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Atenció a la Ciutadania

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

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

Reclamacions,  
suggeriments  
i incidències 
93 864 12 19

Arxiu Municipal  
la Tèrmica 

93 867 11 25

Benestar Social

Serveis Socials 
93 864 12 12

Servei a la dona  
93 867 51 94 

Atenció violència 
masclista  
900 900 120

Biblioteques

Biblioteca l’Escorxador   
93 867 33 13

Biblioteca la Batllòria  
93 847 21 19

Atenció al consum

OMIC 
93 864 12 12

Residus

Deixalleria Comarcal  
de Sant Celoni 
93 744 00 85

Àrea de Territori 
93 864 12 16

Educació i cultura

Oficina Municipal d’Escolarització 
93 864 12 13

Escola bressol municipal 
93 867 38 87

Rectoria Vella 
93 864 12 13

Emergències

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

Mossos d’Esquadra 
93 867 45 85 
112

Emergències sanitàries 
112

Creu Roja emergències 
93 867 21 29

Creu Roja Assamblea Local 
93 867 26 04

Bombers urgències 
112

Avaries aigua (SOREA) 
900 30 40 70

Esports

Camp Municipal d’Esports  
93 867 05 67

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

Formació permanent

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

Centre Municipal d’Expressió 
93 867 40 89

Oficina local de Català  
93 864 12 13

Habitatge

Oficina Local d’Habitatge  
93 864 12 15

Jutjat de Pau 
93 867 07 25

Ràdio Municipal  
93 864 12 21

Salut

Hospital de Sant Celoni 
93 867 03 17  

CAP 
93 867 41 51

Consultori de la Batllòria 
93 847 10 32

Consum i conductes de risc 
93 864 12 12

Atenció a la dependència  
93 864 12 12

Tanatori 
93 867 48 87

Transport

Bus urbà  
902 130 014

Barcelona Bus 
902 130 014

Hispano Hilarienca  
972 24 50 12

RENFE 
902 24 02 02

Taxi 
93 867 08 47

Treball

Servei Municipal d’Ocupació 
93 867 41 75

Tributs

Oficina de Gestió Tributària 
93 867 45 41

Urbanisme

Àrea de Territori 
93 864 12 15
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També us podeu descarregar l’Informatiu a

www.santceloni.cat de forma fàcil i ràpida.  
Al web municipal també hi trobareu  

tots el butlletins editats.

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

www.facebook.com/ajsantceloni

@ajsantceloni

Aquest és el moment de felicitar-nos per haver aconseguit que la millora 
de la seguretat a la carretera comarcal C-35 hagi retornat entre les prio-
ritats de la Generalitat.

Aquest ha estat un èxit col·lectiu. Han estat uns anys de treball discret, 
però molt intens, plantejant alternatives des de l’Ajuntament que ara 
s’han fet realitat en dos projectes concrets, en què hem comptat en tot 
moment amb el suport i la implicació de veïns i veïnes, de les empre-
ses, dels partits, dels sindicats, etc. Totes i tots plegats per recuperar un 
projecte de millora col·lectiva que, tot i que ja es va dissenyar el 2011, 
finalment no es va implementar. 

La darrera reunió amb el director general de carreteres va ser el 18 de 
novembre, i en ella se’ns va comunicar el compromís de la Generalitat de 
contractar les obres abans d’acabar aquest any. Un compromís que m’ha 
confirmat personalment el mateix conseller de territori i sostenibilitat. 

És cert que aquesta no és la millor opció, tampoc és el disseny inicial-
ment previst, però un cop perduda l’oportunitat al 2011 ara és temps de 
congratular-nos per un projecte que aportarà per fi la seguretat viària 
necessària en un punt negre de la nostra vila. Un punt d’accés que comu-
nica no sols un espai comercial alimentari amb una gran freqüentació de 
vehicles i de persones, sinó també al centre de la vila i les indústries del 
seu voltant, on hi treballen molts dels nostres veïns i veïnes. 

Creiem en el compromís de la Generalitat i en farem el seguiment ade-
quat. I esperem poder-vos anunciar l’any vinent, en el proper Informatiu, 
l’inici de les obres a la carretera comarcal. 

Moltes gràcies a tots i totes pel vostre suport, que ha fet possible aconse-
guir una fita que molts pensaven ja perduda, havent d’arrossegar durant 
anys un punt negre en la seguretat de la vila. 
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Finalment arriba la rotonda  
de la porta de Llevant a la C-35
L’alcalde arrenca el compromís de la Generalitat de licitar el projecte 
aquest desembre i començar l’obra el primer semestre del 2015
Després de molts anys d’espera, l’alcalde Joan Castaño té el com-
promís de la Generalitat de licitar aquest mes de desembre l’obra 
de construcció d’una rotonda a la Porta de Llevant davant el Parc de 
bombers i de començar les obres el primer semestre de l’any vinent. 
Es tracta d’una actuació que arriba després de constants reclamacions 
per part de l’Ajuntament, partits polítics, empreses del polígon indus-
trial i d’altres agents econòmics i socials, imprescindible per millorar 
la seguretat i l’accessibilitat en els moviments cap al barri d’Illes Belles 
i el polígon Molí de les Planes. La construcció de la rotonda durarà 7 
mesos i té un pressupost de prop d’1,2 milions d’euros.

Aquesta rotonda planejada en les millores d’accessibilitat i seguretat 
al principi de l’any 2007 en què a més s’hi incloïa: 

- Rotonda de l’autopista AP7 
(Inici d’obres: 2006. Finalització: març 2007) 

- Rotonda i nou túnel d’entrada al municipi pel carrer Doctor Trueta 
(Inici d’obres: octubre 2007. Finalització: maig 2010) 

- Túnel al carrer Roger de Flor comunicant el barri de les Illes Belles 
amb el centre de la Vila (Inici d’obres: 2008. Finalització: març 2010) 

- Rotonda al carrer València, que havia de ser sortida a la carretera 
aconseguida amb la millora que suposa el nou túnel de Flor, actual-
ment infrautilitzat per no tenir aquesta sortida a la carretera

Millora a la seguretat
Cal tenir present que la C-35 al seus pas per Sant Celoni té una 
intensitat mitjana diària d’uns 21.500 vehicles. Aquest alt volum de 
trànsit no es pot deslligar de les dades d’accidentalitat i mortalitat. 
Durant els darrers 10 anys s’han registrat més de 230 accidents amb 
una xifra de 10 persones mortes. 

Rotonda a nivell, una proposta municipal  
de finals del 2011
Donada la necessitat de millorar l’accés a la vila i la seguretat, l’Ajun-
tament va plantejar el disseny d’una nova rotonda a nivell, en comp-
tes de l’elevada inicialment prevista, amb un cost considerablement 
inferior. Proposta que data de finals del 2011 i que després de dife-
rents reunions va ser finalment acceptada. Sobre aquesta base ara 
s’anuncia la licitació del projecte i l’inici de les obres.

A la reunió del passat 18 de novembre, el director general d’Infraes-
tructures terrestres, Javier Flores es va comprometre a iniciar la contra-
ctació de la rotonda abans d’acabar l’any i tirar endavant les obres tot 
seguit, uns terminis que el mateix conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Santi Vila, va confirmar de paraula a l’alcalde Joan Castaño. 
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La segona rotonda a l’altura del carrer València no ha estat accepta-
da. Tot i així, per tal de millorar l’accés i la seguretat en aquesta zona 
i donar continuïtat a la inversió feta amb la construcció del túnel del 
carrer Roger de Flor, la Generalitat també s’ha compromès a tirar en-
davant una millora a l’alçada del Molí de Les Planes i els Barris de les 
Illes Belles i Les Torres amb la construcció de carrils centrals de gir. 
El projecte preveu ampliar la calçada en un tram d’uns 400 metres 
de llarg, entre els terrenys de la Forestal i la benzinera BP. Formant 
de carrils centrals de gir. També inclou un pas inferior de vianants a 
l’alçada dels carrers Montllorer i Font de Bocs.  La inversió estimada 
és d’1,1 milions d’euros i l’Ajuntament s’ha compromès a assumir 
el cost i l’obra de connexió del pas soterrat amb els carrers.  Amb 
aquesta actuació s’aconsegueix millorar la seguretat i la connexió i 
accés entre el centre de la vila i el barri de les Illes Belles, les Torresi 
el Polígon industrial. 

Aquest projecte està previst que es tanqui a nivell tècnic abans d’aca-
bar aquest any. A la darrera reunió amb el director general d’Infraes-
tructures terrestres, l’alcalde de Sant Celoni va demanar que s’aprovi 
el projecte durant el 2015 i es realitzi el 2016. 

Més senyalització horitzontal i 
vertical en el tram de Vilalba a 
la Batllòria  
Per altra banda, i atès que no es preveu l’execució del desdoblament 
de la C-35 en un escenari a curt termini, per tal de millorar la se-
guretat de la carretera en el tram comprès entre Vilalba Sasserra i 
La Batllòria, la Generalitat ha iniciat un estudi de seguretat, que es 
concretarà en un seguit d’actuacions especialment de senyalització 
tan vertical com horitzontal.

Carrils centrals de gir d’accés 
als barris de les Illes Belles,  
les Torres i al Polígon Molí de 
les Planes

Una vella i antiga reclamació 
Des de l’Ajuntament de Sant Celoni no s’ha deixat d’in-
sistir una i altra vegada a la Generalitat de Catalunya i 
a la Direcció General de Carreteres davant la necessitat 
urgent de trobar solucions als accessos a la C-35. En 
aquest sentit, l’alcalde Joan Castaño per mitjà de reuni-
ons, cartes i trucades ha fet arribar de forma constant el 
clam del municipi per resoldre els accessos a la C-35 al 
seu pas pel municipi. 

En aquesta línia, tots els partits polítics amb representa-
ció municipal, sindicats i associacions van participar a la 
concentració convocada per ICV el 25 d’octubre passat 
sota el lema “prou accidents a la C-35”.  

El projecte preveu ampliar la calçada en un tram de 400 metres de llarg 
permetent la creació de carrils centrals de gir i evitar situacions de risc que 
es viuen a diari en aquest tram de la C-35
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Sant Celoni iniciarà les festes de Nadal el proper 
dijous 18 de desembre amb el 15è aniversari de 
la Biblioteca l’Escorxador, i des de llavors serà 

un no parar d’activitats i propostes diverses.

Cada tarda, al centre de la Vila, hi 
hauran activitats diverses: cantada 

de nadales, cercavila de gegants, 
taller de muntar tions, jocs ge-
gants, cinema infantil, tallers de 
circ, inflables, animació infantil  
i el dimarts 30 de desembre, 

els més petits de la casa podran 
participar en una festa preparació 
del cap d’any preparant barrets, 
collarets.. i ballant i assajant les 12 
campanades infantils.

Les escoles de música i teatre del 
Centre Municipal d’Expressió ja tenen a punt les 
activitats tradicionals d’aquestes dates:  L’Audició 
de Nadal amb la participació dels grups de teatre 
i dels conjunts instrumentals, aquesta activitat es 
farà el dimarts 23 de desembre a les 8 del vespre. 
I el Concert de Sant Esteve  el dia 26 a les 12 del 
migdia, on tots els cors de l’escola, des dels més 
petits fins als més grans, interpretaran un bon as-
sortiment de nadales.  Cal destacar també, que el 
Cor Jove i Cromàtica faran dos concerts, l’un a la 
Batllòria i l’altra a Campins. Ambdós concerts es 
faran el dissabte 20 de desembre.

Finalment durant el mes de gener hi ha progra-
mades unes altres dues activitats ben atractives: 
diumenge, 4 de gener a les 7 de la tarda, Concert 
de Cap d’Any- Festival de Valsos amb l’Orquestra 
Simfònica del Vallès i organitzat per Ateneu de Sant 
Celoni i el cap de setmana del 17 i 18 de gener, 
Peter Pan, reestrena del gran èxit de Rebrot Teatre.

La gran festa de cap d’any es trasllada a la plaça 
de la Vila amb la voluntat que tothom pugui gaudir 
de la festa! A partir de 2/4 d’1 el DJ Ramon i a 2/4 
de 3 el DJ Marvin. També hi ha la possibilitat de 
gaudir de sopar i ball de cap d’any amb el grup Què 
Tal? A l’Ateneu de Sant Celoni organitzat per l’Esplai 
de la Gent Gran.

El 2 de gener arribaran els patges reials i s’instal-
laran al campament situat a la Torre de la Força 
fins el 4 de gener. La cavalcada amb els Reis Mags 
d’Orient arribaran el diumenge 5 de gener, a les 6 de 
la tarda, a la plaça de la Vila. Enguany la cavalcada 
creix amb la participació de més entitats i amb la 
carrossa de regals i caramels tancant la comitiva.   

Consulteu el programa d’actes a:  
www.santceloni.cat/nadal

Festes de Nadal, cap d’any  
i Reis a Sant Celoni 

I TU 
JUGUES 
EN CATALÀ?
Un any més s’engega la campanya de Nadal ofe-
rint un recull complet de jocs i joguines en català 
perquè qui vulgui jugar en aquesta llengua tingui 
al seu abast tota l’oferta existent. 

Al web cpnl.cat/jocs hi trobareu un cercador amb 
l’oferta de jocs i joguines en català amb filtres per 
paraula clau, categoria o edat, així com la llista 
dels establiments adherits a la campanya.

Les botigues de Sant Celoni ja s’hi han adherit. 
Les podreu identificar fàcilment perquè tenen una 
capsa vermella com aquesta, que és la imatge 
principal de la campanya. 

- Bilbeny 
- Can Lluís 
- Cucut joguines 
- Llibreria Alguer Set 
- Llibreria Els 4 Gats 
- 6 x 3 
- Tretze Vents

regala  
cultura,  

regala  
Ateneu!

Preu entrada: 10 € 
Pack Teatre i forquilla a restaurants: 25 € 
Pack Teatre i forquilla a pizzeries: 19 € 

(Excepte l’espectacle CLINC!, preu únic 3 €)

Venda entrades:  
Fins el 24 de desembre de 10 a 13 h i  

de 17 a 20 h al Centre Municipal d’Expres-
sió, els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre 
i 4 de gener de 17 a 22 h a la Biblioteca 

l’Escorxador; dia 3 de gener de 10 a 13 h 
a la Biblioteca l’Escorxador  i 5 de gener 

de 10 a 13 i de 17 a 20 h al Centre  
Municipal d’Expressió.

Dissabte  
7 de febrer 

a les 20 h

Dissabte  
11 d’abril 

 a les 20 h

Dissabte  
25 d’abril 

 a les 20 h

Dissabte  
21 de febrer 

a les 18 h

Dissabte  
7 de març 

 a les 20 h

Dissabte  
9 de maig 

 a les 20 h

Divendres  
20 de març 

 a les 20 h

El Porvenir en concert

en concert

de Sixto Paz  
Produccions

Companyia 
 Pep Bou

Farres Brothers i Cia
+ Amants de Lulu

de El Cansancio

Marlango

CLINC

Equilibristes

La Colonia

Pulmons

Zing

Berto Romero
sigue con nosotros

Aquest  
Nadal,

Compra entrades  
de la nova temporada 
de teatre i música  
a l’Ateneu i regala-les 
aquestes festes! 

Gaudeix-les!

re
gala  

cultu
ra

,  

re
gala  

Ateneu!
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El passat 18 de novembre, l’ajuntament va infor·
mar a les entitats usuàries de l’equipament muni·
cipal de l’Ateneu en quin punt es troba la redacció 
del projecte de rehabilitació del cafè.  

En aquest sentit, l’arquitecte redactor del projec·
te, Rob Dubois, ja ha lliurat a l’ajuntament el pro·
jecte bàsic i executiu amb els ajustos requerits per 
tal de donar resposta a les necessitats funcionals 
i normatives de l’edifici després d’una primera 
revisió del projecte per part dels tècnics munici·
pals. El projecte es preveu aprovar per part de la 
Junta de Govern Local el proper 18 de desembre, 
juntament amb el plec de condicions tècniques i 
administratives per a la contractació de l’obra. 

Passat el període d’exposició pública del projecte i 
un cop l’ajuntament disposi dels informes externs 
necessaris, es podrà contractar l’empresa que 
executarà l’obra, per tal que es puguin iniciar les 
actuacions previstes a partir de març de 2015.

En aquesta primera fase de les obres s’ac-
tuarà a l’interior del cafè de l’Ateneu, i a 
l’accés i a les façanes que donen a la carretera 
Vella  per tal d’oferir un nou equipament cultural 
complementari i integrat a l’Ateneu. 

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 hi vivia el res·
ponsable del cafè.

S’iniciarà el febrer 
“El cinema alterna-
tiu de Sant Celoni”, 
projecte guanyador 
de l’Ajuntament 
Jove 2014 
A partir de l’1 de febrer i fins el 31 de maig de 
2015, cada diumenge a les 6 de la tarda a la 
sala petita de l’Ateneu es projectarà una pel·
lícula ja estrenada a un preu molt assequible. 
D’aquesta manera es farà realitat el projecte 
“El petit cinema. El cinema alternatiu de Sant 
Celoni”, treball de recerca guanyador de la 
tercera edició del projecte Ajuntament Jove. 

La programació de les pel·lícules la determi·
narà una comissió de treball que es reunirà la 
primera quinzena de gener. Totes les persones 
interessades a participar i fer tria de pel·lícules 
poden posar·se en contacte amb el Centre Mu·
nicipal d’Expressió l’Ateneu centrexpressio@
santceloni.cat

“El cinema alternatiu de Sant Celoni” és obra 
de Paula Medico, Mar Ibern, Laura Martínez, 
Marthe Tanghe i Júlia Llavina que l’any passat 
cursaven 4t d’ESO a  l’escola l’Avet Roig.

Jornada Catemprèn 
a Sant Celoni
Una quinzena de persones van assistir a la 
jornada Eines de comunicació per a la petita i 
mitjana empresa organitzada per la PIMEC, 
el Consorci per a la Normalització Lingüística 
i l’Ajuntament de Sant Celoni; s’hi van tractar 
els punts clau d’aquest àmbit, amb el suport de 
la Direcció General de Política Lingüística. Les 
ponents, especialistes en comunicació i màrque·
ting digital de la PIMEC, van exposar els avan·
tatges de comptar amb un pla de comunicació 
i un bon posicionament a les xarxes socials.La 
tècnica de l’Oficina de Català de Sant Celoni, 
per la seva banda, va presentar els serveis que 
el CPNL ofereix a les empreses i va mostrar els 
principals recursos lingüístics a Internet.

Cinc contra cinc. 
Lèxic de futbol sala. 
Juguem-hi en català!
El CNL del Vallès 
Oriental ha elaborat el 
tríptic Cinc contra cinc, 
amb la col·laboració del 
TERMCAT i l’assesso·
rament d’entrenadors i 
jugadors de futbol sala de 
la comarca. Amb l’elabo·
ració d’aquest lèxic es vol 
contribuir a la normalit·
zació de la terminologia 
esportiva donant a co·
nèixer el lèxic català que 
cal utilitzar en el futbol 
sala, adreçat sobretot als 
entrenadors d’aquest esport que són qui transme·
ten aquesta terminologia i als jugadors que són qui 
la utilitzen. Cinc contra cinc inclou un relat d’un 
infant que juga la final d’un torneig que serveix per 
anar introduint termes més bàsics i coneguts d’un 
partit de futbol sala; un glossari que aplega termi·
nologia més específica de jugades, moviments, ac·
cions..., i una il·lustració d’una pista amb els noms 
de totes les línies, àrees i punts més importants.

El trobareu a www.santceloni.cat/publicacions

Estat de redacció del projecte de 
rehabilitació del cafè de l’Ateneu

Sortida en autocar 
Diumenge 11 de gener

Fang i Setge. El musical de 1714
al Teatre La Passió d’Olesa de Montserrat
Sortida de la plaça Comte del Montseny 

a les 4 de la tarda
Autocar + entrada: 38 €

Inscripcions
Del 15 al 19 de desembre, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h 

Al Centre Municipal d’Expressió – Escola de Música (c. Sant Josep, 18)

SACSEGEM LA  
FESTA MAJOR!
I tu, què en penses?
Vine a dir-hi la teva!

Si vols que t’avisem per  
participar al procés de reflexió  

de la Festa Major,  
fes-nos-ho saber a  

cultura@santceloni.cat

Va! Anima-t’hi!!
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L’antic escorxador de Sant Celoni és des de fa 15 anys la seu de la biblioteca muni-
cipal. Durant aquest temps, la Biblioteca l’Escorxador s’ha convertit en un equipa-
ment de referència al municipi, amb una mitjana diària de 360 visites, 260 préstecs 
i aconseguint que un 68 % de la població tingui el carnet d’usuari. 15 anys han 
servit per molt, i aquest desembre, ho volem celebrar. T’hi esperem! 

La Biblioteca l’Escorxador  
compleix 15 anys! 

Un dia a la Biblioteca l’Escorxador 
és un anar i venir de gent de to-
tes les edats: lectors de premsa, 
grups escolars de visita, estudi-
ants buscant un racó on concen-
trar-se, infants fullejant els primers 
llibres, joves buscant informació... 
celonins i celonines participant al 
carretera i manta, a les presen-
tacions de llibres, a les hores del 
conte en anglès, i a tantes altres 
activitats que es programen du-
rant l’any i que aconsegueixen 
atreure més de 3.600 persones.

És una espai d’acollida i de tro-
bada, participant en el programa 
LEXCIT: lectura per a l’èxit educa-
tiu, on un grup de voluntaris do-
nen suport a alumnes de primària 
per tal de millorar el gust per la 
lectura. És un espai de formació 
i divulgació, promovent visites als 
grups escolars, amb més de 630 
infants i joves participants, fent 
visites a la carta per a entitats i 
col·lectius, participant en el cicle 
de conferències que s’organitzen 
des de les AMPA.... És també un 

espai de promoció, del turisme, 
de la història local, de la gastro-
nomia local promovent els Menús 
literaris o participant en la tardor 
gastronòmica i espai 2.0 on les 
noves tecnologies estan a l’abast 
de tothom amb la biblioteca vir-
tual, el facebook i el twitter amb 
de 800 seguidors, internet i el 
concurs d’històries mòbils per a 
joves, el bloc...

Amb 15 anys  
de trajectòria,  
la Biblioteca ha 
aconseguit ser un 
dels equipaments 
de referència al 
municipi

El proper dijous 18 de desembre, 
la biblioteca celebrarà el seu 15è 
aniversari amb un gran fes-
ta, mostrant la seva activitat i la 
capacitat de cercar complicitats 
amb la creació local presentant 
de manera simultània, dansa, mú-
sica, creació literària...

A partir de 3/4 de 6 de la tarda,  
a la sala infantil
Estudi de dansa Margarita Ponce 
Escola de dansa Esther Cortés 
Escola de Dansa Contrajazz 
Marga Pastells 
Gospel & Música moderna  
Sant Celoni 
 

A partir de les 6 de la tarda,  
a la sala d’adults
Darío Roa – Exhibició de rubik 
Paca Rodrigo – Veu cantada
Víctor del Àrbol – Autor de 
capçalera: ens llegirà un relat 
on la biblioteca l’Escorxador és 
protagonista 
Òscar Sotillos – Creació literària 
Pau Gener – Creació literària 
Sessió de micro obert 
Sonart – Escola de música 

A les 9 del vespre, cloenda 
“El llibre oblidat” performance a 
càrrec d’Alexandra Ortiz i Lluís 
Codina
     

L’afluència de persones creix dia 
a dia, en franges horàries ben 
diverses i durant tots els mesos 
de l’any. És per aquest motiu que 
des de fa tres d’anys la bibliote-
ca està oberta tots els mesos de 
l’any i a partir del mes de gener 
2015, es fa un pas endavant, 
obrint el matí de dimarts.

Horari d’hivern:
- De dilluns a divendres,  

de 15 a 20 h
- Dimarts, dimecres i dissabte,  

de 10 a 13.30 h

Horari d’estiu, entre Sant Joan  
i la Festa Major de setembre:
- De dilluns a divendres,  

de 15.30 a 20.30 h
- Dimecres, de 10 a 20.30 h
 

El servei de biblioteca pública, 
també a la Batllòria

Dijous 18 de desembre, festa d’aniversari: 
una mostra del dinamisme de l’equipament

A partir del 12 de gener, més hores 
d’obertura de l’equipament

El treball de complicitat entre els 
equipaments de la Batllòria i la 
Biblioteca l’Escorxador permet 
que els batlloriencs i batllorien-
ques disposin, també de punts de 
préstec i lectura. Durant aquests 
darrers mesos s’han ampliat les 
subscripcions a revistes i cada 
mes es disposa d’un fons de lli-
bres, música i pel·lícules itinerant 
i actualitzat.

L’oferta del servei de biblioteca 
de la Batllòria es distribueix en 
dos equipaments: la Unió Batllo-

rienca, per a públic adult i la bibli-
oteca de l’escola Montnegre per 
a públic familiar i infantil. A més 
de l’atenció als usuaris, s’oferei-
xen tallers i activitats com l’hora 
del conte per a infants i famílies.

- Biblioteca Unió Batllorienca: 
dilluns, dimarts i dijous, de 9 a 
14 h i de dilluns a divendres de 
16 a 20 h.

- Biblioteca de l’escola Montne-
gre: dimarts, dimecres i dijous 
de 16.30 a 19.30 h. 

Per les festes de Nadal,  
obertura de l’aula d’estudi

Del 27 al 30 de desembre i el diumenge 4 de gener  
de 17 a 22 h
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Cultura

Imatges de la Festa Major de Sant Martí

El diumenge 9 de novembre, l’Institut Baix Mont-
seny va viure una jornada de participació i festa 
on tots els ciutadans del municipi van tenir l’opor-
tunitat de votar sobre el futur de Catalunya. Diver-
sos regidors i regidores del consistori van signar 
el document de denúncia contra l’Estat espanyol 
davant les organitzacions internacionals

En el marc de les festes es van fer les II Jornades de la Memòria Històrica: La II República a Catalunya i 
Sant Celoni. Evolució política i social. El 7 de novembre, Pelai Pagès va fer una amena i didàctica confe-
rència sobre els canvis polítics i socials durant la II República a Catalunya. Seguidament, dues alumnes 
de l’institut Baix Montseny van fer una emotiva presentació el viatge a Mathausen 2014. En la sessió del 
14 de novembre, Josep M. Abril, va presentar la II República a Sant Celoni entre 1931 i 1936. El predomini 
de la Lliga sobre les esquerres i seguidament, es va fer una taula rodona Records de la II República a Sant 
Celoni amb la participació de diversos celonins i celonines. Com a cloenda de la primera sessió de les II 
Jornades de la Memòria Històrica, a les sales d’exposició de Can Ramis es va inaugurar l’exposició de 
fotografies Imatges de Sant Celoni, entre 1931 i 1936. La xerrada inaugural va anar a càrrec de Josep Ma. 
Abril, tècnic municipal de Cultura i membre del Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Sant Celoni.

El dissabte dia 8 al matí, el grup de dansa Passalt-
pas -que enguany celebren el seu 20è aniversari- 
van fer una Ballada-Taller de Danses del Món a la 
plaça de la Vila, enmig de les més de vint-i-cinc 
parades d’una nova edició de la Fira Artesana de 
Sant Martí. La Fira va tornar a oferir les demos-
tracions d’oficis (terrissaire, cisteller, teixidora, 
vitraller, forner...) i tallers per a la mainada.

La part més festiva i popular d’aquests dies de 
festa ha inclòs la cercavila de gegants amb el 
geganters de Sant Celoni i totes les colles de ge-
gants de les escoles de Sant Celoni, el dissabte 
dia 8 a la tarda a la plaça de la Vila.

Dijous dia 13 es va presentar el 12è número de la 
col·lecció Anatomia del Còmic celoní, coordinada 
per Xavi Plana. El volum d’enguany està dedicat 
a Ramon Rosanas.

Dimarts,  
16 de desembre
TALLER DE CUINA,  
adreçat a tot la família. A 
càrrec Josep Rabella, cui-
ner de l’escola Montnegre
- A les 5 de la tarda
- Al menjador de l’escola 

Montnegre

HORA DEL CONTE  
EN ANGLÈS
Happy Christmas, Spot!, 
a càrrec de Cambridge 
School
- A les 6 de la tarda
- A la biblioteca de  

l’escola Montnegre

Dijous,  
18 de desembre
PARC INFANTIL 
- De les 11 del matí  

a les 2 del migdia
- A la plaça de l’Església

CELEBRACIÓ  
DE L’EUCARISTIA
- A les 12 del migdia
- A l’Església de la Mare 

de Déu de l’Esperança

Seguidament
VERMUT POPULAR 
- A la plaça de l’Església

BALL A LA SALA
Amb Jordi Moncayo Duo
- A les 6 de la tarda
- A la Unió Batllorienca

PETITA HORA 
DEL CONTE
Petits contes de Nadal, 
a càrrec d’Assumpta 
Mercader
- A les 5 de la tarda
- A la biblioteca de  

l’escola Montnegre

DISCO INFANTIL  
I JUVENIL
- A les 6 de la tarda
- Al menjador de l’escola 
Montnegre

Divendres,  
19 de desembre
HORA DEL CONTE
La Maleta de Nadal, a 
càrrec de Gisela Llimona
- A 2/4 de 6 de la tarda
- A la Unió Batllorienca

REMEMBER
amb DJ Ramon
- A 2/4 d’11 de la nit
- A l’Envelat

Dissabte,  
20 de desembre
6a FIRA NADALENCA  
DE L’ESPERANÇA
Oberta tot el dia amb les 
parades dels firaires i els 
comerços de la Batllòria, 
on hi trobareu diverses 
activitats. 
- A partir de les 10 del matí
- A la plaça de l’Església i 

al carrer Major

ANIMACIÓ INFANTIL
Amb Jordi Tonietti
- A les 11 del matí
- A la plaça de l’Església

ANIMACIÓ I  
PERCUSSIÓ
Amb els Timbalers de la 
Colla de Diables de Sant 
Celoni
- A les 5 de la tarda
- Al carrer Major

A continuació
CAGA TIÓ
Vine a cantar la cançó del 
caga Tió i pica ben fort!
- A la plaça de l’Església

Seguidament  
XOCOLATADA

CONCERT DE NADAL
Amb el cor de dones  
Cromàtica i el Cor jove  
del Centre Municipal  
d’Expressió
- A les 6 de la tarda 
- A l’Església de la Mare 

de Déu de l’Esperança

ESCUDELLADA  
POPULAR
- Se servirà a les 7  

del vespre
- Al pati de Can Bruguera
Organitza: Penya Barcelo-
nista la Batllòria Culé
Preu: 1 €; socis: gratuït
Els diners recollits durant 
l’Escudellada seran do-
nats a la Marató de TV3.

BALL DE NIT
Amb l’orquestra  
Montecarlo
- A les 11 de la nit
- A l’Envelat

Seguidament
SESSIÓ DE DISCO 
MÒBIL

Diumenge,  
21 de desembre
ESPECTACLE DE MÀGIA
Amb Mag Mon Tona
- A les 11 del matí
- A l’Envelat

FUTBOL ALEVÍ
- A les 12 del migdia
- Al Camp de Futbol

AUDICIÓ DE SARDANES
A càrrec de La Principal 
de Banyoles
- A les 12 del migdia
- A la plaça de l’Església

FUTBOL FEMENÍ 
- A 2/4 de 5 de la tarda 
- Al camp de futbol

DISCOTECA MÒBIL
- A les de 6 de la tarda
- A l’Envelat
Organitza: La Batcolla

BALL DE FI DE FESTA
Amb el Grup Cafè Trio
- A les 7 de la tarda
- A l’Envelat

Festa
Major

La Batll òria
d’hivern

Festa Major d’hivern la Batllòria

www.santceloni.cat/labatlloria
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El projecte Xarxa d’inclusió d’infants i joves celo·
nins amb necessitats educatives es valora molt po·
sitivament per part de les famílies, escoles, entitats 
i Ajuntament de Sant Celoni. Per mitjà d’aquest 
projecte, 92 infants i joves celonins de 3 a 18 anys 
van participar durant el curs passat a les activitats 
organitzades per 27 entitats del municipi fora de 
l’horari escolar i aquest any, les xifres són similars. 

El projecte Xarxa és un recurs social i pedagògic 
que pretén millorar l’èxit educatiu i la cohesió so·
cial a través de l’activitat de l’entitat, en un espai 
social fora de l’horari escolar, idoni per fomentar 
valors i hàbits educatius. Les comissions socials de 
cada centre educatiu són les encarregades de pro·
posar els alumnes amb necessitats educatives i ins·
criure’ls a les activitats extraescolars organitzades 
per AMPAS, entitats esportives i de lleure. Des 
del 2007, ha anat creixent el nombre d’entitats que 
s’han incorporat al projecte, així com també, el 
nombre de participants. 

En els diferents espais de valoració que es fan 
cada any, s’ha destacat la “gran sensibilitat, 
sentit de la responsabilitat i qualitat hu-
mana amb què les entitats acullen aquests 
infants i joves i vetllen pel seu benestar a 
nivell físic, psíquic i social en el seu espai.” 
Pel que fa a les famílies, el resultat d’una enquesta 

realitzada a final del curs passat recull un “alt 
grau de satisfacció vers l’atenció rebuda 
per l’entitat i pel seu personal”. En nom de 
les escoles i l’Ajuntament, la regidora de Cultu·
ra i Educació, Júlia de la Encarnación, agraeix 
“l’excel·lent tasca comunitària de les en-
titats” a qui encoratja “a seguir treballant 
per la inclusió d’aquests infants i joves per 
contribuir a una educació equitativa amb 
igualtat d’oportunitats”.

Entitats que col·laboren amb el projecte Xarxa: 
AMPA Escola Josep Pallerola i Roca, AMPA 
Escola Montnegre, AMPA Escola Soler de Vilar·
dell, AMPA Institut Escola La Tordera, Col·legi 
Cor de Maria, Col·legi La Salle, Escola l’Avet 
Roig, Institut Baix Montseny, Associació Creatius 
plàstics Jorca, Club Bàsquet Sant Celoni, Club 
Esportiu Sant Celoni, Club Tennis Sant Celoni, 
Penya Barcelonista Sant Celoni, Club Volei Sant 
Celoni, Escola de Dansa Marga Pastells, Club Patí 
Sant Celoni·hoquei, Club Patinatge Artístic Sant 
Celoni, Club Futbol sala Sant Celoni, Club Judo 
Baix Montseny, Amics Tennis taula,Club Tir amb 
arc, Agrupament Escolta Erol, Unió Batllorienca, 
Club Esportiu la Batllòria, Al Madaa Horitzons, 
Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, 
Centre Municipal d’Expressió.

Mestres de totes les 
escoles es preparen 
pel Robotseny
22 mestres de totes les escoles de Sant Celoni 
s’han estat formant durant els mesos d’octubre i 
novembre per poder tirar endavant Robotseny, 
el nou projecte d’innovació educativa en l’àmbit 
científic i tecnològic que aquest curs s’ha engegat 
al municipi. Abans de l’inici del treball a les aules, 
que començarà el mes de gener, el professorat ha 
rebut una formació setmanal per part dels dos 
professors que han inspirat el projecte, un de l’es·
cola Josep Pallerola i Roca i un altre de l’Institut 
Baix Montseny. Sant Celoni Robotseny ja ha 
atret l’atenció del Centre de Suport a la 
Innovació i la Recerca Educativa de la Ge-
neralitat, el CESIRE. Dos dels seus tècnics van 
visitar el mes d’octubre el municipi per conèixer 
de primera mà Robotseny. El projecte implemen·
tarà la robòtica a les aules de 5è i 6è de primària 
i 1r i 2n d’ESO, i compta amb la col·laboració de 
7 empreses del territori: Renolit Ibérica, Uquifa, 
Givaudan Ibérica, Salicrú, Oxiris Chemicals, 
Hospital de St. Celoni i MC Mecànica. Dissabte 
30 de maig, tindrà lloc un torneig entre escoles 
que permetrà compartir coneixements i generar 
una competència amistosa que motivi l’alumnat.

Set alumnes de 
l’Institut Baix  
Montseny reben  
el diploma B1 de  
francès (DELF)
7 alumnes de l’Institut Baix Montseny han obtin·
gut el “Diplôme d’Etudes en Langue Française” 
del nivell B1 (DELF) que van recollir en un acte 
institucional celebrat el 27 d’octubre a Granollers. 
L’Institut Baix Montseny ha estat el centre amb 
més alumnes participants i que més alumnes han 
assolit el certificat de tot el servei territorial del 
Maresme i Vallès Oriental. Les proves per a l’ob·
tenció dels certificats es van realitzar durant el 
mes de maig i es van organitzar en col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament, l’Institut 
Francès i les Alliances Franceses de Girona i Gra·
nollers. Les proves es van realitzar en sis instituts 
de secundària i hi van participar 500 alumnes de 
Catalunya. 

SANT CELONI

Dijous, 15 de gener
INTERNET SEGUR 
Agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra
21 h. Sala Bernat Mar-
torell. Organitza: AMPA 
Escola Avet Roig

Dijous, 19 de febrer
EDUCAR  
AMB HUMOR
Carles Capdevila.  
Llicenciat en filosofia,  
periodisme i director 
del diari Ara
21 h. Col·legi Cor de 
Maria. Organitza: AMPA 
Col·legi Cor de Maria

Dijous, 19 de març
COM AFAVORIR 
L’ÈXIT I EVITAR  
EL FRACÀS  
ESCOLAR? 
Ana Isabel del Río. 
Pedagoga i màster  
en Educació per la Ciu-
tadania i en Valors.
21 h. Sala Bernat Mar-
torell. Organitza: AMPA 
Escola Josep Pallerola 
i Roca

Dijous, 16 d’abril
TALENT I PROFES-
SIÓ LA MILLOR  
COMBINACIÓ  
PER AL FUTUR 
Josep Moulines. Psicò-
leg d’Organitzacions. 
Màster Dir. RRHH. 
Coach Professional 
Certificat. Expert en 
Desenvolupament, 
carrera professional, 
gestió del talent i lide-
ratge 
21 h. Sala Bernat 
Martorell
Organitza: AMPA  
Col·legi La Salle  
Sant Celoni

Dijous, 14 de maig
ENSENYAR ALS 
NOSTRES FILLS I 
FILLES A SER  
MÉS COMPETENTS 
SOCIALMENT
Ana Isabel del Río. 
Pedagoga i màster en  
Educació per la Ciuta-
dania i en Valors 
21 h. Sala Bernat Mar-
torell. Organitza: AMPA 
Escola Soler de Vilardell

Dijous, 18 de juny
COM FER EL TEU 
FILL/A LECTOR/A.  
Laia Ventura Riera. Bi-
bliotecària especialitza-
da en literatura infantil, 
juvenil i promoció de la 
lectura. 21 h. Biblioteca 
l’Escorxador
Organitza: Biblioteca 
l’Escorxador

LA BATLLÒRIA

Dimecres, 
28 de gener
CONDUCTES DE 
RISC EN PREADO-
LESCENTS
Florentí Ruiz. Antropò-
leg, Infermer del CAP 
de la Batllòria i Gualba
18 h. Escola Montne-
gre. Organitza: AMPA 
Escola Montnegre

Dimecres, 
18 de març
L’ASSETJAMENT 
ESCOLAR EN  
JOVES I PREADO-
LESCENTS
Florentí Ruiz. Antropò-
leg, Infermer del CAP 
de la Batllòria i Gualba
18 h. Escola Montnegre
Organitza: AMPA  
Escola Montnegre

La col·laboració de les entitats del  
municipi, clau d’èxit del projecte Xarxa

Educació

Encetem  
el Cicle de  
xerrades per a 
pares i mares. 
De gener a 
juny, un cop  
al mes!
Les AMPAS dels centres educatius de Sant Ce·
loni, la Biblioteca L’Escorxador i l’Ajuntament 
de Sant Celoni han programat conjuntament 
un cicle de xerrades per pares i mares entorn a 
l’educació dels seus fills i filles. Millorar la for·
mació dels pares i mares pot contribuir a que els 
infants desenvolupin habilitats socials, actituds 
i competències per respondre de forma satisfac·
tòria als reptes de la vida. Aquestes xerrades es 
programaran el tercer dijous de cada mes des de 
gener fins a juny del 2015.
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Oferta de  
formació  
permanent  
de Sant Celoni  
i la BatllòriaCLIP Primer 

trimestre
2015

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ  
I LA COMUNICACIÓ

CROMÀTICA
Cromàtica, cor de dones. Formació coral 
que treballa repertori de música de tots 
els temps, basat i il·lustrat en forma de 
diferents projectes. Es programen concerts.

Requisits: cal tenir coneixements de 
llenguatge musical i tenir experiència en el 
cant coral. Es fa una prova d’accés.

Data d’inici: 16 de febrer
Horari: dilluns de 20.45 a 22.15 h
Preu: 107 € (16 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 ele-
ments 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 comen-
çat 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   
(11 sessions).
Data d’inici: 12 de gener
Preu: 82€. (El preu no inclou els materials).
A càrrec de Glòria Auleda
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

TEATRE DE CREACIÓ COL·LECTIVA
Persones interessades en la creació escènica, 
la interpretació i/o la dramatúrgia, no cal 
experiència prèvia. 

Data d’inici: 15 de gener (12 sessions)
Horari:  dimecres de 20 a 22 h
Preu: 119€
A càrrec de: Anna Capacés
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

RISOTERÀPIA
Taller adreçat a tot tipus de persones,  
majors d´edat i amb ganes de jugar i riure.

Objectius: alliberar estrès, fomentar la 
cohesió grupal i potenciar la creativitat.
Dates: cada sessió és independent, es pot 
optar a fer-los tots quatre o bé els que es 
considerin: 6 de febrer / 20 de febrer /  
6 de març / 20 de març
Horari: divendres de 19 a 21h
Preu: 10€ per cada sessió
A càrrec de: Àngels Sánchez
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

SCRAPBOOK
Elaboració d’un àlbum Squash.
Mitjançant tècniques de plegat del paper 
i diferents tècniques d’Scrapbook crearem 
un àlbum acordió molt especial amb les 
fotografies que més ens agraden.
Treballarem amb tintes, washitapes,  
estampació de segells, papers de diferents 
textures i finalment enquadernarem.

Data: Divendres 13 de març (una sessió)
Horari: Divendres de 17.30 a 20 h 
Preu: 17€ (inclou materials)
A càrrec de: Gemma Navidad

EXPRESSA LES TEVES  
EMOCIONS DIBUIXANT
Amb aquest taller aprendrem la manera 
d’expressar-nos mitjançant tècniques 
experimentals artístiques.
Donarem forma i color a les nostres pors 
i angoixes però també a les alegries i a la 
felicitat. Com plasmar en paper tot el que 
portes a dins.

Data: Divendres 20 de març (una sessió)
Horari: de 17.30 a 20h
Preu: 15€
A càrrec de: Gemma Navidad
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

ESTAMPACIÓ TÈXTIL AMB STENCILS 
Els stencils són plantilles fetes a mà que 
serveixen per poder estampar després sobre 
una superfície plana, en aquest cas, sobre 
roba (samarretes, bosses,...). Una manera 
pràctica i original de decorar-te la teva roba

Data: Divendres 27 de març (una sessió)
Horari: de 17.30 a 20 h
Preu: 15€ (inclou materials)
A càrrec de: Gemma Navidad
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

AULA TALLER – MÚSICA I TEATRE PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITATS
La proposta pretén afavorir la creativitat 
i les vies d’expressió, utilitzant la música i 
el teatre com a vehicle. Alliberar tensions 
o relacionar-nos amb el grup són altres 
objectius d’aquesta activitat.

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

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, nos-
altres 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 ADULTS, taller on es treballarà 
l’expressió, la veu, les improvisacions, el cos, 
l’emoció, l’energia i la creativitat.

Durada de l’activitat: del 22de gener  
al 26 de març (10 sessions)
Horari:  els dijous de 20 a 22 h
Preu: 62 €
A càrrec de: Anna Capacés
Lloc: Unió Batllorienca
Organitza: La Unió Batllorienca  
– La Batllòria

  

CARTELLS
Adreçat a persones que realitzen alguna 
activitat i autoediten la seva publicitat, es 
donaran les bases per crear un cartell visible, 
atractiu i clar.

Horari: divendres de 18.30 a 20.30 h  
(4 sessions).
Data d’inici: 30 de gener.
Preu: 56 €
A càrrec de: Romà Salvador, dissenyador 
gràfic.
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny.

FOTOGRAFIA APLICADA  
A LA VIDA QUOTIDIANA
El curs està pensat amb doble finalitat: 
aprendre a treure-li el màxim profit a la 
nostra càmera digital i descobrir diferents 
eines d’internet per retocar imatges (pàgines 
com pixlr, pick monkey...)   i poder compar-
tir-les online amb altres persones (facebook, 
flickr, àlbums picassa...) mitjançant càmera,  
mòbil, tablet, etc

Data inici: 27 de febrer.
Horari: divendres de 19 a 21 h (8 sessions).
Preu: 84 € (el preu inclou els materials)
Es necessari que les persones participants 
tinguin correu electrònic i càmera fotogràfi-
ca digital o mòbil de darrera generació.
A càrrec de: Anna Rodríguez, fotògrafa 
professional.
Organitza: Sax Sala- Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny.

ALFABETITZACIÓ DIGITAL nivell 1
Introduir-se en l’ús de l’ordinador, progra-
mes bàsics i utilitats. Utilitzar els compo-
nents de l’ordinador i emprar les principals 
utilitats del programari i sistema operatiu. 
Tractament de text. Introducció a internet.

Durada del curs: del 12 de gener al 25 de 
març de 2015
Horari: dilluns i dimecres de 16:30 a 18 h
Preu: 11,06 € (empadronats al municipi)

13,27 € (forans)
Preinscripció i entrevistes d’orientació: 
11 i 12 de desembre de 9 a 14 i de 16 a 20 h.
Es pot sol·licitar l’entrevista d’orientació 
formativa per telèfon o personalment a 
partir del 4 de desembre de 9 a 14 h i  
de 16 a 20 h.
Matrícula: 22 i 23 de desembre de 9 a 14 h 
i de 16 a 20 h.
LLoc: Centre de Formació i Ocupació del 
Baix Montseny- Sax Sala

(*) El número de places disponibles queda 
condicionada per la matrícula dels alumnes 
de continuïtat

ALFABETITZACIÓ DIGITAL nivell 2
Aprofundiment dels sistema operatiu 
Windows. Perfeccionament del tractament 
de text. Tractament de la informació gràfica, 
sonora i de la imatge en moviment (multi-
mèdia).

Durada del curs: del 8 de gener al 26 de 
març de 2015
Horari: dimarts i dijous de 19 a 20:30 h
Preu: 11,06 € (empadronats al municipi)
         13,27 € (forans)
Preinscripció i entrevistes d’orientació: 
11 i 12 de desembre de 9 a 14 i de 16 a 20 h.
Es pot sol·licitar l’entrevista d’orientació 
formativa per telèfon o personalment a 
partir del 4 de desembre de 9 a 14 h i  
de 16 a 20 h.
Matrícula: 22 i 23 de desembre 
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h.
Lloc: Centre de Formació i Ocupació del 
Baix Montseny- Sax Sala

(*) El número de places disponibles queda 
condicionada per la matrícula dels alumnes 
de continuïtat

ALFABETITZACIÓ DIGITAL nivell 3
Assolir un domini elemental en l’ús de les 
TIC, amb un nivell de competència d’usuari/
ària bàsic/a. Es pot optar a presentar-se a 
la prova per obtenir el certificat acreditatiu 
del nivell bàsic de l’ACTIC que emet la 
Generalitat.

Durada del curs: del 12 de gener al 25 de 
març de 2015
Horari: dilluns i dimecres de 15 a 16.30 h
Preu: 11,06 € (empadronats al municipi)
         13,27 € (forans)
Preinscripció i entrevistes d’orientació: 
11 i 12 de desembre de 9 a 14 i de 16 a 20 h.
Es pot sol·licitar l’entrevista d’orientació 
formativa per telèfon o personalment a 
partir del 4 de desembre de 9 a 14 h i de 16 
a 20 h.
Matrícula: 22 i 23 de desembre de 9 a 14 h 
i de 16 a 20 h.
Lloc: Centre de Formació i Ocupació del 
Baix Montseny - Sax Sala

(*) El número de places disponibles queda 
condicionada per la matrícula dels alumnes 
de continuïtat

Pots obtenir el Certificat de  
competències en TIC a Sax Sala
El Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny – Sax Sala és centre col·laborador 
ACTIC (Acreditació de Competències en Tec-
nologies de la Informació i la Comunicació) 
que permet a qualsevol persona de més de 
16 anys demostrar les seves competències 
en TIC mitjançant una prova per ordinador. 
La superació d’aquesta prova permet obtenir 
un certificat emès per la Generalitat que 
acredita un nivell de competències en TIC 
(bàsic, mitjà o avançat) davant de qualsevol 
empresa o administració. Aquests certificats 
són, doncs, una eina que pot facilitar 
l’obtenció d’una feina, la promoció professi-
onal, l’accés a eines d’aprenentatge virtual o 
l’obtenció d’una certificació professional.

Per a la realització de les proves que es 
poden fer al mateix centre Sax Sala cal 
demanar hora a través del web   
https://actic.gencat.cat.

L’horari actual de realització de les proves a 
Sax Sala és els dimarts de  9.30 a 12 h i de 
15.30 a 18 h i divendres de 9.30 a 12 h . 

A partir del gener del 2015 es realitzaran els 
divendres de 9.30 a 12 h i de 15 a 17.30 h.

Els imports de la taxa de la prova són els 
següents: nivell bàsic, 17,30 €, nivell mitjà, 
23,05 € i nivell avançat, 28,80 €. En deter-
minades situacions hi ha una exempció del 
pagament de la taxa (situació d’atur,...)  
o bonificacions (membre de famílies nom-
broses o monoparentals).

Per a més informació us podeu adreçar 
Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny – Sax Sala
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Inscripcions  
presencials  
i també per 
 Internet!

www.santceloni.cat/ 
clip

ALTRES ACTIVITATS

EL MÓN DEL VI I
Les fases del tast: vista, nas i boca.  
Servei i conservació: temperatures, copes, 
decantació. Elaboració de vins blancs i caves.  
Elaboració de vins rosats i negres. Vins 
dolços.

Horari: divendres de 22 a 24 h (6 sessions)
Inici: 6 de febrer
Preu: 55.65 €
A càrrec de: Clos dels Cims
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny.

VETLLADOR/A ESCOLAR: CURS BÀSIC 
D’AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Aquest curs pretén formar en les funcions 
principals del vetllador/a escolar facilitant 
uns coneixements bàsics i recursos necessa-
ris per a la tasca de suport escolar als infants 
amb necessitats educatives especials (NEE).

Horari: de dilluns a divendres de 17.30 a 
21.30 h (10 sessions)
Data d’Inici: 2 de març
Preu: 137,55 € (El preu inclou els materials).
Per a majors de 18 anys.
A càrrec de la Fundació Pere Tarrés.
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny.

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
Curs adreçat persones que hagin de 
manipular aliments fora de l’àmbit domèstic 
(l’hosteleria, comerç i alimentació). Marc 
legal, higiene alimentària, manipulació dels 
aliments, malalties d’origen alimentari, etc.

 Horari: dijous 29 de gener i 5 de febrer,  
de 18 a 21 h (2 sessions). 
Preu: 18.55 €. El preu inclou els materials.
A càrrec d’: Antoni Solà (Qualitat i Segure-
tat alimentària). Per a majors de 16 anys.
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny.

INICIACIÓ A LA LLENGUA  
DE SIGNES
Curs per aprendre la llengua de signes 
catalana i apropar-nos a la realitat de les 
persones sordes.

Horari: dimecres de 19 a 21 h (10 sessions). 
Data d’inici: 28 de gener   
Preu: 80 €
El preu inclou els materials.
A càrrec de: Montse Gil, docent de LSC 
(llengua de signes catalana)
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA (nivells 1 i 2)
Assolir els coneixements que permetin a 
l’alumne/a l’obtenció del títol de Graduat en 
Educació Secundària Obligatòria (GESO). 
Aquests ensenyaments s’organitzen en 
mòduls trimestrals dels àmbits de Comuni-
cació Cientificotecnològic i Social, que es 
distribueixen en dos nivells o cursos. 

Es poden convalidar àmbits i mòduls 
per ensenyaments cursats i superats en 
altres estudis anteriors (EGB, ESO, FP, BUP, 
PQPI-PTT i altres) o bé acreditar-los amb una 
prova de nivell que permetrà demostrar els 
coneixements requerits.

Durant el trimestre es realitza l’avaluació 
contínua dels mòduls cursats. Un cop 
superats tots els mòduls corresponents del 
tres àmbits, s’obté el títol de graduat/da en 
ESO. Per accedir-hi s’han de tenir 18 anys 
(o 16 anys en casos específics) o bé com-
plir-los durant l’any natural en què s’inicia la 
formació.
 
Durada dels mòduls del segon trimestre:  
del 8 de gener al 27 de març de 2015 
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 19 h 
(si es cursen tots els mòduls) 
Preu: 74,56 € (empadronats al municipi)
         89,47 € (forans)
Preinscripció i entrevistes d’orientació: 
11 i 12 de desembre de 9 a 14 i de 16 a 20 h.
Es pot sol·licitar l’entrevista d’orientació 
formativa per telèfon o personalment a 
partir del 4 de desembre de 9 a 14 h i de 16 
a 20 h.
Matrícula: 22 i 23 de desembre de 9 a 14 h 
i de 16 a 20 h.
Lloc: Centre de Formació i Ocupació del 
Baix Montseny- Sax Sala

(*) El número de places disponibles queda 
condicionada per la matrícula dels alumnes 
de continuïtat

ANGLÈS CONVERSA
Taller de conversa en anglès

Durada de l’activitat: del 19 de gener al 
30 de març (10 sessions)
Horari: els dilluns de 19:00 a les 20:30
Preu: 33 €
A càrrec de: Olga Davis
Lloc: Aula d’anglès de l’Escola Montnegre
Organitza: La Unió Batllorienca – La Batllòria

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

Sax Sala. Centre de Formació i  
Ocupació del Baix Montseny

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 15 a 20 h

Adreça:
C/ Montserrat, 28 - Tel. 93 867 41 75
cfadults@santceloni.cat

Unió Batllorienca

Servei en xarxa d’organització de tallers i forma-
ció. Recepció d’iniciatives, culturals i cíviques, 
d’entitats i persones. Punt de trobada ciutada-
na. 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

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 dura-
da 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

Seguretat ciutadana

Un centenar d’alumnes de tercer i quart 
d’ESO de l’IES Baix Montseny van participar 
durant el mes d’octubre a una classe teòrico-
pràctic a les instal·lacions d’Honda Institut 
de Seguretat, a Santa Perpètua de Mogoda. 
La jornada, coordinada a nivell municipal 
per la Policia local, va començar amb una 
classe teòrica sobre les tècniques i normes 
bàsiques de conducció de motocicletes i 
actitud responsable. Tot seguit, van fer una 
pràctica amb simuladors de conducció on  

es recreaven, en un entorn virtual, diferents 
recorreguts en ciclomotor per la via pública 
i on s’hi mostraven els riscos que es poden 
presentar. I finalment realitzaven exercicis 
de conducció amb ciclomotors, primera-
ment amb un circuit d’habilitat i si supera-
ven aquest, es realitzava la conducció amb 
la resta de companys amb un circuit amb 
senyalització vertical i horitzontal, sempre 
sota la supervisió i assessorament dels mo-
nitors de l’Honda Escola de Conducció.

Prop d’un centenar de joves acompanyats  
per la Policia local aprenen a anar en ciclomotor
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Habitatge

Nou servei d’ajuda a  
persones amb proble-
mes per pagar els  
préstecs hipotecaris
L’Ajuntament de Sant Celoni i la  Diputació de 
Barcelona signaran un conveni  per posar en 
funcionament un nou servei públic adreçat els 
ciutadans i ciutadanes del Baix Montseny amb 
problemes de pagament dels préstecs hipotecaris 
dels seus habitatges habituals i permanents que 
reclamen una intermediació amb la seva entitat 
financera per tal de renegociar els seus deutes. 
Mitjançant aquest conveni, les instal·lacions 
municipals acolliran el Servei d’Intermediació 
pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i s’establirà 
també un Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) 
municipal associat al SIDH. 

El SIDH estarà integrat per lletrats designats pel 
Col·legi d’Advocats de Granollers,  inicialment 
en cinc hores setmanals, que es distribuiran en 
quatre d’atenció a la ciutadania i una de gestió 
i d’acompanyament mentre que la prestació del 
SAC serà realitzada per personal municipal ads·
crit a l’Oficina Local d’Habitatge.

Aquest servei complementarà el servei d’infor·
mació, assessorament i intermediació sobre el 
deute hipotecari que s’ofereix mitjançant con·
veni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
des de l’any 2012  i des del que s’han atès més 
de 170 casos.

Es comencen a resoldre les  
peticions d’ajuts al lloguer 2014:  
més de 400mil euros concedits

En el marc de garantir el dret a l’habitatge 
i continuant amb les accions proposades pel 
Pla Local d’Habitatge 2012-2017 que dóna 
una rellevància especial a la problemàtica dels 
pisos desocupats, el Ple municipal ha aprovat 
per unanimitat el 27 de novembre el Programa 
d’inspeccions d’habitatges buits de Sant Celoni 
i de la Batllòria 2014-2015.

L’objectiu del Pla és la mobilització dels habi·
tatges desocupats mitjançant actuacions pre·
ventives, de foment i d’assistència per a la seva 
incorporació al mercat de lloguer (establiment 
de garanties per als propietaris com l’avalloguer, 
subvencions per a rehabilitació...), esbossa un 
marc de col·laboració específic amb les entitats 
financeres que disposin d’habitatges buits en el 
municipi i en darrer terme, preveu la incoació 
d’expedients sancionadors. 

El programa d’inspeccions 
2013 contingut dins del Pla 
per a la mobilització dels ha·
bitatges buits de Sant Celoni 
i de la Batllòria s’ha saldat 
provisionalment amb 33 ins·
peccions que han donat lloc 
a 8 expedients.

Prestació per  
al pagament del  

lloguer
Total  

sol·licituds
Compleix 
Requisits

No 
compleix 
requisits

Resolució 
Favorable

Import  
anual

Arbúcies 45 13 12 20  38.745,72 € 
Breda 4 3 0 1  2.215,20 € 
Llinars del Vallès 26 12 2 12  26.039,88 € 
Montseny 1 0 0 1  934,80 € 
Riells i Viabrea 1 0 0 1  2.400,00 € 
Sant Antoni  
de Vilamajor 13 7 0 6  13.903,32 € 

Sant Celoni 117 26 10 81  176.267,28 € 
Sant Esteve  
de Palautordera 4 1 1 2  3.918,12 € 

Sant Pere de Vilamajor 2 0 0 2  4.800,00 € 
Sant Maria  
de Palautordera 26 9 2 15  34.913,40 € 

Vallgorguina 1 0 0 1  1.553,64 € 
Vilalba Sasserra 1 1 0 0  - € 
Totals 241 72 27 142  305.691,36 € 

Prestació  
d’urgència especial 

-  aturats
Total  

sol·licituds
Compleix 
Requisits

No 
compleix 
requisits

Resolu-
ció Favo-

rable
Import  
anual

Arbúcies 5 5 0 0  - € 
Breda 3 2 0 1  2.040,00 € 
Campins 1 0 0 1  2.160,00 € 
Llinars del Vallès 8 3 1 4  8.640,00 € 
Sant Celoni 33 7 1 25  52.684,80 € 
Sant Esteve  
de Palautordera 6 1 0 5  10.800,00 € 

Sant Pere de Vilamajor 2 1 0 1  2.160,00 € 
Sant Maria  
de Palautordera 10 4 0 6  12.960,00 € 

Vallgorguina 1 1 0 0  - € 
Vilalba Sasserra 2 1 0 1  2.160,00 € 
Totals 71 25 2 44  93.604,80 € 

S’han resolt les sol·licituds de prestacions per al pagament del lloguer per a l’any 2014 per als antics 
preceptors amb un total 142 beneficiaris i un import de més de 300mil euros. Resten per a resoldre les 
noves sol·licituds, a l’espera de comprovar el compliment de requisits, amb un import de 150 mil euros. 
A aquest ajuts cal afegir les prestacions d’urgència especial per a aturats de les que s’han resolt de 
forma favorable 44 expedients per import de més de 93 mil euros i resten 25 sol·licituds per a resoldre 
que arribarien a totalitzar 50 mil euros més. 

Primera reunió conjunta 
de la PAH, entitats 
financeres i Ajuntament
El 19 de novembre va tenir lloc una reunió entre 
representants de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH), responsables locals del BBVA i 
de l’Ajuntament de Sant Celoni. L’objectiu de 
la trobada era recordar al banc l’obligatorietat 
d’incorporar els seus habitatges buits al mercat 
de lloguer social. Aquesta reunió és la primera 
que es realitza a tres bandes de cara a pressionar 
a les entitats financeres d’acord el que marca el 
Pla per a la mobilització dels habitatges buits de 
Sant Celoni i la Batllòria. 

Aprovat el Programa d’inspeccions a habitatges buits 2014 - 2015
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Comunitat

Engega un Grup  
de suport per a  
joves consumidors  
de marihuana  
del Tritó del Baix Montseny

Sant Celoni millorarà la distribució 
d’aliments solidaris

Establiments d’alimentació i  
restauració del municipi
Els establiments minoristes d’alimentació i restauració que comercialitzen en  
l’àmbit local i tinguin com a activitat principal la venda al detall, cal que  
s’inscriguin en el Registre Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries.

Per tal de poder sol·licitar la inscripció cal adreçar-se al Servei de Salut comunitària 
i consum de l’Ajuntament (plaça Josep Alfaras, 6) en horari de 9 a 14 h. 

De moment, ja s’han inscrit 78 establiments, gairebé tots del sector de la  
restauració, però encara en falten molts! 

A l’entorn del Dia Mundial per a l’eli-
minació de la violència vers les dones, 
fixat internacionalment en el 25 de 
novembre, la Plataforma d’Iniciatives 
per l’Equitat entre Gèneres (PIEG), va 
organitzar diverses accions orientades 
a la sensibilització per a l’eradicació de 
la violència de gènere. L’activitat cen-
tral va tenir lloc el 22 de novembre a 
la tarda a la plaça de la Vila amb una 
acció teatral i il·lustracions Trenquem 
el Silenci, de la mà d’Anna Capaces i 
Kai Corvus. A la mateixa plaça hi havia 
un espai de divulgació amb diverses 
imatges de rebuig a la violència envers 
les dones. La PIEG és una plataforma 
oberta, constituïda per entitats, per-
sones a títol individual i representants 
de l’Ajuntament  de Sant Celoni que es 
reuneixen periòdicament per tal de re-
flexionar sobre la manca d’equitat entre 
homes i dones i per proposar iniciatives 
per trencar-la tant com sigui possible. 

El contacte és:  
piegsantceloni@gmail.com.

Cal que la persona o  
l’entitat interessada  

formalitzi una sol·licitud  
mitjançant instància a l’OAC  
(c. Campins 24 – El Safareig)  

o bé a Comunitat  
(Plaça Josep Alfaras núm. 9)

Horta pública 
Parcel·les  

disponibles! 

El Pla Integral sobre Addicions del Baix Mont-
seny, el Tritó, ha engegat el mes d’octubre la 
1a edició del Grup de suport per a joves que 
es reuneix quinzenalment durant tot el curs 
escolar. L’objectiu del grup és oferir un espai 
de suport educatiu i terapèutic que potenciï i 
reforci les actituds i comportaments preven-
tius davant les conductes de risc per consum 
de marihuana. És una aposta per a la millora 
personal pel que fa a la qualitat de vida i en 
benefici de l’entorn familiar, educatiu i social 
que ha de partir de l’interès real del jove per 
resoldre la problemàtica. El grup està dina-
mitzat per l’educadora social responsable del 
Tritó i per un psicòleg social.

Per formar-ne part cal:

- Tenir consciència del problema addictiu

- Voluntarietat i compromís per pertànyer i 
assistir al grup

- Que els pares estiguin assabentats de la 
participació dels seus fills menors al grup

Per a més informació podeu trucar  
a l’Àmbit de Comunitat: telèfon 93 8641212 
o escriure a l’adreça de correu electrònica 
eltrito@santceloni.cat

Sant Celoni implantarà el sistema de gestió 
de programes d’aliments solidaris eQuàli-
ment, una acció més que contribueix a millo-
rar la gestió eficient, equitativa i transparent 
del Servei d’aliments, tant la prescripció com 
el magatzem. La iniciativa, que a més de 
Sant Celoni es realitzarà de forma simultà-
nia a Les Franqueses del Vallès, Canovelles i 
Caldes de Montbui, compta amb el patrocini 
de l’empresa Lucta S.L i la col·laboració del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.

eQuàliment ofereix un sistema automatitzat 
que integra tots els processos de demanda, 
cites, logística, gestió d’estocs, entrega d’ali-
ments a les persones usuàries i gestió de dades 
per fer previsions de necessitats, aconseguint 
arribar a las famílies que ho necessiten de 
manera més eficient, equitativa i transparent. 

Sant Celoni compta des de fa 6 anys amb un 
Servei d’aliments gestionat per Càritas i Creu 
Roja amb el suport de l’Ajuntament. Actual-
ment el Servei d’aliments de Sant Celoni atén 
de mitjana 1.400 persones (440 famílies), que 
representen al voltant del 8 % de la ciutadania.

Segons l’alcalde Joan Castaño, eQuàliment 
és “una oportunitat d’aprofundir en l’acció 
concertada, afinant en els canals de pres-
cripció i de lliurament, però també de mi-
llorar l’accés a la informació tant de detall 
com agregada i, mica en mica, en la gestió 
més àgil dels magatzems. Estem contents 
de prendre part de projecte, segurs que, 
malgrat l’esforç que ara representa el pro-
cés d’implantació, el rendiment que se’n 
traurà resultarà satisfactori”.

Atenció!

Actes del Dia  
Internacional  
contra la violència 
vers les dones



14

Habitatge

El darrer ple municipal ha aprovat una bonifi·
cació de la taxa de recollida de residus per als 
comerços de Sant Celoni que compleixin un 
seguit de mesures de respecte al medi ambient. 
En concret es bonificarà fins a un 20% aquells 
establiments que produeixen més residus com 
són els establiments d’alimentació, bars i restau·
rants. Per tenir dret a aquesta bonificació caldrà 
que s’adhereixin a la Xarxa Local de Comerços 
Respectuosos amb el Medi Ambient i de Quali·
tat i signin un conveni individual amb un seguit 
de compromisos per a millorar la gestió de resi·
dus i reduir·ne la seva producció.

La bonificació s’aplicarà l’exercici següent i 
després d’una inspecció tècnica sol·licitada per 
instància. La reducció de la taxa de deixalles 
variarà en funció dels punts que s’aconsegueixin 
en aquesta inspecció, a raó d’un 1 % de bonifi·
cació per punt aconseguit amb un màxim de 20: 

• 8 punts per comprovar que es recull de forma 
selectiva la fracció orgànica 

• 3 per comprovar que es recullen de forma se·
lectiva els envasos lleugers 

• 3 per comprovar que es recull de forma selec·
tiva el paper i cartró 

• 2 per comprovar que es recull de forma selec·
tiva el vidre 

• 2 per comprovar que es recull de forma se·
lectiva d’oli vegetal, piles o altres recollides 
específiques

• 1 punt comprovar que es compleixen els 
compromisos individuals segons l’activitat de 
l’establiment.

• 1 punt al presentar el val normalitzat d’apor·
tació de residus a la deixalleria que s’obté a la 
mateixa deixalleria en el moment de l’apor·
tació. 

Bonificació en la 
taxa de recollida 
de residus pels 
comerços  
respectuosos 

Sant Celoni 
avança en el 
tractament  
sostenible de 
l’arbrat viari i  
zones verdes
L’aplicació de les pautes que marca l’Estudi 
sobre els treballs fitosanitaris que es realitzen 
en l’arbrat viari i zones verdes de Sant Celoni 
ha donat bons resultats. Durant aquest any s’ha 
pogut constatar una millora important ens dife·
rents aspectes: s’ha evitat la proliferació de les 
plagues per insectes xucladors i fongs en l’arbrat 
viari; s’ha aconseguit reforçar la vitalitat de la 
surera del carrer Eduard Domènech; s’ha fet 
un desherbat manual en voreres i carrers que 
ha fet millorar molt perceptiblement el seu as·
pecte; s’ha reduït de 10 a 6 el nombre de zones 
tractades amb herbicida i la despesa dels serveis 
externs ha estat molt menor perquè el tracta·
ment plaguicida ha estat el de fumigació en lloc 
de l’endoteràpia. 

Sostenibilitat

Després que el novembre s’hagi acabat el gruix de 
les feines vinculades a l’apagada selectiva de fa·
nals, ara han començat les actuacions de millora 
per aconseguir un enllumenat més eficient i segur 
amb la substitució de lluminàries obsoletes i la 
incorporació de la telegestió. Aquestes actuacions 
segueixen el que marca el Pla Director d’enllume·
nat de Sant Celoni aprovat per Junta de Govern 
Local el 6 de novembre i  suposen una inversió de 
15 mil euros aquest 2014 i 160 mil subvencionats 
per la Diputació per a 2015. 

L’aplicació del Pla Director assegura el compli·
ment de la normativa vigent en eficiència ener·
gètica, electrotècnica i contaminació lluminosa, 
però no serveix únicament per posar al dia les 
instal·lacions sinó també, i és on radica la seva 
importància, per establir els nivells de seguretat i 
de confort nocturn que es volen aconseguir a Sant 
Celoni, per reduir la despesa en consum i man·
teniment, per minimitzar les emissions de CO2 a 
l’atmosfera i per tenir criteris establerts a l’hora 
de triar procediments i tecnologies.

Comencen les actuacions de millora a l’enllumenat  
públic després de l’apagada selectiva de fanals

L’Alzina surera del carrer Eduard Domènech, just 
després de la poda i aclarida el febrer de 2014

L’Alzina surera a l’octubre de 2014, amb un aspecte 
molt bo
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Territori

S’ha desbrossat i  
netejat la llera del 
Pertegàs a la zona  
urbana
Durant aquesta tardor s’ha pogut fer una sega i 
desbrossat de la llera del Pertegàs al seu pas pel 
nucli urbà de Sant Celoni. Aquesta actuació, 
que té com a objectiu bàsic la prevenció del risc 
d’inundació en cas d’avingudes fortes, també 
serveix per millorar la qualitat paisatgística de 
l’entorn d’aquesta riera. La neteja s’ha fet amb 
personal del pla d’ocupació en l’àmbit de jar·
dineria del segon semestre de 2014. Aquestes 
quatre persones també han treballat en altres 
zones del poble, com ara el camí fluvial de la 
Tordera i diferents espais públics on era neces·
sari realitzar desbrossats i neteges.

Aquest darrers mesos, l’Ajuntament ha procedit a 
arranjar diferents camins d’ús públic. Just abans de 
la festa de Sant Martí de Montnegre, es va arranjar 
el tram del camí de Montnegre entre cal 
Batlle i les Partions. El camí de Montnegre for·
ma part de la xarxa viària bàsica del Parc del Mont·
negre i el Corredor, comença a la carretera C·35, 
just al límit del nucli urbà de Sant Celoni, travessa la 
zona d’urbanitzacions i es dirigeix a Sant Martí de 
Montnegre, al bell mig del parc. Aquest 2014 s’ha 
signat un conveni amb la Diputació de Barcelona 
i l’Associació de propietaris finques del Montnegre 
per al seu manteniment. 

També s’ha arranjat un petit tram del camí 
que es dirigeix a la Roca del Drac, que es va 
fer malbé durant  les pluges del mes de setembre, 
així com algun tram del camí de Campins i de la 
font del Sagristà a Maribaus, que es trobaven en 
força mal estat.

D’altra banda, l’ADF Forestec ha arranjat, dins 
el programa de prevenció d’incendis forestals PPI 
2014, els camins previstos per aquest any, tres a 
les serres del Montseny i tres més a la zona 
d’Olzinelles. I a Penyes, el passat mes d’octubre 
es va dur a terme un arranjament al camí amb l’ob·
jectiu principal de millorar la seguretat respecte a la 
proximitat de la via del tren i mantenir el ferm en un 
bon estat de funcionalitat.

Millores a l’entorn de l’Institut. 
Durant el mes d’ octubre els ser-
veis municipals de jardineria han 
fet una desbrossada del perímetre 
de l’Institut Baix Montseny en el 
marc dels treballs ordinaris que 
es realitzen periòdicament. També 
s’hi ha instal·lat un parell de papa-
res noves.

Arranjament de camins d’ús públic

Millores a la via pública
Millora de la mobilitat al carrer 
Pompeu Fabra. El mes d’octubre van 
finalitzar les obres de millora de la mo-
bilitat a la plaça situada entre els carrers 
Mossèn Jacint Verdaguer i Germà Julià. 
Amb aquest actuació s’ha aconseguit 
millorar la mobilitat, accessibilitat i, per 
tant,la seguretat en tot l’àmbit.

Aprovació del projecte de millora del 
sanejament al carrer Germà Julià. 
El projecte consisteix en la substitució 
d’un tram del col·lector de pluvials per 
millorar la capacitat de desaigua de la 
xarxa. L’actual no té capacitat suficient 
per transportar totes les aigües pluvials 
que són interceptades per la xarxa de 
sanejament aigües amunt, tal i com 
queda reflectit en l’actualització del Pla 
Director de Clavegueram del municipi 
realitzada durant aquest any 2014. 
Aquesta incapacitat de transport es 
tradueix en desbordament de la xarxa.

Tanca de seguretat al mur a les 
Illes Belles. S’ha portat a terme 
la instal·lació d’una barana de 
protecció del mur de contenció 
que ressegueix la traça del carrer 
de Nicaragua, que limita en part 
per la plaça de les Illes Belles. La 
tanca pretén evitar una possible 
caiguda tant de vianants com dels 
jardiners que mantenen la zona 
enjardinada.

Camí de Penyes

Camí de Sant Martí de Montnegre

A partir d’ara, les persones propietàries d’un animal de compa-
nyia (gos, gat o fura) ho tenen molt més fàcil per tramitar-ne la 
seva inscripció, modificació o baixa al cens municipal. Des del 
novembre, l’Ajuntament de Sant Celoni ha implantat la utilitza-
ció d’un Registre únic d’abast català, anomenat ANICOM, que 
permet agilitzar la tramitació: només caldrà omplir un model de 
“Comunicació al Registre General d’Animals de Companyia”  
disponible al web municipal o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i 
marcar l’opció que correspongui: 

- Alta de l’animal (per naixement o adquisició) 
- Canvi de propietari de l’animal 
- Canvi d’adreça de l’animal dins del municipi 
- Baixa per mort de l’animal 
- Baixa del cens per canvi de municipi

Abans de la inscripció en el cens municipal, un veterinari ha 
d’haver identificat l’animal amb un microxip i aquest ha de portar 
una placa identificativa on consti el nom de l’animal i les dades 
de la persona propietària.

Inscripció al cens  
d’animals de companyia Ara més fàcil!

Riera del Pertegàs amb pollancres, saücs i cintes, 
vista des del pont del camí de Campins
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Promoció econòmica

La primera edició del mòdul  
“Iniciativa Emprenedora al  
Baix Montseny” convenç  
als 24 alumnes assistents
Un total de 24 alumnes van assistir a la 1a edició Mòdul d’Iniciativa Em·
prenedoria al Baix Montseny realitzada a Sax Sala amb una valoració 
molt positiva per part dels assistents. El curs de 75 hores es va iniciar el 20 
d’octubre i va tractar sobre Intel·ligència emocional; Canvas i Lean Sta·
rUp; com posar preu als meus productes o serveis, gestió administrativa, 
comptable i tributària; la pràctica i elaboració Pla d’empresa. Durant tot 
l’ itinerari els alumnes van desenvolupar el document de business plan fins 
a obtenir una primera  proposta. Tot i que la majoria dels assistents tenia 
una idea de negoci, també s’hi van afegir  persones que volien ampliar 
coneixements de gestió empresarial. El curs el va cofinançar  la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni. 

El Racó d’en Marc guanya  
el Corretapes de la Tardor  
gastronòmica 2014
El dijous 20 de novembre, l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, va fer el 
lliurament dels premis als guanyadors de la Tardor gastronòmica 2014. El 
Magret d’ànec amb ceba a la reducció de ratafia i emulsió de taronja del 
restaurant El Racó d’en Marc ha estat elegida per votació dels participants 
com la millor tapa d’aquesta edició del Corretapes i obté una campanya 
publicitària a Punt 7 Ràdio valorada en 300 euros. Antoni Bueno ha estat 
el guanyador del sorteig entre tots els participants del corretapes i gaudirà 
d’un sopar per a dues persones a l’establiment guanyador.

Campanya  
de Nadal 
al Mercat  
Municipal

D’altra banda, Joan Isanta ha 
estat el guanyador del concurs 
d’Instagram i gaudirà d’una 
sortida en bicicleta elèctrica i 
segway a Daema Aventura. La 
fotografia guanyadora mostra 
una tapa de figues amb pernil 
que es va poder degustar a la 
Mostra de tapes que es va cele·
brar a la plaça de la Vila.

El Mercat Municipal ha 
engegat la campanya de 
Nadal proposant a tota 
els seus clients i clientes 
de participar a un sor-
teig de 10 paneres perso-
nalitzades (10 talonaris 
amb 100 euros en vals de 
compra). El sorteig tin-
drà lloc dissabte dia 20 
a les 13 h. El dimarts 23 
de desembre a les 6 de 
la tarda, el Mercat Mu-
nicipal convida a tots els 
infants a fer cagar el tió. 
I el dissabte 27, al carrer 
Campins, inflables gra-
tuïts per a la mainada,  
de 10.30 a 13.30 h. 

Formació ocupacional  
per a persones en atur 
T’interessa!
L’Ajuntament de Sant Celoni ha sol·licitat al Servei d’Ocupació de Catalu·
nya, en el marc de la convocatòria FOAP 2014, una subvenció per desenvo·
lupar diferents accions de Formació ocupacional adreçades prioritàriament 
a persones en situació d’atur (activitats d’aprofitaments forestals, atenció 
sociosanitària de persones dependents i socorrisme). Si bé no es coneixe·
rà fins mitjan desembre quins cursos es realitzaran, es fa pública aquesta 
relació per tal que les persones que ho desitgin puguin complimentar el 
formulari via web municipal www.santceloni.cat/formularis o bé 
adreçant·se al Sax Sala. 

Curs  Nivell  Hores

Activitats auxiliars  
d’aprofitaments forestals  1 270

Atenció sociosanitària  
de persones dependents  
en institucions socials 2 450

Socorrisme en instal·lacions  
aquàtiques  2 370

Quan l’Ajuntament conegui els cursos que efectivament s’impartiran, 
rebran la informació corresponent als seus interessos. Aquesta acció d’in·
formació no garanteix, en cap cas, la reserva de plaça, atès que caldrà 
seguir un procés de selecció en base els paràmetres estipulats pel SOC. Els 
cursos que finalment es duguin a terme ho faran entre finals de desembre 
de 2014 i el juny de 2015.

Es pot consultar el detall dels cursos i els requisits a www.santceloni.cat

Nou horari de l’Oficina de Turisme de Sant Celoni
Matins de dimecres, dijous, dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h

Tardes de divendres i dissabtes, de 16 a 20 h.
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Esports

El celoní Guillem Caballé, 
campió de la Copa Cata-
lana d’Enduro BTT
El celoní Guillem Caballé s’ha proclamat cam-
pió de la Copa Catalana d’Enduro BTT 2014 
en la categoria elit. El 25 i 26 d’octubre es va 
disputar a la població d’Arfa, a Lleida, l’última 
prova de la Copa amb una segona posició per 
Caballé. El celoní ha aconseguit el campionat 
que ha consistit en cinc proves de Copa Cata-
lana i un Campionat de Catalunya realitzades 
al llarg de l’any a diferents punt del patís. El 
podi i lliurament de premis oficial del campio-
nat es va fer el 15 de novembre a la Festa del 
ciclisme català a Barcelona. Felicitats Guillem! 

540 ciclistes a la  
XV Montnegre BTT
Més de 540 ciclistes de totes les edats van 
participar el 16 de novembre a la XV edició 
de la Montnegre BTT organitzada pel Club 
Ciclista Sant Celoni amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. Es tractava d’una pedalada no 
competitiva però cronometrada i oberta a tots 
als amants del ciclisme amb dos recorreguts, 
d’uns 20 i 40 Km. Tots els participants van 
poder gaudir dels serveis d’esmorzar, avitua-
llament, WC, dutxes, i piscina coberta a més 
a més d’obsequis un cop acabada la cursa. El 
cartell d’enguany, a tall d’homenatge,  estava 
dedicat a Josep Garcia, conegut al Club Ciclis-
ta com “l’avi”.

El vòlei segueix  
creixent a Sant Celoni 
Diumenge 16 de novembre va tenir lloc la pre-
sentació dels equips del Club Vòlei Sant Celoni 
que un any més segueix creixent: enguany 
es compta amb 87 jugadors en 8 equips (tres 
equips d’alevins, un cadet escolar; un cadet 
federat; un juvenil; un sènior i un màster). 
A més d’entrenadors, jugadors, familiars i la 
junta directiva del Club, a l’acte hi va assistir la 
presidenta de la Federació Catalana de Vòlei, 
Maribel Zamora, l’alcalde de Sant Celoni, Joan 
Castaño i la regidora d’Esports, Magalí Mira-
cle. Aquesta temporada, el Club ha incorporat 
la figura del coordinador esportiu, en José Luis 
Fernández, Koko, amb l’objectiu de generar 
en els jugadors un esperit de club més que 
d’equip. Podeu seguir el dia a dia del club a:  
www.voleisantceloni.cat

Espai Obert

El 9 de novembre l’Institut Baix Montseny va 
viure una jornada de participació i festa on tots 
els ciutadans del municipi van tenir l’oportu-
nitat de votar sobre el futur de Catalunya. A 
Sant Celoni, 6.707 persones van votar. Des de 
primera hora del matí, més de 150 voluntaris 
es varen aplegar a l’Institut per organitzar 
aquesta jornada de participació. En aquest sen-
tit, el regidor de Comunicació, Jaume Tardy, en 
nom de l’equip de govern va agraïr la tasca del 
voluntariat, de qui va elogiar “la bona capacitat 
de gestió i organització fent  possible que el 9N 
fos una mostra de civisme, festa i participació.” 

A l’Institut, 15 mestres com a voluntaris de local 
van garantir que els diferents espais del centre 
i tot el material de la votació estigués a punt. 
Així mateix, van atendre qualsevol necessitat 
de la resta de voluntaris o de la ciutadania. 60 
voluntaris de mesa, entre membres i gestors 
de meses i voluntari del procés, a més de 50 
voluntaris van estar disponibles tot el dia per 
atendre qualsevol necessitat. Uns 75 voluntaris 
de les entitats que formen part de la campa-
nya “Ara és l’hora” es van responsabilitzar de 
l’organització de les activitats que van ambien-
tar l’Institut durant tot el dia: gegants de Sant 
Celoni i de les escoles, inflables, jazzband, 

cantaires, castanyada... Difusió del procés, se-
nyalització, gestió dels accessos i aparcament, 
recollida de signatures de denúncia.

Des de les 8 del matí ja hi havia cua per poder 
anar votar, tot i que els portes dels diferents 
espais de votació no es varen obrir fins les 9 en 
punt. Es varen organitzar cinc espais de vota-
ció i en cadascú hi havia 3 meses, en total 15 
meses de votació organitzades alfabèticament. 
La màxima concentració de gent va ser de les 
11 a 2/4 de 2 del matí, quan més activitats hi 
havia al patí de l’Institut.

6.707 persones van exercir el seu dret a vot el 9 N a Sant Celoni
L’Ajuntament agraeix la tasca i bona gestió del voluntariat 
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Espai públicEspai Obert

Des de l’equip coordinador de la campanya 
Ara és l’hora a Sant Celoni, format per 
membres de la secció local d’Òmnium 
Cultural i de l’Assemblea Territorial de Sant 
Celoni (ANC), més l’equip de voluntaris, 
volem agrair a tothom l’èxit de la jornada de 
participació del 9N a Sant Celoni.

Cal agrair l’esforç de tots els voluntaris, al 
personal de l’institut, als treballadors munici-
pals, a la policia local i mossos d’esquadra,  
i a membres de diferents entitats i associaci-
ons, la seva implicació per a que la jornada 
fos una festa de civisme i participació. 

Però sobretot cal agrair a totes les persones 
que van fer ús del seu dret de llibertat d’ex-
pressió i participació per sobre d’amenaces 
o imposicions polítiques, i que amb la seva 
actitud alegre, festiva i cívica, van demostrar 
la maduresa i responsabilitat del poble de 
Catalunya amb els afers col·lectius del nos-
tre país. 

6707 persones van votar el dia 9 de novem-
bre a Sant Celoni. D’aquestes, una gran 
majoria (5.863) van decantar-se per l’opció 

del doble sí: sí a que Catalunya sigui un es-
tat, i sí a que sigui un estat independent. Mai 
cap opció política, en cap tipus d’eleccions, 
ha tingut tant recolzament en vots a Sant 
Celoni. 

El 9N ens empeny a continuar treballant per 
eixamplar cada cop més aquesta majoria 
social favorable a fer de Catalunya un nou 
estat independent d’Europa. Estem més 
convençuts que mai que tenim al davant 
l’oportunitat de construir un país nou i millor 
per a tothom; que som davant d’un projecte 
que val la pena i que és bo per tots, vinguem 
d’on vinguem i pensem com pensem. 

Ara és l’hora. Junts ho farem possible!

Òmnium Cultural, secció del Baix Montseny 
Assemblea Territorial de Sant Celoni (ANC)

Dissabte, 
13 de desembre
Torneig de futbol 7
- De les 9 a les 15 h
- Al Camp Municipal d’Esports
Organitza: Club Esportiu Sant Celoni

Esmorzar de botifarra i  
pa amb tomàquet i glop de vi
- De 10 a 11.30 h
- Al pàrquing del Pavelló
- Preu: 4 €

Tirades solidàries amb arc  
i Inflable per a la mainada
- A les 10 h
- A la pista descoberta del  

Camp Municipal d’Esports
Organitza: Club Arc Sant Celoni. Inflable cedit per Jungle Park.

Quina de la Marató i berenar solidari 
Regals cedits pels comerciants de Sant Celoni, i 
berenar amb la col·laboració de les pastisseries de 
la vila
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal Ateneu, sala petita

Music performance: 
Estètica, perruqueria i estilisme
- A les 18.30 h i a les 22 h 
- Al Teatre Municipal Ateneu, sala gran
- Preu: 5 € 
Organitza: A. de Gent Gran de l’Esplai

Diumenge 
14 de desembre
Torneig de Tennis i Padel  
obert a tothom
- A les 10 h
- A les pistes del Club Tennis Montnegre.
- Preu: 5 €. Cal inscripció prèvia. 

Taller de manualitats de Nadal,  
i Inflable petit per a la mainada
- A les 10 h
- A la plaça de la Vila
Organitza: Colla dels Montnegres de Sant Celoni.  
Inflable cedit per Jungle Park

Plantada i ballada de gegants,  
i xocolatada amb melindros
- A les 10.30 h
- A la plaça de la Vila
Organitza: Colla de Geganters

Gran joc del Conill porquí,  
i pinxos de pernil
- A les 11 h
- A la plaça de la Vila
Organitza: Colla dels Montnegres

Dansa Jazz
- A les 11.30
- A la plaça de la Vila
Organitza: Escola de dansa Marga Pastells

Gran Tòmbola de La Marató, 
i brou per passar el fred
Regals cedits pels botiguers de Sant Celoni. 
Brou a càrrec de la Colla dels Montnegres
- A les 16.30 h
- A la plaça de la Vila

Batucada
- A les 19 h
- A la plaça de la Vila
Organitza: Timbalers dels Diables de Sant Celoni

Tot seguit
Pesada dels Galls de La Marató  
i sorteig del llit “Biturbo 2”

Tot seguit  
Cloenda de festes amb  
la Ballada del Drac de Vilardell
Organitza: Diables de Sant Celoni

9N a Sant Celoni:  
milers de gràcies!

Cap infant fora de joc és el lema de 
campanya de la recollida de joguines 
que com cada any organitza la Creu 
Roja de Sant Celoni i Baix Montseny. 

Lloc de recollida: local de Creu Roja 
(carretera Vella, 86) 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h 
i de dilluns a dijous de 16 a 18 h
* Es prega que porteu joguines noves.

Activitats per la Marató de TV3
a Sant Celoni

Campanya 
de recollida 
de joguines  
de Creu Roja
De l’1 al 30 de desembre
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La CUP treballa 
perquè Sant 
Celoni i la 
Batllòria tingui 

un govern d’esquerres el 2015
Després de la 14a Assemblea d’Unitat Popular que 
vam celebrar el 25 d’octubre passat, des de la CUP 
estem treballant amb l’objectiu de constituir, de cara a 
la pròxima legislatura, una plataforma d’esquerres 
que pugui governar a Sant Celoni i la Batllòria. 

Dos frens condicionen i limiten, però, la política mu-
nicipal: d’una banda, una legislació que restringeix 
la capacitat de fer coses i, de l’altra, uns recursos 
pressupostaris molt limitats. Des de la CUP pensem 
que per encarar amb garanties aquests dos reptes 

és imprescindible entrar a l’Ajuntament amb la mà-
xima representació possible. Perquè només un go-
vern fort, cohesionat i valent serà capaç de dur a 
terme els canvis que requereix i exigeix el municipi.    

I tenint en compte  el context de crisi social que vi-
vim, considerem imprescindible que el pròxim go-
vern que es constitueixi a Sant Celoni sigui un go-
vern d’esquerres que hi pugui fer front dissenyant 
mesures socials d’emergència aplicables i efec-
tives, i també d’altres a llarg termini per consolidar 
el dret a l’habitatge i garantir l’accés estable a 
serveis bàsics. I és que en un context de regressió 
democràtica i atac frontal als drets dels treballadors, 
entenem les eleccions municipals del 2015 com una 
oportunitat per construir una organització que forci 
un canvi radical en la situació política i econò-

mica de Sant Celoni, i aquesta pot començar amb 
les forces d’esquerres fent un pas endavant. A més, 
el context polític i social convuls que viu el país pot 
fer que les eleccions municipals (si no s’avancen les 
catalanes) esdevinguin clau en el camí per assolir la 
llibertat política.

La CUP considera que per fer realitat aquesta pro-
posta, i donar-li solidesa, cal fer una trobada amb 
totes les parts. Només amb el debat col·lectiu és 
possible gestionar la pluralitat d’un projecte tan am-
biciós com aquest.

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

Grups municipals

A LA C-35 PROU 
ACCIDENTS
ICV-EUiA de Sant Celoni - La 
Batllòria  celebrava la notícia  so-
bre la construcció de la rotonda 
de Llevant a la C-35 pel seu pas 
a Sant Celoni.

Em  portat a terme un gran treball constant perquè es 
fes realitat la reivindicació de tot el municipi de Sant Ce-
loni i Riells i Viabrea. Durant aquests últims anys hem 
realitzat la campanya “No més accidents a la C-35” que 
ha constat d’un treball en comú de l’agrupació local 
d’ICV i del grup parlamentari d’ICV-EUiA. Aquest últim 
ha presentat quatre propostes de resolució al Parla-
ment de Catalunya amb diferents demandes per acon-
seguir reduir la sinistralitat de la carretera. A més l’agru-
pació d’ICV de Sant Celoni ha recollit 2.400 signatures 
que es van presentar el 7 de juliol d’enguany demanat 
varies actuacions de millora a la C-35 per seu pas entre 
Sant Celoni – La Batllòria i Riells i Viabrea, així com 
també van organitzar la manifestació amb el tall de la 

carretera que es va produir el 25 d’octubre d’enguany.

Les millores que reclamen els ecosocialistes són: 

1. La construcció de la rotonda de Llevant d’entrada al 
nucli urbà i els polígons industrials.

2. La rotonda del Migdia que faciliti l’entrada a la part 
central del nucli urbà

3. La millora del pas soterrani entre La Batllòria i Riells 
i Viabrea, ja que aquest pas no s’ajusta a cap nor-
mativa.

4. L’obertura del tram que uniria la sortida de l’AP7 a la 
rotonda de Ponent de Sant Celoni.

ICV celebra que el conseller de Territori i Sostenibilitat 
hagi anunciat la construcció de la rotonda de Llevant. 
Però no volem anuncis, volem accions i per això des de 
aquí demanen que aquesta construcció sigui immedia-
ta, aquest és un problema que pateix els habitants de 
Sant Celoni i volem la solució ja.

Volem agrair a tots el ciutadans i ciudatanes que han 
col·laborat en totes les accions que s’han portat a terme 
des de ICV , als que han signat el manifest per aques-
tes millores i els van vindre el passat 25.10.14 a tallar 
la C-35 per evidenciar la situació de aquesta carretera.

Però també diem que la rotonda és una millora, però el 
govern de Mas no pot deixar de banda totes les nostres 
propostes que li hem reclamat una i una altre vegada, 
volem la millora completa d’aquesta carretera. Els ve-
ïns i veïnes de Sant Celoni i La Batllòria, així com els 
usuaris de la C-35 no es conformen amb un pedaç, 
exigim que s’executin totes les nostres demandes per 
deixar enrere la lacra dels accidents per culpa d’una 
infraestructura deficient i en mal estat”.

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

Què coi s’hi 
fa als Plens 
municipals?
El Ple és el màxim òrgan decisori 
d’un ajuntament. Per respondre 
la pregunta del títol que ens 
fan de tant en tant, posarem 

d’exemple el d’aquest mes de novembre. Es comença 
aprovant l’acta del Ple anterior i donant compte de tots els 
informes econòmics que l’Estat exigeix als municipis d’uns 
anys ençà, en la seva voluntat controladora i restringent 
de les entitats locals, malgrat que són les úniques 
administracions que pràcticament no generen deute públic 
(poc més d’un 3%, enfront del gairebé 80% que genera 
l’Estat i el 20% de les comunitats autònomes).

Seguim per avançar en dos fronts importants gràcies 
als acords amb la Generalitat: un per ampliar els cicles 
formatius i la construcció d’una escola, i l’altre per la 
construcció d’una rotonda a la C-35. Grans notícies, sens 
dubte fruit de la feina de moltes persones i col·lectius des de 

fa pràcticament una dècada. També un punt exclusiu sobre 
la Batllòria: l’esperada connexió de les aigües residuals 
amb la depuradora de Riells. Enhorabona Batllòria!

A continuació, 3 punts sobre finances municipals que 
evidencien una deixadesa perillosa: pel que fa a les 
ordenances fiscals, donat que durant aquesta legislatura 
es va augmentar l’IBI un 16% i que l’Estat ha augmentat 
enguany el valor cadastral, per tal que la pressió fiscal en 
els ciutadans sigui la mateixa (i, per tant, la recaptació de 
l’ajuntament també), la proposta ha de ser forçosament 
rebaixar l’IBI; pel que fa a la modificació de crèdit, aquesta 
serà la cinquena! No cal que presentin pressupostos 
si ens enganyen modificant-los 5 o 6 vegades durant 
l’any; i, pel que fa al pressupost 2015, destacar que s’hi 
incorporen algunes inversions, per fer en campanya 
electoral tot el que no han fet fins ara i, en canvi, proposen 
un ridícul 0,7% per a Promoció econòmica, en uns 
moments en que l’atur és un dels principals problemes de 
les persones.

Arribant al final, tres mocions presentades per CiU: 
una per felicitar Sant Celoni i la Batllòria per la jornada 
participativa sobre el futur polític de Catalunya del 9N i 

d’autoinculpació dels regidors i regidores per les mesures 
judicials que ha emprès l’Estat espanyol; una altra per 
rebutjar que el govern espanyol no permeti al català prendre 
mesures per pal·liar la pobresa energètica; i una última 
per rebutjar que el govern espanyol hagi pagat 1.350 euros 
(que repercutiran als rebuts del gas durant els propers 30 
anys) a l’empresa del projecte Castor (magatzem de gas 
submarí autoritzat pel PSOE que ha provocat més de mig 
miler de sismes i que gràcies a la mobilització d’institucions, 
especialistes i col·lectius diversos s’ha paralitzat).

Acabem el Ple amb la desintegració que vivim del PSC 
de l’era Castaño: es dóna compte que els regidors Manel 
Bueno i Magalí Miracle abandonen el grup, com també va 
fer Jordi Arenas al seu dia. Durant aquests 6 mesos de 
legislatura que queden, la gent de CiU seguirem defensant 
els interessos dels celonins i les celonines, en actitud 
constructiva alhora que exigent, però amb el desig que a 
partir del maig de 2015 l’ajuntament del nostre poble 
torni a estar a l’alçada de la seva gent.

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

Convergència i Unió 
torna a bloquejar les 
millores a la C-35

La seguretat i la mobilitat han es-
tat una prioritat constant de l’actual 
equip de govern, com ho ha estat 

en anteriors mandats progressistes que han liderat el canvi 
de Sant Celoni en dècades anteriors. Aquesta preocupació 
ens va portar a dissenyar un nou escenari d’entrades a 
Sant Celoni, donada la perillositat que suposava l’accés a 
l’autopista, l’entrada a la població per un sol túnel de baixa 
alçada lateral al carrer Doctor Trueta i un accés deficitari a 
l’altura dels Bombers, on actualment s’hi sumen dues grans 
superfícies alimentàries (Lidl i Caprabo). 

Amb aquest escenari, s’han planejat i executat la rotonda 
d’accés a l’autopista AP7, una rotonda davant del centre 
comercial Altrium, un nou túnel d’entrada al carrer Doctor 
Trueta i un túnel per sota de la via del tren al carrer Roger 
de Flor, que havia de connectar amb la carretera comarcal 
amb una tercera rotonda elevada. 

Amb l’arribada de CiU al govern municipal, no per haver 
guanyat les eleccions sinó per un pacte postelectoral, 
va continuar la construcció túnel del Doctor Trueta, 
afortunadament ja licitat en el mandat anterior, però es va 
abandonar la resta de projectes, relegats a un futur sense 
data de construcció per no ser prioritaris.

En aquests tres anys hem tornat a situar la seguretat a la 
C-35 a primera línia de les prioritats municipals i, gràcies 
a l’acció de la resta de partits polítics, sindicats, empreses, 
polígons industrials, etc., hem tingut la força suficient per 
aconseguir que la Generalitat canviï de posició i accepti 
dues millores cabdals: una rotonda a nivell a la zona dels 
Bombers, i un carril d’accés –eixamplant-ne la calçada- a 
l’altura del carrer València. 

Siguem francs: no és la millor solució. Si s’haguessin 
portat a terme les obres en el moment en què es van planejar, 
Sant Celoni comptaria amb dos accessos nous amb rotonda 
elevada que hagués suposat una millora cabdal en la 
seguretat i la connexió de barris, i de la vila amb el polígon 
industrial. Tot i així, després de tants anys d’espera, ens hem 
de felicitar que la Generalitat hagi recapacitat i porti a terme 
una millores que, tot i ser molt inferiors a les inicialment 

previstes, segueixen sent necessàries i urgents. 

Ara bé, en aquest moment, no podem sinó lamentar la 
posició immobilista del grup municipal de Convergència 
i Unió que, en el darrer ple de 27/11/2014, va tornar 
a anteposar els interessos partidistes de bloqueig 
institucionals davant de l’interès general de la vila. Si 
en teniu oportunitat, podeu tornar a sentir el Ple a www.
santceloni.cat/radio i veureu els arguments mal treballats 
que justifiquen una posició d’obstaculització permanent. És 
així com va votar en contra fins i tot d’una millora que 
l’Ajuntament tenia prevista de fer al a la C-35 en matèria 
de seguretat que, a més, responia amb les demandes del 
teixit empresarial del Polígon Industrial. Els seus vots en 
contra d’aquesta mesura, com ho han estat també contra 
el planejament per impulsar la promoció econòmica en 
un polígon industrial limítrof amb Riells i Viabrea, ens 
mostren el pitjor costat d’un partit que ha començat a fer 
campanya electoral a més de sis mesos de les eleccions 
locals de maig de 2015. 

Grup Municipal del PSC 
gmpsc@santceloni.cat



Exposicions

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h

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

desembre Taxi  
guàrdia 

Taxi 
retén 

1 - 7 L1 L6

8 - 14 L2 L7

15 - 21 L3 L1

22 - 28 L4 L2

29 - 31 L5 L3

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

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

RECTORIA VELLA 
8 novembre - 18 gener

Blues 
Pintures de Núria Rossell

Horari: 

Dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre

Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2  
del migdia i de 5 a 8 del vespre

Nadal i Cap d’Any, tancat

CAN RAMIS 

29 novembre - 14 desembre

Amelia Filizzola 
Olis

Horari: 

De dilluns a dissabte, de 6 a 8 del vespre

Diumenges i festius, de 12 a 2/4 de 2 del migdia i 
de 6 a 8 del vespre

20 desembre - 11 gener

José Jáñez 
Pintura

Horari: 

De dilluns a dissabte de 5 a 8 del vespre.

Diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 del migdia i 
de 5 a 8 del vespre.

Dies de Nadal, Cap d’Any i vigília de Reis, tancat.

DESEMBRE

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

Mas 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6
Chanut 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
Draper 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
Casas 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
Sancho 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
Vigas‐Cardona 31

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

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

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

30

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

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

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 1

Maig Juny Juliol Agost

Setembre Octubre Novembre Desembre

Farmàcies de guàrdia 2014

Gener Febrer Març Abril

Dimecres 
10 de desembre
Hora del Conte en anglès. 
Story time: Happy 
Christmas, Spot! amb 
Cambridge School
- A les 18 h
- A la Biblioteca 
l’Escorxador 
- Cal inscripció prèvia

Dijous  
11 de desembre
Una judía americana 
perdida en Israel, còmic 
de Sarah Glidden
Club de lectura Carretera 
i Manta
- A les 19.30 h  
- A la Biblioteca 
l’Escorxador

Divendres 
12 de desembre
Contes per a menuts. 
Petits contes de Nadal 
amb Assumpta Mercader
- A les 17.30 i a les 18.15 h
- A la Biblioteca 
l’Escorxador 
- Cal inscripció prèvia

Dissabte 
13 de desembre
Actes per  
La Marató de TV3
Vegeu pàg. 18

Presentació del llibre 
La Unió Europea en perill 
d’Aleix Serri
- A les 12.30 h
- A l’Hotel Suis
Organitza: CDC i llibreria 
Alguer 7

Festa Nadal solidari
- A les 16 h
- Al local social de Can Coll
Organitza: AV Can Coll

Diumenge 
14 de desembre
Actes per 
La Marató de TV3
Vegeu pàg. 18

Mercat del Trasto
- De les 9 h a les 14 h
- A la plaça Merce 
Rodoreda i  
plaça de la Creu

Ball de l’Esplai  
a l’Ateneu amb Perfils
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal 

Ateneu, sala gran
- Preu: 4 € socis,  

5 € no socis
Organitza:  
L’Esplai de la Gent Gran

Visita comentada a 
l’exposició Blues, 
pintures de Núria Rossell
- A les 19 h
- A la Rectoria Vella

Dimarts  
16 de desembre
Contes en anglès a 
la Batllòria. Happy 
Christmas, Spot! amb 
Cambridge School
- A les 18 h
- A l’escola Montnegre  

(la Batllòria)

Dimecres 
17 de desembre
Presentació del conte En 
Bernat i el pirata Barba-
rossa, de X. Castanyer i 
Pol Cunyat
Tast de llibres infantil
- A les 18 h
- A la Biblioteca 

l’Escorxador

Dijous 
18 de desembre
Festa Major  
d’hivern de la Batllòria
Vegeu pàg. 8

Petits contes de Nadal, 
amb Assumpta Mercader
Contes per a menuts a la 
Batllòria
- A les 17 h
- A l’escola Montnegre 

15è aniversari de la 
Biblioteca l’Escorxador
Activitats infantils, literàries 
i musicals
- A partir de les 17.45 h
- A la Biblioteca 

l’Escorxador
Vegeu pàg.  7

Divendres 
19 de desembre
Festa Major  
d’hivern de la Batllòria
Vegeu pàg. 8

Hora del conte a la 
Batllòria. La maleta de 
Nadal amb Gisela Llimona
- A les 17.30 h
- A l’escola Montnegre

Cantada de Nadales
Alumnes de les escoles La 
Salle, Cor de Maria i Escola 
Municipal de Música
- A les 17.30 h
- A la plaça de l’Església

Hora del conte. La 
barraqueta de Nadal,  
amb Elena Codó
- A les 18 h
- A la Biblioteca 
l’Escorxador

Dissabte 
20 de desembre
Festa Major d’hivern  
de la Batllòria
Vegeu pàg. 8

Sorteig de Nadal al 
Mercat Municipal 
Sorteig de 10 paneres 
personalitzades 
- A les 13 h 
- Al Mercat Municipal

Cercavila de Gegants i 
cantada de nadales 
Colla de Geganters i 
CantAires 
- A les 17.30 h 
- A la plaça de la Vila

Pessebre vivent
Alumnes del col·legi  
Cor de Maria
- De les 17.30 a les 18.30 h
- Al col·legi Cor de Maria

Poema de Nadal, de 
Josep Ma. de Sagarra
Activitats de l’Esplai de la 
Gent Gran
- A les 20.45 h
- A l’Església parroquial 

Sant Martí
Organitza: L’Esplai de la 
Gent Gran

Diumenge 
21 de desembre
Festa Major d’hivern  
de la Batllòria
Vegeu pàg. 8

Mercat del Trasto
- De les 9 a les 14 h
- A la plaça Mercè 
Rodoreda

Organitza: Tots a la  
Pista TALP

Pessebre vivent
Alumnes del col·legi  
Cor de Maria
-D e les 17.30 a les 18.30 h
Al col·legi Cor de Maria

Ball de l’Esplai a l’Ateneu 
amb Pere Vila
- A les 18 h
- Al ’Ateneu, sala gran
- 4 € socis, 5 € no socis
Organitza: L’Esplai  
de la Gent Gran

Cinema a l’Ateneu: 
La mejor oferta de  
G. Tornatore
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal 

Ateneu, Sala Petita

Dimarts 
23 de desembre
Fira familiar i taller  
de muntar tions
Zona lúdica de quatre jocs 
de precisió simultanis
- A partir de les 17.30 h
- A la plaça de la Vila
Organitza: A. esportiva i 
cultural de l’Institut Baix 
Montseny

Cagada del tió  
al Mercat Municipal
- A les 18 h
- Al Mercat Municipal  

de Sant Martí

Audició de Nadal
Alumnes de les escoles 
municipals de Música i  
de Teatre 
- A les 20 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran

Dimecres 
24 de desembre
La història del Tió: 
cercavila i cagada del Tió
- A les 17.30 h
- De la plaça de la Vila al 

carrer Major de Dalt
Organitza: Bocs i Cabres

Missa del Gall
- A les 24 h
- A l’Església Parroquial  

de Sant Martí

Dijous 
25 de desembre
Representació del 
Naixement del Nen Jesús
A càrrec dels nens i nenes 
de la Catequesi de primera 
Comunió
- A les 11.30 h
- A l’Església Parroquial  

de Sant Martí

seguidament Santa Missa

Divendres 
26 de desembre
Cantada de Sant Esteve
Concert Coral de nadales a 
càrrec dels cors de l’Escola 
Municipal de Música
- A les 12 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran

Ball a l’Esplai  
amb Moncayo
- A les 17.30 h
- Al Casal d’avis L’Esplai
- Preu: 4 € socis,  
5 € no socis

Organitza: L’Esplai  
de la Gent Gran

Dissabte 
27 de desembre
Nadal al Mercat municipal
Inflables per a la canalla
- De les 10.30 h a les 13 h
- Davant del Mercat 

Municipal

Taller de Circ a càrrec de 
Viu i Riu
- A les 17.30 h
- A la plaça de la Vila

Un Nadal amb enCant, 
concert-espectacle a 
càrrec d’El Grup Vocal 
Quatracords, format per 4 
cantants i un pianista
- A les 19 h 
- Al teatre Municipal Ateneu, 
Sala Petita

- Entrada gratuïta

Concert Coral de Nadal 
2014 amb la Coral 
Briançó de Sant Celoni i 
la Coral Cardedeuenca de 
Cardedeu
- A les 20.45 h
- A l’Església Parroquial  

de Sant Martí  

Diumenge 
28 de desembre
Ball a l’Esplai amb Paco
- A les 17.30 h
- Al Casal d’avis L’Esplai
- Preu: 4 € socis,  

5 € no socis
Organitza:L’Esplai de la 
Gent Gran

Cinema infantil
Selecció de curts del 
XVI Festival Int. de 
Curtmetratges i Animació 
de Barcelona
- A les 18 h
- Al teatre Municipal Ateneu, 

Sala Petita
- Entrada gratuïta

Dilluns 
29 de desembre
Jocs gegants de tota la 
vida per a tota la família
- A les 17.30 h
- A la plaça de la Vila

Dimarts 
30 de desembre
Les dotze van tocant a 
càrrec de Diverta.
El Cap d’Any infantil més 
original i divertit!
- A les 17.30 h
- A la plaça de la Vila

Dimecres 
31 de desembre
L’Home dels Nassos
Diuen que és un home que 
té tants nassos com dies té 
l’any. A veure si el trobeu!
- Durant tot el dia
- Pels carrers del poble

Ball de l’Esplai a l’Ateneu 
i festa de Cap d’any amb 
Què Tal?
- A les 21 h
- Al Teatre Municipal 

Ateneu, sala gran
- Preu: Ball, 15€; Sopar + 

ball, 45 €
Organitza: L’Esplai de la 
Gent Gran

Gran Festa de Cap d’Any
Amb els DJ’s Ramon i 
Marvin
- Nit de Cap d’Any,  
a les 00.30 h
- A la plaça de la Vila

Divendres 
2 de gener
Arribada dels  
Carters Reials
La Martina i l’Ermenter, 
amb els Timbalers dels 
Diables de Sant Celoni
- A les 17.30 h
- Des de la pl. Comte del 

Montseny, pel c. Major 
fins la Torre de la Força

Organitza: Agrupament 
Escolta i Guia Erol
Col·labora: Carai com 
peta entre el Montseny i el 
Montnegre

Lliurament de cartes als 
Carters Reials
- De les 18 a les 19.30 h
- A la Torre de la Força
Organitza: Agrupament 
Escolta i Guia Erol

Dissabte 
3 de gener
Animació infantil
A càrrec de Rah-mon Roma
- A les 17.30 h
- A la plaça de la Vila

Lliurament de cartes  
als Carters Reials
- De les 17.30 a les 19.30 h
- A la Torre de la Força
Organitza: Agrupament 
Escolta i Guia Erol

Diumenge 
4 de gener
Inflable i circuit de karts
Karts de competició a 
pedals per a tota la família
- De les 11 a les 13 h
- A la plaça de la Vila

Visita del Patge Reial 
a la Batllòria
- A les 17 h
- Al pati de Can Bruguera

Lliurament de cartes  
als Carters Reials
- De les 17.30 a les 19.30 h
- A la Torre de la Força
Organitza: Agrupament 
Escolta i Guia Erol

Concert de Cap d’Any
Festival de valsos i danses, 
amb l’Orquestra Simfònica 
del Vallès
- A les 19 h
- Al Teatre Municipal 

Ateneu, sala gran
- Preu: Platea, llotges i 1r 

pis, 15 €; 2n pis, 10 €; 
Socis, 5 €

Organitza: Societat Ateneu

Dilluns
5 de gener
Cavalcada de Reis 
a Sant Celoni
Sortida a les 18 h des de la 
plaça Comte del Montseny 
fins la plaça de la Vila on 
rebran els infants de les 19 
a les 20.30 h 
Col·labora: Agrupament 
Erol, Ass.Dansa Espiritual 
del Ventre, Club Patinatge 
Artístic, Colla de Diables i 
Colla de Geganters

Cavalcada de Reis  
a la Batllòria
Sortida a les 18.30 h des 
del pont de la Tordera fins 
la plaça de l’Església on 
rebran els infants a partir 
de les 19.30 h
Organitza: AMPA de 
l’Escola Montnegre, 
La Batcolla, Penya 
Barcelonista “La Batllòria 
Culé”, Consell del Poble de 
la Batllòria i Ajuntament de 
Sant Celoni

Diumenge 
11 de gener
Sortida al teatre amb 
autocar: Fang i Setge.  
El musical de 1714
al Teatre La Passió d’Olesa 
Inscripcions al Centre 
Municipal d’Expressió

Dijous 
15 de gener
Xerrada informativa: 
Vols ser donant de llet 
materna?
- A les 17 h
- A l’escola bressol Pascual
Organitza: Escola bressol 
Pascual

Dissabte 
17 de gener
Teatre: La increïble 
història de Peter Pan amb 
Rebrot Teatre
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran

- Preu: 10 €

Diumenge 
18 de gener
Teatre: La increïble 
història de Peter Pan  
amb Rebrot Teatre
- A les 12 h i a les 18 h
- A l’Ateneu, Sala Gran
- Preu: 10 €


