el mercat elèctric està 
controlat per 5 grans companyies, que formen 
un oligopoli salvatge en connivència amb el 
bipartidisme, que ha legislat i continua legislant al 
gust de les empreses perquè ens puguin seguir 
saquejant, cada dia més. Després, els favors 
retornen amb la col·locació de dirigents d’aquests 
dos partits als consells d’administració de les 
companyies, amb salaris multimilionaris.

Això s’ha d’acabar. Cal plantejar una reforma 
profunda del sistema energètic del país, garantint 
que l’Estat hi tingui un poder decisiu, per a poder 
actuar sobre les inversions i sobre els preus en 
favor de la ciutadania. És hora de trencar aquest 
cercle viciós de favors obscens i posar l’energia, 
com a recurs estratègic i de primera necessitat, 
al centre del debat polític, i al servei de la gent. 
Fomentant les energies verdes, els sistemes 
cooperatius i les inversions amb rendibilitat social. 

Volem canviar el sistema energètic, volem canviar-
ho tot.

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

Les promeses 
incomplertes de 
Joan Castaño
En el darrer Ple municipal 
celebrat a fi nals d’abril 

es van aprovar les anomenades inversions. I 
diem ‘anomenades’ perquè volem denunciar, 
una vegada més, que el govern de Castaño 
no inverteix en el futur del municipi, que no 
té cap idea de com fer-ho i que, a més, no li 
fa vergonya. 

Tant aquestes ‘inversions’ del 2014, com totes 
les d’aquest mandat, són el fi del refl ex de 

les promeses electorals incomplertes del 
PSC: no hi trobaràs per enlloc el projecte de 
desenvolupament econòmic o el de creació 
de llocs de treball i el consell d’ocupació, 
l’habilitació de terrenys per a la ubicació de 
noves empreses, l’impuls d’un nou urbanisme, 
el pla de mobilitat i el d’accessibilitat, els 
programes de suport al comerç local, els 
serveis mancomunats al Baix Montseny, el 
foment del turisme o l’aparcament soterrat. 
Són només algunes de les promeses del 
programa electoral de 2011 amb les que es 
burlen de tots nosaltres.

Malgrat que, a més, van ignorar la nostra 
demanda d’incorporar-hi una partida per al 

Museu del Bosc (recordem que el projecte 
arquitectònic està adjudicat des de principis 
de 2011 i que contempla molts projectes 
vinculats sobre energia verda, gastronomia, 
educació i cultura), el nostre compromís 
d’oposició exigent però constructiva 
alhora va fer que votéssim a favor d’aquestes 
inversions per no endarrerir més l’asfaltatge 
dels carrers del Turó i la carretera Vella, 
mesures de seguretat a l’escola Pallerola i 
a l’Ateneu, i l’escola Soler de Vilardell. I cal 
saber que la CUP hi va votar en contra. 

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

Un nou Institut 
de Formació 
Professional

Sant Celoni ha de dissenyar els 
objectius a gran termini perquè 

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 bene-
fi cis a tots i totes.

Per això hem posat a disposició de la Genera-
litat 1.5 milions d’euros per a la construcció 
de l’Escola Soler de Vilardell i el nou edifi ci 
de Formació Professional, perquè entenem que 
com a Ajuntament és necessari col·laborar en una 
inversió tan important per al municipi per aconse-
guir que es dugui a terme.

No volem que aquest projecte es quedi en un 
calaix ni ens agrada parlar de grans inversions 

irrealitzables que apareixen per art de màgia i es 
repeteixen sense fi  en determinats argumentaris 
clarament partidistes i que, sorprenentment, pugen 
d’intensitat quan s’aproximen unes eleccions. 

Per això, tot i que la construcció d’un Institut de 
Formació Professional i de l’Escola Soler de Vilar-
dell li correspon a la Generalitat, el govern mu-
nicipal no ha caigut en un discurs victimista, 
sinó que s’ha mostrat des d’un primer moment 
predisposat a col·laborar aportant-hi 1.5 milions 
d’euros del pressupost municipal. 

Un govern ha prendre decisions i, en aquest cas, el 
govern municipal aposa clarament per la formació 
com a eix clau de desenvolupament sostenible 
i durable de Sant Celoni i el Baix Montseny. Per 
això pensem que els 1,5 milions d’euros els hem 
de destinar a millorar l’oferta formativa de la vila, 
dotar el municipi de dos nous equipaments de 
gran qualitat, enfortir el llaç entre el món educa-
tiu i el teixit productiu de la comarca i reforçar 
així un projecte educatiu de qualitat.

Per tot això ja hem signat un protocol amb el 
Departament d’Ensenyament (3/12/2013), s’ha 
adjudicat la redacció del projecte constructiu de 
l’escola (12/03/2014) i s’ha licitat la redacció del 
projecte del nou Institut de Formació Professio-
nal (6/02/2004). Tot plegat ens permet anunciar la 
previsió d’inici de les obres per a fi nals de 2014 i, 
si la Generalitat manté el calendari previst, la fi nalit-
zació de les obres al 2015. 

Seguirem de ben a prop el desenvolupament 
d’aquet projecte perquè l’any 2015 puguem gaudir 
tot plegats de dos nous equipaments molt ne-
cessaris per al jovent de Sant Celoni i de la nostra 
comarca, que de ben segur servirà com element 
dinamitzador de l’economia del municipi. 

Seguirem treballant, en positiu, per millorar entre 
tots i totes la nostra vila.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat



Exposicions

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h

L1 -   M. Pérez  629 87 80 70
L2 -  J. Codina  617 55 42 66
L3 -  J. Muñozo  659 49 44 11
L4 -  R. Álvarez  629 69 48 67
L5 -  J.C.Rossà  649 44 77 52
L6 -   G. Álvarez  670 27 90 90 
L7 -   S. Villaescusa 608   13   09   12

juny Taxi 
guàrdia 

Taxi 
retén 

2 - 8 L3 L1

9 - 15 L4 L2

16 - 22 L5 L3

23 - 29 L6 L4

30 jun. - 6 jul. L7 L5

juliol

7 - 13 L1 L6

14 -20 L2 L7

21 -27 L3 L2

28 jul. - 3 ago. L4 L3

CASAS - 93 867 57 88
CHANUT - 93 867 18 03
DRAPER - 93 867 03 74
MAS - 93 848 40 76
SANCHO - 93 867 01 67
VIGAS-CARDONA - 93 867 06 48

Edició, redacció i disseny: Ajuntament de Sant Celoni  - Impressió: Litografi a Rosés - Dipòsit legal: B-5131-05
Per a més informació pots conectar-te a www.santceloni.cat

AGENDA 
ACTUALITZADA A
www.santceloni.cat/
agenda

RECTORIA VELLA
7 juny - 20 juliol

Aquí i ara - 2014
Exposició col·lectiva d’artistes
joves del Baix Montseny

Presentació: dissabte 14 de juny a les 19 h  

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

Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13

CAN RAMIS
24 maig - 15 juny

Força
Aurora Romero
Pintures

Horari: 
De dijous a dissabte de 18 a 20 h
Diumenges i festius de 12 a 13.30 h i de 18 a 20 h

OFICINA DE TURISME
23 maig - 29 juny

Les carboneres
Imatges presents d’una tradició del passat

Horari: 
Divendres de 17 a 20 h
Dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenges de 17 a 20 h

JUNY

JULIOL

dl dm dc dj dv ds dg

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dissabte, 7 de juny
Fira d’en Loni

 De les 10 a les 20.30 h
 Pels carrers del centre de la Vila

Concerts de joves músics
Programació ...A l’olivera

 A les 19 h  Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Petita
Preu: gratuït

Teatre: De Medos Recordari
 A les 20 h
 Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran
Organitza: Cia. Teatre de Creació 
per Anna Capacés
Preu: 8 euros

Diumenge, 8 de juny
63è Homenatge a la 
Gent Gran a la Batllòria
Dinar de Germanor i Ball

 A partir de les 14 h
 Al menjador de l’Escola 

Montnegre
Organitza: Patronat de la Gent Gran 
de la Batllòria

Ball de l’Esplai a l’Ateneu
Ball amb Moncayo

 A les 18 h
 Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran
Preu: 3 € socis, 4 € no socis
Organitza: Associació de Gent 
Gran de l’Esplai

Divendres, 13 de juny
Presentació del llibre
El primer heroi, Martí Gironell
A càrrec de l’autor

 A les 19.30 h
 A la sala Bernat Martorell 

de Can Ramis

Dansa: Amor Ballversat
Cia. de dansa Maisharbàà

 A les 22 h
 Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Petita

Dissabte, 14 de juny
Dia de les papallones
Jornada de recerca científi ca oberta 
a tothom

 De les 10.30 a les 13 h
 Sortida del Parc de la Rectoria Vella

Organitza: Museu de C. Naturals de 
Granollers i SC Lepidopterologia

Aquí i Ara 2014
Inauguració de l’exposició

 A les 17 h
 A la Rectoria Vella

II Festa de la Unitat Popular
Mostra d’entitats, parlaments, sopar 
i concert

 A partir de les 18 h
 A la plaça de la Vila

Organitza: Cup Sant Celoni 

Concerts de joves músics
Programació ...A l’olivera

 A les 19 h
 Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Petita

Diumenge, 15 de juny
Ball a l’Esplai, amb Sílvia

 A les 16.30 h
 Al Casal d’avis L’Esplai

Preu: 3 € socis, 4 € no socis

Divendres, 20 de juny
P dium 2014, acte de 
reconeixements als xits dels 
esportistes celonins. 

 A les 18.30 h
 Als jardins de la Rectoria Vella

Dissabte, 21 de juny
Recreació de 1714

 De les 18 a les 21 h
 A la plaça de la Vila

Organitza: Òmnium Cultural del 
Baix Montseny

Concerts de joves músics
Programació ...A l’olivera

 A les 19 h  Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Petita
Preu: gratuït

Concert de M sica d’Autor 
internacional i catalana a c rrec 
de la Coral Brian

 A les 21 h 
 Al pati de Can Ramis

Diumenge, 22 de juny
Ball de l’Esplai, amb Mase+Uno

 A les 18 h  Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran
Organitza: Associació de Gent 
Gran de l’Esplai

Dilluns, 23 de juny  

FLAMA DEL CANIGÓ

Sortida de la Cercavila de la 
Flama fi ns la pla a de la Vila, amb 
gegants, timbalers i diables.

 A les 18.30 h
 A la pla a de la Creu

Arribada de la Flama del Canig , 
lectura del missatge i ballada 
d’una sardana al voltant de la 
fl ama

  A les 19 h 
 A la pla a de la Vila

Organitza: Agrupament Escolta Erol 
i Òmnium cultural

REVETLLA DE SANT JOAN 

A Sant Celoni 
Sopar a les 21 h a l’Esplai (15  €)
Ball amb Blue Moon a les 23 h 
(entrada gratu ta)
Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran
Organitza: Associaci de Gent Gran 
de l’Esplai i Ajuntament de Sant 
Celoni 

A la Batllòria
Sopar i revetlla popular

 A les 21 h

Dimarts, 24 de juny
Ball a l’Esplai, amb Paco

 A les 17.30 h
 Al Casal d’avis L’Esplai

Preu: 3 € socis, 4 € no socis
Organitza: Associació de Gent 
Gran de l’Esplai

Divendres, 27 de juny
Sabors literaris a la pla a
Mostra gastron mica dels plats 
elaborats amb motiu de la 
campanya Sabors Literaris
Preu: 10€ (tastets de 2 primers 
+ 2 segons i beguda) i regal del 
receptari de Sabors Literaris
Venda a la mateixa pla a 

 A partir de les 21 h
 A la pla a de la Vila

Dissabte, 28 de juny
Sant Miquel de Cuixà i 
Vilafranca de Confl ent
Sortides culturals 2014
Inscripció prèvia

Exposició Aquí i Ara 2014
Visita comentada

 A les 18 h
 A la Rectoria Vella

Desfi lada de roba esportiva a 
c rrec de “ADE ESPORTS”

 A les 18 h
 Al carrer Major de Dalt

Mostra d’Entitats amb la 
participaci de: Som Energia 
Baix Montseny, Associaci de 
Ball Tots a la Pista TALP, AFADIS 
Baix Montseny, Colla Bastonera 
Quico Sabat , Club de Rol i Jocs 
d’estrat gia Alastor, Associaci
Bornichos de Catalunya, Penya 
Barcelonista Sant Celoni, Club 
Hoquei L nia Sant Celoni, Grup 
Puntaires de Sant Celoni i Banc 
del Temps de Sant Celoni

 De les 18 a les 21 h
 A la pla a de la Vila

Diumenge, 29 de juny
Ball de l’Esplai, amb Aria

 A les 18 h
 Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran
Preu: 3 € socis, 4 € no socis
Organitza: Associació de Gent 
Gran de l’Esplai

Dijous, 3 de juliol
Dijous a la fresca. M sica
Recordant The Beatles, amb Cor 
i orquestra del Centre Municipal 
d’Expressi

 A les 22 h
 A la pla a de la Biblioteca

Divendres, 4 de juliol
Aplec cultural Rebrot
Tallers, activitats i concerts

 Tot el dia  Al Camp Municipal 
de futbol Can Sans
Organitza: Arran

FESTA DEL SOLSTICI 

Cercavila  amb la 
Xaranga Callabarjaula
Recorregut: del c. Major (cantonada 
c. Germ Emili ) fi ns la pl. del 
Bestiar i tornar. Col laboren els 
botiguers del carrer Major

 A les 18 h 
 Al carrer Major de Dalt

La Nocturna, cercavila amb 
la Colla de Geganters de Sant 
Celoni, amenitzat per la Xaranga 
Callabarjaula
Recorregut: Pla a Comte del 
Montseny fi ns la pl. del Bestiar i 
tornar a pujar

 A les 22.30 h
 A la pla a Comte del Montseny

Organitza: Associaci de Bocs i 
Cabres de Sant Celoni

Les Veus del Claustre, amb el grup 
vocal “Dos X Quatre”

 A les 22 h
 Al Claustre de l’antic Hospital 

(c. Major, 53, Ofi cina de Turisme

Dissabte, 5 de juliol
Aplec cultural Rebrot
Tallers, activitats i concerts

 Tot el dia  Al Camp Municipal 
de futbol Can Sans
Organitza: Arran

Mercat de la Ganga
Organitza: Associaci de Ve ns i 
Comerciants Anselm Clav Centre

 De 10 a les 20.30 h
 Al carrer Anselm Clav

FESTA DEL SOLSTICI 

Gimcana  guarra  
 A les 11 h
 A Can Sans

Tot seguit ruixada i cercavila amb 
la Xaranga Callabarjaula fi ns a la 
Rectoria Vella 

Sopar popular i 
tot seguit Balls del Solstici

 A partir de les 21.30 h
 A la pla a de la Vila

Organitza: Associaci de Bocs i 
Cabres de Sant Celoni

Diumenge, 6 de juliol
Aplec cultural Rebrot
Tallers, activitats i concerts

 Tot el dia  Al Camp Municipal 
de futbol Can Sans
Organitza: Arran

Celebraci de Sant Cristòfol
Concentraci  de vehicles cl ssics, 
recorregut fi ns la pla a de l’Esgl sia 
i benedicci (12.30 h)

 A partir de les 9 h
 Al carrer Major de Dalt

Organitza: Carai com peta amb la 
col laboraci de l’Associaci de 
Ve ns del carrer Major de Dalt

Ball de l’Esplai, 
amb Pere Vila Grup Ball 

 A les 17.30 h
 Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran
Preu: 3 € socis, 4 € no socis
Organitza: Associació de Gent 
Gran de l’Esplai

Dijous, 10 de juliol
Dijous a la fresca. M sica
Gira 2014. Quico el C lio, el Noi i el 
Mut de Ferreries

 A les 22 h
 Als jardins de la Rectoria Vella 

Divendres, 11 de juliol
Les Veus del Claustre, amb 
Tastets de Shakespeare presenta 
“Al vostre gust” amb Maria Calvet, 
Josep Masnou i Joana Fugarolas.

 A les 22 h
 Al Claustre de l’antic Hospital 

(c. Major, 53, Ofi cina de Turisme)

Dissabte, 12 de juliol
5a FIRA DE M SICA 
al carrer Sound Celoni

Fira de M sica 
 De les 17 a les 22 h
 A la pla a de la Vila, pl. de 

l’Esgl sia i carrer Major

Tallers de m sica a c rrec de 
l’Escola municipal de m sica 

 De les 17 a les 21 h
 Al carrer Major de Dalt

Fi de Fira amb el Grup de Gospel 
de Sant Celoni, 
Amb servei de tapes i begudes 

 A les 22 h
 Al carrer Major de Dalt

Organitza: Associaci Sound Celoni 

Performance a càrrec 
d’Anna Capacés
Exposició Aquí i ara 2014

 A les 19 h
 A la Rectoria Vella

Diumenge, 13 de juliol
Ball de L’Esplai, amb Krypon

 A les 18 h
 Al Teatre Municipal Ateneu, Sala 

Gran
preu: 3 € socis i 4 € no socis
Organitza: Associaci de Gent Gran 
de l’Esplai

Dimarts, 15 de juliol
Lliurament del premi d’Instagram 
# Sabors Literaris

 A les 19 h
 A la Biblioteca l’Escorxador

Dijous, 17 de juliol
Dijous a la fresca. 
Cinema d’animació Pirates

 A les 22 h
 A la pla a Rafael Ferrer 

(Sant Pon )

Finals dels Torneigs 
de Futbol Sala

 A les 20 h
 A les pistes poliesportives 

municipals

Divendres, 18 de juliol
24 hores de futbol sala 
Sant Celoni

 Pavelló Centre municipal 
d’esports Sot de les Granotes
Organitza: 10events

Dissabte, 19 de juliol
Animació infantil
20è aniversari de Trup de Nassos

 A les 18 h
 A la plaça de la Vila

Diumenge, 20 de juliol
Ball de l’Esplai amb Moncayo

 A les 18 h
 Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran
Preu: 3 € socis, 4 € no socis
Organitza: Associació de Gent 
Gran de l’Esplai


