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

www.facebook.com/ajsantceloni

@ajsantceloni

Joan Castaño

Alcalde

Em complau presentar en aquest número de l’Informatiu la futura
rehabilitació del cafè de l’Ateneu, un projecte que amb la remodelació de la façana escenifiquem un canvi de gestió i de concepció del
bar, apostant per un Ateneu modern que s’ha de consolidar com un
gran espai obert a la vila. Volem un equipament cultural potent que
ens serveixi de punt d’acollida per reunions, activitats, tertúlies i
exposicions, on el bar sigui un servei més però no l’únic ni el central.
La cultura ha de ser un eix important en la política municipal, i així
ho entenem des de l’Ajuntament, seguint invertint en equipaments
clau de la nostra vila.
I sense abandonar l’àmbit cultural, arribada la calor i apropant-nos
inexorablement al mes d’agost, ens acomiadem d’aquest any escolar novament a tocar de les festes del nostre poble.
En 15 dies podrem gaudir d’una nit d’estrelles i de planetes, de contes per adults ball i concerts, entre d’altres a la Festa Major de la
Batllòria. Un ambient d’esbarjo que continuarà amb la preparació
de la Festa Major de Sant Celoni, en què Senys i Negres estan ultimant les propostes en la Comissió de Corremonts. I on la Senyoreta
Muntanyetes, com sempre, ens reservarà alguna sorpresa...
Us desitjo un bon estiu!
I una bona Festa Major de la Batllòria!

Telèfons d’interès

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

Atenció a la Ciutadania

Residus

Esports

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

Deixalleria Comarcal
de Sant Celoni
93 744 00 85

Camp Municipal d’Esports
93 867 05 67

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

Àrea de Territori
93 864 12 16

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

Educació i cultura

Formació permanent

Transport

Oficina Municipal d’Escolarització
93 864 12 13

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

Bus urbà
902 130 014

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

Escola bressol municipal
93 867 38 87

93 867 11 25

Rectoria Vella
93 864 12 13

Benestar Social

Emergències

Serveis Socials
93 864 12 12

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

Servei a la dona
93 867 51 94

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

Biblioteques

Mossos d’Esquadra
93 867 45 85
112

Biblioteca l’Escorxador
93 867 33 13

Emergències sanitàries
112

Ràdio Municipal
93 864 12 21

Biblioteca la Batllòria
93 847 21 19

Bombers urgències
112

Salut

Atenció al consum

Avaries aigua (SOREA)
900 30 40 70

OMIC
93 864 12 12

Jutjat de Pau
93 867 07 25

Hospital de Sant Celoni
93 867 03 17
CAP
93 867 41 51
Consultori de la Batllòria
93 847 10 32
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Consum i conductes de risc
93 864 12 12
Atenció a la dependència
93 864 12 12
Tanatori
93 867 48 87

Barcelona Bus
902 130 014
Hispano Hilarienca
972 24 50 12
RENFE
902 24 02 02
Taxi
93 867 08 47
Treball
Servei Municipal d’Ocupació
93 867 41 75
Tributs
Oficina de Gestió Tributària
93 867 45 41
Urbanisme
Àrea de Territori
93 864 12 15

Cultura
Reforma del cafè de l’Ateneu

El nou equipament cultural estarà enllestit durant el 2n semestre de 2015

L’Ajuntament de Sant Celoni ha presentat l’avantprojecte de rehabilitació del cafè de l’Ateneu que respon a l’encàrrec
de crear un equipament cultural complementari i integrat a l’Ateneu, un espai de trobada obert, que generi xarxa
ciutadana, amb servei de bar i habilitat per a acollir-hi àpats i reunions d’entitats, activitats culturals diverses com ara
concerts, tertúlies, arts escèniques i exposicions temporals.
Per a contractar l’arquitecte redactor, l’Ajuntament va sol·licitar una proposta gràfica i un
pressupost a quatre arquitectes del municipi i
una comissió tècnica va considerar aspectes
tècnics i econòmics, donant més puntuació a
l’arquitecte celoní Rob Dubois.
El passat 3 de juliol, l’Ajuntament va presentar l’avantprojecte a representants d’entitats i
col·lectius, donant continuïtat al procés d’informació i participació que es va iniciar el mes
novembre de 2013. Els assistents a la trobada
van expressar la seva satisfacció per la proposta.
Segons ha explicat la regidora de Cultura
i Educació, Júlia de la Encarnación, “volem recuperar l’espai del bar de l’Ateneu
i omplir-lo d’activitat lúdica i cultural.
Considerem que el projecte guanyador ha
compaginat molt bé un disseny modern i
innovador, que aprofita molt bé totes les
possibilitats d’aquest espai, amb elements
tradicionals, com el fals sostre i la línia de
l’antiga façana. En aquest sentit, vull agrair
les aportacions de les diferents entitats que
han participat en les diferents reunions que
hem programat, ja que, sense elles, aquest
resultat no hagués estat possible.”

El projecte de l’arquitecte Rob Dubois
es planteja els següents objectius:
• Crear una entrada/sortida ben proporcionada per les necessitats de les sales del teatre
• Crear una bona i directa relació (visual) del
cafè amb el teatre, fer més visible l’estructura i organització de l’Ateneu.
• Equipar el cafè amb un bar i cuina adequada per poder funcionar també com a
restaurant
• Crear un accés directe cap al pati lateral (on
n’hi ha l’olivera ara) i adequar l’espai com a
terrassa exterior.
• Fer possible a nivell tècnic i acústic la independització d’una part del cafè per poder
realitzar-hi petites actuacions (concerts,
recitals, etc.)
• Rehabilitar el cafetí recuperant tota la façana de vidre que dóna a l’interior del cafè
mateix.
• Redistribuir els lavabos de la sala gran i
fer-los accessibles

• Reduir les façanes actuals a la seva alçada
original -la part superior de les façanes
actuals és postissa- per recuperar les proporcions originals de l’edifici.
• Reorganitzar l’espai que es troba davant del
cafè, on hi ha l’entrada principal, refer l’escala i proporcionar-la en funció del que és:
l’entrada del teatre principal de Sant Celoni.
• Incloure a la façana principal un gran aparador cartellera
Durant la primera quinzena de setembre,
l’arquitecte redactor lliurarà el projecte bàsic i
executiu i després de l’aprovació inicial i definitiva del projecte es licitarà i s’adjudicaran les
obres de la primera fase amb el propòsit que
s’iniciï l’execució a finals de gener i es pugui
disposar del nou edifici dins el 2n semestre
de 2015. El pressupost màxim del projecte
d’obres pel que fa a la primera fase és de
377.736 euros (IVA inclòs).
En una primera fase s’actuarà a l’interior
del cafè de l’Ateneu, a l’accés i a les façanes.
A la segona fase, es rehabilitaran els serveis
del teatre, l’espai anomenat el “cafetí” i
l’habitatge que hi ha a sobre, on antigament
vivia el responsable del cafè.
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Educació
“El petit cinema. El cinema alternatiu de Sant Celoni”,
projecte guanyador de l’Ajuntament Jove 2014

El ple municipal extraordinari celebrat el 26
de juny a la Sala Petita de l’Ateneu va escollir
“El Petit Cinema. El cinema alternatiu de Sant
Celoni” de l’escola l’Avet Roig com a treball de
recerca guanyador de la tercera edició del projecte Ajuntament Jove. El projecte dels alumnes Paula Medico, Mar Ibern, Laura Martínez,
Marthe Tanghe i Júlia Llavina de l’Escola l’Avet
Roig es va imposar als altres tres projectes
presentats, 1 per centre per part del Col·legi
Cor de Maria, el Col·legi La Salle i l’Institut
Baix Montseny.

• Crear un “Festival de curtmetratges” de 3
dies, per fomentar la creació cinematogràfica,
amb categories d’animació, terror, thriller, comèdia i drama.

El Menjador social, projecte
guanyador de l’Ajuntament Jove
del curs passat, pren forma

L’Ajuntament Jove és un programa que forma
part del Pla local de Joventut de l’Ajuntament
de Sant Celoni que té per objecte implicar els
alumnes de 4t d’ESO en projectes d’interès general. La primera edició de l’Ajuntament Jove la
va guanyar un projecte de l’escola Cor de Maria
de construcció de la ronda Tordera-Pertegàs
que ja està en funcionament. La segona edició,
la va guanyar el projecte de Menjador social de
l’Escola l’Avet Roig que iniciarà en breu la seva
activitat.

El projecte Menjador social de Sant Celoni
que el curs passat va ser escollit pel Ple en el
marc del programa Ajuntament Jove, iniciarà
en breu la seva activitat. Fa unes setmanes,
representants de l’Ajuntament, de l’Hospital
de Sant Celoni, de l’Associació Neurològica
Amics Baix Montseny i els autors del projecte
(alumnes de l’escola l’Avet Roig, Júlia Codina,
Núria Morera, Blai Pacho, Anna Sobrino i el
seu tutor Àngel Oliva) van visitar l’espai que
acollirà el menjador social municipal a partir
de setembre al recinte Alfons Moncanut. Amb
la concreció del servei es dóna compliment a
l’encàrrec del Ple i, especialment a la inquietud
dels joves autors, per a garantir a ciutadans i
ciutadanes amb dificultats econòmiques severes, l’accés a l’alimentació.

Els altres tres projectes finalistes van ser:
Col·legi Cor de Maria
Nom del projecte: Espai per a joves
Autors: Janira Bastias, Mariona Fàbregas,
Maria Grau i Daira Orench
Col·legi La Salle

“El petit cinema” vol promoure la cultura cinematogràfica entre la població com activitat cultural i d’oci, tenint present que hi ha una part
important de població que no en pot gaudir per
raons econòmiques. En aquest sentit, el projecte proposa:

Nom del projecte: Millores en l´entorn
natural de Sant Celoni

• Crear un Petit Cinema a Sant Celoni on divendres i caps de setmana es puguin programar
pel·lícules ja estrenades a un preu molt baix.
Proposen una programació de gran varietat de
gèneres, actors i directors (diferents cicles de
cinema infantil i familiar, d’entreteniment, independent, d’autor...).

Institut Baix Montseny

Autors: Almudena Cañete, Andrea Galvan,
Bárbara Fernández, Jordina Garrido, Laura
Bertolín, Anaís Lázaro, Jenni Villarroya i Estela
Fernàndez

El Menjador social funcionarà els migdies a
l’edifici municipal que gestiona l’Associació
Neurològica Amics Baix Montseny, comptarà
amb recursos públics i amb col·laboració de
l’Hospital de Sant Celoni i d’establiments de
restauració del municipi.

Nom del projecte: Arbrat viari de Sant Celoni
Autors: Marçal Uriach, Marc Salicrú i Lenin
Lanchimba

750 infants als casals d’estiu de Sant Celoni
S’incrementa en un 21 % el nombre de beques
Prop de 750 nens i nenes d’edats compreses
entre 3 i 17 anys, s’han inscrit als casals d’estiu
de Sant Celoni, organitzats per escoles, associacions de pares i mares, entitats esportives
i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Celoni. Aquests casals acullen participants des
de la darrera setmana de juny fins a la primera
setmana de setembre.

oferir una oferta d’activitats àmplia, diversa i
atractiva per infants i joves; tenint en compte
el lleure, la formació i l’esport. Aquest projecte
compartit, a més a més, de reforçar i consolidar la comunitat educativa del municipi, pretén
donar resposta a les necessitats de les famílies
en el període estiuenc, sense oblidar els interessos i motivacions d’infants i joves.

L’Ajuntament ha treballat conjuntament amb
les comissions socials de les escoles perquè cap
infant en situació social desafavorida es quedi
sense participar als casals d’estiu per dificultats
econòmiques. Aquest treball conjunt ha permès
que 90 infants, prop d’un 21% més que l’estiu
passat, puguin gaudir d’una beca per participar
als casals amb l’objectiu de garantir la igualtat
d’oportunitats i la cohesió social.

Les entitats que han organitzat i han col·laborat
amb l’Ajuntament de Sant Celoni a través de
la comissió d’activitats d’estiu 2014, són les
següents: Afadis, AMPA Centre Municipal
d’Expressió, AMPA Escola Montnegre, AMPA
Escola Soler de Vilardell, AMPA Institut Escola
La Tordera, Associació de ceràmica Jorca, Club
Bàsquet Sant Celoni, Club Esportiu Sant Celoni,
Penya Barcelonista Sant Celoni, Club Tennis
Sant Celoni, Col·legi Cor de Maria, Col·legi La
Salle i Centre Municipal d’Esports Sot de les
Granotes.

L’Ajuntament de Sant Celoni, escoles i entitats
esportives han treballat conjuntament per

4

Cultura
Festa Major de setembre!
Esteu a punt?

Durant aquests darrers mesos les diferents
comissions de treball de la Festa Major
han treballat de valent per deixar ben a
punt el programa de la festa que presenta
algunes novetats. Ja el podeu consultar a
www.santceloni.cat/festamajor
Celonins, celonines, Senys, Negres... esteu
preparats?

La Srta. Muntanyetes ens guarda
alguna sorpresa!
Fa pocs dies hem rebut un escrit molt intrigant
de la Srta. Muntanyetes i pel que ens explica
aquest vindrà acompanyada amb el Sr. Baró de
Pam i Mig. Un nou personatge que s’afegeix
a la festa!

Concerts
Divendres 5 de setembre
8 del vespre
BALL/TALLER DE SWING, amb Montswing
2/4 de 12 de la nit
CONCERT amb THE SEY SISTER
2/4 de 3 de la matinada
CONCERT amb MANDANGA

Dissabte 6 de setembre
11 de la nit
DJ RAMON, sessió DJ remember 70, 80 i 90.
1 de la matinada
CONCERT amb ITACA BAND

Ja tenim el cartell de la Festa Major!
El passat 26 de juny es va reunir el jurat per decidir el cartell guanyadors del “24è Concurs de
cartells - Festa Major de Sant Celoni 2014”. El
jurat, integrat per representants de l’ajuntament,
de la colla dels Senys, de la colla dels Negres i
dels Diables de Sant Celoni, van escollir el cartell
de l’artista celoní Garci (Xavier Garcia Carrillo).
En l’edició d’enguany s’han presentat un total de
26 cartells, 4 més que l’any passat, i s’exposaran durant la Festa Major a can Ramis. L’acte
d’inauguració de l’exposició de cartells tindrà
lloc el proper divendres 5 de setembre, a les 7
de la tarda, i en aquest acte l’artista guanyador
explicarà algunes curiositats i com s’ha inspirat
per fer la imatge de la festa.

3 de la matinada
DJ RAMON, sessió DJ èxits de casa,
internacionals i d’actualitat

Diumenge 7 de setembre
2/4 d’12 de la nit
CONCERT amb LA BANDA DEL PANDA
2/4 de 3 de la matinada
CONCERT amb EBRI KNIGHT

Per estar al dia, Festa Major 2.0!
Per estar informat del què passa a la Festa Major,
minut a minut, des des del twitter i el facebook
@Muntanyetes. També hi haurà un concurs
d’instagram i altres novetats!

Novetats al Corremonts!
La comissió de corremonts ha acordat, noves
propostes: una nova prova puntuable de futbol
sala, premi al millor aparador, més punts per al
nous donants de sang, la cursa d’ermites tindrà
tres modalitats de participació (popular, competició i accessibilitat). Es mantenen algunes de
les proves habituals com l’estirada de corda, la
rucada, el correxutxes, el correxarrups..., però
també amb algunes novetats importants! Aneu
preparant màscares per al correxutxes i calcetes
i calçotets tunejats dels senys o negres per al
correxarrups!
Es manté l’espai de la fira d’atraccions a l’aparcament de la forestal i els concerts a l’aparcament del pavelló!

Les activitats de les entitats
també sumen!
La Festa està farcida de moltes propostes i activitats que promouen les entitats. El pregó de la
festa a càrrec de Trup de Nassos, en motiu del
20è aniversari, la ballada de Passaltpas i Bastoners, el correfoc dels Diables, la cercavila de gegants, el berenar de l’Associació Neurològica, el
dinar de Festa Major de la Clau...

I en cas de pluja...
Comptant l’aigua que va caure l’any passat, enguany s’ha fet la previsió, acte a acte, de què
farem en cas de pluja

Festa Major de La Batllòria
Divendres 15 d’agost

Diumenge 17 d’agost

Divendres, 22 d’agost

TROBADA DE COTXES I
CAMIONS TOT TERRENY
CLÀSSICS
- A les 9 del matí
- Al camp de la Roca Umbert

4t TRIAL SHOW 4x4
De les 8 a les 10 del matí,
esmorzar
- A les 10 s’obre el circuit
- Al camp de la Roca
Umbert

DONEM UN TOMB AMB
ELS VEHICLES D’EMERGÈNCIA, de la Policia
Local, Mossos d’Esquadra,
Bombers i Creu Roja
- A les 6 de la tarda
- A l’aparcament del
Camp de Futbol

CONCURS DE MENJAR
BOTIFARRA Informació i
inscripcions el mateix dia.
- A les 8 del vespre
- Al camp de la Roca Umbert
A continuació SOPAR
EXTREM 4 X 4
Preu tiquet: 8 €
CONCERT A LA FRESCA
amb THE ACOPLATES
- A les 11 de la nit
- Al camp de la Roca Umbert

Dimecres 20 d’agost
CERCAVILA de gresca
i xerinola amb Trup de
Nassos
- A 2/4 de 8 del vespre
- Al carrer Major
A continuació
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 20 ANYS DE TRUP
DE NASSOS
- A la Unió Batllorienca

Dissabte 16 d’agost

Dijous 21 d’agost

4t TRIAL SHOW 4x4
De les 8 a les 10 esmorzar
- A les 10 s’obre el circuit
- Al camp de la Roca Umbert

Hora del CONTE PER
ADULTS
- A 2/4 de 8 del vespre
- Al pati de Can Bruguera

NIT D’ESTRELLES I
PLANETES, observació
amb telescopi. Activitat
dirigida per Carles Garcia
de Castro
- A les 10 de la nit
- Ens trobarem a la plaça
de l’església

Audició d’HAVANERES
amb el grup PORT VELL
- A les 10 de la nit
- A la plaça de l’Església
A la mitja part, cremat de
rom per a tothom

DANSES PEL MÓN
amb PASSALTPAS
- A les 7 de la tarda
- A la plaça de l’Església
CORREFOC amb la COLLA
DE DIABLES de Sant
Celoni
- A 2/4 d’11 de la nit
- Sortida: Escola Montnegre
CONCERTS
MIQUEL DEL ROIG
a 2/4 de 12 de la nit
THE ACOPLATES
a les 2 de la matinada
I seguidament
DISCO MÒBIL
- A l’Envelat

Dissabte, 23 d’agost
X TROBADA DE
PUNTAIRES
- A les 10 del matí
- Al carrer Major

ANIMACIÓ INFANTIL
amb el grup “3/4 de 15”
- A les 12 del migdia
- A la plaça de l’Església
BICICLETADA
amb dos recorreguts
- A les 6 de la tarda
- El punt de trobada serà
al final del carrer de
Montnegre.
Refrigeri final i obsequi
per a tothom
PARTIT DE FUTBOL
FEMENÍ
- A les 6 de la tarda
- Al Camp de Futbol
Audició i ballada de sardanes amb LA PRINCIPAL
DE TERRASSA
- A 2/4 de 8 del vespre
- A la plaça de l’Església
SOPAR POPULAR
- A les 9 del vespre
- Al pati de l’Escola
Montnegre
BALL DE FESTA MAJOR
amb l’Orquestra GRAN
PREMIER
- A les 11 de la nit
- A l’Envelat
Seguidament,
DISCO MÒBIL

Diumenge, 24 d’agost
INFLABLES AQUÀTICS
- De les 11 del matí fins
a la 1 del migdia
- Al carrer Montnegre
FESTA ESCUMA
- De la 1 a les 2 de la tarda
- Al carrer Montnegre
PARC INFANTIL i JUVENIL
Rocòdrom, circuit de Karts
a pedal i el Gladiador
- De les 5 a les 8 del vespre
- Al pati de l’Escola
Montnegre
TROFEU FESTA MAJOR
DE FUTBOL
Memorial Joaquim López i
Montpart
Entre els equips: Club
Esportiu la Batllòria i Unió
Esportiva Breda
- A les 6 de la tarda
- Al Camp de Futbol

FEST

MAJO A
R
BA

LA

TLL O RI A

del
al
d’ago
st

CONCERT DE FESTA
MAJOR amb el grup
QUÈ TAL?
- A les 8 del vespre
- A l’Envelat
BALL DE FI DE FESTA
amb l’orquestra QUÈ TAL?
- A les 11 de la nit
- A l’Envelat
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Cultura
Prop de 300 aprenents i 60 voluntaris
han participat al voluntariat educatiu
Un any més el programa de voluntariat educatiu acaba el curs amb una valoració molt
positiva. Una seixantena de voluntaris han
participat en el projecte que ha permès contribuir a millorar l’èxit escolar de prop de 300
aprenents i a potenciar la cohesió social al
municipi, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn. L’èxit d’aquest increment de projectes de
voluntariat educatiu ha estat possible gràcies
a la bona acollida que ha tingut la proposta als
centres educatius del municipi i al gran nombre de persones compromeses i amb ganes
de destinar una part del seu temps a millorar
el benestar d’altres persones que necessiten
més oportunitats.

Vols ser voluntari
o voluntària
educatiu?
Si disposes de temps lliure i vols
col·laborar en algun projecte de
voluntariat educatiu per al curs
2014 - 2015, pots contactar amb la
Rectoria Vella trucant al
93 864 12 13, o bé, enviant un
c/e a educacio@santceloni.cat

Projectes curs 2013/2014

Voluntaris Aprenents

Acompanyament escolar Càritas Parroquial. Ajudar els alumnes a millorar
la seva autoestima i les seves habilitats personals, mitjançant un acompanyament, en petit grup, en la realització de les tasques escolars

15

42

Cursos d’àrab de l’associació Al Madaa Horitzons. Un grup de voluntàries
ensenyen l’àrab a tots els infants del municipi que ho desitgin

8

60

Acompanyament Sax Sala. Suport dins les aules d’ensenyaments inicials
en l’aprenentatge de la lectoescriptura i suport per adquirir
hàbits d’estudi i reforçar continguts escolars per al grup de GESO

4

47

Voluntariat a la Comunitat - Institut Baix Montseny. Els alumnes de 3r
d’ESO que cursen l’assignatura d’educació per a la ciutadania tenen la possibilitat de col·laborar com a voluntaris amb una entitat de caire social

21

70

Acompanyament lector a l’escola Soler de Vilardell. Acompanyar a infants en el descobriment del gust per la lectura,
en la millora de la comprensió lectora i conèixer els usos de la Biblioteca
l’Escorxador

7

7

Suport a l’aula a l’Escola Bressol Municipal El Blauet. Estudiants del ram
de l’educació poden adquirir experiència professional fent de voluntaris de
suport en horari de tardes

2

42

Aula Taller del Centre Municipal d’Expressió. Donar suport als alumnes
pel bon funcionament de l’activitat de teatre i música

1

15

Suport a la biblioteca municipal l’Escorxador. L’objectiu és donar suport a
les tasques de catalogació de llibres a la biblioteca municipal l’Escorxador

1

-

TOTAL

59

283

Acte de reconeixement
La sala petita de l’Ateneu va acollir el 12
de juny, l’acte de cloenda del curs escolar
de dos projectes de voluntariat educatiu:
l’acompanyament escolar de Càritas,
un projecte consolidat i molt valorat per
part de les escoles i famílies, i el projecte
estrenat aquest curs d’acompanyament
lector per a infants de l’escola Soler de
Vilardell a la Biblioteca.
Durant l’acte, les famílies, infants i joves,
escoles i Ajuntament van voler agraïr als
voluntaris i voluntàries la seva dedicació.
L’alcalde Joan Castaño va lloar la iniciativa d’aquests projectes solidaris, el seu
bon funcionament i va encorajar als voluntaris i voluntàries a seguir col.laborant
en l’educació d’infants i joves.

Cloenda de la 18ena promoció del PTT amb èxit d’inserció educativa
El divendres 27 de juny va tenir lloc l’acte de
cloenda de la 18èna promoció d’alumnes del Pla
de transició al treball de Sant Celoni. 22 joves
entre 16 i 20 anys han participat en aquesta
oferta formativa que queda emmarcada en els
Programes de Qualificació Professional Inicial
que conjuntament duen a terme la Generalitat i
l’Ajuntament de Sant Celoni. Enguany, aquests
joves han cursat paral·lelament un doble itinerari: preparar-se per al món laboral i per continuar estudiant.

17 empreses han col·laborat en la
formació dels joves
Any rere any, les empreses de la zona del
Baix Montseny col·laboren acollint un jove en
pràctiques. Els/les joves dels perfils Auxiliar en
vendes, oficina i atenció al públic i Auxiliar en
muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua
i gas estaran en millors condicions per incorporar-se al món del treball gràcies a l’aprenentatge que han pogut fer en diferents
empreses. Les competències professionals
adquirides pels joves s’associen a les ocupacions d’auxiliar administratiu/a, dependent/a,
reposador/a, caixer/a, mosso/a de magatzem,
ajudant de lampista, ajudant de fontaner,
ajudant de climatització i ajudant de muntador
d’antenes i sistemes de telecomunicació.
Empreses que en aquesta edició han acollit
joves: Aros Química, Centre Municipal d’Expressió, Guacs, Ade Esports, Canada House Sant
Celoni, Gotta Sant Celoni, Escola d’Adults, Biblioteca L’Escorxador, Escrig SL, Clos Elec-Font
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SL, Hospital de Sant Celoni, Escola Josep Pallerola i Roca, Escola Soler de Vilardell, Klöckner
Pentaplast de Sant Feliu de Buixalleu, Ripou SL
de Llinars de Vallès, Instal·lacions Dialbi SCP de
Llinars del Vallès i Telecap Industrial.

Continuïtat formativa
Enguany el programa ha aconseguit una inserció educativa del 90% i una inserció laboral del
4%. Això vol dir que, un cop superada la prova
d’accés a cicles formatius de grau mitjà, 13
joves s’han preinscrit per a continuar estudis
en formació professional.
A més, l’Escola d’Adults acollirà el curs vinent a
12 joves del PTT perquè puguin continuar el seu
itinerari de formació en Mòduls C amb la finalitat d’obtenir el GESO, a Certificat per continuar
millorant les seves competències bàsiques o per
preparar la prova d’accés a cicles formatius de
grau mitjà.

Promoció econòmica
Els alcaldes del Baix Montseny s’alien
pel desenvolupament econòmic i l’ocupació
Pel que fa els serveis de suport a l’ocupació i
l’empresa, es va plantejar l’edició d’un material
de difusió que permeti visualitzar a la ciutadania, sigui quin sigui el municipi, tot el que es
posa al seu abast.

Posar en comú serveis, recursos i iniciatives per
a la dinamització de l’activitat econòmica i la
generació de llocs de treball, és l’objectiu que
s’han marcat 8 ajuntaments del Baix Montseny
i que han subscrit amb l’Acord del Baix Montseny
pel desenvolupament i l’ocupació.

Inicialment hi participen els ajuntaments de
Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Montseny, Sant Esteve, Santa Maria de Palautordera,
Vallgorguina i Sant Celoni però les portes estan
obertes a la incorporació d’altres municipis
del Baix Montseny.

En la primera reunió de treball, el passat 17 de
juliol, els alcaldes es van comprometre mitjançant l’establiment d’un conveni, a compartir
tot allò que estigui al seu abast per millorar
el suport a les persones i les empreses de
territori, siguin serveis, propostes d’innovació,
cooperació en la promoció turística o per a
l’assoliment d’infraestructures estratègiques de
mobilitat o comunicació.

Durant la trobada, que vol tenir una periodicitat
freqüent, es van formular accions en matèria de
Turisme, com ara la posada en servei de guies
digitals, emprant un programari conjunt a tot
l’àmbit territorial; la generació de materials de
difusió que identifiquin el Baix Montseny o la
participació conjunta a fires. També es va apuntar treballar per agilitzar l’arribada de cable de
fibra òptica, especialment, al polígons industrials.

Sax Sala ja compta
amb un certificat
ISO 9001 de qualitat

Completada una nova
fornada de cursos de
Formació ocupacional

En marxa un nou pla
d’ocupació per a 12
persones en atur

Durant el mes de juliol es completarà la realització del 4 cursos de formació ocupacional
que s’han desenvolupat al Centre de Formació
i Ocupació Sax Sala des de primers d’any amb
el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Els cursos han acollit un total de 54 alumes,
que també ha realitzat pràctiques en 20 empreses majoritàriament del territori, sense el
suport de les quals no seria possible l’execució
de les accions formatives.

Des de fa unes setmanes, 12 persones de Sant
Celoni que es trobaven en situació d’atur s’han
incorporat a diversos llocs de treball temporal
a diferents serveis municipals en el marc de
l’inici d’un nou pla d’ocupació promogut per
l’Ajuntament de Sant Celoni amb el suport de
la Diputació de Barcelona. L’espai públic és el
marc on es desenvolupen les tasques previstes, centrades en jardineria, lampisteria, obres
i sensibilització cívica.

El servei de Formació ocupacional de Sax sala,
ha rebut la certificació ISO 9001 de qualitat,
en compliment d’allò exigit pel Servei d’Ocupació de Catalunya a les seves entitats col·
laboradores. L’obtenció del certificat implica la
implantació de sistemes de seguiment per tal
de detectar àmbits de millora en tots els aspectes que configuren el servei acreditat. A partir
d’ara es fa necessària una vetlla constant de
cara a la futura renovació del reconeixement,
que només serà possible si s’assoleixen els objectius formulats.
La regidora de Cultura i Educació, Júlia de la
Encarnación, va rebre de mans del Conseller
delegat de la certificadota TÜV Nord, el document acreditatiu, en un acte que va tenir lloc a
Sax sala, amb la presència de personal municipal adscrit al servei i de l’empresa consultora
celonina Certinorm que ha acompanyat el procés per a la certificació.

CURS

Hores

Gestió comptable i Gestió
administrativa per auditories

650

Socorrisme en instal·lacions
aquàtiques

380

Desenvolupament d’aplicacions
amb tecnologia Web

610

Atenció sociosanitària de persones depenents en institucions

470

Gestions per avançar
la implantació de fibra
òptica a Sant Celoni

El procés de selecció s’ha dut a terme a partir
de la informació aportada pels serveis d’ocupació en coordinació amb Serveis socials i les
unitats municipals acollidores. Els contractes
són majoritàriament per 6 mesos, per bé que
també n’hi ha de 3 mesos.
Aquests 12 llocs de treball se sumen als 10
que recentment han finalitzat altres plans
d’ocupació que han rebut el suport del Servei
d’Ocupació de Catalunya i que han permès reforçar significativament la qualitat de la neteja
viària al municipi, així com aportar nova capacitació professional a les persones que hi han
pres part.

Disposar d’accés solvent a la gestió digital
de la informació esdevé una necessitat estratègica per a moltes empreses i organitzacions. El Baix Montseny no n’és excepció
i per això l’Ajuntament de Sant Celoni ha
iniciat un procés d’anàlisi de possibilitats per
accelerar l’avançament de la xarxa de fibra
òptica al municipi, mitjançant el contacte
amb diverses operadores. En aquest sentit,
s’ha mantingut reunions amb representats
de Telefònica i d’empreses d’abast local, per
copsar el posicionament i les possibilitats que
aporta cada operador, de cara a la posada a
disposició de sistemes de banda ample, que
permetin posicionar adequadament el territori baixmontsenyenc, sense haver d’esperar
estratègies comercials que poden endarrerir
la implantació.
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Promoció econòmica
La campanya Sabors literaris ha finalitzat
amb més de 400 menús degustats
La campanya va tenir el seu punt final el 27 de
juny amb la celebració d’una mostra d’aquests
plats a la plaça de la Vila amb l’assistència de
més de 200 persones. El pastís de perdiu de
Guerra i Pau, les patates farcides de foie, ceps i
carn de Les Receptes de Carvalho i la crep de
peus de porc amb allioli de Historias de política
ficción van ser les receptes més ben acollides
pels comensals i no hi va faltar el maridatge
amb la cervesa Inedit o el cava Sant Celoni Cuina. El format en taules petites que afavoria la
conversa i la música en directe de la mà de la
JazzBand i el conjunt Sax&Co del Centre Municipal d´Expressió, van avaforir la vetllada.

El celoní Joan Isanta amb el Pastís de perdiu de
la novel·la Guerra i Pau de Lev N. Tolstoi que
oferia el restaurant Els Avets va rebre el premi
de mans de l’alcalde Joan Castaño consistent
en un llibre electrònic, el passat 15 de juliol.

Durant bona part del mes de juny, 8 restaurants de Sant Celoni han descobert al públic
els sabors i aromes que amaguen entre les seves pàgines grans obres de la literatura en el
marc de la campanya Sabors literaris que han
portat a terme el col·lectiu Sant Celoni Cuina,
l’Ajuntament de Sant Celoni i cerveses Damm.
La iniciativa s’ha promogut des de la Biblioteca
l’Escorxador amb motiu del seu 15è aniversari.
Durant la campanya, a la Biblioteca l’Escorxador es va poder visitar l’exposició Sabors literaris basats en alguns dels plats que formaven
part dels menús servits pels restaurants participants. Precisament a la Biblioteca va tenir lloc el
lliurament del premi a la fotografia guanyadora
d’Instagram de la campanya Sabors Literaris,
una imatge d’algun dels plats del menú Sabors
Literaris o dels restaurants participants.

Els restaurants participants han servit més de
400 menús literaris basats en plats i receptes
que apareixen en diferents novel·les: des de
Vázquez Montalban, Andrea Camilleri o Georges Simenon –grans referents de la novel·la
negra moderna– passant per grans noms de la
literatura contemporània com Isabel Allende o
Truman Capote fins a clàssics com Miguel de
Cervantes, Lev N. Tolstoi o Alexandre Dumas.

P
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Els dies 16, 18 i 19 de juliol les parades del
mercat han ofert una degustació per donar a
conèixer la seva oferta de productes frescos
i de qualitat. Del 21 de juliol al 2 d’agost, un
any més la Supercompra. Totes les persones
que han realitzat alguna compra en alguna
de les parades del mercat durant els dies de
la campanya poden participar al sorteig que
tindrà lloc dissabte 2 d’agost a les 13 hores
d’una Supercompra, consistent en vals de
compra de 5 euros per a cadascuna de les
parades del mercat.

Habitatge
L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny
tramita prop de 300 prestacions per al
pagament del lloguer
L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny ha
rebut prop de 300 sol·licituds d’ajuts en les
modalitats de Prestació per al pagament del
lloguer (PPLL) per a unitats de convivència que
dediquen més del 30% dels seus ingressos a
pagar el lloguer i per la Prestació d’especial urgència (PUE) per a aturats de llarga durada per
fer front a lloguer o hipoteca. Les sol·licituds
presentades, pendents de resoldre’s, superen
el mig milió d’euros.
61 sol·licituds de Prestacions d’urgència especial per a aturats de llarga durada per import
de més de 130.000 euros

235 sol·licituds de Prestacions per al pagament del lloguer recollides entre Sant Celoni,
Arbúcies, Llinars del Vallès i Santa Maria de
Palautordera per import superior als 414.000
euros
PUNT RECOLLIDA

AJUTS

Sant Celoni

168

Arbúcies

40

Llinars del Vallès

15

Santa Maria de Palautordera

12

TOTAL AJUTS LLOGUER
- PPLL
MUNICIPI

AJUTS

Sant Celoni

32

69.120,00 €

Breda

2

4.320,00 €

Campins

1

2.160,00 €

Gualba

1

2.160,00 €

Llinars del Vallès

7

15.120,00 €

Sant Esteve de
Palautordera

6

12.960,00 €

235

IMPORT

Sant Pere
Vilamajor

2

4.320,00 €

Santa Maria
Palautordera

7

15.120,00 €

Vallgorguina

1

2.160,00 €

Vilalba Sasserra

2

4.320,00 €

TOTAL PUE
ATURATS

61

131.760,00 €

MUNICIPI

AJUTS

Sant Celoni

112

Arbúcies

40

Breda

4

Llinars del Vallès

26

Montseny

1

Riells i Viabrea

1

Sant Antoni de Vilamajor

14

Sant Esteve de Palautordera

4

Sant Pere Vilamajor

2

Santa Maria de Palautordera

29

Vallgorguina

1

Vilalba Sasserra

1

TOTAL AJUTS LLOGUER
- PPLL

Horari d’estiu dels
equipaments i serveis
municipals
Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30h.
Oficina d’Atenció Ciutadana de la Batllòria
Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14h
Del 4 al 29 d’agost: tancat
Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sant Celoni
Del 4 al 14 d’agost: de dilluns a divendres, de 8 a 21h;
dissabte, de 8 a 17 h.
Fora d’aquest horari, truqueu al 061

235

Ajudes per al
pagament del
Fins el 31
lloguer per a
nous perceptors d’octubre!
amb contractes a
través de borses
de mediació
Fins el 31 d’octubre resta obert el termini per
a sol·licitar la prestació per al pagament del
lloguer l’any 2014 en el cas de contractes de
lloguer obtinguts a través de les Borsa de mediació i els llogaters d’habitatges gestionats per
administracions públiques. Per ser beneficiari,
cal estar haver subscrit un contracte de lloguer
a través de la Borsa amb posterioritat a l’1 de
gener de 2013, estar al corrent de pagament de
les rendes de lloguer, realitzar el pagament del
lloguer per transferència bancària o rebut domiciliat (no s’acceptarà cap forma de pagament
en metàl·lic ni rebuts manuals) i que la unitat
de convivència no tingui ingressos superiors a
1,5 vegades l’IRSC ponderat (16.121,18 euros)
anuals per una família resident a Sant Celoni
de 4 membres). L’import de l’ajut es determina
per la diferència entre el lloguer que es paga
i el 30% dels ingressos mensuals ponderats,
essent 200 euros) l’import màxim mensual
subvencionable.
Per poder accedir a un habitatge intermediat
per la Borsa, cal estar inscrit al Registre de Sol·
licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de
Catalunya, acreditar una font regular d’ingressos que permeti fer front al lloguer i no tenir
cap habitatge en propietat. Els propietaris que
cedeixen el seu pis per a llogar-lo mitjançant la
Borsa, es beneficien de la recerca de llogaters,
redacció de contracte, seguiment i intermediació en les incidències que puguin aparèixer,
així com d’una assegurança multirisc, una assegurança de defensa jurídica i la cobertura de
fins a sis mensualitats en cas de desnonament
per impagament amb l’Avalloguer.

Centre de Salut de la Batllòria
Del 4 al 14 d’agost: dilluns,
dimecres i divendres, de 12 a 14h
Fora d’aquest horari, truqueu al
061
Centre de Salut de Gualba
Del 4 al 14 d’agost: Dimarts i dijous, de 12 a 14h
Fora d’aquest horari, truqueu al 061
Oficina Municipal d’Habitatge
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h.
Biblioteca l’Escorxador
Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 15.30 a 20.30h
Dimecres, 10 a 13.30h. i de 15.30 a 20.30h
Dissabtes, del 21 de juny al 15 de setembre, tancat
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Seguretat ciutadana
Agents de diverses policies locals participen a les jornades sobre alcoholèmia
en la seguretat viària a Sant Celoni
Dins el programa de formació
continua que du a terme la Policia
Local de Sant Celoni, els passats
4 i 11 de juny es va dur a terme
al centre de Formació i Ocupació,
Sax Sala, unes jornades sobre l’Alcoholèmia en la Seguretat Viària,
on van participar agents de les
Policies Locals de Sant Celoni, Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor,
La Llagosta, Palafolls, Arenys de
Mar, Anglès, Riells i Viabrea, Lliça
de Vall, les Franqueses del Vallès i
Parets del Vallès.

Uns 300 alumnes aprenen educació viària
Uns 300 escolars han participat un any més a la campanya d’educació
viària de la mà dels agents del Servei de proximitat de la Policia local.
Entre el 19 de maig i el 10 de juny, els alumnes han après els conceptes
bàsics per circular per la via pública i posteriorment ho han posat a la
pràctica pels carrers de la vila.
Escoles participants:
- Escola Pallerola: 34 alumnes
- Escola l’Avet Roig: 30 alumnes
- Col·legi Cor de Maria: 27
alumnes
- Col·legi La Salle: 55 alumnes
- Escola Soler de Vilardell:
15 alumnes

Les jornades van servir als agents per posar en comú procediments tant
administratius com penals i per a posar al dia als agents de les novetats
incloses en la reforma de la Llei de Seguretat Viària.

- Escola Montnegre: 82 alumnes
- Institut Escola La Tordera:
48 alumnes

Comunitat
Professionals d’atenció
a les persones es formen
per atendre millor
adolescents i joves
L’Ajuntament de Sant Celoni, amb el suport
de la Diputació de Barcelona, ha organitzat
un curs d’abast transversal i territorial orientat a professionals d’atenció a les persones. El
curs titulat Promoció del benestar emocional
de les persones adolescents i joves, pretenia
aportar nous recursos als professionals del
territori a l’hora de treballar amb aquests
col·lectius.
A l’acció formativa –d’una durada de 10
hores- hi van participar 35 professionals
d’àmbits tan diversos com Seguretat ciutadana, Esports, Educació, Cultura, Formació
d’adults, Serveis socials i Salut, tant del propi
Ajuntament com d’altres de la comarca i de
l’Àrea Bàsica de Salut.
La iniciativa s’inscriu –entre altres vessants
de treball- en el marc de l’harmonització del
treball comunitari promogut des de l’Ajuntament de cara a millorar la coordinació entre
professionals i augmentar l’eficiència en les
actuacions adreçades a la ciutadania.
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Actes de conscienciació sobre
el Dia mundial sense tabac
Coincidint amb la commemoració el Dia Mundial sense Tabac, l’Ajuntament, el Centre d’Atenció Primària i l’Hospital de Sant Celoni van organitzar una campanya per tal de conscienciar la
ciutadania dels efectes nocius del tabac i de l’addicció que genera. La campanya té per objectiu
informar la ciutadania dels perills per a la salut que suposa el consum de tabac, les pràctiques
comercials de les empreses tabaqueres i com reivindicar el dret a la salut i a una vida sana. Es va
instal·lar una taula informativa a l’entrada del CAP amb materials de difusió diversos sobre els
efectes nocius del tabac i recursos per deixar aquest mal hàbit.
També en aquest context, la regidora de Comunitat, Magalí Miracle, va lliurar els premis del concurs de cartells publicitaris a l’alumnat de 2n d’ESO dels centres educatius del municipi.
Premis

Premi al dibuix més elaborat:
Aida Fernández de l’Institut
escola La Tordera.

Premi al dibuix amb el missatge
més preventiu: Emma Maldonado
de l’IES Baix Montseny.

Premi al dibuix més
creatiu: Júlia Torras
del Col·legi la Salle

Premi per al dibuix
més original: Enrique López
del CREI El Pedrenyal

Premi al dibuix més
impactant: Joana Vulart
del Cor de Maria

Premi al dibuix amb el
missatge més saludable:
Josep Baixas de l’Avet Roig

Comunitat
El protocol de prevenció i atenció a la
violència de gènere es manté ben actiu
A mitjan de juny va tenir lloc la sessió de treball de la Comissió de seguiment del protocol
de prevenció i atenció a la violència de gènere
del Baix Montseny formada per professionals
dels diferents àmbits d’actuació (serveis socials,
seguretat, salut, serveis jurídics...). El protocol
preveu mesures d’atenció i actuació contra la
violència de gènere i disposa serveis adreçats a
les persones (majoritàriament dones) que d’alguna manera o altra es veuen afectades.

La Festa de la
gent gran de
la Batllòria, en
plena forma!
A primers de juny, els dinàmics membres del
Patronat de la Gent gran de la Batllòria, amb
la Rosa Forné i el Joan Ridorsa al capdavant,
van promoure una vegada més, l’entranyable i animada festa d’homenatge a les persones grans del poble. Un dinar i un animat
ball van centrar l’acte que va comptar amb la
presència de l’alcalde Joan Castaño, la regidora de Comunitat, Magalí Miracle i la presidenta del Consell de Poble, Dolors Lechuga.
El 63è homenatge a la gent gran va reconèixer al voltant de 40 veterans batlloriencs i
batllorienques.

Canals i nombre de peticions
d’accés al Servei a la Dona
2013

2014

(gener-maig)

Mossos d’Esquadra

18

19

Policies Locals

1

0

Sanitat (Hospital/ABS)

4

3

Entre molts altres aspectes tractats, va destacar
les dades sobre l’evolució d’accés al Servei a la
dona, configurat bàsicament per acompanyament professional en el vessant psicològic-emocional i en el jurídic, resultant una tendència en
l’augment de les sol·licituds d’atenció.

Serveis Socials

34

16

Iniciativa pròpia

12

11

Jutjats

1

0

CDIAP

1

0

Els membres de la comissió van valorar positivament el funcionament del protocol -més,
quan es palesa un repunt de les problemàtiques associades a la violència de gènere- i van
refermar la idoneïtat del seu desplegament.

No consta

21

4

TOTALS

92

53

Noves unitats de desfibril·ladors externs
automàtics (DEA), també al carrer
L’Ajuntament de Sant Celoni continua amb
el programa de dotació de Desfibril·ladors
Externs Automàtics (DEA) als equipaments
públics, ampliant en 4 el nombre d’unitats i
desplegant-ne també al carrer per fer encara
més accessible el seu ús, que té com a característica fonamental la intervenció immediata
davant casos d’aturada cardiorespiratòria.
Paral·lelament es continuen programant cursets per capacitar el millor possible en l’ús
del DEA., tant a personal de les instal·lacions
municipals que en disposen com d’entitats
usuàries. Les properes edicions tindran lloc
durant el mes de setembre per formar a una
vintena de persones.

INSTAL·LATS
Zona esportiva 11 de setembre
Centre Municipal d’Esports Sot de les granotes
Centre Municipal d’Expressió l’Ateneu
Escola Montnegre
NOUS
Espai públic (la Batllòria)
Zona esportiva can Sans
Mercat municipal Sant Martí
Sax sala
Plaça de la Vila (Sant Celoni)

Formació en prevenció
Suport Vital Bàsic
En aquesta mateixa línia, l’Ajuntament i els
Serveis educatius del Departament d’Ensenyament promouen pel curs 2014-15, formació específica en Suport Vital Bàsic, adreçada
a professionals del sector educatiu del Baix
Montseny, a fi que disposin de recursos per
preparar els infants i joves, tant en matèria de
prevenció com d’actuació immediata –inclou
l’ús de DEA- en emergències.
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Territori
Debat sobre el futur de l’aigua
a la Tordera davant el canvi climàtic
La Rectoria Vella ha acollit la primera trobada
del projecte BeWater a la Tordera i a les altres
conques del Mediterrani que té com a objectiu involucrar la societat en el debat sobre els
usos actuals de l’aigua i elaborar de forma
conjunta plans de gestió de l’aigua adaptats
als futurs escenaris de canvi climàtic. Al taller
de la conca de la Tordera hi van participar els
científics del CREAF que coordinen aquest
projecte europeu i més de 30 persones del
territori, totes elles seleccionades per a donar la màxima representativitat possible de
les diferents visions sobre la gestió del aigua
a la conca (ONG’s, comunitats de regants,
representants de l’administració, de parcs naturals, d’indústries, d’escoles, pagesos, etc). El
projecte preveu moltes altres interaccions en
el futur, tant a través d’accions que involucren
grups de treball a la Conca com activitats per
implicar activament la ciutadania local.

cap al 2030 es veurà una disminució de la
recarrega dels aqüífers de gairebé un 10% i
reduccions de cabals al riu que poden arribar al 37% a finals de segle (2100). Aquests
fets provocaran greus pèrdues socioeconòmiques i impactes ambientals rellevants en
aquesta conca.
L’Ajuntament de Sant Celoni també va participar al taller i va obsequiar els assistents amb
un exemplar del llibre “Els sistemes socioecològics de la conca de la Tordera” publicat per
l’ICHN i editat per l’Observatori de la Tordera.

Les projeccions futures de canvi climàtic
apunten que cada cop hi hauran més episodis
extrems de sequera o inundacions a la regió
mediterrània. Concretament per la Tordera,
els estudis realitzats pel CREAF indiquen que

El viver d’arbres de
Sant Celoni té cinc
exemplars descendents del Pi de les
Tres Branques
Aquesta primavera passada
es va fer ressò
a la premsa de
l’existència de
cinc exemplars
descendents del
Pi de les Tres
Branques, un
arbre monumental situat al
Berguedà que
simbolitza la
Arbrissó descendent del
unitat dels
Països Catalans i Pi de les Tres Branques del
viver de Vilardell
que fa uns mesos
va patir una bretolada. Aquests cinc exemplars formen part
del viver d’arbrissons descendents d’arbres
monumentals que l’Ajuntament de Sant
Celoni custodia, juntament amb l’ICTA, per
a què formin part del futur Museu del Bosc
sota la direcció de l’impulsor del projecte, el
Dr. Martí Boada.

L’Observatori de la Tordera confirma
la recuperació de la llúdriga
L’Observatori de la Tordera ha confirmat la
detecció aquesta primavera de petjades de
llúdriga al curs mitjà de la Tordera, entre la
Batllòria i Hostalric. La llúdriga, un mamífer
carnívor que habita en àmbits fluvials, havia
desaparegut de la conca als anys 80 degut
a la gran alteració del riu i dels ecosistemes
de ribera. Amb aquesta dada, es confirma la
recuperació de la seva presència altra vegada
a la Tordera. La llúdriga és una espècie protegida a Catalunya.
Aquesta informació es va donar a conèixer
aquesta setmana a una trobada entre els investigadors de L’Observatori de la Tordera i els
ajuntaments que hi donen suport que va tenir
lloc a Can Bruguera de la Batllòria (seu territorial de L’Observatori). A la sessió es va posar
de manifest la voluntat i interès de mantenir i
donar continuïtat al projecte, així com de recuperar el monitoratge de tota la conca.
L’Observatori recull, des de 1996, dades sobre l’estat socioecològic de la Tordera que
permeten conèixer el patrimoni natural de la
conca i la qualitat ambiental dels ecosistemes
fluvials, així com difondre i sensibilitzar la
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població en relació a la importància de les
funcions ambientals dels nostres rius i rieres.
L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
(ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és l´organisme que acull i impulsa
aquest projecte.
L’Ajuntament de Sant Celoni el 2012, i a partir
de 2013 també els ajuntaments d´Hostalric
i Arbúcies, han donat suport a aquest seguiment en els trams corresponents a aquests
tres municipis i al seu programa d’educació
i comunicació ambiental després que, des
de 2011, l’ACA no ha pogut fer l’encàrrec del
treball a tota la conca. La possibilitat que s’hi
afegeixin altres municipis i els parcs naturals
pot permetre l’ampliació de l’actual àrea d’estudi, per la qual cosa no es perd la confiança
de recuperar els treballs a tota la conca.
Durant la trobada es van lliurar les memòries
dels anys 2012 i 2013 als ajuntaments signants
dels convenis de continuïtat de L’Observatori.
Posteriorment, la reunió va continuar per debatre aspectes tècnics, científics i divulgatius
del projecte.

La segona apagada de fanals de l’enllumenat
públic aconsegueix arribar a més d’un 50 %
d’estalvi energètic
A les portes de finalitzar la segona apagada selectiva de fanals dins del Pla d’estalvi energètic
municipal, es preveu aconseguir una reducció
del consum energètic per aquest any de més
d’un 50% en relació al 2011. Des de l’inici de
la implantació del Pla fa tres anys, la reducció
de les emissions de CO2 a l’atmosfera es pot
valorar en 274,61 tones.
Pel que fa a l’apagada de fanals, en funció de les
possibilitats de regulació de cada un dels quadres elèctrics d’enllumenat públic, s’han aplicat
Any

Consum kW/hora

2011

1.871.036

2012

mesures combinades com la reducció del flux
lluminós (a partir d’una hora determinada es redueix la quantitat de llum que s’emet) o la desconnexió selectiva de punts de llum garantint
sempre la seguretat del trànsit de vehicles i de
vianants. Les actuacions han seguit les indicacions del Pla director d’enllumenat públic de Sant
Celoni que té com a eix principal la reducció
del consum mitjançant la racionalització dels
nivells d’il·luminació, que en la majoria del
municipi són superiors als que determina la
normativa vigent.

Estalvi respecte l’any 2011

Estalvi CO2 (tn/any)

1.191.131

36,34%

203,97

2013

1.066.201

43,02%

30,98

2014 (*previsió)

906.271

51,56%

39,66

La nova factura elèctrica
Aquest darrer temps es parla a la premsa de la nova manera de determinar el preu
de l’energia i per tant de la factura elèctrica que ens arribarà a casa. En aquestes
línies intentem ‘traduir’ el nou sistema de preus per ajudar-vos a entendre la nova
factura i el funcionament del mercat de la llum.
Els canvis afectaran els petits consumidors que
estan acollits al Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC). Sabreu si esteu considerats
com un petit consumidor si teniu contractada
una potència inferior a 10 Kw (la majoria de les
llars i empreses petites tenen aquesta potència). Aquests canvis no us afectaran si esteu al
mercat lliure.

El nou sistema s’està aplicant des de l’1 d’abril,
però les companyies tenien de termini fins a
l’1 de juliol per implantar-lo. Des de l’1 d’abril
fins ara hem estat pagant un preu provisional.
Amb la primera factura en què s’apliqui ja el
nou mètode hauran de regularitzar les factures
emeses des de l’abril i cobrades amb aquesta
tarifa provisional.

El fonamental que cal saber és que se suprimeix el sistema de subhastes. D’aquesta manera, el rebut de la llum es calcularà prenent com
a referència el preu del Kw en funció de la seva
cotització diària en el mercat majorista elèctric.
És a dir, els consumidors pagaran l’electricitat consumida a un preu mitjà del mercat en
aquest període de facturació.

Una alternativa al PVPC és la tarifa fixa garantida que ofereixen les comercialitzadores de
referència. Aquest fix serà predictible (no com
els fluctuants preus de l’electricitat) però té una
pega important: té una permanència i pot tenir
penalitzacions (no només durant el primer any
sinó també en cada renovació, cosa que està
prohibida a la resta de tarifes del mercat lliure).

- Si teniu un comptador “intel·ligent”: la vostra companyia elèctrica coneix els vostres
consums d’electricitat hora a hora i la factura
haurà d’incloure el consum cada hora del dia
i la tarifa a aplicar en aquesta hora concreta.
Els pocs clients que ja tenen un comptador
amb telegestió plenament operatiu podran
per tant modificar certs hàbits de consum
per traslladar els consums a hores de menys
preu o fins i tot evitar determinats consums
els dies en què el preu de la llum sigui
excessiu. Serà una bogeria fer-ho (els preus
canvien hora a hora) però les oportunitats
d’estalvi hi seran (evitar certes hores punta,
traslladar consums al cap de setmana...).
- Si no teniu “comptador digital amb telegestió”: se us aplicaran uns perfils de consum
mitjans preestablerts i serà el mateix l’hora
en què consumeixis llum (el teu comptador
no ho pot detectar). La immensa majoria de
consumidors es troba en aquesta situació.
A la factura que rebeu podreu comprovar si el
vostre comptador és o no intel·ligent. Que sigui
nou no significa que sigui “intel·ligent”.

PREUS FIXES
• Preu conegut prèviament
• Mateix preu durant un any
• Una factura més senzilla
• Preu més car
• Permanència d’un any
• Normalment comporten serveis extres

L’Ajuntament aposta
pels vehicles elèctrics

L’Ajuntament de Sant
Celoni ha comprat un
vehicle elèctric per
a la brigada d’obres,
concretament una
furgoneta Kangoo.
D’aquesta manera,
es compleix amb els
compromisos derivats
de la signatura del Pacte d’Alcaldes pel qual
l’Ajuntament de reduir els consums energètics, la contaminació i l’emissió de gasos
efecte hivernacle.
A més, durant les properes setmanes, s’ha
previst substituir un Nissan Patrol amb més
de 20 anys d’antiguitat que està en un estat
de deteriorament significatiu, per un nou vehicle elèctric.

Celebració de la
Setmana de l’Energia
Sostenible de la mà
de Som Energia
Sant Celoni es va sumar a la commemoració
de la Setmana de Europea de l’Energia Sostenible amb un espai a la Fira d’en Loni de
dissabte 7 de juny per compartir idees i solucions en eficiència energètica i promoció de les
energies renovables. L’Espai de l’Energia va
estar molt concorregut i els socis de la cooperativa de Som Energia van tenir l’oportunitat
d’explicar la seva aposta per un altre model
energètic, un model que es basa en les energies renovables, l’eficiència, la descentralització
dels sistemes productius i el cooperativisme;
model que es comparteix des de l’Ajuntament de Sant Celoni amb la seva aposta per
les energies renovables i l’economia social i
solidària. L’exposició participativa “Tu tens la
paraula” va permetre als visitants expressar
les seves idees i expectatives sobre l’energia i
conèixer hàbits i accions per fer-ne un bon ús
i a més van poder “Jugar amb energia”.

PVPC (Variable)
• A la llarga surt més econòmic
• No comporten permanència
• Una factura més complicada
• Assumeixes un risc
• Present: No registra hora a hora
i, per tant, no importa quan
consumeixes
Pots trobar més informació a www.santceloni.cat
i si tens dubtes et podem ajudar.
Truca al 93 864 12 16 i demana cita.
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Territori
Els resultats campanya
residus mercat setmanal comencen a ser
visibles

Nova maquinària de
neteja viària: menys
soroll i millor servei

El mes de febrer es va iniciar una campanya
de sensibilització als paradistes del mercat
setmanal per tal que es millorés la gestió de
residus que se’n feia. Al llarg d’aquests mesos s’ha anat treballant en com s’ha de fer la
correcta separació de les diferents fraccions,
amb especial incidència a la fracció orgànica
i en com s’ha de gestionar cada residu.

Durant les primeres setmanes de juliol s’ha
posat en marxa la nova maquinària de neteja
viària (1 escombradora de 2m3, una escombradora de 4 m3 i 2 bufadors elèctrics) subjecte a la nova contracta del servei. Els veïns
notaran una disminució del soroll i de les
emissions i una millora del servei, sobretot
en moments puntuals de l’any quan es produeix la caiguda de la fulla o de les flors dels
arbres.

Tot i que encara queda feina per fer especialment pel que fa a la neteja dels espais quan
es tanca el mercat, els resultats són ja ben
visibles:

Aquesta maquinària es caracteritza, també,
per l’important poder de succió, una major
capacitat i tenir una major velocitat reduint
el temps de desplaçament (fins a 40 km/h).

Abans

Manteniment i
millores a la via
pública

Mitjana de la carretera C-35. Durant el mes de
juny s’ha desbrossat la mitjana de la C-35 i s’han
retirat els residus.

Després

Solars municipals. S’ha acabat de desbrossar tots
els solars municipals complint amb la normativa de
manteniment.

Reforç a les colles
municipals mitjançant
un pla d’ocupació
Des de mitjans del mes de juny les colles
municipals disposen de diverses persones
que donen un cop de mà a través d’un pla
d’ocupació. Un paleta dóna suport a la colla
d’obres i assistència per al repartiment de
materials per festes (taules, cadires, escenaris...); tres lampistes s’han incorporat en
la implementació del Pla d’estalvi energètic municipal i també fan altres feines de
manteniment d’instal·lacions elèctriques;
dues agents cíviques treballen en unes campanyes sobre gestió de residus i animals
domèstics; i quatre jardiners s’han afegit
en el manteniment de zones verdes i solars
municipals. Aquests darrers ja han actuat
en espais públics de les urbanitzacions i en
el Torrent del Virgili. També es preveu que
puguin portar a terme treballs de neteja de
lleres públiques en zones urbanes, concretament la zona del Pertegàs i l’entorn del camí
fluvial a la Tordera.
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Mr. Iglú visitarà Sant
Celoni per promoure
el reciclatge entre
els escolars

Entre els mesos de maig a desembre del
2014 el Consorci de Residus del Vallès Oriental, els Centres de Recursos Pedagògics
i Ecovidrio (associació sense ànim de lucre
encarregada de la gestió del reciclatge d’envasos de vidre), duran a terme una campanya educativa, que sota el lema “Dóna menjar a Mr. Iglú” recorrerà tots els municipis i
més de 100 centres escolars.
A Sant Celoni, Mr. Iglú visitarà les escoles
Pallerola i Soler de Vilardell on es realitzaran tallers per motivar els escolars perquè
desenvolupin hàbits positius en relació al
reciclatge d’envasos de vidre. Amb aquest
personatge també podran jugar fora de l’escola a través d’una aplicació per a mòbils i
d’una pàgina web: www.mriglu.cat

Carrer Breda de la Batllòria. S’han instal·lat dues
noves plaques amb el nom del carrer.

Jocs infantils Maria Aurèlia Capmany.
S’ha instal·lat una nova tanca perimetral a l’àrea
de jocs infantils de Maria Aurèlia Capmany

Casal d’Avis. Durant el mes de juny s’ han realitzat
diverses tasques de manteniment de l’edifici: s’ha
pintat la façana, s’han restaurat portes i finestres a
les dues entrades i s’ha instal·lat nova il·luminació
a l’entrada del carrer Breda, als serveis i a la sala de
lectura.

Esports
Skapillats guanya la
33ena edició de la
Copa de Futbol Sala
El Pavelló Municipal d’Esports 11 de Setembre va acollir el 16 de juliol la final de la 33a
edició de la Copa de Futbol Sala organitzada
per l’Ajuntament amb un gran nivell tècnic i
físic entre l’equip Skapillats i La Plaça-CF Palauenc. El resultat va ser de 4 gols a 0 a favor
de Skapillats. Durant la darrera setmana del
torneig, els 8 millors equips de la primera
fase van disputar unes eliminatòries intenses
i disputades.
La XXXIII Copa de futbol sala de Sant Celoni
ha reunit 21 equips sèniors formats per uns
300 jugadors en total provinents de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve
de Palautordera i Vallgorguina. L’alcalde Joan
Castaño i la regidora d’Esports, Magalí Miracle
van lliurar els premis als dos equips finalistes.

Oriol Madí del CA Sant
Celoni, sots campió
d’Espanya i rècord de
Catalunya de la categoria
El Campionat d’Espanya Juvenil celebrat a
Valladolid els dies 19 i 20 de juliol va representar pels atletes catalans la consecució de
26 medalles, 7 d’or, 10 de plata i 9 de bronze.
Entre aquestes medalles, una de plata per a
Oriol Madí, del Club Atletisme Sant Celoni als
200 metres amb 21”64, marca que representa
un nou rècord català de la categoria.

Bona temporada del
celoní Guillem Danés
El celoní Guillem Danés de l’equip Scott
Team BTT i categoria junior ha fet una bona
temporada. Danés ha participat a l’Open
BMW, Copa Catalana, Open d’Espanya, el
Campionat d’Espanya i en algunes proves de
l’Open Girona. El mes d’agost descansarà de
competicions i el mes de setembre finalitzarà
la temporada amb les dues curses de Copa
Catalana.
Entre els diferents resultats destaca la seva
participació a l’Open BMW on es va proclamar campió absolut. Actualment està dins
del TOP TEN en novena posició del Rànquing
nacional. El 19 i 20 de juliol al Campionat d’Espanya amb la Selecció Catalana a Panticosa
va quedar 12è, que coincideix amb el 12è classificat de l’Open d’Espanya ja finalitzat.

Una vuitantena de
ciclistes a la XV Pujada
al Turó
Un any més, durant el mes de juliol ha tingut
lloc la pujada a l’emblemàtic Turó de l’Home
en bicicleta. En un diumenge amb sol, bona
visibilitat i temperatura de primavera, una
vuitantena de ciclistes hi van arribar amb un
temps que anava entre1 hora i 14 minuts i poc
més de dues hores

15 equips han participat a la II edició de les
24 hores de Futbol Sala
al Sot
Durant el dies 19 i 20 de juliol es va disputar
la II edició de les 24 hores de futbol sala de
Sant Celoni al Centre Municipal d’Esports Sot
de les Granotes. Aquesta II edició va permetre
competir equips locals amb equips de Palautordera, Hostalric, Cardedeu, Llinars, Santa
Coloma de Farners, Girona i Breda. En total
15 equips, tres més que l’any passat que van
oferir un alt nivell de futbol sala així com un
gran respecte entre rivals. El campió va ser
novament l’equip GOFFiks de Cardedeu davant Transports Àngel Roca de Santa Coloma
de Farners per un resultat final de 5-4. El màxim golejador del torneig va ser Miki Jubany
de Muntatges Sarrià; el millor porter Ibra de
Transport Àngel Roca i el jugador Allstar Jordi
Zafon de l’equip Nukiki.

Primeres classificades femenines:
Sandra

Santanyes

01:31:31

Anna

Kiesenhofer

01:32:40

Emma

Bosch

01:40:24

Primers classificats masculins:
Raul

Cruz

01:14:39

Frederic

García

01:14:49

Francesc

Julià

01:15:38

Unió de Federacions
esportives de catalUnya

SC PROMO INFORMATIU.indd 1

25/7/14 12:56:16
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Esports
Un any més, l’Ajuntament va organitzar un acte de reconeixement als esportistes celonins pels èxits personals o d’equip assolits aquesta temporada.
En aquesta nova edició de Pòdium, més de 300 esportistes van rebre un
diploma de felicitació. Aquests són només alguns dels homenatjats!
Els podeu veure tots a www.santceloni.cat
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Club Atletisme Sant Celoni. Excel·lents resultats individuals de diversos atletes del club

Kàrate Club Just. Medalles a diferents
karateques en àmbit català i estatal

Club Bàsquet Sant Celoni. Premini femení
1eres classificades del grup 2 del nivell B

Club Bàsquet Sant Celoni. Sènior masculí:
Fase d’ascens a 1era catalana

Club Esportiu Sant Celoni. Cadet – infantil
femení: Campiones del grup 7 del torneig
complementari

Club Futbol Sala Sant Celoni. Juvenil:
Campió de lliga i ascens a 2ona divisió

Club Patinatge Artístic Sant Celoni. Grup de
xou petits: 1ers classificats de Catalunya i 2on
d’Espanya

Club Patinatge Artístic Sant Celoni. Andrea
Moreno: Sotscampiona de lliure de la categoria
iniciació B majors

Penya Barcelonista Sant Celoni. Aleví C:
Millor 2on classificat de la 3era divisió
aconseguint l’ascens a 2ona divisió

Penya Barcelonista Sant Celoni. Infantil A:
Sotscampió de lliga del grup 8 de la 1era divisió

Club Petanca les Borrelles. Ascens a la 1era
divisió

Club Tennis Sant Celoni. Aleví: Campió de la
lliga comarcal

Club Tennis Sant Celoni. Infantil: Campió de la
lliga comarcal

Vòlei Sant Celoni. Infantil: Campiones de la
lliga del Consell Esportiu del Vallès Oriental

Vòlei Sant Celoni. Cadet: Campiones de la lliga
del Consell Esportiu del Vallès Oriental

CLIP
EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

CROMÀTICA
Cromàtica, cor de dones, explora un nou
estil musical preparant dues Suites de
Broadway basades en els musicals d’èxit
Les Misérables i West Side Story.
Requisits: cal tenir coneixements de
llenguatge musical i tenir experiència en el
cant coral. Es fa una prova d’accés.
Data d’inici: 22 de setembre
Horari: dilluns de 20.45 a 22.15h
Preu: 107 € (18 sessions més els concerts)
A càrrec de: Núria Molins
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
TALLER OBERT DE DIBUIX I PINTURA
Descobrir el llenguatge visual i plàstic propi
a través de diferents tècniques pictòriques.
1. INTRODUCCIÓ A LA PINTURA:
Els elements del llenguatge visual: el punt,
la línia, el pla, el color, la textura i la composició; perspectiva frontal i obliqua; el cos
humà; diferents procediments pictòrics.
2. PINTURA ACRÍLICA I OLI: Diferents
procediments; diferents suports.
3. PERFECCIONAMENT: Quan l’alumne ha
assolit els coneixements bàsics i ha començat a trobar el seu traç, referents pictòrics i
els procediments amb els que se sent més
còmode, cal que comenci a experimentar
pel seu compte de manera que puguem
solucionar les dificultats amb les que s’anirà
trobant i reforçar les mancances .
(*Depenent dels coneixements pictòrics de
l’alumne pot seguir qualsevol dels 3 nivells)
Horari: dilluns de 19 a 21 h
Data d’inici: 29 de setembre
Preu: 82 € (11 sessions de 2 hores)
El preu no inclou els materials.
A càrrec de: Glòria Auleda, llicenciada
en Belles Arts.
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
AULA TALLER – MÚSICA PER A
PERSONES AMB DISCAPACITAT
La proposta pretén afavorir la creativitat i les
vies d’expressió, utilitzant la música com a
vehicle. Tocar instruments de percussió, cantar, dansar o escoltar audicions de diferents
estils, són algunes de les propostes.
Horari: dimecres de 19 a 20 h
Aquesta activitat dura fins a final del curs
escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal
d’Expressió
A càrrec de: Anna Fortuny
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
AULA TALLER – TEATRE PER A
PERSONES AMB DISCAPACITAT
La proposta pretén afavorir la creativitat i
les vies d’expressió, utilitzant el teatre com
a vehicle. Improvisar situacions, crear petites
representacions, ficar-nos dins d’un personatge, són propostes que ens ajudaran a alliberar
tensions o relacionar-nos amb el grup.
Horari: dilluns de 19 a 20 h
Aquesta activitat dura tot el curs escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal
d’Expressió
A càrrec de: Pep Mogas
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

Tercer
trimestre
2014

TRIA EL TEU GRUP, VINE A FER MÚSICA
El Centre Municipal d’Expressió disposa d’un
ampli ventall d’agrupacions instrumentals de
diferents estils i nivells. Apropa’t i explica’ns
quin tipus de música t’agradaria tocar, nosaltres buscarem el grup que millor s’adapti
a les teves necessitats. Jazzband, Sonart,
Trencanous, combos, etc.
Aquestes activitats duren tot el curs escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal
d’Expressió
A càrrec de: professorat de l’Escola
Municipal de Música
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
TEATRE PER A JOVES
Curs de tècnica actoral, adreçat a joves
de 14 a 17 anys: improvisació d’escenes,
monòlegs i representació d’una obra.
Volem actors que quan pugin a l’escenari
es comportin orgànicament, escoltin de
veritat, parlin de veritat, mirin de veritat...
en situacions imaginàries. Es presentarà un
treball de final de curs.
Data d’inici: 16 de setembre. Aquesta
activitat dura tot el curs escolar i es
permeten incorporacions al llarg del curs.
Horari: dimarts de 19 a 20.30 h
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal
d’Expressió
A càrrec de: Marta Casas i Pep Mogas
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
TEATRE DE CREACIÓ COL·LECTIVA
Interessats en la creació escènica, la interpretació i/o la dramatúrgia, no cal experiència
prèvia.
Data d’inici: 2 d’octubre (12 sessions)
Horari: dijous de 20.30 a 22.30 h
Preu: 119 €
A càrrec de: Anna Capacés
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
I LA COMUNICACIÓ
INTRODUCCIÓ A LES EINES DEL GOOGLE
Creació i gestió d’un compte de correu
Gmail. Ús i gestió de documents amb Google Drive. Organització del Google Calendar.
Ús de Google Maps i Youtube.
Es requeriex conèixer el sistema operatiu del
nostre ordinador (clicar amb el ratolí, copiar,
enganxar, obrir, moure, arrossegar, etc.) i
navegació per internet
Horari: dimecres de 19h a 21h.
Data d’inici: 19 de novembre.
Preu: 75.45 €
El preu inclou els materials.
A càrrec de: Albert Valls i Maria Boladeres
(Màsters en Formació del Professorat en
Tecnologia)
Organitza: Sax Sala - Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
SISTEMES OPERATIUS ALTERNATIUS
Coneixement dels diferents sistemes
operatius (Ubuntu, Linux Mint, Elementary
OS, Android i iOS), funcions bàsiques i
avançades, coneixement de les diferents
apps de cada sistema, neteja i manteniment
del nostre sistema operatiu, etc
Data d’inici: 9 d’octubre.
Horari: dijous de 19 a 21 h (5 sessions)
Preu: 50.30 €.
El preu inclou els materials.
Es requeriex conèixer el sistema operatiu del
nostre ordinador (clicar amb el ratolí, copiar,
enganxar, obrir, moure, arrossegar, etc.) i
navegació per internet
A càrrec de: Albert Peix
Organitza: Sax Sala - Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny.

Oferta de
formació
permanent
de Sant Celoni
i la Batllòria

ALTRES ACTIVITATS

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
Curs per manipular aliments fora de l’àmbit
domèstic (marc legal, higiene alimentària,
manipulació dels aliments, malalties
d’origen alimentari, etc).
Horari: dijous 2 i 9 d’octubre, de 18 a 21h
(2 sessions).
Preu: 18.55 € (inclou els materials).
A càrrec de: Antoni Solà (Qualitat i Seguretat alimentària)
Per a majors de 16 anys
Organitza: Sax Sala - Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
FRUITS DEL BOSC
Taller teòric i pràctic per aprendre a elaborar
xarops i licors medicinals a partir de fruits i
flors.
Horari: dijous 25, classe teòrica (de 18 a
21 h), i dissabte 27 de setembre, sortida de
camp (de 10 a 13 h).
Preu: 33.54 €
A càrrec de: Alba Miralpeix
Organitza: Sax Sala - Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
MONITOR DE LLEURE INFANTIL
I JUVENIL
Curs per obtenir la titulació de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil de la Secret.
General de la Joventut de la Generalitat.
Horari: de dilluns a divendres de 17.30
a 21.30 h (del 29 de setembre al 3 de
novembre).
Durada: 25 sessions de 4 h i una sortida
de 7 h (100 hores presencials i 50 virtuals a
càrrec de l’alumne)
Preu: 209 € (inclou els materials).
Per a majors de 18 anys.
A càrrec de: Fundació Pere Tarrés
Organitza: Sax Sala - Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny.
CHI KUNG
Exercicis de respiració, moviment i concentració mental meditativa per augmentar el
nivell d’energia i afavorir-ne la circulació.
Durada de l’activitat: del 6 d’octubre al 15
de desembre (10 sessions)
Horari: els dilluns el matí
Preu: 24 €
A càrrec de: Neus Julià
Lloc: Unió Batllorienca.
Organitza: Unió Batllorienca - La Batllòria
LLENGÜES

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
Cursos presencials per aprendre a parlar i
escrire en català. Inscripcions:
- 15 i 16 de setembre, exalumnes
dilluns de 10 a 13 hdimarts de 10 a 13
h i de 16 a 19.30 h
- del 17 al 30 de setembre, torn general
de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 16
a 19.30 h, divendres de 10 a 13 h
Lloc: Centre de Formació i ocupació del
Baix Montseny Sax Sala
santceloni@cpnl.cat
www.facebook.com/ocsantceloni
ANGLÈS CONVERSA
Taller de conversa en anglès
Durada de l’activitat:
d’octubre a desembre (10 sessions)
Horari: a determinar
Preu: 26 €
Lloc: Aula d’anglès de l’Escola Montnegre
Organitza: Unió Batllorienca - La Batllòria

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
Sax Sala. Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
Període de preinscripció i matrícula
de l’Escola d’Adults curs 2014-2015
Del 25 d’agost al 4 de setembre: cal sol·licitar
l’entrevista d’orientació formativa (per telèfon
o personalment).
Del 2 al 4 de setembre: formalitzar la
preinscripció. Es requereix fer l’entrevista
d’orientació i/o prova dfe nivell.
Prova de nivell escrita d’idiomes:
1 de setembre a les 16 h i a les 18 h
Per a més informació de les places vacants dels
diferents ensenyaments podeu adreçar-vos a
partir del 29 de juliol al Sax Sala- Centre de
Formació i Ocupació del Baix Montseny.
Horari d’atenció al públic:
Del 25 al 29 d’agost:
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
De l’1 al 4 de setembre: de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
Adreça:
C/ Montserrat, 28 - Tel. 938674175
cfadults@santceloni.cat

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

Unió Batllorienca
Servei en xarxa d’organització de tallers i
formació. Recepció d’iniciatives, culturals i
cíviques, d’entitats i persones. Punt de trobada ciutadana. Cessió d’espais. Consultes a
Internet i servei de Biblioteca.
Horari d’atenció al públic:
Els dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 h
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
Adreça:
C/ Breda, 2 - 08470 La Batllòria
Tel.: 93 847 21 19
uniobatllorienca@santceloni.cat

Inscripcions
presencials i també
per Internet!

www.santceloni.cat/clip
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Espai
EspaiObert
públic
11 de setembre – la GRAN V
Autocars des de Sant Celoni

En el cas de Sant Celoni començarem al matí
(11 h) amb un seguit d’actes a la plaça de la Vila
(els anunciarem properament). I a les 15 h sortirem cap a Barcelona per participar a la GRAN
V. Com l’any passat a la Via, caldrà inscriures’hi per a tenir un lloc determinat. Qui vulgui
venir-hi amb els autocars que organitzen Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana de
Sant Celoni tenen tres opcions diferents:

Després de la Gran Via Catalana que va aconseguir unir-nos arreu de tot el principat no
podem restar indiferents davant dels actes més
massius i reivindicatius d’aquest proper 11S,
ja que permetran al món copsar de manera
simultània l’expressió massiva de la voluntat
dels catalans. Enguany, farem la mobilització
més massiva que hagi fet la societat catalana
als dos carrers més importants de Barcelona,
la Diagonal i la Gran Via de les Corts Catalanes,
confluint a la Plaça de les Glòries Catalanes. La
gent formarà, d’aquesta manera, una gran “V
de Via, de Voluntat, de Votar i de Victòria”.

A) Omplir un formulari que trobareu al facebook del Pacte Local pel Dret a Decidir de Sant
Celoni. Una vegada ompliu el formulari (permet
apuntar més d’una persona) rebreu un correu
electrònic amb un número de compte. Tindreu
15 dies per fer efectiu el pagament de 6 €/plaça.
Heu de seguir les indicacions que us farem arri

bar per correu electrònic. No s’admetran devolucions a partir del dia 4 de setembre.
B)  Anar a la Llibreria Alguer 7, la Sabateria
Infantil Monrabà, Bodegues Costa o Vetes i Fils.
Omplir el formulari i fer efectiu el pagament.
No s’admetran devolucions a partir del dia 4 de
setembre.
C)  També podreu adquirir la
vostra inscripció a les paradetes
que organitza l’ANC.
Per qualsevol dubte estem a la
vostra disposició.
Equip coordinador!

Retribucions i despeses càrrecs electes

Amb l’objectiu de dotar de més transparència les finances del consistori, semestralment es publiquen les despeses dels regidors i regidores
pel que fa a les dietes, telèfons mòbils, locomoció, tasques de representació i retribucions mensuals (quantitats en brut). En aquest
informatiu també hi consten el salari i els complements d’assistència de l’alcalde Joan Castaño des de l’inici del mandat el juny de 2011.

Retribucions mensuals dels
membres del govern
Regidor/a

Despeses dels càrrecs electes gener - juny 2014

Retribució
mensual (brut)

Telèfon

Desplaçaments
i dietes

Joan Castaño

273,23 €

689,04 €

Magalí Miracle

101,39 €

53,76 €

Joan Castaño

2.777,14 €

Magalí Miracle

1.000,00 €

Isabel Coll

Júlia de la Encarnación

1.900,00 €

Isabel Coll

900,00 €

Jaume Tardy

900,00 €

Josep Capote

900,00 €

Júlia de la Encarnación

Ajuntament (dedicació 90%) *
Consorci gestió residus VO
(dedicació 10%)

TOTAL

2012
Ajuntament (dedicació 90%) *
Consorci gestió residus VO
(dedicació 10%)

TOTAL

2013
Ajuntament (dedicació 90%) *
Consorci gestió residus VO

(dedicació 10%)

TOTAL

* inclou dietes

17,90 €
–

Jaume Tardy

79,33 €

–

Josep Capote

76,19 €

4,55 €

Josep M. Bueno

823,75 €

Francesc Deulofeu

869,51 €

Laura Costa

823,75 €

Raül Garcia

823,75 €

Oscar Moles

1006,79 €

Dolors Lechuga

1967,82 €

Marià Perapoch

961,03 €

Josep M. Garcia

659,00 €

Dani Corpas

1281,37 €

Gerard Masferrer

1830,54 €

Carmen Montes

1793,00 €

juny-desembre 2011

Salari anual
juny-desembre 2011

89,91 €
106,59 €

Assistència a
òrgans de govern

Complements assistència, dietes, dedicació

Alcalde Joan Castaño
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Regidor/a

Brut

IRPF

Consell Comarcal

508,25 €

91,49 €

Agència de Residus

346,18 €

121,16 €

Federació de Municipis

1.224,00 €

428,40 €

TOTAL

2.078,43 €

641,05 €

Brut

IRPF

Agència de Residus

1.730,90 €

727,00 €

Federació de Municipis

5.191,44 €

2.180,40 €

937,21 €

---

7.859,55 €

2.907,40 €

Brut

IRPF

Agència de Residus

1.730,90 €

727,00 €

Brut

IRPF

22.376,87 €

6.179,16 €

150,00 €

22,50 €

22.526,87 €

6.201,66 €

Brut

IRPF

39.505,45 €

9.809,23 €

12.057,16 €

3.014,28 €

51.562,61 €

12.823,51 €

Brut

IRPF

39.615,95 €

9.720,04 €

Agència Catalana de l’Aigua

1.200,00 €

504,00 €

5.285,71 €

1.321,41 €

Consorci Gestió Residus VO *

1.369,69 €

---

44.901,66 €

11.041,45 €

118,54 €

---

4.419,13 €

1.231,00 €

2012

Consorci Gestió Residus VO *
TOTAL

2013

Federació de Municipis *
TOTAL

* despeses amb comprovants

Grups Municipals
Partits
polítics
Ateneu: Recuperem el patrimoni.
La recuperació de l’espai del
Bar de l’Ateneu ens ha donat
l’oportunitat de trobar un
nou encaix a aquest equipament, d’apropar-lo a
la ciutadania. Per això vam començar a treballar
en una nova concepció de l’antic bar de l’Ateneu com un punt de trobada, un centre de dinamització cultural que anés més enllà d’un servei
de bar, i apostar per un nou espai polivalent que
ens permeti de gaudir-ne a tothom.
L’equip de govern ha mantingut la decisió ferma
d’apostar per un equipament emblemàtic, perquè pensem que la cultura ha de ser una prioritat

El Sr. Castaño ha
amagat a Sant
Celoni un tercer
sou públic
Al començament de la legislatura l’alcalde Castaño va fer l’anunci populista de rebaixar se el sou un 3%, fins a 48.000
€/any. Al cap pocs mesos, en el Ple municipal
de 24 de novembre de 2011, va anunciar el
seu càrrec de president del Consorci de Residus
del Vallès Oriental. En aquell moment, el nostre
grup li va preguntar què cobraria per aquest
càrrec, si en tenia d’altres i si en cobrava. Ens
va respondre que encara no sabia què cobraria com president del Consorci, que ja ens ho

El 9N, referèndum tant sí com
no, decidim
independència!
Perquè volem decidir independència, necessitem
com l’aire que respirem que el referèndum previst per al 9 de novembre es faci efectiu tant sí
com no, encara que algunes veus, en nom d’una
suposada legalitat, el vulguin silenciar. La gent
d’aquest país, organitzada i des de baix, hem
forçat el pas cap a la situació on ens trobem ara
i ni podem ni volem fer marxa enrere.
Perquè ens cal la independència entesa com
una eina i un procés per a la superació de totes
les desigualtats i discriminacions. La ruptura
amb les institucions espanyoles i la creació d’un

Renda garantida...
per una Catalunya
sense atur, pobresa i
desigualtat
Estimats ciutadans i ciutadanes.
Com ja sabeu i molts de vosaltres directa o indirectament patiu, les polítiques de
retallades socials, les reformes laborals que destrueixen ocupació i eliminen drets a la classe treballadora,
i que estan aplicant els governs d’Espanya i Catalunya
al servei dels dictats de la Troica, dels interessos de
la Banca i de les grans empreses, han provocat un
atur massiu i han abocat a la pobresa a milions de
persones a mesura que s’esgoten les prestacions i
subsidis d’atur.

bàsica per a la nostra vila, com ho és també conservar el nostre patrimoni i la nostra història. I per
fer-ho, hem apostat per la participació ciutadana,
que ens han aportat punts de vista molt positius
en tot aquest procés. Per això volem agrair totes
les aportacions que ens han donat entitats i col·
lectius en un procés que vam iniciar al novembre
de 2013.
Aquest projecte no sols canvia la façana de l’edifici, sinó que aposta per un Ateneu modern on
es crea un gran espai obert a la vila que serveixi
no sols de bar, sinó també per acollir reunions
d’entitats, activitats culturals, concerts, tertúlies,
exposicions, etc.
Una feina ben feta que arriba a bon port, tot i
els entrebancs, que també n’hi ha hagut, amb

comunicaria i que també era membre del del
Consell de Governs Locals de Catalunya, aquest
darrer sense remuneració.
Al Ple de gener de 2012, el grup de la CUP li va
recordar que ens havia de dir el sou del Consorci de Residus i ens va respondre 16.800€/any
(és interessant saber que l’anterior president
d’aquest Consorci no cobrava ni un cèntim!).
Així que amb aquests dos càrrecs va passar de
cobrar els 48.000€ que inicialment va anunciar
com una rebaixa a cobrar-ne 60.000.
Però el que és encara més greu és que en
ambdós plens el Sr. Castaño va mentir, perquè
aquest mes hem sabut que va amagar un tercer
sou de la Federació de Municipis de Catalunya

Estat independent és només un primer pas per
la llibertat completa de les classes populars. La
independència ens ha de permetre construir,
des del municipalisme, una societat més justa i
igualitària, un model social i econòmic que respongui als interessos i necessitats de la majoria.
Un model profundament diferent del que tenim
ara. Una alternativa al capitalisme.
Per avançar en la construcció d’aquest model
de país que necessitem hem de continuar
treballant i consolidar les bases sobre les quals
es vol construir aquest nou model d’Estat i de
societat. Per això la CUP emplaça el conjunt de
moviments socials i polítics a seguir treballant en
clau independentista per fer-ho possible. Si ens
hi posem, podem.

falsos rumors sobre pretesos interessos obscurs
en la gestió de l’Ateneu en què es va arribar a
transmetre –de ben segur que us ha arribat- que
es volia passar d’un equipament cultural a un
temple litúrgic...
Un cop el projecte finalitzat, en veiem els resultats reals i, novament, queda en entredit aquelles
acusacions que, tot i infundades, semblen sorgir
–sorprenentment- de forma periòdica, variant
segons la matèria, però amb el mateix fons. El
temps, però, ho posa tot al seu lloc.
Nosaltres seguirem treballant.
Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

(FMC) per valor de 3.000€/any.
El Sr. Castaño ha mentit a Sant Celoni ocultant
un tercer sou públic. El Sr. Castaño és la definició
del polític que no ens agrada i que, afortunadament, té els dies comptats. Li demanem que es
retiri, que 35 anys de sumes i restes pel sou sense cap llegat de futur pel poble ens comencen
a passar factura irreversiblement. D’aquí a 10
mesos tenim l’oportunitat de posar-hi remei.
Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni
santceloni@ciu.info

tant sí com no, us convidem a participar als actes que hem preparat, en commemoració de la
Diada d’enguany, el dimecres 10 de setembre a
partir de les 17 h: pintarem un mural a la carretera de Campins, farem una cercavila pel centre
del poble i, a la plaça de la Vila, assistirem a una
taula rodona amb grans noms de l’actualitat
política titulada El 9N, referèndum tant sí com
no, decidim independència, seguida d’un sopar
i un concert. L’endemà us animem a participar
als actes de la Diada que es faran al matí a Sant
Celoni i a la gran mobilització que l’ANC i Òmnium estan preparant a la tarda a Barcelona.
CUP Sant Celoni
www.santceloni.cup.cat
www.facebook.com/infocup

I per cridar ben fort que volem el referèndum

Mentre que la majoria social s’empobreix, una minoria s’enriqueix eixamplant la desigualtat que supera
tots els límits coneguts. De la mà de la desocupació,
la pobresa i les retallades socials centenars de milers
de persones són desnonades del seu habitatge, no
tenen accés a una alimentació adequada o pateixen
el tall del subministrament d’aigua, gas i electricitat
per impagament. És hora de dir prou i mobilitzar-se
de manera permanent pels nostres drets. Drets
anunciats en les pròpies lleis que no es compleixen.
Drets que la ciutadania ha de desenvolupar a través
d’Iniciatives Legislatives, impulsades pels partits
d’esquerra, els sindicats i entitats no governants.
Incitativa Legislativa com la de la Renda Garantida de
Ciutadania, que va recollir 121.191 signatures, i que
recentment s’ha presentat al Parlament de Catalunya
per al seu debat i aprovació.

En cas d’aplicar-se el dret a la Renda Garantida de
Ciutadania, en els termes del projecte de llei, els
ciutadà o ciutadana de Catalunya tindria els mínims
per fer front una vida mínimament digna. A més a
més, si el finançament d’aquest dret es fes a través
d’una major pressió fiscal sobre els més rics, sobre els
beneficis dels bancs i empreses, i el combat del frau
fiscal, tindria també un efecte reductor sobre la creixent i injusta desigualtat. Per tot això i en primer lloc,
volem donar les gràcies a tots el signants d’aquesta
iniciativa i per altre costat, també volem fer, una crida
a participar en les activitats i mobilitzacions per exigir
al Parlament de Catalunya que aprovi l’anomenada
iniciativa, això sí, aquesta vegada “sense retallades”.

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

Dijous, 21 d’agost

MARIÀ VIGAS

L’ENCÍS DEL DIBUIX
Pintures del 1956 al 2014

Dijous a la fresca
Cinema d’animació: Lorax, de
Ch. Renaud
A les 22 h
A la plaça Rafael Ferrer (Sant
Ponç)

Dijous a la fresca
Concert: Joan Colomo, La fília i la
fòbia
A les 22 h
A la plaça de la Vila

Inauguració:
dissabte 6 de setembre a les 7 de la tarda

Dissabte, 9 d’agost

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

Festa Major d’Olzinelles
Missa, dinar de carmanyola,
becaina, espectacle infantil, sopar i
ball-concert
A partir de les 12 h
Lloc: Església de Sant Esteve
d’Olzinelles
Organitza: Associació cultural del
Montnegre i Vall d’Olzinelles

6 de setembre - 2 de novembre

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

CAN RAMIS

Del 4 al 21 de setembre

CONCURS DE CARTELLS
FESTA MAJOR 2014
divendres 5, de 19 a 21h.; dissabte 6, d’11 a 13.30;
diumenge 7, dilluns 8 i dijous 11 de 12 a 13.30 h
i de 18 a 20 h ; els dissabtes 13 i 20 de 18 a 20 h;
diumenges 14 i 21 de 12 a 13.30 h i de 18 a 20 h.

Dijous a la fresca
Música: Barcelona Gipsy Klezmer
Orchestra
A les 22 h
Als jardins de la Rectoria Vella

Fins el 12 d’octubre

UNES ELECCIONS

Les trampes electorals vistes amb
humor, per Martí Pey.

Divendres, 15 d’agost

Horari:

Trobada de vehicles Tot Terreny
clàssics
A les 9 h
Al camp de la Roca Umbert (la
Batllòria)
Organitza: La Batllòria Extrem 4 x 4

5, 6, 7 i 8 de setembre de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
Fins el 12 d’octubre: dijous, divendres i dissabtes
de 17 a 20 h.
C/ Sant Pere 14-16
Servei de guàrdia de 20 a 8 h

agost

Taxi
guàrdia

Taxi
retén

4 - 10

L5

L3

11 - 17

L6

L4

18 - 24

L7

L5

25 - 31

L1

L6

L2

L7

Ball de l’Esplai al Casal amb
Ricard
A les 17.30 h
Al Casal d’avis L’Esplai
Organitza: Associació de Gent Gran
de l’Esplai

Dissabte, 16 d’agost
4t Trial Show 4x4, exhibició
vehicles Tot Terreny
A partir de les 8 h
Al camp de la Roca Umbert (la
Batllòria)
Organitza:
La Batllòria Extrem 4 x 4
Febrer

GenerL3
Abril
15 - 21
dl dm
dc dj dvL4 ds
22 - 28
L5 ds4
dl dm
dc1 dj2 dv3
39 629
4 11
5
6 17 M.28Pérez
10
L1 - 		
87
L2
J.
Codina
617
55
7 14
8 15
9 10
13
16 11
17 12
18
L3 J. Muñozo 659 49
14
17
18
20
21 R.16
22
23 629
24 19
25
L4 - 15
Álvarez
69
L5
J.C.Rossà
649
44
21
22
24
27
28 G.23
29
30 25
31 26
L6 Alvarez 670 27
28
30
L7 - 29
S. Villaescusa
608 13

ds

dg

L1

dgL2

6
12

AGOST
dl dm

ds

dg

4 5 6
1 12 13
8 19 20
5 26 27

dl

dm

5
4
12
11
19
18
26
25

6
5
13
12
20
19
27
26

SETEMBRE

dl
ds

dg

1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

dm

dl1 dm2

18
8
15
15
22
22
29
29

29
9
16
16
23
23
30
30

Setembre
Desembre
dc dj dv
dc3 dj4 dv5
3 11
4 12
5
10
10
17 11
18 12
19
17
24 18
25 19
26
24 25 26
31 1

ds

dg

ds3 dg4

2
10
9
17
16
24
23
31
30

ds

3
11
10
18
17
25
24
31

dg

ds6 dg7

6
13
13
20
20
27
27

7
14
14
21
21
28
28

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

Dóna sang per a la Festa
Puntuable pel CorreMonts
De les 17a les 21 h
A can Ramis
Organitza: Assoc. de Donants de
Sang del Vallès Or. i Creu Roja

Dissabte, 30 d’agost
Dóna sang per a la Festa
Puntuable pel CorreMonts
De les 10 a les 14 h i de les 17a
les 21 h
A can Ramis
Organitza: Assoc. de Donants de
Sang del Vallès Or. i Creu Roja
Prova solidària: Recollida
d’aliments
Puntuable pel CorreMonts
De les 10 a les 20 h
A la plaça de la Vila
V Torneig de Futbol Sala del Baix
Montseny
Semifinals
A les 17 h
Al Camp Municipal d’esports
Organitza: Club Esportiu Sant
Celoni

3
10
17
24

1 2
Diumenge,
31
d’agost
3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
10 XXXIV
11 Torneig
12 13Festa
14Major
15de16
Petanca
A les 919
h 20 21 22 23
18Diumenge,
19 20 21 1722d’agost
23
17 18
A la bar Els Oms
4x4, exhibició
254t Trial
26 Show
27 28
24 Organitza:
25 26Club
27Petanca
28 Sant
29 30
vehicles Tot Terreny
Celoni
A partir de les 8 h
31

Observació amb telescopi
2
Sortida a les 22 h 1
A la plaça de l’Església (la
4Batllòria)
5 6 7 8 9

dl

sang
A les 18 h
A la plaçaMarç
de la Vila
Organitza: Assoc. de Donants de
dm deldcVallèsdjOr. dv
Sang
i Creuds
Roja dg

dmNitdc
dj dv
ds dg
d’estrelles
i planetes

Al camp de la Roca Umbert (la
Batllòria)
Organitza: La Batllòria Extrem 4 x 4

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Maig
dc Agost
dj dv
dc dj1 dv2
7 8 19
6 15
7 16
8
14
13
21 14
22 15
23
20
28 21
29 22
30
27 28 29

Divendres, 29 d’agost

dl

L3
dg5
80 70
42
13
19 66
44 11
20
26 67
48
77
27 52
90 90
09 12

Dijous a la fresca
Circ: Cabaret Elegance, amb la Cia.
Elegants
A les 22 h
A la plaça de la Biblioteca

Farmàcies de guàrdia
2014
Festa Country per la donació de

setembre

8 - 14

Dijous, 28 d’agost

Dijous, 14 d’agost

Galeria BARCELONA GBN

1-7

Ball de l’Esplai al Casal amb
Montse de Rimel
A les 17.30 h
Al Casal d’avis L’Esplai
Organitza: Associació de Gent Gran
de l’Esplai

Ball de l’Esplai al Casal amb Isla
A les 17.30 h
Al Casal d’avis L’Esplai
Organitza: Associació de Gent Gran
de l’Esplai

Horari:

TAXI -

Diumenge, 24 d’agost

Diumenge, 10 d’agost

Treballs presentats a la 24a edició

1 2
7 8 9
4 15 16
1 22 23
8ona
29 30

7
4
1
8

Dijous, 7 d’agost

Juny

dmBall
dcde l’Esplai
dj dval Casal
ds amb
dg
Sílvia

dl

dl

V Torneig de Futbol Sala del Baix
Montseny
Finals
Juliol
A les 17 h
Al Camp
dm
dc Municipal
dj dvd’esports
ds dg
Organitza: Club Esportiu Sant
Celoni
1 2 3 4 5 6

A les 17.30 h
1
Al Casal d’avis L’Esplai
Organitza:
Associació
de
Gent
2 3 4 5 6 7 8 Gran 7 Ball8de l’Esplai
9 10al Casal
11 12
amb 13
de l’Esplai
Moncayo
9 10 11 12 13 14 15
14 15
16 17
18 19 20
A les 17.30
h
Al Casal d’avis L’Esplai
16 17Dimecres,
18 19 202021
22
21 Organitza:
22 23Associació
24 25de 26
27
d’agost
Gent Gran
de
l’Esplai
23 2420 25
26 de
27Trup
28de 29
aniversari
Nassos 28 29 30 31
Cercavila i Exposició
30
A les 19.30 h
Dilluns, 1 de setembre
Al carrer Major de la Batllòria i
Unió Batllorienca
Obertura de la Paradeta
Organitza:
Trup de Nassos
Gegantera
Octubre
Novembre
A les 18 h
dl dmTeatre:
dc Aldjvostre
dv gust,
ds amb
dg Tastetsdl dm
dc Sant
dj Pere,
dv davant
ds del
dg
Al carrer
de Shakespeare
local dels geganters
1 a la2fresca3 4 5
1 de2
Teatre
Organitza: Colla de Geganters
A les 22 h
Sant Celoni
6 7 Al 8pati de9 Can
10Bruguera
11 12
3 4 5 6 7 8 9
(la
Batllòria)
13 14 15 16 17 18 19
10 Fem
11màscares
12 13de la14Verdi
15 16
A les 18 h
A la plaça
20 21 22
2321,
2422,
252326
19 de20la Vila
21 22 23
Dies
i 24 17 18
TA
Organitza: Colla dels MontSenys
FESJO
R
MA
d’agost
27
28 29
30 31
L A B ATL L O R

del

IA

al
d’agost

Festa Major d’estiu
a la Batllòria
Veure programa pàg. 5

24 25 26 27 28 29 30

Sessions de Body Combat i
WillPower
A les 19 h
A la plaça de la Vila
Organitza: Centre Municipal Sot de
les Granotes

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

Dimarts, 2 de
setembre
Recollida de material verd
A les 18 h
A la plaça de la Vila
Organitza: Colla dels MontSenys

Dimecres, 3 de
setembre
Engalanem el territori Seny
A les 18 h
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: Colla dels MontSenys
Per la Festa Major posa l’estelada
al balcó
A les 19 h
A la plaça de la Vila
Organitza: JNC i CiU
Sopar a la fresca
A les 21 h
Al carrer Sant Pere
Organitza: Colla de Geganters de
Sant Celoni
Preu: 6 €

Dijous, 4 de setembre
Regalem roba verda
A les 17 h
A la plaça de la Vila
Organitza: Colla dels MontSenys
Sopar de carmanyola
A les 20.30 h
A la plaça Comte del Montseny
Organitza: Colla dels MontSenys
Sopar - Gran Botifarrada i Música
amb DJ
A les 21 h
Al carrer Sant Pere i pl. de
l’Església
Organitza: Colla del MontNegres
Preu: 4 €

Dies 5, 6, 7 i 8 de
setembre

Festa Major de
setembre 2014
Consulteu programa a:
www.santceloni.cat/festamajor

Ball de l’Esplai a l’Ateneu amb
Esquitx
A les 18 h
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala
Gran
Organitza: Esplai de la Gent Gran
Preu: 4,€ socis, 5,€ no socis

Dissabte, 13 de
setembre
XV Torneig de Tennis taula
A les 9 h
Al Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Club Amics Tennis Taula
Torneig d’Hoquei patins
Totes les categories
A les 9 h
A la pista coberta del Camp
Municipal d’Esports
Organitza: Club Patí Sant Celoni Hoquei

Diumenge, 14 de
setembre
Torneig d’Hoquei patins
Totes les categories
A les 9 h
A la pista coberta del Camp
Municipal d’Esports
Organitza: Club Patí Sant Celoni Hoquei
Gimcana popular en bicicleta
A les 10 h
Al pàrking del pavelló
Organitza: Club Ciclista Sant Celoni
i AV Residencial Esports

Dissabte, 20 de
setembre
IV Festa de la Cervesa
Tot el dia
Al pàrking del pavelló
Organitza: JEV, Joves d’Esquerra
Verda de Sant Celoni i La Batllòria

Diumenge, 21 de
setembre
Poesia als Parcs
Programació Viu el Parc Montnegre i el Corredor
A les 12 h
A la Font de Pradelló (Olzinelles)
Organitza: Diputació de Barcelona

Ball de l’Esplai a l’Ateneu amb
Abril
Dimecres, 10 de
Mase + Uno
dl
dm
dc
dj
dv
ds
dg
A les 18 h
setembre
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala
1 2 3 4 5 6Gran
És l’hora de guanyar. El 9 de
Esplai de la Gent Gran
Novembre
independència.
7 8decidim
9 10
11 12 13Organitza:
Preu:
4,€
socis,
5,€ no socis
Activitats, xerrada, rua, sopar,
manifest
i concert.
14 15
16 17 18 19 20
A partir de les 17 h
21
22 Comte
23 24
25 26i 27Dissabte, 27 de
A la plaça
del Montseny
setembre
pl. de la Vila
28 29 CUP
30Sant Celoni i Casal
Organitza:
Quico Sabaté

Dijous, 11 de
setembre Agost
dl Torneig
dm dc
dj dvde ds
XXX
de l’Amistat
petanca
1 2
A les 9 h
A4la pistes
municipals
de
5 6 7 8petanca
9
Organitza: Club Petanca les
Borrelles
11 12 13 14 15 16

Passejades guiades: L’Església
parroquial de Sant Martí i
l’esplendor del barroc
Jornades europees del patrimoni a
Catalunya 2014
A les 18 h
dg A la plaça de l’Església

3Circ: Capas, amb la Cia. Eia
2014
10Entrefestes
A les 20 h
Al Teatre Municipal Ateneu,
17Sala
Gran
18 Infantil
19 20 21 22 23 24
Parc
Actes de la Diada
25
28 29 30 31Diumenge, 28 de
A les 26
10.3027
h
setembre
A la plaça de la Vila
Celebració de la Diada Nacional
de Catalunya.
Manifest, sardanes
i activitats
Desembre
diverses.
A lesdm
11 h dc
dl
dj dv ds
A la plaça de la Vila
1 2 Entitats
3 del4 Pacte
5 Local
6
Organitza:
pel Dret a Decidir

8

Passejades guiades: L’Església
parroquial de Sant Martí i
l’esplendor del barroc
Jornades europees del patrimoni a
dgCatalunya 2014
A les 18 h
7 A la plaça de l’Església

9 10 11 12 13 14Ball de l’Esplai a l’Ateneu amb
21Aria
A les 18 h
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala
28Gran

Passejada de Gegants i
15 16 17 18 19 20
Capgrossos
A les 23
11.3024
h
22
25 26 27
A la plaça de la Vila
Organitza:
Colla
de
de
29 30 31 Geganters
1
Sant Celoni

Organitza: Esplai de la Gent Gran
Preu: 4,€ socis, 5,€ no socis

AGENDA ACTUALITZADA A: www.santceloni.cat/agenda

