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També us podeu descarregar l’Informatiu a

Joan Castaño

Alcalde

En els darrers quatre anys hem impulsat tota una sèrie d’accions que hem pensat a llarg termini, fent petites inversions
que al llarg del temps donessin com a resultat una vila més
endreçada, més neta i més segura.
És així com el 2012 vam iniciar una campanya d’actualització
i millora dels parcs infantils de la nostra vila per endreçar
aquests espais. Tres anys més tard, comptem amb més de 15
àrees infantils renovades, anem substituint la sorra per paviment de cautxú i n’hem millorar la seguretat i la salubritat.

www.santceloni.cat de forma fàcil i ràpida.
Al web municipal també hi trobareu
tots el butlletins editats.

De la mateixa manera hem apostat per la promoció econòmica des d’una vessant molt àmplia. I ha estat així com, amb la
implicació i treball dels bars i restaurants de la vila, us podem
presentar en aquest número de l’Informatiu la 2a edició de la
campanya “Sabors Literaris” en què, des del dia de Sant Jordi i
fins al 31 de maig, trobareu menús basats en plats que apareixen en novel·les d’avui i de sempre

www.facebook.com/ajsantceloni

Us animo a participar-hi activament, tot desitjant-vos sort,
perquè aquest sortegem un sopar per a dues persones a un
dels restaurants participants entre totes les persones que treguin en préstec qualsevol llibre de cuina de la Biblioteca.

@ajsantceloni

Que vagi de gust!

Telèfons d’interès

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

Atenció a la Ciutadania

Residus

Esports

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

Deixalleria Comarcal
de Sant Celoni
93 744 00 85

Camp Municipal d’Esports
93 867 05 67

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

Àrea de Territori
93 864 12 16

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

Educació i cultura

Formació permanent

Transport

Oficina Municipal d’Escolarització
93 864 12 13

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

Bus urbà
902 130 014

Reclamacions,
suggeriments
i incidències
93 864 12 19
Arxiu Municipal
la Tèrmica
93 867 11 25

Rectoria Vella
93 864 12 13

Benestar Social

Emergències

Serveis Socials
93 864 12 12

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

Servei a la dona
93 867 51 94
Atenció violència
masclista
900 900 120
Biblioteques
Biblioteca l’Escorxador
93 867 33 13
Biblioteca la Batllòria
93 847 21 19
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Escola bressol municipal
93 867 38 87

Mossos d’Esquadra
93 867 45 85
112

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

Emergències sanitàries
112

Ràdio Municipal
93 864 12 21

Creu Roja emergències
93 867 21 29

Salut

Creu Roja Assamblea Local
93 867 26 04

Atenció al consum

Bombers urgències
112

OMIC
93 864 12 12

Avaries aigua (SOREA)
900 30 40 70

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

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

Portada
Les àrees de jocs infantils
s’actualitzen
Les àrees de jocs infantils són un dels espais públics més utilitzats i que requereixen
un manteniment constant. Per això, l’Ajuntament va endegar el 2012 una campanya
intensiva d’actualització i millora de les condicions de seguretat i del compliment de la
normativa d’alguns jocs infantils amb la renovació integral o parcial de més de 15 àrees.
En algunes d’elles s’ha canviat l’actual paviment de sorra per un paviment de cautxú,
que ofereix una millor seguretat i permet garantir un nivell més alt de salubritat. En
d’altres també s’han actualitzat els jocs per adaptar-los a la normativa vigent.

1 Plaça Colònia Pla de Palau
Substitució d’elements i
peces de jocs
2 Plaça Mn Jacint Verdaguer
Remodelació de tota l’àrea
3 Plaça Baix Montseny
Paviment de cautxú
4 Plaça Mercè Rodoreda
Paviment de cautxú
5 Plaça Comte del Montseny
Paviment de cautxú.
Substitució d’elements i
peces de jocs
6 Pavelló Municipal d’Esports
Substitució d’elements i
peces de jocs
7 Parc de la Rectoria Vella
Substitució d’elements i
peces de jocs
8 Passeig del Pertegàs Ramon de Penyafort
Substitució d’elements de joc
9 Escola Josep Pallerola
Instal·lació d’un nou
joc infantil
10 Plaça Rafael Ferrer
Paviment de cautxú.
Substitució d’elements de joc
11 Plaça Illes Belles
Adequació àrea i inclusió dels
jocs que estaven fora
12 Porta de Llevant
Substitució d’elements de joc
13 Plaça Alfons Montcanut
Paviment de cautxú.
Instal·lació d’una tanca perimetral. Substitució d’elements i
peces de jocs
14 Joan Maragall - Bisbe Irurita
Substitució d’elements de joc
15 C. Tordera de la Batllòria
Instal·lació paviment de cautxú i
actualització dels jocs. Actuació
programada pel mes d’abril

Plaça Mercè Rodoreda

Plaça Mossèn Jacint Verdaguer

16 Escola Montnegre
Instal·lació de nou joc infantil.
Actuació programa pel mes
d’abril
Font de Santa Laura
Substitució d’elements de joc
Local social de Royal Park
Substitució d’elements de joc
Escola Institut La Tordera
Substitució de joc infantil.
Actuació programada pel mes
d’abril.

Plaça Rafael Ferrer

Plaça Illes Belles
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Turisme
La Fira de Nadal genera un impacte
econòmic de prop d’un milió d’euros
al municipi i al Baix Montseny
La Fira de Nadal de Sant Celoni, que enguany
celebrava la cinquena edició, és un esdeveniment amb una forta capacitat d’atracció de
visitants. Així ho conclou un estudi realitzat
per The Watsons, empresa especialitzada
de reconegut prestigi en el sector, en base a
més de 300 enquestes als visitants de la fira
i a un comptatge manual d’assistents durant
els dos dies de durada.
La despesa mitjana dels assistents a la fira
és de gairebé 35 euros, però aquesta xifra
augmenta fins els més de 55 euros en el cas
dels visitants provinents de fora del Baix
Montseny. Aquesta despesa es fa un 29%
en les parades de la pròpia fira, un 46% en
restaurants i bars, un 19% en comerços locals i un 6% en allotjament. L’impacte econòmic global que la Fira de Nadal deixa a
Sant Celoni i rodalies és de prop d’un milió
d’euros, amb un retorn de més de 8 euros
per cada euro invertit i la generació de 12
llocs de treball.
Gairebé un de cada tres visitants de la fira provenen de fóra del Baix
Montseny, destacant sobretot aquells que venen de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. També un terç dels assistents visitaven per primera
vegada la Fira i, d’aquests, prop de la meitat no havien estat mai a
Sant Celoni.
Aquesta fira, que atreu majoritàriament un públic familiar, rep una nota
global de 8,11 i com a aspectes a millorar destaquen l’ambientació nadalenca, l’aparcament i la senyalització. En l’edició d’enguany, es van
superar els 25.000 visitants en el conjunt dels dos dies i el 98% dels
assistents declaren la seva intenció de tornar-hi l’any vinent.

Sant Celoni s’incorpora a l’app
Natura Local! Descarrega-te-la!
Sant Celoni ja disposa de 4 rutes a la plataforma Natura Local, una
aplicació de promoció de la natura per a mòbils i tauletes que ja es pot
descarregar gratuïtament a l’App Store o al Play Store.
L’app recull itineraris de natura del municipi –també d’altres municipis
de Catalunya- i permet fer els recorreguts de forma auto-guiada. Cada
ruta disposa d’informació bàsica per conèixer la dificultat, la durada
i la distància que es recorrerà i, d’informació detallada sobre cada
punt d’interès al llarg del recorregut, acompanyada de fotografies. De
Sant Celoni s’ofereixen les rutes de la
Vall d’Olzinelles, el
Montnegre-Carener, el
camí a les Llobateres
des de la Batllòria i
l’Itinerari Urbà- amb
una passejada per
Maribaus-. Conté també informació d’hotels,
restaurants i d’altres
llocs d’interès per visitar. Al Baix Montseny,
els municipis de Santa
Maria de Palautordera,
Vallgorguina i Gualba,
també s’han incorporat
a la iniciativa.
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Renovació i millora de la
senyalització informativa viària
L’Ajuntament ha iniciat el procediment de contractació per a la renovació
de la totalitat de la senyalització informativa viària del municipi. La nova
senyalització, que es preveu que estigui instal·lada a finals de maig,
resoldrà les principals deficiències que presentava la situació actual: excés de senyals indicadores de direcció en determinats punts, que
provoquen confusió als conductors, i millora de la senyalització d’equipaments estratègics com l’Hospital, l’Oficina de Turisme o les instal·
lacions esportives. Amb una clara vocació turística, també s’instal·laran
tòtems identificatius dels principals atractius del patrimoni local, com
la Rectoria Vella, l’Església o la Força. Aquests monòlits contindran la
informació bàsica de cada punt en diferents idiomes i braille, i a través
d’un codi QR remetran a arxius d’àudio o text on es podrà obtenir molta
més informació. Conjuntament, amb la senyalització per a vianants que
s’ubicarà en diferents punts del centre de la vila, permetrà als visitants
realitzar de manera autònoma un itinerari audioguiat pel nucli.

Renovació del distintiu de qualitat
SICTED de l’Oficina de Turisme
L’Oficina de Turisme de Sant
Celoni ha renovat el distintiu de
qualitat del Sistema Integral de
Qualitat Turística en Destinacions
(SICTED). L’alcalde Joan Castaño
va recollir la renovació en un acte
celebrat a mitjans de febrer a la
Casa Llotja de Mar de Barcelona.
L’acte, organitzat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de
Comerç de Barcelona, commemorava el 10è aniversari de la
implantació d’aquest distintiu de
qualitat turística a les comarques
barcelonines.
Actualment, a Catalunya, 514 establiments turístics públics i privats
estan reconeguts pel SICTED. A Sant Celoni, l’empresa Daema
Aventura, el restaurant El Cruce i l’Oficina de Turisme estan distingits amb aquest certificat que acredita que les destinacions i/o
empreses que en disposen ofereixen un nivell de qualitat i millora
continuada equiparable; treballen per incrementar constantment
l’índex de satisfacció i de fidelitat de qui fa turisme i s’impliquen amb
compromís ferm, en el desenvolupament turístic.

Tramitació de
carnets turístics
L’Oficina de Turisme tramita diferents carnets turístics:
- Carnet d’alberguista per a joves,adults, grups i famílies, que ofereix
descomptes en els més de 4.000 establiments adherits a la International Youth Hostel Federation (IYHF) situats als principals indrets
turístics del món.
- Carnet d’Estudiant Internacional (ISIC), de Professor Internacional
(ITIC) o de Jove Internacional (IYTC), reconeguts per la Unesco i la
Unió Europea i que permeten gaudir d’avantatges i descomptes en
els àmbits del turisme, l’oci i la cultura.
Més informació: www.santceloni.cat/turisme
Oficina de Turisme de Sant Celoni
C. Major, 53 – Tel. 93 867 01 71
Dimecres, dijous, dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h
Divendres i dissabtes de 16 a 20 h

Promoció econòmica
Els cursos de formació
ocupacional aconsegueixen la inserció
laboral d’un 30% de
l’alumnat
El Centre de Formació i Ocupació Sax Sala
està homologat des de 2012 per poder fer
cursos de Formació ocupacional d’alta capacitació i acreditació a nivell de certificat
de professionalitat amb el suport del Servei
d’Ocupació de Catalunya. Des d’aleshores,
s’han dut a terme fins a 14 cursos de modalitats i durades diverses que han estat
seguits per 233 persones en situació d’atur
i que han permès la inserció laboral directa d’un 33%.
En aquests moments s’estan duent a terme 3
cursos: d’Activitats auxiliars d’aprofitaments
forestals, d’Atenció sociosanitària de persones dependents en institucions socials i de
Socorrisme en instal·lacions aquàtiques.
14 cursos des del 2012: Informàtica de l’usuàri/ària; treballador/a forestal (3 edicions);
Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i
locals; Instal·lació i manteniment jardins i
zones verdes; Socorrisme en instal·lacions
aquàtiques (3 edicions); Activitats auxiliars en
aprofitaments forestals (2 edicions); Atenció
sociosanitària de persones dependents en
institucions socials (3 edicions); Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web; Gestió comptable i administrativa per auditories.

Tens una idea
de negoci?
Vine i t’ajudarem!
El Servei de Creació d’Empreses ubicat a Sax Sala ofereix unes sessions
d’assessorament Aprendre a Emprendre quinzenals i gratuïtes obertes a
tots els municipis del Baix Montseny.
Vine i t’informarem de què cal tenir
en compte com formes jurídiques,
tràmits, fiscalitat, capitalització de
l’atur, tarifa plana quota d’autònoms,
finançament bancari, què és el Pla
d’Empresa, avaluarem la seva viabilitat
tècnica i t’acompanyarem en l’itinerari,
t’iniciaràs en conceptes bàsics de
gestió empresarial i des del primer
dia accediràs mitjançant un supòsit
pràctic a conèixer com has d’emplenar
l’econòmic financer.
Cal fer inscripció prèvia:
Sax Sala 93 867 41 75
creacioempreses@santceloni.cat
Documentació:
còpia DNI i Dardo en cas d’estar
en situació d’atur

El Servei municipal
d’empreses ha ajudat a
la creació de més de 80
projectes empresarials
Més de 80 empreses s’han creat al Baix Montseny amb el suport del Servei Municipal d’Empreses durant els darrers 4 anys.
El Servei Municipal de Creació d’Empresa, situat a Sax Sala, assessora, acompanya i forma
persones que vulguin emprendre un projecte
empresarial o que estiguin en procés. L’evolució de usuaris ha estat constant durant els
anys que l’atur ha estat més sever. El 2014
s’ha arribat al sostre en aquest indicador.
Pel que fa el nombre d’empreses generades,
s’experimenta una lleugera recuperació respecte el 2011, també en clar símptoma de
recuperació de l’emprenedoria:
Any

Empreses creades
amb suport municipal

2011

28

2012

16

2013

20

2014

24

El Servei també gestiona el Programa Re-empresa, que facilita el manteniment d’empreses
en bon funcionament, però que per circumstàncies diverses són en procés de tancament,
posant en contacte els propietaris amb nous
emprenedors. El 2013, primer any de funcionament, es varen atendre 7 projectes i el 2014
s’ha doblat, arribant als 14 expedients.

Es convoquen
30 llocs de treball
dins la convocatòria
de Plans d’ocupació
El suport de la Diputació de Barcelona i els recursos pressupostaris propis de l’Ajuntament
de Sant Celoni, permeten fer una convocatòria de 30 llocs de treball temporal. Es tracta
d’un ampli ventall de modalitats: jardineria,
consergeria, administració, neteja, gestió...
amb una durada contractual de 8 mesos.
Informació i presentació de sol·licituds
Del 24 de març al 10 d’abril a Sax Sala-Centre de formació i ocupació del Baix Montseny
(de 9 a 14 h i de 16 a 20 h, per Setmana
Santa només matins).
+ Informació i bases: www.santceloni.cat

El servei de Formació
Ocupacional de
Sax Sala renova la
certificació ISO 9001
El servei de Formació Ocupacional del Centre
de Formació i Ocupació, Sax Sala, ha renovat
aquest mes de febrer la certificació ISO 9001
de qualitat del servei. Detectar oportunitats
d’evolució que repercuteixin en la satisfacció
de les persones usuàries i de les que treballen
al servei és la base del sistema de qualitat ISO
9001:2008, que l’Ajuntament ha implementat
al Servei de Formació Ocupacional de Sax
Sala, en compliment, alhora, de l’exigència
del Servei d’Ocupació de Catalunya a les seves
entitats col·laboradores. La certificació, que
es va comporta un compromís del servei en
la recerca de la millora contínua. Anualment
cal superar amb èxit una auditoria que validi
el manteniment de la certificació assolida el
17 d’abril de 2014.

Cursos d’emprenedoria i empresa 2015
FORMACIONS OBERTES

DATES

Neuromàrqueting: comprem emocionalment i ho justifiquem racionalment 14 d’abril
Com dissenyar un pla de màrqueting digital a la carta

21 d’abril

Estàs pensant en obrir una botiga on line?
T’expliquem les claur per fer-ho bé

5, 7, 12 i 14
de maig

Crowdsourcing, seed capital, Business Angels...
O quin és el finançament privat més adequat al meu projecte.
Noves línies ICF 2015

26 de maig

Com crear la imatge del nostre comerç

16 i 18 de juny

Taula rodona d’emprenedors i empreses. Presentació Racó virtual

16 de juliol

Novetats de la norma de Sistemes de Qualitat ISO 9001:2015

19 de
novembre

L’ Entrenador d’habilitats

10 de
desembre

L’impuls de la Formació Professional Dual al Baix Montseny

A determinar

2a edició MÒDUL D’EMPRENEDORIA “INICIATIVA EMPRENEDORA BAIX
MONTSENY”. Dissenyar un pla de negoci, de la teoria a la pràctica.
80 hores.

DATES
d’octubre a
novembre

Més informació: Sax Sala Tel. 93 867 41 75 o bé creacioempreses@santceloni.cat
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Promoció econòmica
Torna la campanya Sabors literaris
de promoció de la cultura i
la restauració local
del 23 d’abril al 31 de maig

El col·lectiu Sant Celoni Cuina, l’Ajuntament de Sant Celoni i la Bilbioteca l’Escorxador posen en marxa per segon any consecutiu la
campanya “Sabors Literaris”. Des del dia de Sant Jordi i fins al 31 de maig, 7 restaurants del municipi oferiran menús literaris basats
en plats que apareixen en novel·les d’avui i de sempre.
Els 7 restaurants participants ofereixen menús que permetran degustar plats com l’assortiment pizzes de La màquina de triturar
niñas, de Tonino Benacquista, les mandonguilles de bacallà de Desig de foc, de Jordi Cervera, els rogers de roca farcits de La forma
de l’aigua, d’Andrea Camilleri o els plats de Pepe Carvalho de Manuel Vázquez Montalban.
Podeu consultar els menús complets, l’agenda d’actes i descarregar algunes de les receptes a www.santceloni.cat/saborsliteraris

Préstec de llibres de cuina amb premi
Durant tota la campanya totes les persones
que treguin en préstec qualsevol llibre de
cuina tindran dret a omplir una butlleta per
entrar en el sorteig d’un sopar per a dues
persones a un dels restaurants participants

Sabors literaris 2.0
Aquells que vulguin immortalitzar la seva participació
a les diverses propostes
dels Sabors Literaris, poden
etiquetar les seves fotografies
amb #SaborsLiteraris i pujar-les a la xarxa
Instagram. També poden fer piulades opinant i fent comentaris utilitzant el hashtag
#SaborsLiteraris.

Pastís de perdiu
El Rebost

Agenda d’actes
Cafè gratis amb el carnet
de la Biblioteca
Els restaurants participants obsequiaran
amb un cafè a totes les persones que
degustin algun dels menús dels Sabors
literaris i presentin el carnet de la Xarxa de
Biblioteques.

24 d’abril a les 21 h

30 d’abril a les 19 h

Sopar presentació del llibre Zancadillas
a la murga de José Bermúdez Pérez.

Presentació, a càrrec de la llibreria
Alguer 7, del llibre La cuina
dels Vallesans: receptes i productes
de la terra de Pep Salsetes

Comparteix el sopar amb l’autor i
emporta’t el llibre dedicat
Preu:
Menú dues persones més llibre:
50 € IVA inclòs
Menú una persona més llibre:
30 € IVA inclòs
Menú: 21 € IVA inclòs
Llibre: 12 € IVA inclòs
Lloc: Restaurant La Parra

Preu: gratuït
Lloc: Biblioteca l’Escorxador

14 de maig a les 19 h
Vinoteca: maridatge de poesia i
tast de vins (inscripció prèvia)
Preu: gratuït
Lloc: Biblioteca l’Escorxador

Podeu consultar els menús complets, l’agenda d’actes i algunes receptes
a www.santceloni.cat/saborsliteraris
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7 restaurants celonins et descobriran els sabors i
les aromes que amaguen grans obres literàries
Angolo

15 €

Minipizzes

18 €

Pizza de xoriço, salsitxes, pepperoni, pernil i
mozzarella > Pizza quatre formatges
(gorgonzola, parmesà, provolone i mozzarela) >
Pizza d’olives, vedella picant, tonyina, bolets,
tàperes, marisc i mozzarela > Pizza margarita
(La máquina de triturar niñas,
de Tonino Benacquista)

Primer

- Porc agredolç
(Agridulce, Timothy Mo)

- Mandonguilles de bacallà
(Desig de foc, de Jordi Cervera)
Postres

- Pastís de mel
(El senyor dels anells, J.R.R. Tolkien)
- Pa amb vi i sucre
(Desig de foc, de Jordi Cervera)
Beguda i cafè
Nits de divendres i dissabtes

29,50 €

Migdies i nits de dimecres a diumenges
Dilluns migdia

- Pastís de cireres
(Sang freda, de Truman Capote)
Beguda no inclosa al menú

De dimarts a dissabte, migdia i nits
Diumenges només migdia

24 €

La Parra

Dedicat a Pepe Carvalho
(Manel Vázquez Montalbán)
Entrants

25 €

El Rebost

- Pastís de lluç i musclos de roca
(El Balneario)

- Paté de l’àvia

- Arròs de verdures
(La rosa de Alejandría)

Còctel de benvinguda
Primers

- Amanida Caprese
(El jocs de la fam, de Suzanne Collins)
- Fideus amb salsa verda
(Vestit per morir, de Donna Leon)
Segons

- Pastís de perdiu
(Guerra i pau, de Lev N. Tolstoi)

- Llobarro amb salsa de fonoll
(Total Khéop ,de Jean-Claude Izzo)
Postres

- Pastís de maduixes
(Madame Maigret, de Georges Simenon)
Vi de la casa blanc, rosat o negre,
aigua i cafè o tallat

El Cruce

Preu: (no inclou beguda)

Postres

- Amanida Caprese
(El jocs de la fam, de Suzanne Collins)

- Arròs picant amb conill
(El balneario, Manuel Vázquez Montalbán)

- Pa de pessic d’ametlles
(Desig de foc, de Jordi Cervera)

- Cassola de faisà a les herbes
(Sherlock Holmes, d’Arthur Conan Doyle)

Primers

Segons

Postres

- Romesc de rap i gambes
(Desig de foc, de Jordi Cervera)

Aroma

- Sardines a la cassola
(Desig de foc, de Jordi Cervera)

- Cuixa de xai a l’all
(Madame Maigret, de Georges Simenon)

Segons (a escollir)

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i diumenge nit
Divendres, dissabte i diumenge migdia

Primer

Segon

- Amanida Caprese
(El jocs de la fam, de Suzanne Collins)

Refresc o copa de vi i cafè

La Llar
- Migas
(Desig de foc, de Jordi Cervera)

- Vichyssoisse
(El gran Gatsby, d’Scott Fitsgerald)

- Pastís de maduixes
(Madame Maigret, de Georges Simenon)

- Cigrons amb verdures i pollastre
(Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós)

20,18 €

- Pa amb mantega
(El jocs de la fam, de Suzanne Collins)

Postres

20 €

Els Avets

Consulteu
els menús!

Nits de dilluns, dijous, divendres i dissabtes
Migdies de dissabtes i diumenges

Menú degustació

- Porros amb sopa de formatge
(Mort al seminari, de P.D James)

- Albergínies a la crema amb gambes
(Los Mares del Sur)

Segons

- Mandonguilles amb sípia
(Asesinato en Prado del Rey y otros)
- Pollastre de pagès amb carxofes
(La Soledad del Manager)
- Ossobuco de vedella al forn
(Los Pájaros de Bangkok)
Postres

- Terrina de taronja al Marnier
(El delantero centro fue asesinado al atardecer)
- Sorbet de Llimona amb “orujo”
(Asesinato en el comité central)

- Camembert arrebossat amb confitura de tomàquet
(La rosa de Alejandría)
Vi Vinya el Vilà (Blanc, Rosat o Negre),
Aigua Mineral i Cafè

“S’ha de beure per a recordar i menjar per a oblidar”
Pepe Carvalho
Divendres nit, dissabte migdia i nit
Diumenge migdia

- Arròs de bacallà
(Desig de foc, de Jordi Cervera)

- Rogers de roca farcits
(La forma de l’aigua, d’Andrea Camilleri)
- Fricandó
(Los tres mosqueteros,
d’Alexandre Dumas)

- Pastís de maduixes
(Madame Maigret, de Georges Simenon)
Pa, aigua, vi de taula
Migdies de dilluns a dissabte

Arròs picant amb conill
Aroma

Pastís de lluç i musclos de roca
La Parra
Minipizza de pepperoni
Angolo

Porros amb sopa de formatge
El Cruce

Amanida Caprese
Els Avets
Cuixa de xai a l’all
La Llar
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Comunitat
El Servei d’aliments, un recurs consolidat
El Servei d’aliments que sostenen Càritas Sant Celoni, Creu Roja Baix
Montseny i Ajuntament de Sant Celoni, s’ha consolidat des de la seva
generació el 2011. D’aleshores fins ara, el nombre d’usuàries ha augmentat un 33% arribant a atendre prop del miler de persones el 2014.
Anualment l’Ajuntament aporta més de 30 mil euros per a l’adquisició
d’aliments del servei i, eventualment, quan la disponibilitat pressupostària ho ha permès, ho complementa amb dotació afegida.

les entitats amb recursos propis i del conveni amb l’Ajuntament; lliuraments de Fundació Banc d’aliments, provinents d’acords amb empreses
diverses i amb institucions catalanes i de la Unió Europea; recaptes
solidaris (2 a l’any) i donacions per part d’empreses alimentàries o de
productes d’higiene.

Des del 2011, el servei ha millorat en diversos aspectes com l’ampliació
de la dotació econòmica, s’ha passat de 22 mil a 32 mil euros de mitjana; s’han eliminat les cues d’espera, per sistema d’hora concertada; s’ha
implantat el programari de gestió eQualiment que facilita la coordinació
dels lliuraments a persones usuàries i controlar els estocs i s’ha ampliat
els lliuraments que han passat de ser mensuals a quinzenals.
La gent arriba al Servei d’aliments estrictament mitjançant prescripció
dels Serveis socials municipals, que tenen coordinat aquest accés amb
Càritas Parroquial de Sant Celoni i Creu Roja Baix Montseny. Els aliments provenen bàsicament de les següents fonts: compra per part de

Dia de les dones a
Sant Celoni i la Batllòria
Per commemorar el dia Internacional de la
Dones, la Plataforma d’Iniciatives per l’Equitat
entre Gèneres (PIEG) va organitzar dues activitats. El dia 6 de març, a l’escola Montnegre
de la Batllòria, al voltant de 60 persones van
assistir a la xerrada “Dones del món. Una mirada a la diversitat “a càrrec de Jordina Pastó,
antropòloga social i cultura. Després d’aquesta
activitat les persones participants van gaudir
d’un sopar de carmanyola i d’un ball.

tiques, etc). En acabar
el trajecte es va oferir
un vermut-col·loqui
i les persones participants van debatre,
aprofitant les reflexions sorgides
durant el recorregut, sobre la pregunta
“Encara cal celebrar el dia de la Dona ?”.

El diumenge dia 8 es va organitzar la passejada pels voltants de Sant Celoni (zona de
Maribaus) anomenada Marxa amb preguntes i
respostes. Tenint com a punt de sortida i d’arribada el Parc de la Rectoria vella, es va seguir
un itinerari on prèviament la organització
havia penjat cartells amb missatges relacionats amb l’equitat entre gèneres (violència
domèstica, desigualtat salarial, desigual assignació en la realització de les tasques domès-

L’Ajuntament
continua amb
les inspeccions
sanitàries a bars i
restaurants
L’Ajuntament continua amb el programa
d’inspeccions sanitàries a bars i restaurants
de Sant Celoni i la Batllòria. Es prioritzen els
establiments que encara no han sol·licitat
inscripció al Registre municipal d’activitats alimentàries que se’ls va requerir el 2014 per tal
de donar compliment a la normativa sanitària
vigent. En les inspeccions es comprova les
condicions higiènic sanitàries de les instal·
lacions, els processos de treball i l’aplicació
dels autocontrols, que inclouen: pla de neteja
i desinfecció, pla de control de proveïdors, pla
de control de temperatures, pla de control de
plagues, pla d’al·lèrgens, pla de neteja i desinfecció i pla de formació del personal.

Les escoles demanen al Tritó més tallers
emocionals pels joves
Per aquest curs, els centres educatius i l’Escola
d’Adults han demanat al Tritó del Baix Montseny incrementar el nombre de tallers de les
dinàmiques de desenvolupament emocional
per a la prevenció de conductes de risc entre
els joves. Aquests tallers parteixen d’unes dinàmiques que pretenen incidir, encara que
sigui mínimament, en el reconeixement de
l’estat interior- emocional del jove. L’objectiu és
ajudar-los a aprendre a tenir més presents i
més en compte les seves emocions, les seves
necessitats i conducta de cara a prevenir i/o
evitar comportaments de risc com la barreja
de substàncies, l’alcohol/drogues i conducció,
relacions sexuals de risc, agressivitat i autolesió, addicció a substàncies (tabac, alcohol, càn-
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nabis, altres) o a comportaments (a Internet, al
mòbil, a la televisió, dependència a relacions
afectives, a les compres, etc).
Són tallers de dues sessions per classe on es
parla amb els joves de les 4 emocions bàsiques
i de com aprendre a gestionar-les. En la segona
sessió es treballa el tema de com es posicionen
davant de l’autoritat (mestres, pares, caps) i davant del límit. Les dinàmiques grupals, resulten
útils per veure les seves reaccions automàtiques
però també de quina altra manera podrien reaccionar (buscar alternatives). En aquest sentit
els joves es fan de mirall i aprenen maneres de
comportar-se més saludables, si és el cas.

Habitatge
L’ajuntament destina fins a 437.294,31 euros
a comprar habitatges de privats
Fins el 15 d’abril es poden presentar ofertes
per a la licitació del contracte per a l’adquisició per part de l’Ajuntament de Sant Celoni
d’habitatges construïts amb la previsió d’incorporar-los a la borsa municipal d’habitatge assequible. El nombre d’habitatges que es
compraran serà el que permeti la despesa màxima de 437.294,31 euros inclosa la compra i
les despeses associades. Cal que els immobles
disposin com a mínim de dues habitacions i
tinguin un mínim de 50 metres quadrats de
superfície construïda amb una superfície mà-

xima valorable de 80 metres quadrats. Una
altra de les condicions és que els habitatges
estiguin en bon estat, s’exclouran de la licitació els habitatges que precisin una inversió
superior a 15.000 euros (IVA inclòs) en arranjaments o adequacions i que un cop sumades
aquestes despeses al preu ofertat el valor obtingut superi 887,50 euros/m2 construït o el
topall de 71.000 euros.

avantatjosa, a més de
l’oferta econòmica, es tindrà en compte l’antiguitat,
l’eficiència energètica i la
qualitat dels habitatges

Fins el
15 d’abril!

Més informació a:
www.santceloni.cat/perfildelcontractant
o a l’Oficina d’Habitatge a l’Àrea de Territori

L’adjudicació del contracte es farà mitjançant
un procediment obert a la proposició més

Nous ajuts per al
pagament del lloguer

Programa d’inspeccions
d’obres i activitats 2014.
Per simplificar les activitats

Què són?

L’Ajuntament de Sant Celoni va aprovar l’any 2013 l’ordenança de simplificació d’activitats i obres i de promoció econòmica de Sant Celoni
amb la voluntat de simplificar els tràmits necessaris per a realitzar
obres i per a iniciar o modificar activitats. La mateixa ordenança preveu
que l’Ajuntament exercirà el control d’aquestes obres i activitats amb
inspeccions posteriors realitzades sobre una mostra de les comunicacions presentades. En aquest sentit, l’any 2014 es van realitzar un total
46 inspeccions en obres de tot tipus respecte de 397 comunicacions.
Aquestes inspeccions es van realitzar tant a resultes de la programació
prèvia com per denúncies o queixes arribades a través de la Policia
local, altres veïns o d’ofici pels tècnics municipals, en una proporció
propera al 50%. Com a resum destaca la pràctica absència de defectes
tècnics, en tot cas lleus o legalitzables, i la gran proporció dels casos en
que el defecte va ser la manca de comunicació de la totalitat o de part
de les obres realitzades. A conseqüència de les inspeccions realitzades,
un 96,55% de les activitats amb deficiències les han resolt totalment i
un 3,44 % té pendent l’inici de la resolució de les deficiències.

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el
cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.
- Convocatòria restringida a beneficiaris de la prestació d’urgència especial i contractes de les borses de lloguer. Únicament poden presentar
la sol·licitud persones desnonades convocatòries 2013 i 2014, i aturats de llarga durada convocatòria 2014
- Convocatòria oberta a nous sol·licitants.

Requisits amb caràcter general
• Acreditar que s’està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis. Es considera que una unitat de convivència compleix
aquesta condició quan acredita, com a mínim, uns ingressos anuals
iguals als necessaris per pagar el lloguer.
• Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència del sol·licitant l’any
2013 no superiors a 1,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència
de Catalunya (IRSC) en funció del nombre de membres:
1,5 IRSC
Sant Celoni

1 membre
14.939,49

2 membres
15.401,54

3 membres
16.063,97

4 membres
16.121,18

Obres comunicades
Bona part de les obres resten subjectes al règim de comunicació prèvia
que a grans trets implica que la persona que vol realitzar obres menors,
definides per l’ordenança, només ho ha de comunicar a l’Ajuntament i,
si en un termini de 10 o 15 dies, segons el tipus d’obra, no ha rebut cap
comunicació contrària, pot realitzar les obres.

• El pagament de la renda de lloguer cal que es faci per:
- Transferència bancària
- Rebut domiciliat
- Ingrés en compte
- Rebut emès per l’administrador de la finca
No s’accepta el tipus de pagament en metàl·lic

Aquest règim de comunicació també s’aplica en el cas de la finalització de les obres majors: un cop acabades només cal comunicar-ho
adjuntant el certificat final de les obres i la documentació oportuna. En
aquest cas l’absència de reparaments per part de l’Ajuntament en el
termini d’un mes permet al promotor obtenir els subministraments o
la cèdula d’habitabilitat.

• Import màxim de la prestació serà de 200 euros/mes (2.400 euros
anuals) i el mínim en pot ser de 20 euros/mes (240 euros anuals)

Resultats inspeccions 2014

• Aquesta prestació és incompatible amb les prestacions d’urgència especial (impagats de lloguer, persones desnonades i aturats de llarga
durada) i la Renda Bàsica d’Emancipació per les mateixes mensualitats així com ajuts o prestacions provinents d’altres administracions
públiques que tinguin la mateixa finalitat.

Correctes

Manca Comunicació
Defectes tècnics

Més informació a l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny
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Sostenibilitat
S’instal·larà tecnologia Led
a uns 200 punts de llum

Bon comportament energètic
dels equipaments municipals

Durant els propers mesos es duran a terme gran part de les accions
que marca el Pla Director de l’Enllumenat Públic en la seva primera
fase d’aplicació. Concretament es treballarà en la modernització de 15
quadres elèctrics que han quedat obsolets i la substitució de 120 lluminàries i 87 columnes per equips amb tecnologia Led. La voluntat de
modernitzar l’enllumenat públic de Sant Celoni així com el nou escenari, tant a nivell energètic com a nivell tecnològic, va motivar la redacció
del Pla Director de l’Enllumenat Públic per a determinar-ne les bases per
a la reordenació, la gestió i la modernització durant els propers anys.

Després de tres anys
de treball conjunt entre
el personal i els usuaris
dels equipaments municipals, s’han assolit
uns molts bons resultats d’estalvi energètic
amb una reducció d’un
21,8% del consum. L’any
2011, abans de començar a implantar mesures
d’estalvi energètic, el
consum d’electricitat era
de 1.613.433 kWh; l’any 2014 va ser de 1.261.023 kWh, el que representa
una reducció de 352.410 kWh, un 21,8%. Pel que fa al gas els resultats
també són força bons. L’any 2011 es van consumir 1.304.561 kWh i
el 2014, un 5,1 % menys, 1.237.828 kWh. Aquests resultats han premès reduir l’emissió de CO2 a l’atmosfera en 96 tones. Les mesures
d’estalvi energètic implantades per l’Ajuntament han aconseguit bons
resultats si a més es té en compte que alguns equipaments han ampliat
o modificat els seus espais com l’escola Montnegre i l’escola Soler de
Vilardell i que s’ha registrat un important augment en l’ús dels equipaments esportius i culturals.

PUNTS DE LLUM A RENOVAR

Unitats

Salicart

18

Sant Ponç

11

Plaça Comte Montseny

4

Carrer Major, a partir de la plaça Alfaras

13

Carrer Roger de Flor

12

Carrer Comerç

22

Carrer Nicaragua i carrer Mèxic

3

Plaça de la Vila

10

Plaça Carles Damm

7

Carrer Narcís Monturiol

2

Pas soterrat del carrer Indústria

19

Una vintena d’establiments
s’incorporen a la Xarxa de
Comerç Verd
Ja són una vintena els establiments que s’han adherit a la Xarxa
Local de Comerços respectuosos amb el Medi Ambient i de Qualitat de Sant Celoni. Amb l’adhesió a aquesta xarxa els establiments
s’han compromès a realitzar correctament la recollida selectiva dels
residus i garantir el dret de les persones consumidores a exercir un
consum sense generar residus i respectuós amb el medi ambient.
Els establiments adherits s’identifiquen amb una etiqueta a la porta.
Busca’ls i fes una compra més responsable!
Establiments adherits
ESTABLIMENT
ADHERIT

Xarxa local

de comerços
respectuosos
amb el Medi

Ambient

i de Qualitat

* Llista actualitzada a
www.santceloni.cat

- Autoservei Arenas
- Bar les Borrelles
- Bar Restaurant Sant Celoni
- Bar Villegas
- Braseria La Llar
- Cafè de la Plaça
- Can Ferran
- Ecobotiga.cat
- Ecolocus
- El Racó d’en Marc
- El Trèvol
- Els Avets
- Harmonia
- La Creueta
- La Nova Fonda
- Òleum
- Restaurant del Métric
- Saboreate
- Thea Sinensis

Presentació del projecte
Museu Europeu del Bosc
al Parlament de Catalunya
La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural del Parlament de Catalunya, conformada per 21 diputats amb
representació dels diferents grups parlamentaris, va rebre amb gran
interès la iniciativa de creació del Museu Europeu del Bosc a la compareixença que va tenir lloc el passat 11 de febrer amb la presència de
l’alcalde Joan Castaño, el Dr. Martí Boada i la Directora de l’ICTA Jordina
Belmonte. A la ronda d’intervencions que va succeir la presentació del
projecte que promou l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Institut de Ciència
i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, tots
els grups van manifestar de forma explícita el seu suport al futur
Museu Europeu del Bosc i la voluntat perquè aquest esdevingui una
realitat. D’altra banda, el 18 de febrer es va realitzar la presentació
de l’avantprojecte arquitectònic de l’edifici davant els grups municipals
de l’Ajuntament. En la presentació, a càrrec del Dr. Martí Boada i el
redactor del projecte, Javier de las Heras, es va explicar la proposta
arquitectònica, així com, els principals trets del discurs museístic.

Nova aplicació de seguretat pels comerços via mòbil
L’Ajuntament de Sant Celoni incorporarà properament una nova app de seguretat ciutadana
pels comerciants que hagin d’avisar la Policia
Local en cas de robatoris, furts o incidències.
Es tracta d’una alarma silenciosa, pionera a tot
l’Estat, que s’instal·la als telèfons mòbils intel·
ligents que tinguin el sistema operatiu Android.
Aquesta nova eina no tindrà cap mena de cost
econòmic per als usuaris, i permetrà que tots
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els comerciants del municipi puguin alertar
la policia local en cas d’emergència tocant la
pantalla tàctil del seu mòbil. L’alerta arriba
immediatament a les dependències policials
i s’activarà una dotació perquè es desplaci al
lloc. Les claus del nou sistema radiquen en la
discreció i simplicitat de l’eina - només s’ha de
prémer un botó vermell a la pantalla- reduint
així el temps que suposa una trucada telefònica

convencional. Totes les persones interessades en utilitzar
l’aplicació només hauran de
sol·licitar l’alta del servei a
través d’un formulari que
s’habilitarà properament al
web municipal. L’objectiu
és que el sistema sigui
operatiu abans de l’estiu.

Territori
Sant Celoni fa un pas endavant en
l’endreça de la via pública
L’Ajuntament de Sant Celoni ha posat en marxa un nou servei de recollida de residus més eficient i respectuós amb el medi ambient i orientat a aconseguir incrementar el reciclatge entre la població. Durant
les properes setmanes tots els domicilis rebran informació sobre les millores del servei i la ubicació de les
noves àrees d’aportació de residus que a partir d’ara disposaran de contenidors amb totes les fraccions
A Sant Celoni només recollim de manera selectiva al voltant del 25 % dels
residus que generem mentre que altres
municipis del nostre entorn passen del
80%. No reciclar té importants costos
econòmics i pel medi ambient. Després del tancament de l’abocador de
Palautordera, la fracció resta dels
residus de Sant Celoni van a Mataró.
Si volem mantenir els costos de la
recollida i en conseqüència la taxa,
cal reduir la quantitat de deixalles
que llencem al contenidor de la
resta. La recollida selectiva i el
reciclatge comporten una reducció de les emissions dels gasos
d’efecte hivernacle.
Reciclar. Ara més fàcil!
Els contenidors desplegats per tot el municipi facilitaran la recollida selectiva
de residus, atès que s’amplia el nombre
d’àrees d’aportació completes dotant-se de
contenidors per a totes les fraccions (vidre,
paper-cartró, envasos lleugers, matèria orgànica i resta). La majoria d’aquestes àrees
se situen en llocs on actualment ja hi ha
contenidors.

Totes les ubicacions s’han pensat perquè
tothom tingui un punt de recollida proper, a
uns 100 metres en línia recta del seu domicili, i s’han consensuat amb representants
de les diferents associacions de veïns i representants del polígon industrial.
Altres millores del nou servei
- Ampliació de la recollida de deixalles
(fracció resta) també els dijous
- Millora la freqüència de la recollida a les
urbanitzacions que es farà tres dies a la setmana durant tot l’any
- Posada al dia dels contenidors soterrats
- Millora de la neteja exterior dels contenidors i del perímetre de les diferents àrees
d’aportació
- Presència d’un agent cívic que treballarà
per a millorar la conscienciació envers la
recollida selectiva
- Incorporació de sistemes de geolocalització i aplicacions informàtiques per detectar
i resoldre incidències
- Programa de seguiment i control de la correcta execució del servei

Millores als equipaments municipals
Cancell automàtic d’entrada al Centre
de Formació i Ocupació, Sax Sala

Tancament de la pista esportiva
del barri Baix Montseny

Durant el mes de febrer s’han dut a terme les
actuacions de substitució del cancell d’entrada de l’edifici Sax Sala per un cancell automàtic guanyant d’aquesta manera comoditat,
millorant l’accessibilitat de l’edifici i reduint
les pèrdues energètiques ja que en milloren
l’estanquitat.

Al mes de març es va dur a terme el muntatge
d’una xarxa metàl·lica de tancament del costat de la pista d’esports de la plaça Baix Montseny. Aquest tancament de 5 metres d’alçada,
situat a la banda del carrer Palautordera, evita
en gran mesura les molèsties que xuts fortuïts
provocaven a vianants i edificis propers.

App per traslladar incidències
i rebre avisos
Comunicar una incidència a la via pública o rebre un avís d’emergència o la convocatòria de
cursos, són algunes de les possibilitats que a
partir d’aquesta primavera oferirà l’aplicació per
a telèfons intel·ligents amb què està treballant
l’Ajuntament de Sant Celoni. Els usuaris, després de descarregar-se l’app,
podran avisar de qualsevol incidència
adjuntant una fotografia feta amb el
mòbil i vincular-ho a un lloc concret a
través del sistema de geolocalització
del mateix telèfon. L’aplicació també
tindrà un sistema de notificacions
per a missatges d’emergència, a
part de contingut informatiu, amb
notícies, agenda, rutes perquè els
celonins i celonines redescobreixin el municipi i llistat de telèfons
i contactes. La nova app funcionarà amb els sistemes operatius
iOS i Android.

Atenció! Aclariment
de com han d’anar
identificats els animals
de companyia al carrer!
La llei de protecció d’animals estipula que
els gossos, els gats i les fures han de dur
d’una manera permanent pels espais o les
vies públiques una placa identificadora o
qualsevol altre mitjà adaptat al collar en
què han de constar el nom de l’animal i
les dades de la persona que n’és posseïdora o propietària.
Recordem a totes les persones propietàries d’animals de companyia l’obligatorietat de tenir censat l’animal, una gestió
que poden fer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Un cop censat, l’OAC ja
no dóna plaques censals, perquè no és
obligatori portar-la.
Lamentem l’error en el fulletó informatiu que
s’ha distribuït darrerament on per error es
parlava de placa o xapa censal quan havia de
dir placa o xapa identificadora.
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Cultura
Setmana literària
a la Biblioteca l’Escorxador
Del 20 al 24 d’abril es durà a terme la quarta
edició de la Setmana Literària de la Biblioteca
l’Escorxador i com cada any es proposen una
sèrie d’activitats culturals i de promoció de la
lectura adreçada a tots els públics. Entre els actes més destacats hi haurà la “Revetlla de Sant
Jordi” prevista pel 22 d’abril on la biblioteca
ampliarà el seu horari fins les 10 del vespre per
donar cabuda a diversos actes culturals. La Revetlla de Sant Jordi és una proposta impulsada
pel Servei de Biblioteques del Departament de
Cultura de la Generalitat que convida a totes les
biblioteques públiques de Catalunya a organitzar actes relacionats amb el món de llibre, la
lectura i les biblioteques.

dilluns, 20 d’abril
a 2/4 de 6 de la tarda i a 1/4 de 7 del vespre
CONTES PER A MENUTS: Històries d’un veïnat,
a càrrec de Marta Catalan. Les inscripcions
s’obren dimarts 14 d’abril. Per a infants nascuts
entre 2011-2013

L’Escola Municipal
de Música es mou
Alumnes de l’Escola Municipal de Música de
Sant Celoni han participat en diverses trobades monogràfiques organitzades per l’ACEM i
per d’altres escoles de música, on han pogut
compartir experiències amb alumnat d’arreu
de Catalunya a partir d’un treball en comú: els
guitarristes han anat a Mataró, el grup de vent
a Santa Eulàlia de Ronçana, els percussionistes a Igualada, el cor infantil a Girona, el cor
jove a La Garriga i els de corda a Cabrera de
Mar. D’altra banda, els alumnes adults es van
trobar a Sant Celoni on van assajar repertori
tant instrumental com coral.

dimarts, 21 d’abril
a les 7 de la tarda
TAST DE LLLIBRES: Fragments
d’una pedra, poemari de Santi Borrell

dimecres, 22 d’abril
III Revetlla de Sant Jordi
La Biblioteca obre fins a les 10 de la nit
a les 6 de la tarda
HORA DEL CONTE: La barraqueta
de primavera, a càrrec d’Elena Codó.
Per a infants de P4.
Inscripcions a partir del 14 d’abril
a les 7 de la tarda
ENTREGA DE PREMIS
del concurs Històries mòbils
a les 8 del vespre
CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL:
Viatge a Zangskar, a càrrec d’Enric Soler Raspall.
Col·labora llibreria Alguer 7

A finals d’abril es presentaran les conclusions
del procés de reflexió Sacsegem la Festa Major

SACSEGEM LA

FESTA
MAJOR!

Dimecres 29 d’abril, a 2/4 de 8 del vespre, a
la Rectoria Vella es farà el tancament del procés de reflexió “Sacsegem la Festa Major” i
es presentaran les conclusions i les línies de
treball que s’haurien de tenir en compte en el
disseny de les properes Festa Major de Sant
Celoni. Durant aquest mes de març, prop de
60 persones han participat en els diferents
grups de treball sobre els valors de la festa, la
programació, els espais i l’organització.

de tothom. Des de l’Ajuntament es va posar
fil a l’agulla a tot plegat amb l’assessorament
d’una persona externa que ha dissenyat i condueix aquest procés enfocat a ser una bona
oportunitat de millora.

“Actuem per a les
escoles” ara també
pels infants de les
escoles bressol
Com cada any a finals de març, arriba el moment dels “Actuem per a les escoles”. Aquesta
activitat consisteix en petites mostres que
preparen els grups de música i de teatre del
Centre Municipal d’Expressió per tal d’oferir-les als alumnes de P4, 1r, 3r i 5è de primària del municipi. Aquest curs però, els “Actuem” ha ampliat la seva oferta i per primera
vegada s’ha preparat una actuació per els més
menuts. Així doncs el grup Sonart portarà el
petit espectacle: La cançó més bonica d’en
MIC, als alumnes de P1 i P2 de les escoles
bressol de la Vila.

Sacsegem la Festa Major és una idea sorgida
a la reunió de valoració de Festa Major de
setembre 2014, del passat mes d’octubre. Es
va partir de la idea que la Festa funciona, la
gent participa i es gaudeix, però sempre va bé
deixar entrar aire fresc i noves idees que ens
ajudin a enriquir encara més una Festa que és

Sortides Culturals 2015. Apunta-t’hi!

Aquesta és la programació de Sortides Culturals previstes per l’any 2015. Són una bona oportunitat per conèixer el patrimoni i la història del país.
Si hi esteu interessats, podeu sol·licitar rebre més informació a l’àrea de Cultura a la Rectoria Vella (tel. 93 864 12 13, promocio.cultural@santceloni.cat).
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Dissabte 18 d’abril
El Palau Güell
(Barcelona),
obra d’Antoni Gaudí

Dissabte 9 maig
La vila de Montblanc
i el monestir de Vallbona de les Monges

El palau és una de les primeres obres importants de
l’arquitecte Antoni Gaudí.
El va encarregar l’industrial i
polític Eusebi Güell. Es tracta d’un exemple magnífic
d’arquitectura domèstica
modernista. Matí

Montblanc és un dels més
bells conjunts medievals de
Catalunya, del qual destaca
la muralla del segle XIV.
El Monestir de Vallbona
és un monumental cenobi
medieval. La seva comunitat
femenina pertany a l’orde
del Cister. Tot el dia

Dissabte 30 maig
Sitges: museus Cau
Ferrat i Maricel
El Cau Ferrat va ser la casataller del pintor i escriptor
modernista Santiago
Rusiñol. El Maricel aplega
una col·lecció que va des
del romànic a les avantguardes. Ambdós museus
han estat reformats recentment. Matí

Dissabte 20 juny
Tortosa, la catedral i
la ciutat medieval i
renaixentista
Visita de la capital del Baix
Ebre, que té un passat històric molt interessant. Entre
els seus monuments sobresurten la Catedral de Santa
Maria (gòtica) i els Reials
Col·legis (renaixentistes).

Tot el dia

Dissabte 24 octubre
La Maternitat d’Elna
Aquest casal de la Catalunya
Nord va acollir moltes dones
embarassades refugiades als
camps de concentració a causa
de la Guerra Civil. Dins de les III
Jornades de la Memòria Històrica de Sant Celoni. Tot el dia

120 alumnes de totes les
escoles participaran a la
Jornada Robotseny

Dissabte
30 de maig

S’acompanyarà d’una setmana d’activitats
obertes a tothom per divulgar temes científics

Organitza: Ajuntament de Sant Celoni
Coordinació addicional: Pau Gener Galin
Col·labora: Llibreria Els 4 gats / La Clau /
Biblioteca l’Escorxador / Punt 7 ràdio

Mineralexpo arriba a la
37a edició a Sant Celoni
Un any més el primer diumenge de maig s’organitza a Sant Celoni,
Mineralexpo, la Fira Internacional de Minerals i Fòssils que enguany
arriba a la 37a edició. Serà diumenge 3 de maig a la Sala Gran del
Teatre Ateneu. Es tracta de la fira sectorial més antiga d’Espanya i
es va celebrar per primer cop a Sant Celoni el novembre de 1972 .
Aquesta primera fira ha estat l’origen d’altres moltes que ara es fan
arreu del territori català.
Vinculada a la fira, dissabte al matí a la plaça de la Vila, es farà un
taller de minerals per a totes les edats, amb regals de minerals pels
infants que hi participin. Diumenge, es lliuraran els premis de dibuix
infantil el premi del “Millor Mineral Català”.

Durant aquest curs 2014-2015, les
escoles del municipi, empreses
del territori i l’Ajuntament de Sant
Celoni estan duent a terme el projecte Sant Celoni Robotseny per fomentar a les escoles del municipi
les competències científiques,
matemàtiques i tecnològiques.
El projecte per potenciar el treball
científic i la robòtica s’ha treballat
durant tot el curs en una de les
aules de 5è i 6è de primària i 1r
i 2n d’ESO,de tots els centres del
municipi i es farà el tancament
amb la Jornada Robotseny que es
durà a terme el proper dissabte
30 de maig, al matí, al Teatre Municipal Ateneu.

Per complementar la Jornada
Robotseny s’han organitzat actes diversos per a tothom, especialment per a infants i famílies, orientats a divulgar l’àmbit
científic i tecnològic

La Jornada lúdico - festiva estarà
oberta a tot el municipi i consistirà en una competició amistosa
per mostrar la feina feta durant
el curs. Un total de 120 alumnes
(12 grups classe formats per 10
alumnes de les diferents escoles)
participaran en dues proves:

- Dissabte, 30 de maig,
al matí ROBOTSENY

- Una exposició oral del projecte
científic i explicació dels processos tècnics, l’estratègia i la
programació del robot.

- De dilluns 25 de maig a
diumenge 7 de juny, al Centre
Municipal Esportiu Sot de les
Granotes. Exposició del Departament de Química de la UdG, 14
plafons sobre el material utilitzat
en la fabricació de bicicletes
- Divendres, 29 de maig,
a les 17.30 h visita a l’empresa
Givaudan

- Dissabte, 30 de maig,
a la tarda, tallers EXPERIMENTA! Amb Marc Boada i Moira
Costa, a la plaça de la Vila
- Diumenge, 31 de maig, RUTA
MATEMÀTICA per diferents indrets del municipi amb una mirada diferent: les matemàtiques

- Una competició a les proves del
taulell amb els robots per resoldre el repte/ missió de cadascuna de les empreses.

Mostra d’entitats els dissabtes
16 i 23 de maig
Dissabtes 16 i 23 de maig de 2015,
de 6 de la tarda a 9 del vespre, la
plaça de la Vila es tornarà a omplir d’entitats a la 6a Mostra que
un any més servirà perquè totes
les entitats que ho desitgin puguin
donar-se a conèixer, explicant a la
ciutadania qui són, què fan i com
s’organitzen.
La Mostra d’entitats va néixer
amb ganes de donar un espai a la
totalitat d’entitats del poble, per
tal de mostrar-les a la població i
augmentar d’aquesta manera, per
una banda, el grau de coneixement
que en tenen les persones de Sant

Celoni d’aquests col·lectius i, de
l’altra, la implicació dels celonins
i celonines en el teixit associatiu.
La resta de dissabtes de maig i
juny es complementa la programació amb altres iniciatives com
el Festival de Poesia, la Festa solidària de la Setmana per la Pau,
l’Arrelcat, la Fira d’en Loni, la
programació estable i altres activitats.
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Educació
Convocatòria d’ajuts de llibres,
material i activitats d’estiu
Tipus d’ajut

Període ordinari de sol·licitud de l’ajut

Lloc on es pot
sol·licitar l’ajut

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

Del 7 al 21 d’abril

Oficina d’Atenció
Ciutadana

Alumnat actual i nou
Del 7 al 22 d’abril

Centre Municipal
d’Expressió

Ajuts per a les activitats
d’estiu
Ajuts per a les activitats
de l’Escola Municipal de
Música i Teatre

Idiomes

Ajuts per a les activitats
de l’Escola d’Adults

Matrícula de continuïtat
(alumnat actual)

Resta d’ensenyaments
1 al 12 de juny

Matrícula d’alumnat nou
preinscrits amb plaça

21 al 24 de setembre

9 al 17 de juliol

Matrícula d’alumnat nou
preinscrits sense plaça

25 i 28 de setembre

22, 23 i 24 de juliol

Ajuts per a les escoles
bressol del municipi

Del 8 al 19 de juny

Sax Sala,
Centre de formació
i ocupació
del Baix Montseny

El Blauet i Oficina
d’Atenció Ciutadana

Calendari de preinscripció i matrícula 2015-2016
1r cicle d’Educació
infantil

PREINSCRIPCIÓ

MATRICULACIÓ

ON S’HA DE
PRESENTAR LA
SOL·LICITUD

Del 4 al 15 de maig

Del 8 al 12 de juny

El Blauet
La Caseta del Bosc
Escola Pascual

Del 8 al 12 de juny
Del 10 al 17 de març

2n, 3r i 4t d’ESO
Del 25 al 30 de juny

Batxillerat i cicles
formatius de grau mig

Del 12 al 19 de maig

De l’1 al 8 de juliol

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

Cicles formatius de
grau superior

Del 26 de maig
al 3 de juny

De l’1 al 8 de juliol

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

L’Ateneu – Centre
Municipal d’Expressió

Alumnat nou:
del 7 al 22 d’abril

Cursos de Català

Segona quinzena
de setembre

Escola d’Adults

Alumnat nou:
Ensenyaments inicials i bàsics, accés
al sistema educatiu
reglat i informàtica:
del 16 al 25 de juny

Idiomes:
Del 2 al 9 de setembre

Pla de Transició
al Treball
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A l’Oficina Municipal
d’Escolarització o al
centre demanat en
primera opció

2n cicle d’Educació
infantil, primària i ESO

Del 19 al 29 de maig

Alumnat actual:
del 7 al 22 d’abril

Alumnat nou:
del 18 al 22 de maig
Segona quinzena de
setembre

A l’Ateneu - CME
Sax Sala – Centre de
Formació i Ocupació
del Baix Montseny

Alumnat actual:
de l’1 al 12 de juny

Alumnat nou:
Ensenyaments inicials
i bàsics, accés al sistema educatiu reglat i
informàtica:
Del 9 al 17 de juliol

Sax Sala – Centre de
Formació i Ocupació
del Baix Montseny

Idiomes:
Del 21 al 24 de
setembre

Sax Sala - Centre de
De l’1 al 10 de setembre Formació i Ocupació
del Baix Montseny

Oficina Municipal
d’Escolarització
L’Oficina Municipal
d’Escolarització col·labora
amb el Departament
d’Ensenyament en el
procés d’escolarització
dels alumnes d’educació
infantil, educació primària
i educació secundària
obligatòria.
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres
de 8 a 15 h
a la Rectoria Vella
Tel. 93 864 12 13
educacio@santceloni.cat

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

Primera trobada
per a famílies Lecxit

Sant Celoni estrena cinema
en Versió Original subtitulada

La biblioteca l’Escorxador va acollir el passat
21 de febrer la primera trobada per a famílies,
infants i voluntaris que participen del projecte
LECXIT, el Programa d’acompanyament lector
que té per objectiu incrementar l’èxit educatiu
dels infants a través del treball per la millora
de la seva comprensió lectora.

Cada divendres a les 20.30 h
a Ocine de l’Altrium

Aquest és el segon curs que es realitza amb
infants de l’Escola Soler de Vilardell. Un total
de 5 parelles lectores, que es troben un cop
per setmana a la sala infantil de la biblioteca
per desenvolupar les sessions de lectura. A
més, per aquest curs, l’Ajuntament va signar
un conveni amb la Fundació Jaume Bofill per
la implantació del programa el LECXIT que ha
permès rebre formació, assessorament i compartir experiències en relació al projecte.
Aquest projecte està obert a la resta d’escoles
del municipi que els hi pugui interessar i a totes les persones que vulguin fer de voluntària
(Tel. 93 864 12 13, educacio@santceloni.cat o
www.santceloni.cat/educacio)

Joc de llengua i
enginy als comerços
de Sant Celoni
L’Ajuntament de Sant Celoni i l’Oficina de Català organitzen Endevina-la!, un joc de llengua i enginy del 17 d’abril al 2 de juny. Què
col·lecciones? Què hi has plantat, aquí? Com
vols el cafè? Aquestes són algunes de les preguntes que s’han de respondre, amb l’ajuda
dels jeroglífics disponibles a establiments de
Sant Celoni. Per participar tan sols cal
entrar al comerç, rumiar una resposta,
emplenar la butlleta i dipositar-la a l’urna que hi haurà als diferents comerços.
El dissabte 6 de juny, durant la Fira
del Loni, es farà un sorteig públic a
la plaça de la Vila. Els guanyadors
comptaran amb un val Espectacle
+ Sopar per a 2 persones. Promoció Teatre i forquilla a pizzeria de
la programació A L’ATENEU de
tardor de 2015.

Sota el nom de VO a l’Altrium el mes de març s’ha
iniciat una oferta setmanal de cinema en versió
original subtitulada a les sales Ocine de Sant Celoni, cada divendres a 2/4 de 9 del vespre a un preu
de 4,50 euros l’entrada. Aquesta oferta arrenca
del projecte El petit cinema. El cinema alternatiu de
Sant Celoni, projecte guanyador de l’Ajuntament
Jove 2014 que va ser presentat des de l’escola
l’Avet Roig de la mà de Paula Medico, Mar Ibern,
Laura Martínez, Marthe Tanghe i Júlia Llavina i
que ara veu la llum transformat en VO a l’Altrium,
gràcies a la col·laboració entre l’empresa OCINE i
l’Ajuntament de Sant Celoni.

Cinc alumnes de l’Institut Baix Montseny
viatjaran a Mauthausen
Cinc alumnes de l’Institut Baix Montseny,
acompanyats per una professora del Seminari
de Geografia i Història, viatjaran amb l’Amical
Mauthausen a aquest camp de concentració
nazi, del 8 a l’11 de maig, quan es reuneixen les
delegacions de tots els països i col·lectius que
van patir i van morir als camps per commemorar el 70è aniversari de l’alliberament del camp.
Aquest és el tercer any que hi participa l’Institut
Baix Montseny i, novament, es compta amb una
subvenció de l’Ajuntament de Sant Celoni. Per
començar a preparar el viatge, els alumnes van
assistir a una reunió a l’Amical a Barcelona on
van parlar amb la historiadora Rosa Torán. El
dia 26 de gener, els alumnes també van assistir
a l’acte del Parlament de Catalunya, on es va
retre homenatge a les víctimes de l’Holocaust
i altres víctimes del nazisme per commemorar

el Dia Internacional de l’Holocaust i de prevenció de crims contra la Humanitat. Abans del viatge, els alumnes encara tenen previstes força
activitats, si bé la tasca més important vindrà
després, quan expliquin la seva experiència a
totes les escoles de Sant Celoni amb l’objectiu
de prevenir el rebrot dels feixismes.

Bona nota a les Unitats de Suport a
l’Educació Especial del Col·legi La Salle
El col·legi La Salle disposa des de fa uns cursos de 2 unitats de suport a l’educació especial
(USEE), una, per l’educació primària i l’altra,
per l’educació secundària per afavorir la participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials en entorns escolars ordinaris. El
mes de febrer, la directora general d’Educació
infantil i primària de la Generalitat, Carme Ortoll, va visitar les USEE i va destacar que “el
bon treball realitzat pels professionals que hi
treballen reverteix en un bon nivell educatiu
de l’alumnat de les USEE però, també, en una
millora per a tot l’alumnat del centre”.

creant xarxa educativa entre totes les escoles,
els diferents serveis educatius i el teixit associatiu i empresarial. Va encoratjar a l’Ajuntament a
continuar treballant en la mateixa línia.

La directora general d’Educació infantil i primària també va felicitar a l’Ajuntament per la tasca
educativa que s’està fent des del Pla Educatiu
d’Entorn i l’Oficina Municipal d’Escolarització

Vine a conèixer les
escoles bressol

de Sant Celoni !

ESCOLA BRESSOL PASCUAL

Divendres, 24 dʼabril > 10.30 i 17.30 h

LA CASETA DEL BOSC

Dissabte, 25 dʼabril > de 10 a 12 h

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL BLAUET

Portes
obertes!

Dimarts, 28 dʼabril > 10.30 i 17.30 h
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CLIP
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
I LA COMUNICACIÓ
EDICIÓ DE VIDEO
Formació básica per poder elaborar un
vídeo amb seqüències gravades des de
diferents fonts (telèfons móvil, tauleta,
càmera de video,etc). Captura de la seqüència, títols, banda sonora, efectes especials,
correccions de color, transicions, exportació
en diferents formats segons la finalitat, etc
Horari: divendres de 19 a 21 h (6 sessions)
Data d’inici: 19 de juny
Preu: 68 euros
A càrrec de: Albert Peix
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
RETOC DE FOTOGRAFIA (PHOTOSHOP)
Retoc, escanejat, càmera digital, restauració
de fotografies, efectes artístics, fotomuntatge, capes, resolucions, etc
Horari: divendres de 19 a 21 h (6 sessions)
Data d’inici: 8 de maig
Preu: 68 euros
A càrrec de: Jaume Turon, dissenyador
gràfic
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
TALLER OBERT DE DIBUIX I PINTURA
Descobrir el llenguatge visual i plàstic propi
a través de diferents tècniques pictòriques.
1.INTRODUCCIÓ A LA PINTURA: Els elements del llenguatge visual: el punt, la línia,
el pla, el color, la textura i la composició;
perspectiva frontal i obliqua; el cos humà;
diferents procediments pictòrics.
2.PINTURA ACRÍLICA I OLI: Diferents
procediments; diferents suports.
3.PERFECCIONAMENT: Quan l’alumne ha
assolit els coneixements bàsics i ha començat a trobar el seu traç, referents pictòrics i
els procediments amb els que se sent més
còmode, cal que comenci a experimentar
pel seu compte de manera que puguem
solucionar les dificultats amb les que s’anirà
trobant i reforçar les mancances .
(*Depenent dels coneixements pictòrics de
l’alumne pot seguir qualsevol dels 3 nivells)
Horari: dilluns de 19 a 21 h (11 sessions).
Data d’inici: 13 d’abril
Preu: 82 euros. (El preu no inclou els
materials)
A càrrec de: Glòria Auleda
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
SCRAPBOOK, Caixa sorpresa
Mitjançant tècniques de plegat del paper
i diferents tècniques d’Scrapbook crearem
una caixa plena de detalls que la podrem
fer servir com a àlbum de fotografies o per
ficar-hi un regal.
Treballarem amb tintes, washitapes,
estampació de segells, papers de diferents
textures.
Cada alumne haurà de portar les seves
fotografies per fer el projecte.
Data: Divendres 17 d’abril (una sessió)
Horari: Divendres de 17.30 a 20 h
Preu: 17 euros. Inclou els materials
A càrrec de: Gemma Navidad
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
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Abril - Juny
2015

SCRAPBOOK
Aprenentatge de tècniques per conservar
històries personals i familiars en forma de
fotografies i records en àlbums decorats.
L’scrapbook és el terme anglès per definir
un llibre de retalls, és a dir, la tècnica de
personalitzar àlbums de fotografies.
Durada de l’activitat: els dilluns, del 27
abril al 18 de maig de 2015, (4 sessions )
Horari: de 17 a 18.30 h
Preu: 44,31 euros
A càrrec de: Creativa
Lloc: Unió Batllorienca
Organitza: La Unió Batllorienca – La
Batllòria
DECORACIÓ DE REGALS
En aquest taller aprendrem a fer estampats de paper, a crear petits objectes de
decoració, a fer caixes d’origami i no ens
oblidarem de les etiquetes personalitzades i
les targetes de felicitació.
Utilitzarem diverses tècniques: acrílics,
esponjat, tècniques d’scrapbook, plegat de
paper... tot per acabar tenint els coneixements necessaris per aprendre un gran art:
l’art de regalar.
Data: Divendres 24 d’abril (una sessió)
Horari: Divendres de 17.30 a 20 h
Preu: 17 euros. Inclou els materials
A càrrec de: Gemma Navidad
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
CARVAT DE SEGELLS
Aprendrem a fer els nostres propis segells
per estampar!
Mitjançant l’ús de les gúbies carvarem
sobre planxa de goma per donar forma als
segells que imaginem.
Es farà una introducció a les tècniques
d’impressió i s’explicaran alguns trucs per
realitzar els nostres projectes amb èxit.
Data: Divendres 8 de maig (una sessió)
Horari: Divendres de 17.30 a 20 h
Preu: 17 euros. Inclou els materials
A càrrec de: Gemma Navidad
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
BALLS D’ENVELAT
Ens iniciarem en els passos per ballar els
balls d’envelat més populars: pasdoble, cha
cha cha, vals, rock and roll, swing, salsa,
merengue i altres propostes que pugueu
aportar.
Adreçat a gent amb ganes d’aprendre a
ballar. Cal venir amb parella.
Data: 10 d’abril
Horari: Divendres de 21 a 22.30 h
Preu: 86,50 euros per parella (10 sessions)
A càrrec de: Antonio Garcia
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
GRALLA
Si vols aprendre a tocar la gralla, o bé ja en
saps una mica, però vols trobar un espai on
practicar les peces més bàsiques del món
graller.
Cal portar la gralla.
Data: 16 abril
Horari: Dijous de 19.30 a 20.30 h
Preu: 54 euros (10 sessions)
A càrrec de: Mercè Tarragó
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

Oferta de
formació
permanent
de Sant Celoni
i la Batllòria

ESTIU GRALLER
Si ja saps tocar una mica la gralla, practicar
et servirà per adquirir més experiència. El
fet de trobar-nos dos cops per setmana farà
que avancis molt més.
Cal portar la gralla.
Data: 30 de juny
Horari: Dilluns i dimecres, o bé dimarts i
dijous de 19 a 20 h
Preu: 32 euros (6 sessions)
A càrrec de: Mercè Tarragó
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
AULA TALLER – MÚSICA I TEATRE PER
PERSONES DISCAPACITADES
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: dilluns i dimecres de 19 a 20h
Aquesta activitat dura fins a final del curs
escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal
d’Expressió
A càrrec de: Anna Fortuny i Marta Casas
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
CANT
Tècnica vocal per poder tenir una base per
cantar en cors o en solitari. Tots els estils.
Data: tot el curs escolar de setembre a juny
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal
d’Expressió
A càrrec de: professorat de l’Escola
Municipal de Música
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

ALTRES ACTIVITATS
FARMACIOLA NATURAL
Introducció al coneixement del món de
l’etnobotànica i les plantes medicinals.
Aprendre i identificar les principals plantes
medicinals, les seves propietats, i descobrir-ne els remeis tradicionalment més usats.
Horari: dimecres de 19 a 21 h (3 sessions)
Data d’inici: 20 de maig
Preu: 33 euros (dos sessions teòrico pràctiques i una sortida guiada d’identificació i
observació)
A càrrec de: Alba Miralpeix
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: divendres 8 i 15 de maig, de 18 a
21 h (2 sessions)
Preu: 18.55 euros
El preu inclou els materials.
A càrrec de: Antoni Solà (Qualitat i
Seguretat alimentària).
Per a majors de 16 anys.
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny.
SOM UNA ENTITAT. ESTEM AL DIA?
Assessorament per col·lectius que es
vulguin constituir com a entitat i per
associacions de diferents àmbits, educatius
(AMPAS), esportius, culturals,etc:

-Constitució d’una associació i altres
fórmules;
-El dia a dia de l’associació (documentació
necessària: acta fundacional, estatuts,
comptes anuals, memòries anuals,
llibre d’actes, llibre d’associats, llibre de
voluntaris,... ).
-Obligacions fiscals i comptables de les
associacions,
-La participació a les associacions, etc..
Horari: dimecres de 18.30 a 20.30 h
Data d’inici: 13 de maig			
Preu: 53 euros
El preu inclou els materials.
A càrrec de: l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura
(Escola EFA)
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
ANGLÈS CONVERSA
Taller de conversa en anglès
Durada de l’activitat: del 13 d’abril al 15
de juny (10 sessions)
Horari: els dilluns de 19 a les 20.30 h
Preu: 30 euros
A càrrec de: Vivian Lyon
Lloc: Aula d’anglès de l’Escola Montnegre
Organitza: La Unió Batllorienca – La
Batllòria
MARXA NÒRDICA O NÒRDIC WALKING
Curs teòrics i pràctics per aprendre aquesta
disciplina. La Marxa nòrdica és un tipus de
marxa que inclou no només l’acció de les
cames, sinó també la del tronc superior.
Així doncs es fa servir tot el cos.
Durada de l’activitat: els dissabte 16 i 23
de maig
Horari: de les 16.30 a les 19.30 h
Preu: 20 euros
A càrrec de: Aventura Catalunya
Lloc: La Batllòria
Organitza: Unió Batllorienca – La Batllòria
IOGA
Gaudir d´unes postures (asanes) que ajuden
a relaxar, augmentar la flexibilitat i a
respirar millor.
Desenvolupament i evolució personal que
abraça el cos, la ment i l´esperit, mantenint
l´equilibri d´aquestes tres forces.
El ioga és apte per a la salut de tots, involucra el domini de l´energia vital mitjançant
certes postures corporals i la respiració.
Data: 20 d’abril
Horari: Dilluns de 20 a 21 h
Preu: 51 euros (11 sessions)
Lloc: El Blauet, escola bressol municipal
A càrrec de: Carmina Monrabà
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

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

Esports
Endavant el nou Camp de futbol
de la Batllòria

L’Ajuntament ja disposa del projecte executiu del nou Camp de futbol de la Batllòria que està previst licitar el mes d’abril. La bona
feina del gabinet tècnic extern, en col·laboració amb l’equip tècnic municipal i les aportacions de les entitats usuàries de la instal·lació,
permet comptar amb un atractiu projecte de remodel·lació integral i paviment d’herba artificial del Camp de futbol de la Batllòria, amb
incorporació de les noves pistes de petanca annexes. Aquest era el pas previ a l’inici de la licitació de les obres que s’engegarà durant
el mes d’abril. Una vegada adjudicades, es preveu una execució d’entre 3 i 4 mesos, en funció de les condicions meteorològiques.

El Club Patinatge Sant
Celoni, sotscampiones
d’Espanya de xou conjunt
Amb la coreografia “Veu d’arbre” el grup de
xou conjunt del Club Patinatge Artístic Sant
Celoni ha aconseguit la segona posició al campionat d’Espanya celebrat a Saragossa el 7 i 8
de març. L’equip celoní va arribar a Saragossa
després d’aconseguir el campionat de Barcelona i el sots campionat de Catalunya de la
seva especialitat. Moltes felicitats!

Més de 200 alumnes
participen a la Jornada
poliesportiva del Pla
Català de l’Esport a l’Escola
Més de 200 alumnes de 6è de primària de
totes les escoles del municipi van participar
el 4 de març a la jornada esportiva trimestral
organitzada per l’Ajuntament destinada als
centres adherits al Pla Català de l’Esport a
l’Escola. Van practicar escalada en rocòdrom i
tir amb l’arc. Els centres participants van ser:
Escola Pallerola, Escola Montnegre, Escola
la Tordera, Escola Avet Roig, Col·legi Cor de
Maria, Escola Soler Vilardell i Col·legi la Salle.

Un centenar de persones a
la sessió informativa sobre
fiscalitat per a entitats
Prop de 100 persones, representants d’entitats esportives, culturals, educatives i socials
del Baix Montseny van participar a la sessió
informativa sobre la nova normativa fiscal
impulsada per l’Estat que va tenir lloc el 5 de
març al Teatre Ateneu.
La reunió, organitzada per l’Ajuntament de
Sant Celoni i la Diputació de Barcelona, va
comptar amb una nodrida participació del
món associatiu i va respondre efectivament a
l’expectativa generada.
Els ponents van fer una aproximació acurada i
entenedora de les noves pràctiques que caldrà
adoptar per adaptar-se a les noves lleis que
modifiquen el tractament fiscal i altres aspectes de funcionament quotidià de les associacions sense ànim de lucre.

Louise Brown guanya
la 25 copa d’Andorra
d’esquí de fons
La celonina Louise Brown, de l’equip Montseny Maasai-CESC, va ser la més ràpida de la
categoria femenina en la prova de 20 quilòmetres marxa d’esquí de fons que va tenir lloc
el 15 de febrer a Andorra dins la 25a Marxa
Andorra La Rabassa. Brown va fer el recorregut amb un temps d’1:16:50.76, a més de dos
minuts de diferència de la segona classificada.
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Espai
Obert
Espai públic
Els ajuntaments per la independència

Dissenya la
samarreta Colla
Montnegres 2015
L’objectiu d’aquest concurs és la recerca d’un
disseny de samarreta per a la propera edició de
la Festa Major per part de la Colla Montnegres.
De tots els treballs enviats es seleccionaran els 5
millors i la votació es realitzarà a via FACEBOOK.
Les 3 propostes que rebin més “m’agrada” seran
les finalistes a guanyar el concurs, que resoldrà un
jurat composat per membres de la Colla Montnegres. El termini de presentació de les obres finalitzarà el 24 d’abril i el guanyador i els 2 finalistes es
donaran a conèixer el 15 de maig de 2015.
Consulteu les bases i participeu!

Des de l’Assemblea, continuem treballant cap a
un país nou! El 9N va marcar el final d’una etapa i
l’inici d’una nova que tancarem el 27 de setembre
amb unes eleccions que s’han de convertir en un
plebiscit. En la meitat d’aquest camí entre el 9N i el
27S hi ha les eleccions municipals i des de l’ANC
volem que es els diferents grup municipals exposin
el seu compromís de país. En aquest sentit, des
del 27 de febrer l’ANC ha iniciat la campanya “Els
ajuntaments per la independència” on es demana
els caps de llista de les diferents formacions polítiques que es presenten a les municipals que signin
el seu compromís envers:
1 - Proposar, en el primer Ple, la continuïtat a
l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i tenir un paper actiu.
2 - Promoure campanyes en què les eleccions del
27S15 tinguin un clar sentit plebiscitari i les
puguin guanyar totes les forces que incloguin
el full de ruta cap a la constitució d’un Estat
independent.
3 - Assumir que, a les eleccions plebiscitàries del
27S, es configuri una majoria independentista
al Parlament i proposar que l’ajuntament, amb
l’alcalde al capdavant, es posi a disposició del
govern del país per a la gestió de la constitució
de l’Estat català, superant totes les traves que
puguin posar els poders de l’Estat espanyol.

4 - Proposar que l’alcalde o alcaldessa, com a màxima autoritat i representant legítim de tots els
veïns/es del municipi, participi a l’Assemblea de
Càrrecs Electes i en el cas que s’intervinguessin
o suprimissin les institucions catalanes d’autogovern, assumís la governació de Catalunya per
donar continuïtat al procés i garantir la màxima
legitimitat democràtica i institucional.
Agenda d’activitats:
12 d’abril: III Assemblea General Ordinària
(Pavelló Barris Nord de Lleida)
23 d’abril, diada de Sant Jordi: ens podreu
trobar a la Plaça de la Vila a partir de les 15h per
sol·licitar-nos informació, tindrem marxandatge i
realitzarem una enquesta a peu de carrer per saber
la teva opinió.
24 de maig: eleccions municipals. T’animem a que
votis a qualsevol candidatura sobiranista!
T’animem a fer-te membre de ple dret,
col·laborador o simpatitzant.
www.assemblea.cat —> Inscripcions.

Secretariat Assemblea Territorial de Sant Celoni

Retribucions i despeses càrrecs electes

Amb l’objectiu de dotar de més transparència les finances del consistori, semestralment es publiquen les despeses dels regidors i
regidores pel que fa a les dietes, telèfons mòbils, locomoció, tasques de representació i retribucions mensuals (quantitats en brut).

Retribucions mensuals 2015
dels membres del govern
Regidor/a

Retribució
mensual (brut)

Joan Castaño

2.777,14 €

Júlia de la Encarnación

1.900,00 €

Despeses dels càrrecs electes juliol - desembre 2014
Regidor/a

Telèfon

Desplaçaments
i dietes

Joan Castaño

203,86 €

384,13 €

Magalí Miracle

78,73 €

185,67 €

Júlia de la Encarnación

71,70 €

21,21 €

Isabel Coll

76,83 €

–

Isabel Coll

900,00 €

Jaume Tardy

69,54 €

–

Jaume Tardy

900,00 €

Josep Capote

65,18 €

–

Josep Capote

900,00 €

Óscar Caño

900,00 €

Assistència a
òrgans de govern

Francesc Deulofeu

540,01 €

Laura Costa

704,76 €

Raül Garcia

659,00 €

Óscar Moles

750,52 €

Dolors Lechuga

1.894,60 €

Marià Perapoch

750,52 €

Josep M. Garcia

659,00 €

Dani Corpas

1.391,21 €

Gerard Masferrer

1.162,39 €

Carmen Montes

2.031,89 €

Josep M. Bueno

704,76 €

dilluns

13 d’abril
inici: 12.20 h
final: 12.30 h
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Grups municipals
No és cert que les
retallades siguin
inevitables: és
una qüestió de
prioritats
El Grup Municipal Socialista estem fent balanç
d’aquests quatre anys de mandat. Uns quatre
anys complicats per la situació econòmica,
perquè hem hagut de fer front l’endeutament
de l’Ajuntament, per l’increment de les demandes socials i marcat, sens dubte, per les
retallades a què ens ha sotmès els governs
conservadors de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya.
Davant d’aquesta realitat, al 2011 els ciutadans
i ciutadanes de Sant Celoni van decidir amb el

Eleccions municipals 24M:
raons per votar
Francesc
Deulofeu
El proper 24 de maig estem cridats a les urnes per
decidir col·lectivament qui ha de governar l’ajuntament del nostre municipi. Des de Convergència
i Unió de Sant Celoni i la Batllòria t’expliquem les
principals raons per votar en Francesc com a alcalde:
• Perquè és una persona amb una clara vocació
de servei a les persones, com indica la seva
professió de metge.
• Compromès i apassionat amb el municipi, com
explica la seva participació a entitats com l’AMPA

Mariona
Pascual, nova
cap de llista
de la CUP i
Procés Constituent
La redacció del programa polític ha estat fruit d’un
procés obert a tothom
La CUP i Procés Constituent hem decidit presentar-nos conjuntament a les pròximes eleccions
municipals del 24 de maig amb amb l’objectiu primordial de sumar esforços i obtenir el màxim de
suport i representativitat possibles per poder assumir molta més responsabilitat i construir un front
d’esquerres que permeti donar resposta a l’actual
situació d’emergència social que vivim.

Ara és el que
toca
Aquest proper maig tornem a
tenir les eleccions municipals
i com qualsevol altra “cita” els
protagonistes , en aquest cas
els partits polítics, s’afanyen en
presentar la seva millor imatge per sortir a la foto
el millor possible, enrere queda tot allò que s’ha fet
malament o simplement no s’ha fet, o no s’ha complert. El més important ara és agradar a la parella
(els votants) per aconseguir conquistar-la. I posats
a fer, emmascarà les mancances amb aliances i
pactes amb diferents moviments polítics.
Vet aquí que a la nostra formació també se’ns va
proposar una aliança, per una banda es va proposar de fer una unitat d’esquerres, però no va arribar
a bon port, després va sortir a nivell nacional una
altra formació que va néixer dels moviments del poble i amb un clar caràcter social al que vam dir que

seu vot impulsat polítiques de suport a les
persones. I ha estat així com hem incrementant els recursos destinat a Comunitat, vetllant per una millor gestió dels ajuts, impulsant
la mediació en aquelles persones amb deutes
hipotecaris, etc. Una línia transversal en què
continuem treballant, com ho demostren els
437.297,31 euros per comprar habitatges que
anuncia el govern municipal.
I ho hem fet també apostant per la formació,
perquè pensem que l’educació no és una despesa sinó una inversió. Per això invertirem més
d’un milió d’euros perquè la Generalitat construeixi un nou edifici de Formació Professional amb què poder crear nous llocs de treball
a la nostra comarca. I ho hem fet portant a Sant
Celoni formació ocupacional i apropant als
nostres ciutadans i ciutadanes la formació en
idiomes estrangers, oferint cursos d’Alemany,
de La Salle, l’Associació Neurològica, l’Hospitalitat
de Lourdes, la Colla de Geganters, el Club Ciclista
o Creu Roja entre moltes d’altres.
• Perquè té un projecte engrescador per Sant
Celoni i la Batllòria, que amb el nostre tret més
característic, el bosc, planteja un nou model de
progrés que potencia tot allò que ja tenim –el
comerç, la restauració, la indústria química...- afegint-hi elements de qualitat com el Museu europeu
del Bosc, el centre de recerca en energies verdes
o els estudis de formació professional en els àmbits forestal i de l’energia, per atraure visitants i
augmentar el nombre de llocs de treball, tot situant
Sant Celoni com la capital del Baix Montseny.
• Perquè treballa intensament per Catalunya,
en tots i cadascun dels ‘dia a dia’ i també ens les
grans fites que hem viscut darrerament (9N, Via
catalana, ‘V’, totes les diades nacionals,...), perquè
la vol lliure per garantir el major benestar i igualtat
d’oportunitats a totes les persones que hi vivim.

I la llista amb la qual ens presentarem a aquestes
eleccions, que va ser aprovada en l’Assemblea
d’Unitat Popular del 5 de març, estarà encapçalada
aquesta vegada per la sociòloga Mariona Pascual,
col·laboradora de la CUP des del 2007, que actualment treballa a l’Ajuntament d’Arenys de Munt i
a la llibreria Els 4 gats. Segueixen la Mariona a la
llista un ferm conjunt de persones provinents de
diferents espais socials i professionals, com el dissenyador Jaume Turón, el sociòleg Enric Saurí, la
militant de diferents moviments socials Puri Martín
o la traductora Roser Calvet.
Amb l’objectiu que la redacció del programa fos
oberta, i que tothom pogués dir-hi la seva, en l’assemblea del 5 de març també es van aprovar els
grans eixos amb què organitzem el programa:

sí. Perquè en el fons tenim les mateixes motivacions, no podem descartar que tot el que hi ha fins
ara necessita canviar, i no podem fer canvis al cim
s’han de fer des de la base, és el poble el que amb
la seva veu pot i deu canviar allò que no li agrada,
no es pot mirar cap a l’altre costat i deixar que les
coses continuïn com fins ara.
Es tracta de sumar per avançar, les millores socials
haurien de ser prioritàries, no es tracta d’estalviar,
com pot ser en educació, perquè llavors hi guanyem en ignorància. La nostra estimada Catalunya
està en una emergència social, l’Estat ha invertit
88.000m en el rescat de bancs i caixes, hi ha
43 desnonaments diaris, 320.000 famílies que
pateixen pobresa energètica, 20% de la població en risc de pobresa, i 726.000 persones
aturades. I tot això ho hem de poder fer des dels
Ajuntaments, no hem de posar com a excusa que
no hi ha diners, perquè a les ciutats i pobles on
ICV-EUIA governa s’han tirat endavant mesures
de rescat social, accions concretes que han servit
per protegir a qui ho està passant malament. Per

Francès i Anglès. Una línia en què continuem
treballant, i és així com us presentem la iniciativa del projecte guanyador de l’Ajuntament Jove
2014, gràcies al qual els cinemes del centre
comercial ALTRIUM ens oferiran pel·lícules en
Versió Original.
Perquè hi ha alternatives i no és cert que les
retallades siguin inevitables, és una qüestió
de prioritats. Enfront d’altres models que aposten per obres faraòniques amb què passar a la
posteritat, pensem que hem de treballar des de
la proximitat, des de la realitat quotidiana de la
gent, millorant el nostre entorn i fent, entre tots
i totes, un Sant Celoni millor, amb més oportunitats. Treballem per Sant Celoni i la Batllòria.
Pel que realment importa.
Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

• Perquè la feina feta durant l’anterior legislatura
l’avala: escola bressol, centre de dia, tanatori,
oficina de turisme, centre de formació i ocupació
Sax Sala, sala Bernat Martorell, Torre de la Força,
pavelló del Sot de les Granotes, Skateparc del
Pertegàs, nou túnel d’entrada, pas sota la C35,
Can Bruguera i escola Montnegre a la Batllòria,...
Però també l’avala el rigor i la responsabilitat en
la gestió dels recursos públics: el govern tripartit
gastava en telefonia 14.500€/any, mentre que el
de CiU 1.900 i en àpats i desplaçaments 5.500€/
any i el de CiU 800.
Finalment, sigui quina sigui la teva opció, et volem
demanar que exerceixis el teu dret a vot: a l’Estat
espanyol vam passar 40 anys que no podíem ferho i els nostres avis i àvies sovint hi van deixar la
pell. Aquest 24M, torna la il·lusió!
Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni

1) Serveis socials, habitatge, salut, educació i joventut, 2) Territori i promoció econòmica, 3) Cultura, 4) Formes de fer política i 5) Nacional. Aquests
eixos es van estar treballant per grups i el seu
resultat es va presentar en els berenars tertúlia que
vam organitzar al llarg del mes de març, on es van
poder debatre i concretar les principals propostes
polítiques i accions estructurals de la CUP i Procés
Constituent de cara a la legislatura 2015-19. Pròximament podreu trobar el programa definitiu a la
web de la CUP.

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

tot això hi ha 10 prioritats: renda garantida de la
ciutadania per evitar l’exclusió social, promoure un
treball digne, enfortir el sistema públic de pensions,
crear nova ocupació amb una nova economia, preservar i enfortir el sistema sanitari públic, igualtat
de debò entre homes i dones, dret a la autonomia
personal, una educació pública de qualitat per a
l’equitat, cap persona sense aigua, gas, electricitat
o alimentació, habitatge per a tothom, dret a una
segona oportunitat.
Per tot això i perquè creiem que és possible, sortirem en aquestes properes eleccions al costat
d’una formació com és PODEMOS. Estem segurs
que tots aquells que veieu que s’han de canviar les
coses hi donareu el vostre suport.
Amb tu és possible un Sant Celoni i la Batllòria més
just. Ara pots.

Grup municipal ICV Sant Celoni i
La Batllòria
icvsantceloni@ymail.com
19

Exposicions

Divendres, 3 de abril

RECTORIA VELLA i GALERIA
BARCELONA GBN

Cinema: Todas las mujeres, de
Mariano Barroso. VO a l’Altrium
- A les 20.30 h
- A les Sales Ocine
- Preu: 4,50 €

fins el 24 maig

El límit i l’infinit.
Amb Sant Celoni 2015.

Diumenge, 5 d’abril
Mercat del Trasto

Col·lecció d’Antonio Niebla

- De 9 a 14 h
- A la pl. Mercè Rodoreda i la Creu
Organitza: Tots a la Pista TALP

Amb obres de Tàpies, Miró, Léger,
Oteiza...

Cançons per aprendre, amb
Dàmaris Gelabert
Programació A l’Ateneu
- A les 10.30 i a les 12 h
- Al Teatre Ateneu, Sala petita
- Preu: 3 €.

Rectoria Vella:
De dijous a dissabte de 17 a 20 h
Diumenges i festius, d’11.30 a 13.30 i de 17 a 20 h
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13
Galeria Barcelona GBN:
Dijous, divendres i dissabte de 17 a 20 h

17 d’abril - 3 maig

XIX Concurs Sant Jordi
de fotografia

abril
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Divendres, 10 d’abril

Concert de Sant Jordi
- A les 18 h
- Al Teatre Ateneu, Sala gran
- Organitza: Ateneu de Sant Celoni
- Preu: 10 € General, 5 € socis

Música: La Colònia, en concert
Programació A l’Ateneu
- A les 20 h
- Al Teatre Ateneu, Sala petita
- Preu: 10 € (general). Consulteu
descomptes

Diumenge, 12 d’abril
III Duatló de Muntanya
de Sant Celoni
- A les 9.30 h
- Al CME Sot de les Granotes
- Org.: Club Triatló Baix Montseny
- Preu: 15 € - 18 €

Històries d’un veïnat, amb Marta
Catalan
Contes per a menuts
- A les 17.30 h
- A la biblioteca l’Escorxador.
Cal inscripció prèvia

Dimarts, 21 de abril
Poemari de Santi Borrell,
Fragments d’un pedra
Tast de llibres
- A les 19 h
- A la biblioteca l’Escorxador

Dimecres, 22 d’abril
III Revetlla de Sant Jordi a la
Biblioteca
Contes, entrega de premis i
conferència-audiovisual
- De les 18 a les 22 h
- A la biblioteca l’Escorxador
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Sant Jordi 20151

Inauguració de l’exposició
XX Concurs Sant Jordi de
Fotografia i lliurament premis
-A les 20 h
- A Can Ramis
- Organitza: CESC
Ball amb Hotel Cochambre
- A les 23 h
- Al Teatre Ateneu, Sala Gran
- Organitza: Le Popée

Xerrada: És possible morir en
pau? Testament Vital: Document
de Voluntats Anticipades
- A les 19 h
- Al local de L’Eixam
- Organitza: Associació Dret a
Morir Dignament Catalunya
Cinema: La grande bellezza, de
Paolo Sorrentino. VO a l’Altrium
- A les 20.30 h
- A les Sales Ocine
- Preu: 4,50 €

Passejades guiades pel
patrimoni: El Sant Celoni
Medieval
- A les 11.30 h
- A la Rectoria Vella
Passejades guiades pel
patrimoni: L’Eslésia i l’esplendor
del Barroc
- A les 18 h
- A la plaça de l’Església
Ball de l’Esplai a l’Ateneu,
amb Moncayo
- A les 18 h
- Al Teatre Ateneu, Sala gran
- Org.: L’Esplai de la Gent Gran
- Preu: 4 € socis, 5 € no socis
Ball a la Sala
- A les 18 h
- A la Unió Batllorienca
- Organitza: Patronat de Gent
Gran de la Batllòria

Dimarts, 28 d’abril
Tastet d’àrab
Cinc tallers on aprendrem una
mica sobre la cultura, l’alfabet àrab
i la cal·ligrafia, amb monòleg inèdit
de manlleus a càrrec del sociòleg
Xavier Torrens
- De 18.30 a 20.30 h
- Sax Sala - Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
- Org.: Associació Almadaa
Horitzons

Dimecres, 29 d’abril
Mostra de dansa
Escola de Dansa Contrajazz
- A les 18 h
- A la plaça de la Vila
- Org.: Escola Dansa Contrajazz
Conclusions Procés de reflexió
Sacsegem la Festa Major
- A les 19.30 h
- A la sala Bernat Martorell

Dijous, 30 d’abril
The gigantic turnip, amb
Cambridge School
- A les 18 h
- A la biblioteca de l’Escola
Montnegre (la Batllòria)

Dissabte, 25 d’abril

Presentació IV Festival de
Poesia de Sant Celoni i recital de
Laura Garriga i Agustín Rugiero
- A les 20 h
- Al local de La Clau
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31
lliurament de premis
Venda de llibres i roses
- A les 20 h
- Tot el dia
- A Can Ramis
- A la plaça de l’Església
Octubre
Novembre
- Organitza: Centre Excursionista
dcde Sant
dj Celoni
dv ds(CESC)
dg
dl dm dc dj dv ds dg
dl dm

Visita a peu al Pla de Lloró
- A les 11 h
- A la plaça de l’Església de la
Batllòria

La cuina dels vallesans:
receptes i productes de la terra,
de Pep Salsetes. Presentació del
llibre a càrrec de l’autor
- A les 19 h
- A la biblioteca l’Escorxador
- Organitza: Llibreria Alguer 7

Abril

dl

Diumenge, 26 d’ abril

Sopar-presentació del llibre
Zancadillas a la murga, de J.
Bermúdez. Sabors literaris 2015
- A les 21 h
- Al restaurant La Parra
- Preu: Menú individual: 21 €.
Llibre, 12 €. Consulteu descomptes

Cercavila amb el Drac de
Vilardell fins la Roca del Drac
Explicació de la llegenda i
cercavila de retorn
- A les 10.30 h
- A la plaça de la Vila
- Organitza: Colla de Diables

Farmàcies de guàrdia 2015

El límit i l’infinit, exposició
d’Antonio
Febrer Niebla
Visita comentada
dc- A les
dj 18dv
dl
h ds dg
- A la Rectoria Vella 1

Tast de llibres: Confidències
d’una reina, de Teresa Sagrera
Bassa
- A les 19 h
- A la Biblioteca l’Escorxador

La maleta de Sant Jordi, amb
Gisela Llimona. Hora del Conte
- A les 17.30 h
- A la biblioteca de l’Escola
Montnegre (la Batllòria)

Dilluns, 20 de abril

Dissabte, 11 de abril

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
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Abril
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El Dimoniet. Tallers infantils
- A les 18 h
- A la plaça de la Vila
- Organitza: Colla de Diables

Embarazadas, pintures de
Violeta Valdor
Exposició de quadres
d’embarassades
- Al local de La Panxeta
- Org.: Violeta Valdor i Maria Llàcer
Cinema: Una vida sencilla,
d’Ann Hui. VO a l’Altrium
- A les 20.30 h
- A les Sales Ocine
- Preu: 4,50 €

70
66
11
67
52
90
12

Cloenda del curset de sardanes
a les escoles
- A les 10 h
- A la plaça de la Vila

SANT JORDI

L1 - 		
L2 L3 L4 L5 L6 L7 -

Divendres, 24 d’ abril

Cinema: La vida secreta de
las abejas, de Gina Prince
Bythewood
Cinema a l’Ateneu
- A les 18 h
- Al Teatre Ateneu, Sala petita
- Preu: Gratuït

Xerrada 0-3, El repte d’educar
- A les 18 h
- A la Sala d’ actes Rectoria Vella
- Organitza: La Caseta del Bosc

maig

Dissabte, 18 d’abril

Sardanes: Concert de Sant Jordi
Homenatge a Enric Morera
- A les 18 h
- Al Teatre Ateneu, Sala gran
- Organitza: Ateneu de Sant Celoni

Dijous, 9 d’abril

TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h

Sessió de contes per a adults
- A les 19.30 h
- A Can Bruguera

Ball a l’Esplai, amb Moncayo
Activitats de l’Esplai de Gent Gran
- A les 17.30 h
- Al casal d’avis L’Esplai
- Org.: L’Esplai de la Gent Gran
- Preu: 4 € socis, 5 € no socis

Ball a l’Esplai, amb Paco
- A les 17.30 h
- Al casal d’avis L’Esplai
- Org.: L’Esplai de la Gent Gran
- Preu: 4 € socis, 5 € no socis

Horari:
Dimarts, dijous i dissabtes,
de 6 a 8 del vespre
Diumenges i festius, de 12 a 2/4 de 2 i
de 6 a 8 del vespre

Teatre: Lluny de Nuuk, amb
Tramoia
- A les 22 h
- Al Teatre Ateneu, Sala gran
- Preu: 8 €. Promocions a www.
tramoia.cat

Diumenge, 19 d’ abril

Dilluns, 6 d’abril

Inauguració:
Divendres 17 d’abril a les 8 del vespre

Classe oberta de zumba per a
totes les edats
- A les 17 h
- Al pati de l’Escola Montnegre
- Organitza: Ampa Montnegre

Teatre: Lluny de Nuuk, amb
Tramoia
- A les 22 h
- Al Teatre Ateneu, Sala gran
- Preu: 8 €. Promocions a www.
tramoia.cat

Cinema: La voz dormida, de
Benito Zambrano
- A les 18 h
- Al Teatre Ateneu, Sala petita
- Preu: Gratuït

CAN RAMIS

Paradeta de llaminadures,
inflables, tallers
- Matí
- A la plaça de l’Església

Sortida al Palau Güell
(Barcelona), d’Antoni Gaudí
Sortides culturals 2015
Cal inscripció prèvia

Ball de l’Esplai, amb Elegans
- A les 18 h
- Al Teatre Ateneu, Sala gran
- Org.: L’Esplai de la Gent Gran
- Preu: 4 € socis, 5 € no socis

Carrer de Sant Pere, 14-16
08470 Sant Celoni
Tel. 670 24 98 21			
antonio-niebla@hotmail.com

Cinema: The hundred-foot
journey, de Lasse Hallström
VO a l’Altrium
- A les 20.30 h
- A les Sales Ocine
- Preu: 4,50 €

- Org.: Gegants de la Salle i l’Erol

Exposició
Agost de Bestiari i Cercavila
- A les 18 i a les 20 h
dc
- A la dj
plaçadvde ladsViladg
- Organitza: Colla1de Diables
2
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de l’exposició
12
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15 16 El Límit i
l’Infinit, a càrrec d’Antonio Niebla
19
- A les20
18 h21 22 23
- A la Rectoria Vella
26 27 28 29 30
Teatre: Pulmons, de Sixto Paz
Produccions
- A les 20 h
- Al Teatre Ateneu, Sala petita
Desembre
- Preu: 10 €. Vegeu descomptes
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Dissabte, 2 de maig
L’endrapasomnis, amb Teatre al
detall. Espectacle infantil
- A les 12 h
- Al Teatre Ateneu, Sala Petita
- Preu: 3€
Dia Internacional de la Dansa
Trobada d’escoles de Dansa de
Sant Celoni
- A les 18 h
- Al Teatre Ateneu, Sala gran
- Organitza: Tots a la Pista TALP
- Preu: 3 €. Anticipat 2 €
IV Festival de Poesia de Sant
Celoni . Amb Pau Riba, Mireia
Calafell, Josep Pedrals, Ivette
Nadal, Roser Amills, David Caño i
Patrícia Bargalló
- A les 18 i a les 20 h
- A Can Ramis i Sala Bernat
Martorell

Diumenge, 3 de maig
Mineralexpo
Fira de minerals
- Tot el dia
- Al Teatre Ateneu, Sala gran

