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Atenció a la Ciutadania

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

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

Reclamacions,  
suggeriments  
i incidències 
93 864 12 00

Arxiu Municipal  
la Tèrmica 

93 867 11 25

Benestar Social

Serveis Socials 
93 864 12 12

Servei a la dona  
93 867 51 94 

Atenció violència 
masclista  
900 900 120

Biblioteques

Biblioteca l’Escorxador   
93 867 33 13

Biblioteca la Batllòria  
93 847 21 19

Atenció al consum

OMIC 
93 864 12 12

Residus

Deixalleria Comarcal  
de Sant Celoni 
93 744 00 85

Àrea de Territori 
93 864 12 16

Educació i cultura

Oficina Municipal d’Escolarització 
93 864 12 13

Escola bressol municipal 
93 867 38 87

Rectoria Vella 
93 864 12 13

Emergències

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

Mossos d’Esquadra 
93 867 45 85 
112

Emergències sanitàries 
112

Creu Roja emergències 
93 867 21 29

Creu Roja Assamblea Local 
93 867 26 04

Bombers urgències 
112

Avaries aigua (SOREA) 
900 30 40 70

Esports

Camp Municipal d’Esports  
93 867 05 67

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

Formació permanent

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

Centre Municipal d’Expressió 
93 867 40 89

Oficina local de Català  
93 864 12 13

Habitatge

Oficina Local d’Habitatge  
93 864 12 15

Jutjat de Pau 
93 867 07 25

Ràdio Municipal  
93 864 12 21

Salut

Hospital de Sant Celoni 
93 867 03 17  

CAP 
93 867 41 51

Consultori de la Batllòria 
93 847 10 32

Consum i conductes de risc 
93 864 12 12

Atenció a la dependència  
93 864 12 12

Tanatori 
93 867 48 87

Transport

Bus urbà  
902 130 014

Barcelona Bus 
902 130 014

Hispano Hilarienca  
972 24 50 12

RENFE 
902 24 02 02

Taxi 
93 867 08 47

Treball

Servei Municipal d’Ocupació 
93 867 41 75

Tributs

Oficina de Gestió Tributària 
93 867 45 41

Urbanisme

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

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

tots el butlletins editats.

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

www.facebook.com/ajsantceloni

@ajsantceloni

Francesc Deulofeu
Alcalde

Benvolguts veïns i veïnes, 

Obrim aquest Informatiu amb un treball molt important pel present i 
pel futur: la unió del Baix Montseny ens farà més forts, més útils i 
més eficients en els serveis  que oferim a la nostra gent. Hem reprès 
les trobades per millorar-ho i intensificar-ho i la sintonia amb tots els 
representants polítics del nostre territori és engrescadora i decidida.

Però hi trobaràs molta més informació d’interès com l’aprovació d’im-
postos i taxes per al 2016 que, malgrat que els ingressos de l’ajunta-
ment s’han tornat a reduir, hem aconseguit congelar i fins i tot ajustar 
en alguns casos, conscients de la lluita de tots per sortir de la crisi i 
seguir progressant.

Acaba l’any i malgrat totes les dificultats que hem viscut, també és 
moment de celebrar tot el que hem aconseguit i agafar forces per un 
2016 que ha de ser encara millor. Dóna una ullada a totes les propostes 
perquè, com veuràs en les pàgines que vénen, la gent de Sant Celoni 
i la Batllòria també som grans en la festa. 

Molta salut per aquest 2016. La resta és cosa nostra.
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Portada

La força del  
Baix Montseny 

La 3a Jornada de treball d’alcaldes, alcaldesses, regidors 
i regidores del Baix Montseny que es va fer el passat 21 
de novembre a Can Putxet va aplegar una quarantena de 
polítics en representació de diversos municipis.

La principal conclusió de la jornada va ser la creació 
d’una mínima estructura de funcionament que permeti 
treballar en els elements comuns entre els municipis. En 
aquests moments, segons va explicar l’alcalde de Sant 
Celoni, Francesc Deulofeu, ja es treballa de forma col·
laborativa en alguns àmbits com el social,  l’habitatge, 
aspectes culturals, d’educació o de transport “però cal 
aprofundir-hi més i fer-ho d’una manera coordinada, 
estructurada i no funcionar només per la necessitat de 
cada moment”. En aquesta línia, van acordar trobar·se 
d’aquí a dos mesos.

La jornada, que no es feia des de feia 5 anys, es va es·
tructurar en grups de treball centrats en la millora dels 
àmbits en què els municipis del Baix Montseny ja treba·
llen coordinadament i l’ampliació a noves prestacions i 
serveis. Més tard, es van fer dos tallers per avançar en la 
constitució cap a la comarca: un dedicat als aspectes pro·
cedimentals (forma jurídica, política i executiva) dirigit 
per Dionís Guiteras, present del consell comarcal del 
Moianès i David Bonvehí, diputat al Parlament i un altre 
sobre l’opinió pública (justificació històrica, viabilitat i 
benefici per a les persones) conduit Raül Garcia i Andreu 
Pujol, regidors de Sant Celoni i Breda, respectivament.

Una dotzena de municipis ja treballen junts  
per oferir més i millors serveis a la ciutadania

La trobada d’enguany repren els compromisos del 1r Manifest municipalista del Baix Montseny signat el 22 de novembre 
de 2008 pels alcaldes i alcaldesses de 16 municipis: Arbúcies, Breda, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, 
Llinars del Vallès, Montseny, Riells i Viabrea, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Sant Celoni, Sant 
Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra.

1r Manifest municipalista del Baix Montseny
La comarca natural del Baix Montseny és una realitat humana, social, econòmica, natural i cultural documentada ja des 
del segle IX, que continua vigent i que, atesa la direcció cap on la globalització empeny el món, gaudeix d’una actualitat 
absoluta i d’una nova oportunitat per guanyar el seu futur.

Avui, 22 de novembre de 2008, els alcaldes i alcaldesses del Baix Montseny que ens hem reunit per fer comarca, és a 
dir, per compartir experiències, necessitats i estratègies per enfortir la relació dels nostres municipis, signem el següent 
manifest:

1. Que la comarca existeix i està viva.

2. Que seguirem intensificant la relació entre tots els municipis del Baix Montseny per millorar i incrementar la prestació 
de serveis a la ciutadania perquè poguem gaudir d’una bona qualitat de vida.

3. Que emplacem a tots els grups parlamentaris del nostre país a demanar la comarca del Baix Montseny a la propera 
llei d’ordenació territorial.

Sant Celoni, 22 de novembre de 2008

L’alcalde Francesc Deulofeu va donar la benvinguda a la quarentena  
d’alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores del Baix Montseny

La jornada es va estructurar en diferents grups que van treballar la millora i 
ampliació dels serveis i la constitució de la comarca
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Cultura

La biblioteca l’Escorxador de Sant Celoni s’ha 
sumat als Laboratoris de lectura, una iniciativa 
que convida a les famílies a experimentar al 
voltant de la lectura, entesa en el sentit més ampli 
del terme: llegir amb tots els sentits, la lectura 
d’imatges i sons, la creació literària com un joc, 
la imaginació poètica com a forma artística. La 
iniciativa va sorgir el 2010 a la biblioteca Roca 
Umbert de Granollers i poc a poc s’hi ha sumat 
biblioteques públiques d’arreu del territori.

A Sant Celoni, la programació de laboratoris de 
lectura ha començat el mes de desembre, i les 
sessions seran el segon o tercer dissabte de mes, de 
les onze a dos quarts d’una a la sala infantil de la 
biblioteca, l’activitat serà gratuïta. Cada laboratori 
està destinat a una franja d’edat en concret que pot 
ser diferent d’una sessió a una altra i els infants 
sempre hauran d’anar acompanyats d’un adult.

Ajut a les entitats en la 
programació d’espectacles 
professionals
El Teatre Municipal Ateneu de Sant Celoni és un 
dels equipaments adherits al protocol del Cir·
cuit de la Xarxa d’Espais Escènics municipals de 
Catalunya i per aquesta raó es pot beneficiar del 
Programa.cat, una eina que promou el Departa·
ment de Cultura de la Generalitat en col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona i que permet als ens 
locals contractar espectacles professionals a preus 
directament subvencionats. Per poder rebre aquest 
suport, els espectacles han de complir diferents 
requisits, com ser espectacles professionals, estar 
inclosos en la programació estable municipal i que 
siguin amb entrada de pagament, entre d’altres.
Les activitats organitzades per entitats però que 
es considerin part de la programació municipal, 
també poden sol·licitar un ajut a través d’aquesta 
aplicació sempre que compleixin els requisits de·
manats pel Programa.cat. Per a més informació us 
podeu posar en contacte amb l’Àrea de Cultura.

La part més festiva i popular va incloure el cor-
refoc del 25è aniversari de la Colla de Diables,  
cercavila amb el geganters de Sant Celoni i totes 
les colles de les escoles de Sant Celoni, la balla-
da de danses de Passaltpas i el túnel del terror 
de l’Erol per on van pasar més de 600 persones.

FESTES DE SANT MARTÍ EN IMATGES

Més de 25 parades van omplir la tradicional 
Fira artesana que va comptar amb la demos-
tració d’oficis com bufador de vidre, ceramista, 
ferrer, teixidora, costurera o forner. Es van fer 
tallers per a la mainada.

La II Jornada micològica a la Vall d’Olzinelles va 
tenir una molt bona acollida i participació i els 
organitzadors preveuren promoure noves pro-
postes durant l’any.

Les III Jornades de la memòria històrica es van 
centrar en l’ensenyament durant la II República 
a Catalunya i a Sant Celoni (1931-1939). Es va 
projectar un documental gravat i editat per Xa-
vier Alfaras que properament estarà disponible 
al web municipal. 

Les nits de concerts a l’Ateneu, amb DJ Ramon, 
Fantacles i Dr. Calypso, van acollir una àmplia 
diversitat de públic i la capvuitada amb l’obra de 
teatre “Noies de calendari” del Rebrot va omplir 
la sala gran de gom a gom.

El còmic celoní ha arribat a  la 13a edició, i per 
primera vegada la revista recull l’obra de diversos 
autors: Josep Ma Ripoll “Pipol”, Mercè Lopez, 
Jabama i Antonio Ortega “Gueira”.

Gaudeix de la lectura en 
família a la Biblioteca

L’equipament s’afegeix  
al projecte Punt d’Infor-
mació Turística
La biblioteca, junta·
ment amb l’Oficina 
de Turisme de Sant 
Celoni formen part 
del projecte PIT 
(Punt d’Informació 
Turística). Es tracta 
d’una iniciativa de 
Turisme de Diputació 
amb l’objectiu de dotar la demarcació de 
Barcelona del màxim nombre de punts d’in·
formació turística de cara a complementar 
els serveis d’informació, difusió i atenció 
al turista. Tots aquests punts d’informació 
compten amb una identificació específica i 
un material extens per poder desenvolupar 
aquesta funció. A més a més de disposar dels 
materials propis del PIT, la Biblioteca també 
disposa d’una àmplia selecció de guies de 
viatge.
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Animació a les places i carrers. Amb l’objectiu 
de dinamitzar el centre de la vila, s’han progra·
mat diverses activitats a les places i carrers des 
del dissabte 19 de desembre fins a les portes dels 
Reis. Es començarà dissabte 19 de desembre, a la 
tarda, amb un cercavila de gegants i l’actuació 
dels Cantaires a la plaça de la Vila on es donarà 
caldo a tothom per passar el fred. El grup Nostàl·
gics actuarà al carrer Major de Dalt. Dimecres 23 
de desembre, per exemple, es podrà fer un taller 
de muntar tions i hi haurà cantada de nadales. 
Del 28 al 30 de desembre, i el 4 de gener, tardes 
de circ, jocs gegants, inflables i animació infantil.

Al Teatre Municipal Ateneu s’hi podrà anar 
a ballar els diumenge a la tarda convocats per 
l’Esplai o a gaudir de l’espectacle de màgia amb 
el Mag Edgard a més d’audicions i cantades de 
nadales a càrrec dels alumnes del Centre Mu·
nicipal d’Expressió. El 4 de gener,  a les 7 de la 
tarda, podrem gaudir d’un gran concert de Cap 
d’Any amb el Festival de Valsos amb l’Orquestra 
Simfònica del Vallès que organitza l’entitat Ateneu 
de Sant Celoni.  La música i el concert coral també 
seran present a l’església parroquial amb el concert 
de Nadal que organitza la coral Briançó el proper 
19 de desembre i a la Rectoria Vella amb el concert 
de la Fàbrica de Lied amb “El pessebre de Joan 
Amades fet música” el proper 27 de desembre.   

L’hora del conte a la Biblioteca, presentacions de 
llibres, la xerrada de Som Energia  i la iniciativa 
“Olzinelles Terra d’Escudella” amb una camina·
da solidària i una escudellada popular que orga·
nitza l’Associació Cultural de la Vall d’Olzinelles 
i Càritas Parroquial són altres propostes cultu-
rals que no ens podem perdre. 

Cap d’any al pavelló i a l’Ateneu!
Sant Celoni rebrà l’arribada del nou any amb 
dues festes populars pensades perquè hi pugui 
participar tothom!  Al Teatre Municipal l’Ate·
neu, l’Associació de Gent Gran organitza un 
sopar i  un ball amb el grup Què Tal?. Al Pavelló 
Municipal 11 de setembre, a partir de 2/4 d’1 i 
fins la matinada, hi haurà la gran festa de cap 
d’any amb els DJ ś Ramon i Marvin. L’entrada és 
gratuïta amb la voluntat que hi pugui participar 
tothom, tot i que cal tenir en compte que l’afora·
ment és limitat.  

A l’espera dels Reis de l’Orient 
El 2 de gener, l’agrupament Erol organitza l’ar-
ribada dels Carters Reials, la Martina i l’Er·
menter. Durant el 2, 3 i 4 de gener s’instal·laran 
a la Torre de la Força i recolliran les cartes de 
tots els nens i nenes. La cavalcada amb els Reis 

Mags d’Orient i tota la seva comitiva, arribarà el 
dimarts 5 de gener, a les 6 de la tarda, a la plaça 
Comte del Montseny i passejarà pel carrers Ma·
jor, plaça de la Creu, carretera vella, carrer Sant 
Martí, carrer Major i pels volts de les 7 arribarà a 
la plaça de la Vila.

A la Batllòria ses majestats arribaran cap a 2/4 de 
7 de la tarda pel pont de la Tordera.

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

Darrerament s’ha editat dos nous llibres de fo·
tografia vinculats a Sant Celoni i a la comarca. 
Un està dedicat a les fotografies nocturnes d’es·
glésies i l’altre al món dels bolets. Els autors són 
dos baixmontsenyencs ben coneguts per la seva 
trajectòria en el terreny de les imatges: Mariano 
Pagès i Àlex Alonso. Tant l’un com l’altre han 
autoeditat els llibres amb el suport del microme·
cenatge. Es tracta d’Estels, Ermites i Esglesioles 
del Montnegre i el Corredor, de Mariano Pagès, 
que ha comptat amb la col·laboració de l’Ajun·
tament de Sant Celoni i de Fotografiar setas con 
Alex Alonso.

Els dos llibres es presentaran conjuntament a la 
Sala Bernat Martorell de Can Ramis el dimarts 
22 de desembre a 2/4 de 8 del vespre. A més, les 
imatges d’Estels, Ermites i Esglesioles del Mont·
negre i el Corredor es mostraran a la Rectoria 
Vella entre el 23 de gener i el 13 de març del 2016.

7 establiments de Sant Celoni 
a la campanya I tu, jugues  
en català?
7 establiments de Sant Celoni s’han sumat a la campanya I tu, 
jugues en català?, impulsada pel Consorci per a la Normalit·
zació Lingüística i la Direcció General de Política Lingüística.  
Al web www.cpnl.cat/jocs hi trobareu un cercador amb tota l’oferta.

Els establiments adherits a la campanya es poden identificar amb  
una capsa vermella com aquesta, que és la imatge principal de la 
campanya.

Bones festes de Nadal, Cap d’Any i Reis! 
Sant Celoni i la Batllòria viuran uns dies plens d’activitats

Presentació de dos llibres de  
fotografia vinculats a Sant Celoni

6 x 3 (C. Jaume I, 1) 
Bilbeny (C. Major, 149)    
Can Lluís (C. Major, 84) 
Cucut Joguines (C. Major, 154)     
Llibreria Alguer Set (C. Alguersuari, 7) 
Llibreria Els 4 Gats (C. Sant Josep, 64-66) 
Tretze Vents (Pl. de la Vila, 28)     
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Comunitat

Construïm una Catalunya  
lliure de violència masclista
Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers 
les Dones del 25 de novembre, la PIEG, Plataforma d’Iniciatives per l’Equitat 
entre Gèneres de Sant Celoni va organitzar un seguit d’actes divendres dia 27 
de novembre. Teatre, lectura del manifest i concert amb el grup Llum Pepa & 
The Beats a la plaça de la Vila.

La PIEG està constituïda per entitats, persones a títol individual i represen·
tants de l’Ajuntament de Sant Celoni que es reuneixen periòdicament per tal 
de reflexionar sobre la manca d’equitat entre homes i dones i per proposar 
iniciatives per trencar·la tant com sigui possible. 

Per contactar amb la PIEG: piegsantceloni@gmail.com

Jornada sobre la prevenció dels  
maltractaments a persones grans
Una trentena de professionals dels àmbits de la salut, serveis socials i segu·
retat ciutadana es van reu·
nir el passat15 d’octubre a 
Sant Celoni per parlar de 
la detecció i prevenció dels 
maltractaments a persones 
grans. La jornada va per·
metre aproximar·se més a 
la realitat que estan patint 
algunes persones grans, ob·
tenir més formació per tal 
de realitzar un treball més 
eficient i recollir propostes 
per un abordatge estable de 
la problemàtica.

Al Baix Montseny funciona des del 2009 una comissió de treball integrada per 
diversos ajuntaments que treballen conjuntament en relació aquesta temàtica 
amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona i la col·laboració 
de professionals de l’associació EIMA (Associació per a la investigació del 
maltractament a les persones grans). Des d’aquesta comissió i, juntament 
amb altres municipis de la província de Barcelona, s’han elaborat diversos 
documents com la Guia local per fer front als maltractaments de les persones 
grans i l’Instrument de recollida d’informació per a casos de maltractaments 
a les persones grans.

Trobada per estendre el CDIAP i el 
Pla de drogodependències a tot el 
Baix Montseny
Sant Celoni va acollir una trobada dels ajuntaments del Baix Montseny per 
parlar de dos programes supramunicipals que funcionen des de fa anys i que 
podria ser interessant fer arribar a tot el territori baixmontsenyenc. Es tracta 
del CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) i del Tritó 
del Baix Montseny (Pla de prevenció de les addiccions).  El CDIAP es va inici·
ar el 2004, amb l’objecte d’apropar el servei de Granollers al Baix Montseny. El 
Departament de Benestar i Família va entendre de seguida la idoneïtat d’obrir 
un CDIAP a Sant Celoni, adjudicant un contracte a un col·lectiu professional 
que s’ha mantingut des d’aleshores. Per sostenir el servei, 12 ajuntaments te·
nen signat un conveni de manteniment. El Pla de prevenció d’addicions, El 
Tritó, es va iniciar el 2004, amb l’empenta i sosteniment d’un ampli grup de 
fins 13 municipis del territori que s’ha anat ampliant progressivament amb el 
suport de la Diputació de Barcelona.

Presentació de Sant Celoni Acull, 
grup d’atenció als refugiats de 
conflictes bèl·lics
El grup de treball Sant Celoni acull, constituït per atendre l’arribada al mu·
nicipi de persones refugiades de conflictes bèl·lics, es va presentar el 20 de 
novembre a la Sala Bernat Martorell. La regidora de Comunitat, Magalí 
Miracle, va introduir l’acte afirmant que “estem davant d’una etapa trans-
cendent en la qual s’ha de decidir si s’opta per un model tendent al pro-
gressiu equilibri nord-sud, o bé ens aboquem al model fonamentat en les 
fronteres bloquejades i els conflictes bèl·lics sense solució de continuïtat”.  
La sessió va comptar amb la participació del coordinador d’emergències de 
Creu Roja Catalunya, Enric Morist i del secretari del Fons Català de Coope·
ració, Josep Sagarra.

Per part de Sant Celoni acull, Gerard Carot va explicar que el grup el confi·
guren persones a títol individual, representants de diverses entitats així com 
de l’Ajuntament i que Sant Celoni s’ha mobilitzat activament i ho està fent 
recollint l’esperit de molta gent sensible i mitjançant la fórmula de grup de 
treball, fonamentat en la combinació rica en perfils i matisos.

Per col·laborar amb Sant Celoni Acull:  
santceloniacull@gmail.com  
Telèfon 93 864 12 12Atenció!  Nou reglament sobre els  

al·lèrgens en informació alimentària
Una nova normativa obliga a identificar 14 grups d’aliments que poden 
provocar al·lèrgies o intoleràncies a tots els establiments de restauració, 
restaurants, bars, cafeteries o similars, establiments comercials minoristes, 
els que ofereixin aliments telefònicament o per Internet i es distribueixen a 
domicili. Aquests aliments són: cereals que continguin gluten i productes 
derivats; crustacis i productes a base de crustacis; peix i productes a base de 
peix; ous i productes a base d’ou; soja i productes a base de soja; llet i els seus 
derivats (inclosa la lactosa); cacauets i productes derivats; fruits secs i pro·
ductes derivats; api i productes derivats; mostassa i productes derivats; grans 
de sèsam i productes a base de grans de sèsam; diòxid de sofre i sulfits en 
quantitats superiors a 10mg/kg; tramussos i derivats; o mol·luscs i derivats. 
Aquesta informació, a més de donar·se a l’etiquetatge dels productes enva·
sats, també s’ha d’oferir a les persones consumidores en els següents casos: 
aliments que s’ofereixin sense envasar; aliments envasats als llocs de venda 
a petició del comprador/a i aliments envasats per a la seva venda immediata.  
Per a més informació us podeu adreçar a l’àmbit de Salut comunitària i 
consum de l’Ajuntament: Plaça Josep Alfaras, 6.  Telèfon 93 864 12 12.  
salut.comunitaria@santceloni.cat

Com resoldre les interferències de 
TV provocades pel desplegament 
de la tecnologia 4G
Darrerament, diversos ciutadans han detectat interferèn·
cies en el senyal de televisió que es deuen al desplegament 
al municipi de la tecnologia 4G per la telefonia mòbil. 
Aquests petits talls en la recepció del senyal de televisió 
poden afectar alguns habitatges i edificis del municipi 
propers a les estacions de telefonia mòbil. Per resoldre 
aquestes interferències, els operadors de telefonia han 
creat una entitat gestora LLEGA800  que, sense cap cost per la ciutadania, 
s’encarrega de col·locar un filtre a l’antena de l’edifici afectat. La ciutadania 
que es trobi amb aquest problema, ha de posar·se en contacte amb Llega 800 
mitjançant el formulari disponbile a https://www.llega800.es o bé trucant al 
900 833 999. Si es tracta d’un edifici col·lectiu, és el president de la Comunitat 
de Propietaris o l’administrador de Finques qui ha de contactar amb Llega800. 
Una vegada es posi en marxa el sistema 4G, si es produeixen interferències en 
la recepció de la TV, els ciutadans tenen un termini de 6 mesos per contactar 
amb l’entitat gestora i que es realitzen les actuacions tècniques necessàries per 
resoldre·ho. 
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Promoció econòmica

Segur que coneixes  
els secrets de Sant Celoni?

Nous cursos de formació ocupacional al Sax Sala 
T’interessa!

Visites de treball a  
les empreses de Sant  
Celoni i la Batllòria
Amb l’objectiu d’intensificar la relació i establir 
complicitats amb les empreses de Sant Celoni i la 
Batllòria, l’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora 
de Promoció Econòmica i Comunicació, Laura 
Costa, van visitar el mes de novembre l’empresa 
ARKEMA a Sant Celoni que dóna feina a 140 per·
sones. Entre els temes tractats amb els responsables 
de la planta, es va parlar de Robotseny, la formació 
professional de la branca química i el futur Museu 
Europeu del Bosc.

El director de la planta a Sant Celoni, Emili Ar·
gemí i la directora general d’Arkema Química 
Espanya, Patrícia Martínez·Merello, van explicar 
als representants institucionals que la central de 
l’empresa, situada fins ara a Madrid, s’ha traslla·
dat a Sant Celoni. La multinacional és present a 
una cinquantena de països. 

Punt de Servei de la 
Cambra de Comerç  
de Barcelona
Cada dimecres de 9 a 14 h  
al Sax Sala
Ofereix assessorament i suport a la iniciació a 
l’exportació, l’anàlisi i obertura de nous mer·
cats, l’accés a oportunitats de negoci i l’estratègia 
internacional a les empreses del Baix Montseny 
i la seva àrea d’influència. S’hi poden realitzar 
tràmits, traslladar consultes i sol·licituds d’in·
formació!

Conèixer els llocs més emblemàtics de Sant Celoni per mitjà d’una audioguia 
ja és possible. Amb qualsevol dispositiu mòbil o tauleta i a partir dels codis 
QR que es van trobant als diferents rètols identificatius que s’han instal·lat 
davant cada punt, es pot seguir l’itinerari de forma autònoma i en quatre 
idiomes (català, castellà, anglès i francès). La ruta comença a l’Oficina de 
Turisme i acaba a la Biblioteca l’Escorxador.

El passat 8 de novembre, una cinquantena de persones va assistir a la 
inauguració de la ruta que va finalitzar al claustre de l’Oficina de turisme, 
on els participants van poder tastar una bona mostra d’embotits, pa i 
cervesa, tots ells artesans i elaborats a Sant Celoni.

Descobreix-los fent la ruta audioguiada

Activitats auxiliars en aprofitaments forestals 

Sistemes microinformàtics 

Treball domèstic

nivell accés hores data inici

Si hi estàs interessat, has de trucar al 93 867 41 75 o escriure a formacio@santceloni.cat

GESO

BAT

BAT

GESO

270

450

600

200

22 desembre

8 febrer

25 gener

1 març

El Ple aprova les ordenances fiscals 2016 que rebaixen  
taxes administratives, congelen impostos i incorporen 
més facilitats per al contribuent
El ple municipal ha aprovat les ordenances fiscals per l’any 2016 que rebaixen diverses taxes administratives, congelen impostos i ofereixen més facilitats 
per al contribuent.  En el context d’afavorir el desenvolupament econòmic, les ordenances inclouen la reducció de la taxa que afecta a la instal·lació de 
terrasses de bars i restaurants i la taxa per inici d’activitat de particulars i empreses. La resta d’impostos i taxes es congelen. Pel que fa a les bonificacions, 
s’amplia el termini de sol·licitud de les taxes de recollida d’escombraries, de l’IBI i dels serveis de cementiri. 

Les ordenances fiscals 2016 es van aprovar al Ple municipal celebrat el 25 de novembre amb els vots a favor dels grups de CiU, PSC, ERC i ICV, i en contra 
de la CUP.

Atenció sociosanitària de persones 
dependents en institucions socials
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Territori

50 comerços fan un pas endavant 
en la millora i prevenció de residus
Més de 50 comerços del municipi s’han adherit 
a la Xarxa local de comerços respectuosos amb 
el medi ambient i de qualitat de Sant Celoni, 
iniciada ara fa un any. 

La Xarxa serveix, d’una banda, per assolir uns 
millors resultats pel que fa a la gestió de residus 
i la recollida selectiva i, de l’altra, per garantir el 
dret dels consumidors i consumidores a com·
prar seguint criteris de respecte vers l’entorn.

La cinquantena de comerços adherits fins ara s’han compromès a:

• Reduir el consum de bosses de plàstic i els embalatges d’un sòl ús i  
promocionar l’ús del cabàs o el carret de la compra

• Recollir selectivament les diferents fraccions de residus i utilitzar  
adequadament els diferents contenidors

• Promocionar la venda a granel, els productes ecològics o locals

• Promoure l’ús de productes reciclats

Per afegir·se a la Xarxa local de comerços respectuosos amb el medi  
ambient i de qualitat de Sant Celoni, cal posar·se en contacte amb:  
Àrea de Territori - 93 864 12 15 - territori@santceloni.cat

Ponència sobre la Roca del Drac  
a l’Institut d’Estudis Catalans
El passat 4 de novembre, 
en el marc de la Jorna·
da anual de la Xarxa de 
Custòdia del Territori a 
l’Institut d’Estudis Ca·
talans a Barcelona, es va 
presentar la comunicació 
La Roca del Drac. Primera 
experiència de custòdia del 
territori per part de l’Ajun-
tament de Sant Celoni. La 
xerrada va donar a conèi·
xer no només els elements 
físics del patrimoni local (la Roca del Drac, la font de Sant Jordi, l’església 
de Sant Llorenç de Vilardell...) sinó també la llegenda d’en Soler de Vilar·
dell. L’acord de custòdia, signat amb els propietaris el 2013, té com a objecte 
conservar els valors naturals, paisatgístics i patrimonials relacionats amb la 
Roca del Drac i alhora garantir l’ús públic i servitud de pas en uns espais de 
propietat privada.

La jornada va tenir una concurrència extraordinària (130 assistents, 21 comu·
nicacions curtes i 9 tallers), amb un format molt participatiu que va contribuir 
a crear nous grups de treball, un dels quals el de la custòdia del territori als 
Ajuntaments i del qual el de Sant Celoni en formarà part.

ESTABLIMENT  
ADHERIT

Xarxa local
de comerços
respectuosos
amb el Medi
Ambient
i de Qualitat

Arranjament del camí paral·lel  
a AP-7 a les Llobateres 
Durant la tardor s’ha arranjat el camí de Sant Celoni 
a les Llobateres, camí que va encaixat entre el riu 
Tordera i l’autopista AP7. Aquest camí connecta 
els nuclis de Sant Celoni i la Batllòria sense haver 
de trepitjar asfalt, i dóna accés a diverses valls del 
Montnegre i a l’espai d’aiguamoll de les Llobateres. 
Les actuacions han consistit en el desbrossat de 
marges entre el pas inferior de la riera d’Olzinelles 
i el de Ruscatelles i en l’arranjament del ferm de la 
zona de les Llobateres i dos trams més: de Fuirosos 
al camí de can Terrades i del pas inferior de can 
Macià al pas de Ruscatelles.

Millores a la via pública

Adequació del passeig del Cementiri 
A principis d’octubre es va atendre la petició del 
veïnat d’eliminar l’arbrat del passeig del cementiri 
davant  les molèsties que ocasionava. L’actuació 
ha permès fer més accessible la vorera i millorar 
la visió de l’accés al cementiri.

Manteniment del mobiliari urbà  
Dins el treball de manteniment del mobiliari urbà, 
s’han renovat 12 bancs en diversos llocs del mu-
nicipi: 2 a l’Hospital, 1 al passeig dels esports, 
6 a la plaça Pertegàs, 1 al Casal dels Avis, 1 al 
carrer Germana Reyes i 1 al carrer Dos de Maig.

Modernització de l’enllumenat  
En el marc de les accions del Pla director de 
l’enllumenat públic de Sant Celoni, s’ha substituït 
l’enllumenat del camí Romà per lluminàries LED 
funcionals. A més, s’han modernitzat 4 quadres 
d’enllumenat públic.
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Habitatge

L’Ajuntament multa  
12 habitatges buits
El Pla per a la mobilització dels habitatges buits de Sant Celoni i la Batllòria 
ha donat els seus fruits. De 95 habitatges identificats entre el 2013 i el 2015, un 
total de 17 habitatges han estat declarats com a buits de forma permanent que 
vol dir, que roman desocupat sense causa justificada per un termini de més 
de dos anys. Així mateix s’han iniciat els treballs per declarar·ne 5 més, fruit 
de les inspeccions realitzades aquest any. 

D’aquests 17 expedients ferms en via administrativa i que han finalitzat amb 
la declaració d’habitatges buits, s’han imposat 12 multes coercitives, i està 
pendent la imposició d’una segona multa coercitiva, ja que fins al moment no 
s’ha procedit a acreditar·ne l’ocupació per part dels seus propietaris.

La llei estableix la possibilitat d’imposar multes coercitives, fins a al màxim 
de tres, establint que la quantia no pot superar el 20% de la multa sanciona·
dora establerta. Per la imposició de multes s’ha pres com a referència el valor 
cadastral dels immobles desocupats i s’ha imposat una multa que equival al 
3% i s’han previst la segona i tercera que correspondran al 6% i l’11% del valor 
cadastral respectivament.

Tens un habitatge en venda? 
Presenta oferta a l’Ajuntament
L’Ajuntament realitza una segona licitació per comprar 
habitatges construïts per incorporar·los a la borsa municipal 
d’habitatge assequible.

El nombre d’habitatges que es compraran serà el que 
permeti la despesa màxima de 366 mil euros inclosa 
la compra i les despeses associades. 

Més informació a:  
www.santceloni.cat/perfildelcontractant 
o a l’Oficina d’Habitatge (C. Bruc 26)

Gairebé 900 mil euros d’ajudes al 
lloguer al Baix Montseny el 2015

Armilles antibala per als 
agents de la Policia Local
Tal i com han fet altres ajuntaments de la comarca, l’Ajuntament de Sant 
Celoni s’ha sumat a la campanya de protecció dels seus agents de policia 
dotant·los d’un element reivindicat des de feia temps pel col·lectiu policial. 
D’aquesta manera cada agent disposa de la seva armilla antibales i antitall per 
a la seva protecció en l’exercici de les seves funcions. 

Municipi Ajudes rebudes %

Arbúcies 96.425,21 € 11,14 % 

Breda 16.165,92 € 1,87 %

Campins 3.760,00 € 0,43 %

Fogars de Monclús 2.880,00 € 0,33 %

Gualba 7.200,00 € 0,83 %

Llinars del Vallès 138.211,13 € 15,98 %

Montseny 2.400,00 € 0,28 %

Riells i Viabrea 4.368,00 € 0,51 %

Sant Antoni de Vilamajor 46.299,92 € 5,35 %

Sant Celoni 382.469,04 € 44,22 %

Sant Esteve de Palautordera 14.679,28 € 1,70 %

Sant Pere de Vilamajor 16.000,00 € 1,85 %

Santa Maria de Palautordera 120.569,95 € 13,94 %

Vallgorguina 7.692,80 € 0,89 %

Vilalba Saserra 6.373,31 € 0,74 %

Total 865.494,56 € 100,00 %

L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny aquest any 2015 ha tramitat 554 sol·
licituds d’ajudes per al lloguer per valor de gairebé 900 mil euros. Aquestes 
ajudes tenen com a objectiu ajudar a fer front al pagament del lloguer a famí·
lies o unitats de convivència amb ingressos baixos, a qui el cost de l’habitatge 
pot situar en risc d’exclusió social residencial.

La majoria de les sol·licituds han estat recollides a l’Oficina d’Habitatge de 
Sant Celoni al carrer Bruc. També s’han recollit en els punts d’informació 
d’habitatge d’Arbúcies, Llinars del Vallès i Santa Maria de Palautordera.

Durant el 2015 s’han aprovat tres convocatòries d’ajudes, la primera ha estat 
per les renovacions dels beneficiaris del 2014; la segona per ajudes a col·lectius 
específics (persones que l’any 2014 provenien d’ajudes per estar en situació 
d’atur o desnonades), i una nova convocatòria d’ajudes per a nous sol·licitants. 
Pràcticament totes les sol·licituds ja han estat validades i resoltes i l’aportació 
econòmica de moment ha estat de:  865.494,56 €. 

Guardonats tres celonins 
per col·laboració ciutadana
En el marc de l’acte insti·
tucional de la Diada de la 
Policia Local celebrada el 
9 d’octubre,  l’Ajuntament 
va reconèixer la valenta i 
solidària actuació de tres 
ciutadans que van detenir 
l’autor del robatori d’una 
cadena d’or a una celonina. 
Els fets van passar al carrer 
Balmes quan una persona 
va arrabassar la joia del 
coll d’una senyora que  passejava. Tot seguit, va  fugir corrents però un 
ciutadà, Carles Roca,  va sortir a ajudar, el va atrapar, reduir i amb l’ajuda de 
dos veïns més, Francesc Porta i Diego Azuaga , el van retenir fins a l’arriba·
da dels efectius policials. Moltes gràcies! 

Presentació 
d’ofertes

fins al  
4 de febrer

Ajudes al lloguer durant el 2015
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La Batllòria

Tota l’Escola Montnegre  
treballa l’educació emocional

Per ser voluntari o voluntària, es necessita dispo·
sar d’una hora mínima setmanal de dedicació. A 
canvi s’aconsegueix, a més de viure una vivència 
personal única, experiència acreditada amb una 
certificació de l’Ajuntament i la possibilitat de 
rebre formació. Per ser voluntari/a LECXIT, 
acompanyament lector, no cal tenir una formació 
específica, només cal saber llegir correctament 
en català i tenir ganes d’incidir en l’educació dels 
infants i de crear amb ell un espai de confiança. 

Si t’interessa, posa’t en contacte amb la Recto-
ria Vella trucant al 93 864 12 13, o bé, enviant 
un c/e a educacio@santceloni.cat

L’educació emocional és l’eix conductor d’una sèrie de projectes 
d’innovació educativa de l’Escola Montnegre per aquest curs. La 
intel·ligència emocional s’està convertint en una eina fonamental 
en tots els àmbits de l’ensenyament que no només ajuda a l’alum·
ne a conèixer·se millor sinó també a comprendre més i millor als 
companys.

A més, estudis científics confirmen cada vegada més  la importàn·
cia del component afectiu en el desenvolupament i l’aprenentatge 
de les persones, essent l’educació emocional el complement indis·
pensable del desenvolupament cognitiu i una eina fonamental en 
prevenció de conflictes d’ordre personal i interpersonal.

Per iniciar aquest treball, el passat 19 de novembre, tota l’escola 
va passar una jornada a la Granja Escola de Santa Maria de Palautordera per treballar les emocions, la 
cohesió de grup i per entrenar les seves habilitats personals i socials. Els nens i les nenes van gaudir d’una 
sèrie d’activitats que han estat el tret de sortida per iniciar el treball de les emocions per aquest curs.

Fes-te voluntari del 
projecte d’acompa-
nyament lector  

Et necessitem!

El nou Consell de Poble comença a treballar
Les comissions de debat ja tenen referents

El passat 1 de desembre, la presidenta del Consell 
de Poble, Helena Lagarda, va fer una primera presa 
de contacte amb els nous membres del Consell. En 
aquesta trobada de caràcter informal es van cre·
ar les comissions de debat, per tal de començar a 
recollir propostes de la ciutadania i  presentar·les 
en la primera sessió del Consell plenari, el proper 
12 de gener de 2016. En aquesta sessió, en què hi 
estaran convocats els representants polítics i els 
membres de la Comissió permanent, el Consell de 
Poble quedarà formalment constituït. 

Trobareu informació sobre les comissions  
de debat que s’han creat a:  
http://www.santceloni.cat/labatlloria

Comunicació  
Helena Lagarda, Jofre Jovellar i Anna Oliver

Educació i Cultura 
Quim Pagès, Anaïs Medina, Dídac Heredia

Esports 
Jofre Jovellar i Lluís Prat

Comunitat 
Jordi Gómez, Rosa Forné i Joan Ridorsa

Espai Públic i Seguretat Ciutadana 
Anaïs Medina, Jordi Comajuan, Jordi Gómez, 
Carme Lluís i Esteve Puig

Durant aquests primers mesos s’han portat a 
terme diverses sessions amb tota l’estructura 
professional de l’Ajuntament per tal d’elabo·
rar conjuntament el pla de treball que ha de 
fer realitat els objectius estratègics de mandat 
2015·2019 marcats per l’equip de govern. Han 
estat sessions molt participatives i profitoses que 
pretenen tenir continuitat en el futur.

Recordem aquests objectius estratègics que vam 
publicar a l’Informatiu del mes d’agost:

1. Un poble bonic i agradable:  
el millor lloc on viure!

2. Un poble viu i actiu
3. Un ajuntament que estigui 

al costat de les persones
4.  Un ajuntament que creï oportunitats
5. Posar Sant Celoni al mapa
6. Projectar el municipi al futur
7. Un ajuntament implicat en el procés nacional
8. Una administració més eficient i propera.  

Al teu servei!
9. La Batllòria, un poble com cal

Sessions de treball amb tots els professionals de  
l’Ajuntament per tirar endavant els objectius de mandat
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Educació

Necessitem ampliar 
el voluntariat  
educatiu  
T’hi apuntes?

 

ALTERNATIVES AL CÀSTIG 
21 de gener de 2016 
21 h Sala Bernat Martorell 
Organitza: AMPA L’Avet Roig

LLEGIR ABANS DE SABER LLEGIR 
11 de febrer de 2016 
19 h Biblioteca l’Escorxador 
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

ELS DEIXEM CRÉIXER? 
18 de febrer de 2016 
20.30 h Sala Bernat Martorell 
Organitza: AMPA Josep Pallerola i Roca

COM ENTENEM ELS NOSTRES FILLS? 
17 de març de 2016 
21 h Sala Bernat Martorell 
Organitza: AMIPA La Salle Sant Celoni 

ITINERARI LECTOR 
14 d’abril de 2016 
21 h Biblioteca l’Escorxador 
Organitza: Biblioteca l’Escorxador 

PREPARA’T PER LA VIDA 
21 d’abril de 2016 
18 h La Batllòria 
Organitza: AMPA Montnegre

ESTRATÈGIES EN L’ADOLESCÈNCIA I 
L’ACOLLIMENT, UN PROJECTE PER  
DESCOBRIR 
21 d’abril de 2016 
21 h Sala Bernat Martorell 
Organitza: AMPA Cor de Maria

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL  
A INFANTS DELS 0 ALS 6  
19 de maig de 2016 
21 h Sala Bernat Martorell 
Organitza: AMPA El Blauet

L’Institut Baix Mont-
seny, exemple de re-
novació pedagògica
Aquest mes de novembre, representants de l’INS 
Baix Montseny van anar a Premià de Mar a ex·
plicar el canvi que ha fet l’Institut en els darrers 
anys i el nou projecte de 1r i 2n que es va engegar 
el curs 2013 · 2014. Aquest projecte consisteix en 
dur a terme una organització flexible a les aules 
de 1r i 2n d’ESO a les diferents matèries. Aquesta 
nova organització permet agrupar l’alumnat en 
grups reduïts de 18 alumnes amb l’objectiu de 
fer un vestit educatiu a mida per atendre la gran 
diversitat de l’alumnat i afavorir el desenvolupa·
ment dels talents específics de cadascú.

La xerrada estava organitzada pel Grup Motor 
per un institut de renovació pedagògica a Pre·
mià de Mar que està fent una aproximació a di·
ferents comunitats educatives que han capgirat 
les dinàmiques dels seus centres. 

Viatge a  
Mauthausen 2016 
Vols anar-hi?
Del 13 al 16 de maig de 2016, l’Amical de Maut·
hausen organitza un viatge al camp de Maut·
hausen i Gusen per commemorar l’alliberament 
d’aquests camps concentració. 

Des de fa quatre anys un petit grup d’alumnes 
i professors de l’Institut Baix Montseny par·
ticipa en el viatge i enguany la proposta és fa 
extensiva a tothom que hi vulgui participar. Per 
informacions i inscripcions http://www.amical·
mauthausen.org/cat/viatges/?id=318

Obres de millora a l’Escola Josep Pallerola

Al llarg d’aquest curs 2015 · 2016, s’estan am·
pliant els projectes de voluntariat educatiu que 
tenen per objectiu millorar l’èxit educatiu dels 
alumnes i promoure la cohesió social. Per aquest 
motiu es necessiten més persones que disposin 
d’una hora mínima a la setmana i tinguin ga·
nes d’apuntar·se a algun projecte. Enguany, per 
exemple, el programa d’acompanyament lector 
s’ha ampliat amb la incorporació de l’escola Jo·
sep Pallerola i Roca i l’escola Montnegre de la 
Batllòria. En total, 12 persones voluntàries fan 
acompanyament lector a 12 infants de les escoles 
Soler de Vilardell i Josep Pallerola i 3 voluntàri·
es a l’Escola Montnegre.

Per ser voluntari/a no cal tenir una formació es·
pecífica,  només cal saber llegir correctament en 
català i tenir ganes d’incidir en l’educació dels 
infants i de crear amb ell un espai de confiança. 

A part d’aquest projecte, hi ha altres programes 
de voluntariat oberts a la participació:

• Acompanyament escolar Càritas Parroquial
• Cursos d’àrab de l’associació Al Madaa Horitzons
• Acompanyament Sax Sala
• Voluntariat a la Comunitat ·  

Institut Baix Montseny
• Suport a l’aula a l’Escola Bressol Municipal  

El Blauet

• Aula Taller del Centre Municipal d’Expressió

Fes-te voluntari!

Et pots inscriure a través del web municipal  
www.santceloni.cat/11724 o posant·te en  
contacte amb la Rectoria Vella trucant al  
93 864 12 13, o bé, enviant un c/e a  
educacio@santceloni.cat

L’escola Josep Pallerola i Roca està modernitzant les 
seves instal·lacions i adaptant·se a les normatives 
actuals. En aquest sentit, l’edifici de l’aulari princi·
pal disposarà de dues noves sortides d’evacuació per 
planta fet que comportarà fer adaptacions interiors 
i les escales exteriors. El cost d’aquestes actuacions 
és de 70.398,50 euros, dels quals 18.591,41 euros els 
assumeix l’Ajuntament i la resta el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat. Una d’aquestes 
escales ja està acabada i l’altra s’instal·larà durant les 
festes de Nadal. 

Darrerament, l’Ajuntament ha executat la instal·
lació d’extintors, boques d’incendi exteriors, senya·
lització i dotació de sistemes d’obertura antipànic 
als diversos edificis de l’escola i a la cuina s’ha dotat 
amb un sistema d’extinció automàtica. Aviat s’instal·
laran polsadors i detectors d’incendi amb un cost de 
prop de 50 mil euros. 

Dins les obres habituals de manteniment que es fan 
cada estiu, enguany s’ha impermeabilitzat i reparat 
la coberta del gimnàs que s’havia deteriorat amb els 
anys. Les obres han tingut un cost de 21.126,30 euros.

Cicle xerrades
pares i mares

2n
De desembre a maig, les AMPA de les escoles 
de Sant Celoni i la Batllòria i la Biblioteca l’Es-
corxador organitzen la segona edició del Cicle 
de xerrades per a pares i mares amb l’objectiu de 
respondre als diferents interrogants i dubtes que 
sorgeixen a l’hora d’educar els seus fills i filles. 
La primera es va fer el 17 de desembre organit-
zada per l’AMPA Soler de Vilardell.

Aquestes xerrades es programen cada tercer 
dijous de mes a les 21 h a la Sala Bernat Marto-
rell de Can Ramis i van a càrrec d’una persona 
experta en el tema. Cada xerrada l’organitza una 
AMPA i compta amb la col·laboració de l’Ajun-
tament.
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Oferta de  
formació  
permanent  
de Sant Celoni  
i la BatllòriaCLIP Primer 

trimestre
2016

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
I LA COMUNICACIÓ

CURS PER CREAR IDENTITAT 
DIGITAL- AUTOPROMOCIÓ  
A LA XARXA
Com generar la  imatge de marca 
personal a Twitter, Facebook i Google 
apps Eines, mitjans i metodologies 
de creació digital per a vendre una 
imatge personal, optimitzar continguts 
gràfics i visuals. Optimitzar l’ús de la 
plataforma Google app com a oficina 
portàtil.

Horari: divendres 18 a 20 h  
(6 sessions). 
Data d’inici: 25 de març.  
Preu: 34€
A càrrec de: Anna Sorribas, Tècnic 
docent de comunicació visual
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny.

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

CURS BÀSIC DE FOTOGRAFIA
Curs pràctic i tècnic dirigit a totes les 
persones que vulguin entendre els 
conceptes més bàsics de la fotografia 
digital i conèixer les possibilitats que 
els ofereix la seva càmera en opció 
manual i automàtica. Conceptes 
bàsics (exposició, diafragma, velocitat 
i ISO) i funcions de la càmera (balanç 
de blancs, enfocament, exposició), 
composició fotogràfica, introducció al 
revelat digital a través de recursos onli-
ne i altres paràmetres més complexes 
(histograma, rang dinàmic...). Durant 
el curs es farà una sortida pràctica.

Data inici: 12 de febrer.
Horari: divendres de 19 a 21h 
(6 sessions).
Preu: 77€ (el preu inclou els materials).
Es necessari que les persones parti-
cipants tinguin càmera fotogràfica 
digital rèflex o compacta avançada i 
coneixement mínims d’informàtica.
A càrrec de: Anna Rodríguez, 
fotògrafa freelance i formadora en 
fotografia.
Organitza: Sax Sala- Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny.

BALLS D’ENVELAT
Aquest curs és la continuació del curs 
d’iniciació començat al setembre. Pas-
sos 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. No 
és imprescindible haver fet el curs 
anterior.
Data: 15 de gener de 2016
Horari: Divendres de 21 a 22.30 h
Preu: 85€ per parella (9 sessions)
A càrrec de: Antonio Garcia
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

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

1.INTRODUCCIÓ A LA PINTURA: Els 
elements del llenguatge visual: el 
punt, la línia, el pla, el color, la textura 
i la composició; perspectiva frontal 
i obliqua; el cos humà; diferents 
procediments pictòrics.

2.PINTURA ACRÍLICA I OLI : Diferents 
procediments; diferents suports.

3.PERFECCIONAMENT: Quan l’alumne 
ha assolit els coneixements bàsics i ha 
començat a trobar el seu traç, refe-
rents pictòrics i els procediments amb 
els que se sent més còmode, cal que 
comenci a experimentar pel seu comp-
te de manera que puguem solucionar 
les dificultats amb les que s’anirà 
trobant i reforçar les mancances.
(*Depenent dels coneixements pictò-
rics de l’alumne  pot seguir qualsevol 
dels 3 nivells)

Horari: dilluns de 19 a 21h 
(11 sessions).
Data d’inici: 11 de gener de 2016
Preu: 82€. (El preu no inclou els 
materials).
A càrrec de: Glòria Auleda
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

SCRAPBOOK: CALENDARI  
PERMANENT “FOREVER”
Un projecte per aprendre a fer un 
calendari de sobretaula per apuntar 
totes les dates importants.
Treballaràs amb diferents tècniques 
d’scrap i enquadernació per obtenir un 
projecte molt creatiu.

Data: Divendres 15 gener (una sessió)
Horari:  Divendres de 17.30 a 20 h 
Preu: 17€  Inclou els materials
A càrrec de: Gemma Navidad
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

SCRAPBOOK: MINI-ÀLBUM  
ACORDIÓ AMB BUTXAQUES
T’inspiraràs en les antigues col·leccions 
de postals en cascada per aprendre a 
fer un mini-àlbum per posar les teves 
fotografies preferides. 
Utilitzaràs diferents tècniques 
d’scrapbook i mixed media.

Data: Divendres 12 de febrer  
(una sessió)
Horari: Divendres de 17.30 a 20 h 
Preu: 17€ Inclou els materials
A càrrec de: Gemma Navidad
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

SCRAPBOOK: LLIBRE ALTERAT
Utilitzaràs tècniques d’scrapbook per 
alterar un llibre vell i transformar-lo en 
un bonic àlbum on podràs posar les 
teves fotografies i records.

Data: Divendres 4 de març  
(una sessió)
Horari:  Divendres de 17.30 a 20 h 
Preu: 17€ Inclou els materials
A càrrec de: Gemma Navidad
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

CANT
Tècnica vocal per poder tenir una base 
per cantar en cors o en solitari. Tots 
els estils. Es treballarà individualment 
durant 30 minuts.

Data inici: 18 de gener
Horari: dilluns a determinar
Preu: Informeu-vos al Centre Munici-
pal d’Expressió
A càrrec de: professorat de l’Escola 
Municipal de Música
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

CROMÀTICA
Formació coral femenina que treballa 
repertori de música de tots els temps, 
basat i il·lustrat en forma de diferents 
projectes. Es programen concerts.
Requisits: cal tenir coneixements de 
llenguatge musical i tenir experiència 
en el cant coral. Es fa una prova 
d’accés.

Data inici: 11 de gener 
Horari: dilluns de 20.45 a 22.15
Preu: 90 € (10 sessions)
A càrrec de: Núria Molins
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 inici: 15 de gener
Horari: Dijous de 19.30 a 20.30 h o 
Divendres de 18.30 a 19.30 h (segons 
nivell)
Preu: 56 € (9 sessions)
A càrrec de: Mercè Tarragó
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

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

Horari: 
Teatre: dilluns de 19 a 20 h
Música: dijous de 19.45 a 20.45 h
Aquesta activitat dura fins a final del 
curs escolar.
Preu: Informació al Centre Municipal 
d’Expressió
A càrrec de: Marta Casas i Carles 
Ferrer
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

TRIA EL TEU GRUP, VINE  
A FER MÚSICA
El Centre Municipal d’Expressió 
disposa d’un ampli ventall d’agrupaci-
ons instrumentals de diferents estils i 
nivells. Apropa’t i explica’ns quin tipus 
de música t’agradaria tocar, nosaltres 
buscarem el grup que millor s’adapti a 
les teves necessitats. Jazzband, Sonart, 
Trencanous, combos, etc.
Aquestes activitats duren tot el curs 
escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre  
Municipal d’Expressió
A càrrec de: professorat de l’Escola 
Municipal de Música
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

TEATRE PER A JOVES
Curs de tècnica actoral, adreçat a 
joves de 14 a 17 anys: improvisació 
d’escenes, monòlegs i representació 
d’una obra. Volem actors que quan 
pugin a l’escenari es comportin orgà-
nicament, escoltin de veritat, parlin de 
veritat, mirin de veritat... en situacions 
imaginàries. Es presentarà un treball 
de final de curs.

Data d’inici: Aquesta activitat dura 
tot el curs escolar i es permeten 
incorporacions al llarg del curs.
Horari: dimarts de 19 a 20.30 h
Preu: Informeu-vos al Centre  
Municipal d’Expressió
A càrrec de: Marta Casas
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

TÈCNIQUES DE L’ESPECTACLE
Acostament als conceptes fonamen-
tals de l’escenografia, maquinària, 
llum i so, amb treball pràctic. Utilitzant 
el material tècnic disponible a l’Ate-
neu, es proporcionaran eines inicials 
per poder il·luminar una representació 
teatral, conèixer el funcionament bàsic 
del so i la maquinària.
No es requereixen coneixements 
previs.
Dates: 23 de gener, 13 de febrer i  
12 de març
Horari: De 10 a 14 h
Preu: 83 € (inclou les tres sessions)
A càrrec de: Vicenç Herrero
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

ANGLÈS CONVERSA
Taller de conversa en anglès
Durada de l’activitat: 
del 18 gener al 14 març, 9 sessions 
Horari: els dilluns de 19 a les 20.30 h
Preu: 27 €
A càrrec de: Olga Davis
Lloc: Aula d’anglès de l’Escola 
Montnegre
Organitza: La Unió Batllorienca 
– La Batllòria

IDIOMES
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ALTRES ACTIVITATS

CURS BÀSIC DE JOIERIA
Curs teòric-pràctic per conèixer les 
tècniques bàsiques de la joieria. Com 
utilitzar les eines (alicates, tisores, serra, 
martells de metall...), com treballar el 
fil, la planxa per elaborar arracades, 
penjolls, anells i polseres donant textura 
i forma.
Horari: dimecres de 18 a 20 h  
(5 sessions).
Data d’inici: 3 de febrer.
Preu: 54€
A càrrec de: Mar Vidal, professora, 
tallerista i joiera.
Organitza: Sax Sala – Centre de 
Formació i Ocupació del Baix Montseny.

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
Curs adreçat a persones que hagin 
de manipular aliments fora de l’àmbit 
domèstic (l’hosteleria, comerç i alimen-
tació (marc legal, higiene alimentària, 
manipulació dels aliments, malalties 
d’origen alimentari, etc).
  
Horari: dijous 28 de gener i 4 de 
febrer, de 18 a 21h (2 sessions). 
Preu: 18.55 €
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.

MENJADOR ESCOLAR
Aquesta formació pretén donar als 
alumnes unes nocions bàsiques del que 
és un menjador escolar, quina és la seva 
funció dins de l’educació i quins són els 
recursos més utilitzats en aquest àmbit.
La formació està destinada a persones 
que no han fet el curs de monitor/a 
de lleure, però amb experiència i que 
vulguin millorar la seva feina i tasca 
educativa diària com a monitors/es de 
menjadors escolars. Així mateix perso-
nes sense cap experiència, que vulguin 
incorporar-se al nou camp laboral 
especialitzat en menjadors escolars.

Horari: de 17 a 21 h
Data d’inici: del 8 al 16 de febrer.
Durada: 30 hores.
Preu: 138 €
El preu inclou els materials.
Per a majors de 18 anys.
A càrrec de la Fundació Pere Tarrés.
Organitza: Sax Sala – Centre de 
Formació i Ocupació del Baix Montseny.
Amb el recolzament del Consell 
Oriental del Vallès Oriental.

RESTAURACIÓ I DECORACIÓ  
DE MOBLES
Recuperació de mobles, procediments 
de neteja de vernís, petites reparacions, 
desinfecció i tractament  del corc, 
tintar, preparació de la goma laca, 
envernissar i encerar les peces, etc.

Horari: dimarts 18 a 20 h  
(12 sessions). 
Data d’inici: 2 de febrer.  
Preu: 74 €
El preu no inclou els materials, l’import 
d’aquests dependrà de la peça que es 
vulgui restaurar. 
A càrrec de: Glòria Filbà, restauradora.
Organitza: Sax Sala – Centre de 
Formació i Ocupació del Baix Montseny.

IOGA
Gaudir d´unes postures (asanes) que 
ajuden a relaxar, augmentar la flexibili-
tat 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: 5 d’octubre
Horari: Dilluns de 19 a 20 h 
o de 20 a 21 h
Preu: 42 € (9 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

Una seixantena de ce-
lonins a les passejades 
“A cent cap els cent”
Sant Celoni pren part novament del programa de 
cicle de passejades “A cent cap els cent” promogut 
per la Diputació de Barcelona i ja s’ha estrenat amb 
una passejada a Sant Fruitós de Bages. Una seixan·
tena de celonins i celonines hi van prendre part  
amb un recorregut total de 7,4 Km., que incloïa un 
breu tomb guiat pel complex Món Sant Benet.

Al programa “A cent cap els cent” hi participen 
les persones que segueixen les sessions setmanals 
d’activitat física per a gent gran que organitza 
l’Ajuntament. Les properes passejades es faran l’11 
de febrer a Sant Celoni; el 17 de març a Begues i el 
14 d’abril a Sant Andreu de la Barca.

El Club Vòlei Sant  
Celoni presenta els 
seus 8 equips 
El  passat 15 de novembre el Vòlei Sant Celoni va 
presentar els seus equips per a la temporada 2015·
16: 8 equips, dels quals 5 juguen a la Federació 
Catalana de Voleibol. 

Aquest any, per primera vegada, el club va fer 
un reconeixement a les seves jugadores i equip 
més destacat de la temporada anterior: de mans 
de l’alcalde Francesc Deulofeu, del regidor d’Es·
ports, Òscar Molés i de la presidenta de la junta 
directiva, Lauren Bader, van rebre el guardó: 
Núria Alcalde (juvenil), Carla Daniels (cadet), 
Laia Morató (cadet), Carla Hernández (aleví), 
Noa Rubio (aleví) i Ila Domínguez (aleví), com a 
equip més destacat, l’Aleví Negre format per Judit 
Muñoz, Paulina Rugiero, Carla Hernández, Alba 
Sánchez, Nerea Giménez, Berta Bouso, María 
Masuet i Valeria Gozalo.  Per finalitzar l’activitat 
es va realitzar un homenatge a les noies del primer 
equip del club que van participar a un campionat 
de la Federació. 

529 ciclistes van parti-
cipar a la XVI edició de 
la Montnegre BTT
El diumenge 15 de novembre es va disputar la XVI 
edició de la Montnegre BTT organitzada pel Club 
Ciclista Sant Celoni amb la participació de 529 
ciclistes vinguts de mitja Catalunya i d’altres in·
drets més llunyans com Mèxic, Madrid i Castelló. 

Des de l’any 2000 sense interrupcions, el Club Ci·
clista Sant Celoni organitza aquesta prova que ja 
s’ha fet un lloc al calendari de tardor català. 

La vall d’Olzinelles i els voltants entre Can 
Puigdemir, Cal Paraire, Coll Buti i Bocs va ser 
l’espectacular zona on es va desenvolupar tota la 
prova que va gaudir d’un dia excel·lent a nivell 
metereològic i d’estat de les pistes.  El Club Ciclis·
ta Sant Celoni agraeix a les autoritats municipals, 
Diputació, Creu Roja, voluntaris, col·laboradors 
externs, l’ajuda donada, imprescindible per man·
tenir en els anys una prova com aquesta.

Marc Camacho,  
subcampió del món 
de karate en la cate-
goria cadet -70 kg
Marc Camacho, del  Karate Club Just, ha quedat 
subcampió en la disciplina de kumite (combat), 
categoria cadet de menys de 70 quilos, en el 
Campionat del Món a Jakarta (Indonèsia). El jove 
esportista de 14 anys, en el seu debut amb la selec·
ció espanyola, va perdre a la final contra el repre·
sentant local Faquih Karomi. Marc Camacho, de 
Santa Maria de Palautordera, estudia al Col·legi 
La Salle de Sant Celoni.

Esports
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Espai Obert

La celonina Montserrat 
Roca compleix 100 anys. 
Per molts anys! 
La celonina Montserrat 
Roca ha complert 100 
anys envoltada de la 
seva família i d’un gran 
nombre d’amics i ve-
ïns. L’alcalde Francesc 
Deulofeu va anar a fe-
licitar-la en nom de tot 
el consistori i a portar-li 
un ram de flors. La re-
presentant del Depar-
tament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, Alícia 
Monte, li va lliurar la Medalla centenària.

Montserrat Roca va néixer a Santa Coloma de Farners, la setena de 9 
germans. A l’edat de 7 anys ja es va traslladar a Sant Celoni on es va 
casar. Sempre molt treballadora i optimista es va guanyar la vida com 
a teixidora. Aficionada a les labors i al teatre, va col·laborar fins fa pocs 
anys amb l’Esplai de la Gent Gran fent de rapsoda. La Montserrat té 
un fill, una néta i dos besnéts.

La Montserrat gaudeix d’un bon estat de salut i manté el seu optimis-
me característic. Que per molts anys!

L’empresa Calçats Montané 
de Sant Celoni rep un  
reconeixement pels seus  
113 anys d’activitat
La patronal Cecot ha reconegut l’empresa celonina Calçats Montané pels 
seus 113 anys d’activitat. El guardó el van recollir a la 21a edició del sopar 
Nit de l’Empresari celebrat a principis de novembre a l’Auditori de Barcelo-
na. Calçats Montané és una empresa familiar fundada a Sant Celoni l’any 
1902 que es dedica al disseny i a la confecció d’espardenyes de qualitat 
seguint els processos de fabricació tradicionals. El concepte ha anat evo-
lucionant des de l’espardenya clàssica cap a un calçat actual, tasca que 
ara ja recau en la quarta generació familiar. Moltes felicitats! 

Ruta dels Senders del 1714

La secció de senders del Centre Excursionista de Sant Celoni ens hem 
sumat al projecte de la Ruta dels Senders del 1714, una proposta im-
pulsada per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb el 
suport de la Generalitat per commemorar el Tricentenari del desenllaç 
de la Guerra de Successió a Catalunya i posar en valor l’excursionisme 
i el coneixement del país. La ruta és un recorregut pels escenaris més 
destacables de la Guerra de Successió a Catalunya (1702-1714). Es 
tracta dels llocs emblemàtics amb un excepcional interès patrimonial 
i paisatgístic i que a més a més ofereixen una variada oferta cultural i 
d’oci al seu voltant. L’objectiu de la ruta és relligar en un itinerari aquests 
escenaris emblemàtics, utilitzant la xarxa oficial de senders homologats.

Basant-nos en la ruta original dels Senders del 1714, impulsada i creada 
per la FEEC, hem creat la nostra pròpia ruta, lleugerament modificada, 
per adaptar-la millor a la nostra manera de fer, a la nostra logística, 
escollint aquells itineraris, llocs, indrets i paisatges que hem considerat 
més atractius des del punt de vista excursionista i muntanyenc, i evitant, 
en tot el possible, les zones més urbanes. Com a resultat, hem disse-
nyat dos traçats ben diferenciats que solquen Catalunya de sud a nord, 
que sortiran de punts diferents però que es trobaran en el punt final; 
dos traçats que farem en les dues properes temporades (2016 i 2017). 

Més informació: www.elcesc.org

Centre Excursionista de Sant Celoni 

Joana Fugaroles guanya  
el IV Concurs de Música  
per a Ball de Bastons
La celonina Joana Fugaroles ha guanyat el IV Concurs de Música per a 
Ball de Bastons organitzat per La Coordinadora de Ball de Bastons de 
Catalunya de cara a ampliar les músiques bastoneres del nostre país, per 
tal que les colles puguin ampliar i renovar el seu repertori de balls. Entre 
les 19 obres que s’hi van presentar, es va donar un primer premi, un segon 
i dos accèssits. Coincidint amb el 30è aniversari de la Coordinadora, la 
peça guanyadora, de Joana Fugaroles, s’emprarà per fer un ball comme-
moratiu en honor a aquest fet. El lliurament de premis va tenir lloc a finals 
de novembre al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu.

Enhorabona! 

La botiga de cotilleria i  
llenceria Mora-Vigas supera 
els 125 anys d’història!
Aquest any 2015, la botiga de cotilleria i llenceria Mora-Vigas ha complert 
125 anys d’història. Al darrera del taulell hi ha passat quatre generacions 
diferents que han lluitat per tirar endavant el negoci. El mes de maig passat 
van celebrar l’aniversari amb una desfilada de moda al Teatre Municipal 
Ateneu i fa cinc anys la botiga va rebre el premi als Establiments Comerci-
als Centenaris que atorga la Generalitat de Catalunya. Que per molts anys! 
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Grups municipals

CARTA ALS REIS DE 
L’ORIENT

Estimats Reis de l’Orient,

Enguany els celonins i celonines 
hem fet un gran esforç per ti-

rar endavant.  Hem dedicat temps i esforços a for-
mar-nos per tal de trobar una feina digna amb la 
qual poder sobreviure.  Hem reduït al màxim la des-
pesa familiar per tal d’afrontar les despeses quotidi-
anes, hem ajudat familiars i amics que estan passant 
per un mal moment econòmic i familiar… En defini-
tiva, ha estat un altre any dur per a moltes famílies.

Per això us demanem que porteu a totes les llars de 
Sant Celoni i la Batllòria un bri d’esperança.  

Feu possible que amics i familiars seguin junts a tau-
la per compartir l’àpat de Nadal sense que les dife-
rències ideològiques els separin. Que tothom tingui 
una llar on refugiar-se quan faci fred. Que tinguem 
una feina de la qual puguem parlar amb orgull amb 
la família quan arribem a casa.  Que els nostres avis 
no se sentin mai sols en aquesta etapa de la  seva 
vida. Que als nostres fills no els falti mai l’empenta ni 
els recursos per realizar-se com a persones. I, sobre 
tot, que l’última preocupació d’un infant sigui què 
menjar.

Estimats Reis, sabem que és una tasca difícil i que hi 
ha moltes altres necessitats al món que heu d’aten-
dre, com l’acollida de refugiats sirians, l’assistència a 
les víctimes del terrorisme islàmic i un llarg etcètera.  

És per això que no us deixarem sols en aquesta tasca 
i, des del PSC, us donarem un cop de mà per tal que 
tots aquests desitjos es facin realitat.  Volem que els 
nens i les nenes de Sant Celoni i la Batllòria gaudei-
xin d’una infància plena i per això és important que 
no els falti allò que es bàsic, un plat equilibrat a taula 
cada dia, com a mínim.  Per tant,  tal com vam pro-
posar al darrer Ple de novembre,  instem a demanar 
a la Generalitat de Catalunya que doti  les famílies 
que ho necessitin de beques-menjador.

Us espera amb impaciència,

PSC de Sant Celoni i la Batllòria 
gmpsc@santceloni.cat

I tant que importa  
el qui!

El 27S ens va deixar una majoria par-
lamentària amb un mandat per fer 
el camí definitiu cap a l’estat propi i 

de llavors ençà hem estat pendents de les negociaci-
ons per a construir el govern que l’ha de complir. Però 
no és camí per a impacients: és el repte de moltes ge-
neracions i l’esperança per totes les que han de venir. 

Conscients de la seva transcendència donem el millor 
de nosaltres per aconseguir-lo. I això inclou el ‘qui’: i 
tant que importa el ‘qui’! De qui, si no, té por l’Es-
tat? D’un president que representa la transver-
salitat, la serenitat i la seguretat que arribarem 
a bon port.

Ens han dit moltes vegades que no ens en sortiríem i 
ens anem anat sortint. No som de deixar les coses a 
mitges i, per més pedres que ens posin al camí, ni ens 
cansaran ni ens aturaran.

Passi el que passi aquest 20 de desembre, el pro-
cés ha d’anar i amb el President anirà endavant. 
Perquè si bé és cert que la llibertat té un preu, 
sabem del cert que la subordinació té un cost. I 
ja no ens el podem permetre més.

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

Demanem a 
l’Ajuntament que 
deixi d’operar 
amb Bankia 

Aquesta entitat inverteix en la indústria de la guerra

Des de ja fa massa temps assistim, impassibles, a 
la declaració de guerres pel control de recursos na-
turals, per motius de geoestratègia. Els terroristes 
utilitzen aquestes guerres per justificar atacs per tot 
el planeta i els països occidentals hi responen de-
clarant noves guerres, amb la qual cosa tot plegat 
es converteix en un cicle sense fi, en una bola de 
neu que no para de donar voltes i que creix a cada 
volta que fa. I sense oblidar que un dels efectes col-

laterals d’aquest cicle són els milions de refugiats 
que hi ha arreu del món.

Aquesta cicle és engreixat per la indústria armamen-
tística que se’n beneficia, i tot plegat finançat per 
una banca sense escrúpols que se’n lucra. Cada cop 
són més les veus que ens reclamen a tots plegats di-
positar els nostres diners a la banca ètica per deixar 
sense saba la indústria de la mort i transformar així 
aquest món en un de més pacífic.

Aprofitem aquest espai per animar els celonins i ce-
lonines a cercar entitats ètiques (com Triodos Bank, 
Fiare, Coop57...), lliures d’inversió en armament, 
però molt especialment per reclamar a l’Ajuntament 
que trenqui la seva relació amb Bankia, l’actual banc 
del consistori, i a fer una aposta decidida per la ban-
ca ètica. Bankia no només té el dubtable honor de 

ser el primer banc desnonador de l’Estat espanyol, 
sinó que també és el tercer banc de l’Estat inversor 
en la indústria bèl·lica, on destina cada any i de for-
ma directa, més de 300 milions d’euros dels diners 
que hi dipositem, i ho fa en empreses com les ame-
ricanes Lockheed Martin (míssils nuclears) i Gene-
ral Dynamics (canons, armes lleugeres i bombes) o 
l’holandesa EADS (míssils), per posar-ne només uns 
exemples.

Més enllà del gran nombre de projectes realment 
útils que podrien ser finançats amb els nostres estal-
vis, retirant els nostres diners d’aquest tipus d’enti-
tats estarem posant el nostre granet de sorra per fer 
d’aquest món un lloc millor i més pacífic.

CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat

Bones, celonins i celonines.

Aprofitem que ja han passat les elecci-
ons per fer un repàs de com ha evoluci-
onat la situació de la societat espanyola 
i catalana durant la última legislatura. 
De fet seria més correcte referir-nos 
potser a digressió o retrocés que evolu-

ció tot i és clar que això depèn potser del punt de vista des 
del que es miri. Tot i això hi ha coses que no depenen del 
punt de vista; com les retallades en dependència, ajuts so-
cials, privatització de serveis públics... Ah! i no oblidar-nos 

és clar de les lleis d’energia polèmiques o els casos d’exmi-
nistres robant diners públics i pujades de l’I.V.A.

Degut a tot el que hem exposat anteriorment des de ICV 
Sant Celoni i la Batlloria ens agradaria fer una crida a la 
gent, per no oblidar que tot i que ja han passat les elec-
cions, la democràcia és quelcom que es fa dia a dia i que 
aquesta no només passa per lluitar pels nostres drets i lli-
bertats, sinó per la consciència col·lectiva que som tots els 
que formem la societat, per tant no hem d’oblidar que els 
que ens representen han de defensar el nostres interessos, 
no vendre’ls o aprofitar-se de la seva posició pel seu propi 

benefici. Per tant des del nostre grup volem que tingueu 
en compte que som nosaltres com a ciutadans els que de-
cidim qui és el nostre representant i que per això nosaltres 
som, en última instància, la font de poder primària de la 
democracia.

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

ERC, un instrument 
al teu servei

Ja han passat sis mesos des de les 
eleccions municipals que van per-
metre a ERC recuperar una repre-
sentació a l’Ajuntament de Sant Ce-

loni que havia perdut al 2007. Vam presentar-nos amb 
la voluntat d’aportar aire fresc, de contribuir a crear un 
nou clima basat en el diàleg entre els diferents grups i de 
transmetre una relació de confiança entre l’Ajuntament 
i els veïns i les veïnes de Sant Celoni i la Batllòria. I par-
lant amb la gent, escoltant les entitats, constatem que les 
coses han començat a canviar al nostre municipi, en un 
mandat de quatre anys que només ha fet que començar.

Aquest ha estat un any d’una altíssima intensitat política, 

mai vista en la història recent del nostre país. La mobilit-
zació ciutadana a favor de la independència s’ha pogut 
traduir, per primer cop, en vots (encara que no haguem 
pogut fer el referèndum que ens hauria agradat). Per ar-
ribar aquí hem vist com el mapa de partits polítics anava 
canviant. Els grans partits han hagut de redefinir el seu 
posicionament i això ha comportat escissions, divorcis i 
naixements de nous partits, al mateix temps que hem vist 
com temporalment una majoria de l’independentisme ens 
uníem en una gran coalició per afrontar les decisives elec-
cions del 27S. Uns canvis, tot sigui dit, que demostren 
que els partits polítics només són instruments, eines, per 
canviar la societat.

Com que els esdeveniments semblen tenir tanta pres-
sa, hem cregut convenient, en aquest últim Informatiu 
de l’any, fer aquesta breu anàlisi del que ens ha portat 
el 2015. I hem acabat l’any amb unes noves eleccions, 

aquest cop al parlament espanyol, que a l’hora d’escriu-
re aquestes línies encara no sabíem quin resultat tindri-
en. Però tingueu l’absoluta certesa que els representants 
d’ERC escollits pel poble de Catalunya, com un instru-
ment més al servei de la ciutadania, aniran a Madrid a 
defensar els vots que es van dipositar el 27S i a deixar 
clar que a Catalunya ja hem decidit, perquè som i serem 
sobirans.

Amb la nostra regidora a Sant Celoni i a la Batllòria i amb 
els nostres representants a totes les institucions on hi tin-
guem presència, des d’ERC som i volem seguir sent la 
teva opció, un instrument al teu servei.

Grup municipal d’ERC-AM 
www.esquerra.cat/santceloni 
facebook.com/erc.santceloni 
@ERC_SantCeloni



Exposicions

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h

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

DESEMBRE Taxi  
guàrdia 

Taxi 
retén 

7 - 13 L5 L3

14 - 20 L6 L4

21 - 27 L7 L5

28 des - 3 gener L1 L6

GENER

4-10 L2 L7

11-17 L3 L1

18-24 L4 L2

25-31 L5 L3

CASAS - 93 867 57 88
CHANUT - 93 867 18 03
DURAN - 93 848 60 40
DRAPER - 93 867 03 74
MAS - 93 848 40 76
SANCHO - 93 867 01 67
VIGAS-CARDONA - 93 867 06 48

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

DESEMBRE

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

Ctra. Vella, 174 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
93 848 40 76 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
Chanut 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
Av. de la Pau, 51 25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
93 867 18 03 31

Draper
Major, 115 dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

93 867 03 74 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

Casas 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
Comerç, 16 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
93 867 57 88 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30
Sancho
Major, 125
93 867 01 67

Vigas‐Cardona
Ctra. Vella, 20
93 867 06 48

Duran
Esteve Cardelús, 11
93 848 60 40

Maig Juny Juliol Agost

Farmàcies de guàrdia maig‐desembre 2015

Setembre Octubre Novembre Desembre

dilluns 21  
de desembre
Taller anglès inicial 
Activitats del Banc del 
Temps
- A les 18 h 
- A la Clau 

dimarts  
22 de desembre
Presentació dels llibres 
fotogràfics: Estels, 
Ermites i Esglesioles del 
Montnegre i el Corredor, 
de Mariano Pagès i 
Fotografiar setas con Alex 
Alonso, d’Àlex Alonso
- A les 19 h
- A la Sala Bernat Martorell 
de Can Ramis

Audició de Nadal a càrrec 
dels alumnes del Centre 
Municipal d’Expressió
- A les 20 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran

Taller de dansa tribal  
Activitats del Banc del 
Temps
- A les 20.30 h
- A l’Escola Bressol 
municipal 

dimecres  
23 de desembre
Taller de muntar tions
Preu: 1 € per tió
- A les 17.30 h 
- A la plaça de l’Església
Organitza: Associació 
esportiva i cultural de 
l’Institut Baix Montseny

Nadal al carrer a càrrec 
d’alumnes del Centre 
Municipal d’Expressió
- A les 18.30 h 
- A la plaça de l’Església

dijous  
24 de desembre
Missa del Gall 
- A les 00 h
- A l’Església Parroquial de 
Sant Martí

divendres  
25 de desembre
Representació del 
naixement de Jesús a 
càrrec dels nens i nenes 
de la catequesi 
de primera Comunió i 
seguidament Santa Missa 
- A les 11.30 h
- A l’Església Parroquial de 
Sant Martí

Espectacle de màgia  
amb el Mag Dodó 
Activitats de La Jaima Art 
Taquilla inversa 
- A les 23 h  
- A la Jaima Art

dissabte  
26 de desembre
Cantada de Sant Esteve. 
Nadales interpretades pels 
cors del Centre Municipal 
d’Expressió, dels més 
petits als més grans 
- A les 12 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran

Ball amb Paco
- Preu: 4 € socis,  
no socis 5 €
- A les 17.30 h
- A l’Esplai
Organitza: Associació de 
Gent Gran, l’Esplai

Concert de rock: 
K’SHMIR  
Activitats de La Jaima Art 
Taquilla inversa 
- A les 23 h  
- A la Jaima Art

diumenge  
27 de desembre
Olzinelles Terra 
d’Escudella

1a Caminada solidària i 
escudellada 
(familiar 6,5 km i llarga 
11 km)
Preu inscripció 5 € a 
benefici de Càritas (a 
l’arribada plat d’escudella)
Venda de tiquets a: 
Alguer7 i Vetes i fils 
- A les 9.30 h  
- A Sant Esteve 
d’Olzinelles
Escudellada popular i 
activitats culturals
- Preu: 2 €
- A partir de les 11 h
Organitza: Associació 
Cultural de la Vall 
d’Olzinelles i Càritas 
Parroquial de Sant Celoni

Acte de presentació de la 
mostra Vermell, exposició 
multidisciplinar i col·lectiva 
d’artistes celonins i de 
rodalies
- A les 17 h
- A Can Ramis

Espectacle de màgia El 
somiatruites a càrrec de la 
Companyia Mag Edgard
Preu especial Nadal: 5 €
Venda el mateix dia a 
partir de les 3 de la tarda
- A les 17 h
- Al teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran

Ball amb Montse Rimel
Preu: 4 € socis, 5 € no 
socis
- A les 17.30 h
- A l’Esplai
Organitza: Associació de 
Gent Gran, l’Esplai

Concert  El Pessebre de 
Joan Amades fet música 
a càrrec de la Fàbrica de 
Lied
Intèrprets: Núria Vinyals, 
soprano; Olga Benito, 
arpa i Albert Dresaire,  
pessebrista
- Preu entrada anticipada:  
Fins a 15 anys, gratuït; 
jubilats 8 €, general 10 
€, primeres files 15 € 
(Alguer7 i Els 4 gats). 
Internet a ticketea i telèfon 
645 64 99 26 
- Preu entrada: jubilats 10 
€, general 13 €, primeres 
files 17 €
- A les 18 h
- A la Rectoria Vella

dilluns  
28 de desembre
Tarda de circ a la carpa 
riallera i tallers a càrrec 
d’El tercer element
- A les 17.30 h
- A la plaça de la Vila

dimarts  
29 de desembre
Jocs de taula i de gran 
format per a petits i grans
Campanya I tu, jugues en 
català?
A les 17.30 h 
A la plaça de la Vila
Organitza: Òmnium 
Cultural del Baix Montseny  
i Consorci per a la 
Normalització Lingüística 
del Vallès Oriental

dimecres  
30 de desembre
Inflables a càrrec d’Ares. 
De 0 a 3 anys, de 3 a 8 
anys i de 6 a 12 anys
- A les 17.30 h
- A la plaça de la Vila

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

Concert Swing Folk amb 
Dani Freijo i Gina Margarit  
Activitats de La Jaima Art 
Taquilla inversa 
- A les 22 h  
- A la Jaima Art

Sopar de Cap d’Any
Preu sopar i ball: 50 €, 
socis 46 €
Informació i reserva: 
oficina de l’Esplai
- A 2/4 de 10 del vespre
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Petita
Organitza: Associació de 
Gent Gran de l’Esplai

Ball de Cap d’Any a 
l’Ateneu 
Amb el grup Què tal? 
- A les 00.15 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran
- Preu: 17 €. Socis, 15 €
Organitza: Associació de 
Gent Gran de l’Esplai

Gran Festa de Cap d’Any 
al Pavelló
Amb els DJ’s Ramon i 
Marvin 
- A les 00.30 h i fins la 
matinada
- Al Pavelló Municipal 
d’Esports
- Entrada gratuïta

dissabte  
2 de gener
Arribada dels Carters 
reials acompanyats pels 
Timbalers dels Diables de 
Sant Celoni
- El campament dels 

Carters Reials estarà 
obert fins les 8 del 
vespre.

- A les 17.15 h, sortida 
de la plaça Comte del 
Montseny

- A les 17.30 h, a la plaça 
de la Vila

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

Xerrada de la cooperativa 
Som Energia
- A les 19 h
- A la Sala Bernat Martorell 
de Can Ramis

Concert de música Afro 
Fusió: Rasakan  
Activitats de La Jaima Art 
Taquilla inversa 
- A les 23 h  
- A la Jaima Art

diumenge 
3 de gener
Campament  
dels Carters Reials  
- De 17.30 a les 20 h
- A la Torre de la Força
Organitza: Agrupament 
Escolta i Guia Erol

Espectacle de màgia 
infantil: Tota la màgia de 
Dodó  
Activitats de La Jaima Art 
- Taquilla inversa 
- A les 17.30 h  
- A la Jaima Art

diumenge  
3 de gener  
Campament dels Carters 
Reials  
- De 17.30 h a les 20 h
- A la Torre de la Força
Organitza: Agrupament 
Escolta i Guia Erol

Concert de Cap d’Any. 
Valsos i danses amb 
Gilles Apap i l’Orquestra 
Simfònica del Vallès
- Preu entrades: 20 €, 
socis 10 € 
- Venda entrades 
anticipades: al Centre 
Municipal d’Expressió 
els dies 16, 23 i 30 de 
desembre de 6 a 8 de la 
tarda. Per Internet a www.
ateneudesantceloni.cat
- A les 7 de la tarda
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran
Organitza: Ateneu de Sant 
Celoni

dilluns 
4 de gener
Espectacle d’animació 
infantil Sarau d’hivern a 
càrrec de Rah-mon Roma
- A les 17.30 h  
- A la plaça de la Vila

Campament dels Carters 
Reials  
- De 17.30 h a les 20 h
- A la Torre de la Força
Organitza: Agrupament 
Escolta i Guia Erol

dimarts  
5 de gener
Cavalcada dels Reis 
d’Orient a Sant Celoni 
- A les 18 h 
- A la plaça Comte del 
Montseny
- Arribada a la plaça de la 
Vila pels volts de les 19 h 

Cavalcada dels Reis 
d’Orient a la Batllòria 
- A les 18.30 h 
- Pont de la Tordera
- Arribada a la plaça pels 
volts de les 19.30 h 

divendres  
8 de gener
Sessió Mau Boada B2B 
One Up Bill 
Activitats de La Jaima Art 
- Taquilla inversa 
- A les 23 h  
- A la Jaima Art

dissabte  
9 de gener
 
Rumba, reggae i fusió 
d’Imadeddine Amrah  
Activitats de La Jaima Art 
- Taquilla inversa 
- A les 23 h  
- A la Jaima Art

diumenge  
10 de gener
Ruta dels senders de 
1714: Etapa 1 
Inscripció al Cesc

divendres  
15 de gener 

Concert música 
tradicional: Zing 
Activitats de La Jaima Art
Taquilla inversa 
- A les 23 h  
- A la Jaima Art 

dissabte  
16 de gener 

Documental sobre l’ús 
d’armes químiques a la 
guerra del Rif 
Activitats de La Jaima Art
- A les 11 h  
- A la Jaima Art 
 
Música tradicional grega: 
Trio Feta 
Activitats de La Jaima Art
- Taquilla inversa 
- A les 23 h  
- A la Jaima Art 
 
diumenge  
17 de gener
Contes infantils La 
Teixidora màgica 
Activitats de La Jaima Art
- Taquilla inversa 
- A les 17.30 h  
- A la Jaima Art 

dimarts  
19 de gener
Presentació del llibre 
La Caputxeta vermella 
d’Anna Lacruz 
Activitats de La Jaima Art
- A les 11 h  
- A la Jaima Art 

dijous  
21 de gener
II Cicle de Xerrades 
per a pares i mares. 
Alternatives al càstig 
- A les 21 h
- A la Sala Bernat Martorell 
de Can Ramis
Organitza: AMPA l’Avet 
Roig

RECTORIA VELLA 
Fins el 17 de gener

DARRERE EL MIRALL.  
AUTORETRATS.  
Xavi Plana

Horari: Dijous, divendres i dissabte de 5 a 8 del 
vespre, diumenges i festius, de 2/4 de 12 a 2/4 
de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. Dies de 
Nadal i Cap d’Any tancat.

 CAN RAMIS
Del 19 de desembre de 2015  
al 10 de gener de 2016 

VERMELL. Exposició multidis-
ciplinar i col·lectiva d’artistes 
celonins i de rodalies

Horari: dissabtes de 6 a 8 del vespre. Diumen-
ges i festius de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 6 a 
8 del vespre. Dies de Nadal i Cap d’Any, tancat.
Acte de presentació de la mostra: diumenge 27 
de desembre a les 5 de la tarda

BIBLIOTECA 
L’ESCORXADOR
Del 4 de desembre de 2015  
a l’11 de gener de 2016 

Maus. Relat d’un supervivent 
Exposició sobre la novel·la 
gràfica d’Art Spiegelman

Horari:  
Matins: dimecres i dissabtes, de 10 h a 13.30 h 
Tardes: de dilluns a divendres, de 15.30 h a 
20.30 h

OFICINA DE TURISME
Del 2 de desembre de 2015  
al 10 de gener de 2016

Papallones del Montseny 
Constantí Stefanescu

Horari:  
Dimecres, dijous, dissabtes, diumenges i festius 
de 10 a 14 h
Divendres i dissabtes de 16 a 20 h


