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Sant Celoni torna a  
encendre els llums
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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,
 
Com podreu veure en aquest Informatiu, malgrat els múltiples i transcen-
dents processos electorals als que som cridats els ciutadans catalans dar-
rerament, el govern municipal ha aconseguit agafar velocitat de creuer.
 
Hem volgut obrir aquesta edició amb el compromís que vam prendre 
en campanya de tornar a encendre els llums del municipi. I és que al 
segle XXI és possible tenir la mateixa llum, amb menor despesa econò-
mica i energètica i menor contaminació. Això sí: requereix una inversió 
inicial no prevista que farà que l’encesa sigui progressiva i s’allargui fins 
acabat el primer trimestre de l’any vinent.
 
I també hi trobaràs altres temes interessants: més passos en relació al 
concepte Bosc –amb la complicitat imprescindible d’altres entitats i 
institucions-, projectes d’innovació a les nostres escoles, les festes de 
Sant Martí, l’esperada obertura al trànsit de la carretera Vella, la reforma 
del Consell de Poble de la Batllòria, els èxits esportius i culturals de la 
nostra gent...
 
Gràcies a tanta gent que fa possible poder escriure aquestes pà-
gines (professionals de l’ajuntament, ciutadans i ciutadanes, entitats, 
institucions, etc.). Seguim endavant per anar tots junts i ser millors!
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Portada

El municipi recuperarà progressivament tots els punts de llum 
que s’han apagat durant els darrers 3 anys garantint la reducció 
de la despesa i de la contaminació. Per fer-ho possible, aquest 
estiu ja s’han modernitzat 15 quadres d’enllumenat i s’han 
substituït 109 lluminàries i 88 columnes que estaven obsoletes. 

Aquests treballs venen marcats pel Pla Director d’Enllumenat 
públic de Sant Celoni que a més d’establir la posada al dia de les 
instal·lacions, defineix els criteris a seguir sobre procediments i 
tecnologies per assolir els nivells de seguretat i de confort noc-
turn que es volen pel municipi i per reduir les emissions de CO2 
a l’atmosfera i la despesa en consum i manteniment. 

Durant els propers mesos es tirarà endavant una segona fase 
per modernitzar i adequar part de l’enllumenat públic que res-
ta, concretament per millorar l’eficiència de 855 punts de llum 
mitjançant la reducció de la potència de la làmpada i la substi-
tució dels equips (balasts i arrencadors). Això ha de permetre 
recuperar tots l’enllumenat públic i millorar la percepció de 
llum dels carrers. 

L’objectiu és intentar anar un pas més enllà i adaptar la il-
luminació a la realitat urbanística de Sant Celoni, optimitzant 
el consum energètic i millorant la qualitat dels espais públics, 
i sempre tenint en compte el marc normatiu sobre eficiència 
energètica. 

Sant Celoni torna  
a encendre els llums 
Els treballs per modernitzar l’enllumenat públic faran  
possible reobrir tots els punts de llum amb menys  
despesa i menys contaminació

Sant Celoni compta amb 3.340 punts de llum que es re-
gulen des de 87 quadres. En el moment d’elaboració del 
Pla Director d’enllumenat a Sant Celoni, l’any 2011, un 
89,4% d’aquests punts eren de Vapor d’Alta Pressió, i 
una potència total instal·lada de 443 kW.

Amb l’aplicació total del Pla Director s’hauran substituït 
106 suports (columnes o braços), 217 lluminàries, 992 
làmpades amb una reducció de potència que s’estima en 
53,8 kW i es canviaran 1.286 reactàncies electromagnèti-
ques per reactàncies electròniques que permeten el con-
trol a distància del flux de llum de tots els fanals. Totes 
aquestes actuacions han de comportar reduir el consum 
energètic en un 43,6% en relació a l’any de referència 
(2011) i un estalvi econòmic d’uns 125 mil euros anuals.

A més, s’instal·laran sistemes de telegestió que perme-
tran una gestió més eficient de l’enllumenat públic.

Valor actual Pla Director  
implantat (*)

Potència total Instal·lada (kW) 443,1 kW 389,3 kW 

Potència instal·lada per habitant 26 W/hab 23 W/hab

Potència instal·lada per  
superfície del municipi 7  W/m2 6 W/m2

Consum anual 1.390.361 kWh 815.194 kWh

Consum anual d’electricitat  
per potència instal·lada 3.138 kWh/kW 2.094 kWh/kW

Consum anual d’electricitat per habitant 81 Wh/hab 47 Wh/hab

(*) estimat sobre una població igual a la de l’any 2015

   EVOLUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC

Consum 2011 Consum 2014 Previsió  
consum 2016

1.869.712 kWh 1.390.361 kWh 815.194 kWh

3.340 punts de llum,  
44% d’estalvi
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Territori

Les obres de reforma del cafè de l’Ateneu avancen 
segons el calendari previst i és de preveure que 
finalitzaran a finals de gener o principis de febrer 
de 2016. Aquests primers mesos s’han realitzat tre-
balls d’enderroc i buidatge d’alguns elements (mur 
del pati de la carretera Vella, s’han tret lluminàries, 
radiadors, l’antiga barra de bar...) s’han ampliat les 
finestres de les façanes, s’ha enderrocat una petita 
part de la façana recuperant així el perfil original i 
s’han apuntalat alguns elements.

Paral·lelament a l’execució de les obres, s’està pre-
parant el plec  per a la concessió de la gestió del 
servei de bar. Totes aquestes actuacions van orien-
tades a garantir que el cafè sigui un equipament 
cultural complementari i integrat a l’Ateneu, un 
espai de trobada obert, que generi xarxa ciutada-
na, amb servei de bar i habilitat per a acollir-hi 
àpats i reunions d’entitats, activitats culturals 
diverses com concerts, tertúlies, arts escèniques, 
exposicions temporals... A més, el cafè actuarà 
d’espai de descans i d’espera del Teatre Municipal.

Climatització del Teatre
Abans d’acabar l’any és previst que es renovi de forma integral el sistema de climatització de l’Ateneu que 
està molt deteriorat i només funciona parcialment. El sistema de clima projectat donarà servei a la Sala 
Gran, el hall, el cafè, i el cafetó i estarà dimensionat i dissenyat perquè en un futur també doni servei a la 
Sala Petita del teatre. 

Les obres de la carretera Vella entre Anselm Cla-
vé i Roger de Flor estan pràcticament acabades. 
Durant les obres, s’han canviat els paviments de 
les voreres i la calçada, s’ha substituït la xarxa de 
sanejament, s’ha semisoterrat part de les instal-
lacions d’electricitat i telefonia, i s’ha adequat la 
xarxa existent de subministrament d’aigua pota-
ble. Amb aquesta actuació s’ha completat la reur-
banització del primer tram de la carretera Vella 
realitzat el 2002, s’ha millorat el paisatge urbà per 
facilitar un passeig més agradable i tranquil per 
als vianants.

Tractaments fitosani-
taris al municipi.  
Vols que t’avisem?
Des del mes de juliol la pàgina web municipal 
disposa d’un espai sobre els tractaments fitosa-
nitaris a l’arbrat i s’ofereix la possibilitat de rebre 
els avisos a través del correu electrònic. S’informa 
dels tractaments fitosanitaris químics, dates i llocs 
previstos, l’espècie objecte del tractament (tant de la 
plaga com de l’espècie que la pateix), el producte que 
s’utilitza amb un enllaç a la fitxa del Registre de Pro-
ductes Fitosanitaris, el nom de la matèria activa, del 
sistema d’aplicació i del responsable del tractament. 
A més, també hi ha informació general sobre la ges-
tió municipal de les plagues i tractament de males 
herbes, així com consells respecte què s’ha de fer a 
les zones de tractament.

Si vols que t’avisem, apunta’t a:  
www.santceloni.cat/tractamentsfitosanitaris

Increment de la pressió d’aigua a alguns carrers del centre
Aquest estiu s’ha dut a terme l’adequació de la xarxa de distribució d’aigua als carrers Germà Emilià, Anselm Clavé, Sant Josep i carretera Vella que ha 
permès augmentar la pressió d’entrada dels abonats d’aquesta zona. La posada en funcionament de la nova Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) 
ha ajudat a solucionar la falta de pressió que actualment encara pateix una part del nucli urbà i que s’anirà resolent en els properes mesos. 

Inici de les obres de la 
rotonda de la porta de 
Llevant a la C-35 
La Generalitat de Catalunya ha confimat a l’Ajunta-
ment que l’inici de les obres de la rotonda de la porta 
de Llevant a la C-35 tindrà lloc el 19 d’octubre.

La Fundació Acció 
Baix Montseny  
guanya el concurs  
per prestar el servei 
de jardineria
La Fundació Acció Baix Montseny ha guanyat 
el concurs públic per a la prestació del servei de 
jardineria i neteja d’espais verds públics del terme 
municipal de Sant Celoni amb durada dos anys, 
prorrogable per dues anualitats més. Amb aquest 
servei es podrà completar les tasques assignades 
a la colla de jardineria de cara a arribar a tot el 
municipi i garantir un bon servei. La Fundació 
Acció Baix Montseny treballa des del 1998 per 
afavorir la millora de la qualitat de vida, la igual-
tats d’oportunitats i la inserció laboral i social de 
la població del Baix Montseny que pateix algun 
tipus de disminució.  

Les obres de reforma del cafè  
de l’Ateneu avancen a bon ritme

Finalitzada la remodelació  
de la Carretera Vella



5

La  I Setmana Bosc i Societat  
arrela a Sant Celoni
La primera edició de la Setmana Bosc i Societat 
va omplir Sant Celoni d’activitats molt diverses 
per divulgar i apropar el bosc i els seus usos a 
la societat. La Setmana,  organitzada pel Cercle 
Econòmic i Social Baix Montseny, l’Institut de 
Ciència i Tecnologia de la UAB i l’Ajuntament va 
programar del 26 de setembre al 4 d’octubre, més 
de 25 activitats sobre el món forestal des de pers-
pectives ben diverses com són la cultural, l’eco-
nòmica, la social, la gastronòmica i l’ambiental.  
Un cop celebrada la Setmana, els organitzadors 
ja pensen en la segona edició.

Més facilitats per 
gestionar els boscos
L’Associació de Propietaris Forestals del Mont-
negre i el Corredor van presentar els treballs de 
redacció del Pla tècnic de gestió i millora forestal 
conjunt dels municipis de Sant Celoni i Vallgor-
guina el passat 18 de setembre,  El document s’ha 
pogut elaborar mitjançant un ajut del Centre de 
la Propietat Forestal i permetrà als propietaris 
forestals amb finques que no disposaven 
de cap instrument d’ordenació forestal 
adherir-s’hi i, automàticament, tenir un 
pla de gestió. Aquest fet facilita la tramitació 
dels permisos d’aprofitaments forestals i dóna la 
possibilitat de demanar ajuts al Centre de la Pro-
pietat Forestal. Les finques amb pla tècnic també 
s’hi podran adherir i, d’aquesta manera, aplegar 
treballs forestals i aconseguir millors rendiments.

Els propietaris interessats poden adreçar-se a 
l’Associació de Propietaris Forestals del Montne-
gre i el Corredor.

Més informació: www.montnegrecorredor.org 

Posem en valor les 
nostres masies i 
cases rurals
El Ple municipal del passat 24 de setembre va ve-
rificar el Text refós del Pla especial de les masies i 
les cases rurals situades en sòl no urbanitzable de 
Sant Celoni, se sometrà a la Comissió d’Urbanis-
me de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

El Catàleg de masies és un instrument urbanís-
tic que simplifica la tramitació de les llicències 
de rehabilitació, reconstrucció o canvi d’ús, i 
disposa d’una fitxa de cadascuna de les masies 
on es descriu la seva planta i forma, es justifica 
la seva recuperació i/o preservació i s’especifiquen 
les condicions d’ordenació i actuacions admeses. 
A cada fitxa també hi ha descripcions gràfiques i 
fotografies recents.

En el pla hi ha 99 masies, o cases, de les quals 25 
es consideren ruïnes. De les 74 restants el seu ús 
habitual és el d’habitatge que conviu en diversos 
graus amb d’altres usos: agrícola, casa turisme 
rural o activitats en el lleure, entre d’altres.

Es pot consultar a l’Àrea de territori.

A l’acte de presentació els organitzadors van situar I 
Setmana Bosc i Societat en el marc del projecte de 
creació del futur Museu Europeu del Bosc (MEdB) a 
Sant Celoni.

Durant l’acte inaugural es va atorgar el premi  
Bosquerol de l’any al celoní Lluís Ibern. 

La jornada tècnica Els boscos. On som i cap on anem 
va comptar amb la participació de grans especialistes 
en la matèria.

Molt ben rebuts els 5 concerts i espectacles dedi-
cats al nostre entorn i, en alguns casos inèdits, com 
el concert ‘Sona a Bosc’ o l’Orquestra del Bosc’, tots 
ells amb músics i artistes del Baix Montseny.

82 comerços del municipi van formar part de la inici-
ativa Els comerços es vesteixen de bosc exposant la 
col·lecció de Forest Art: Desemboscant, de Martí Boa-
da, i la col·lecció Arbres del Montseny i Montnegre. 

Passos endavant cap al futur Museu Europeu del 
Bosc de Sant Celoni. Dijous 8 d’octubre, es van 
plantar una quarantena de plançons fills d’arbres 
monumentals, singulars i d’interès de Catalunya i els 
més rellevants a nivell estatal i internacional, com el 
roure de Gernika o el pi de les tres branques, als ter-
renys a l’entorn del futur Museu Europeu del Bosc de 
Sant Celoni. Aquests arbres provenen del viver que 
l’Ajuntament de Sant Celoni manté a Sant Llorenç de 
Vilardell fruit d’un banc de llavors d’arbres monu-
mentals recopilades pel Dr. Martí Boada. La planta-
ció la van fer voluntaris de l’empresa de missatgeria 
americana UPS, de l’ONG Earth Day Network i membres de l’equip tècnic del grup musical U2 que 
estaven de gira per Barcelona. Aquesta acció voluntària la va coordinar l’Institut Jane Goodall. Recordem 
que el passat mes de juliol, la prestigiosa primatòloga, etnòloga i antropòloga britànica Jane Goodall va 
signar un document de suport al Museu Europeu del Bosc i es va comprometre a col·laborar-hi per tirar 
endavant el projecte.

40 descendents d’arbres monumentals 
plantats a l’entorn del futur Museu  
Europeu del Bosc
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Cultura

349 alumnes al nou curs  
del Centre Municipal  
d’Expressió
El Centre Municipal d’Expressió ha iniciat el nou curs amb un total de 
349 alumnes: 297 a l’Escola de Música i 52 a l’Escola de Teatre. Entre les 
novetats més destacades del curs hi ha “Música en família”, una oferta per 
als nens i nenes de 3 anys que ha passat d’un a tres grups.

Cal destacar el creixement i consolidació dels cors, tant l’infantil com el cor 
jove, i del conjunt de vent i de l’orquestra. L’oferta de batucada s’ha doblat 
per poder respondre a la creixent demanda. En total aquest curs, hi haurà 
15 conjunts instrumentals i 2 corals.

L’escola de Teatre segueix augmentant l’oferta i ha iniciat una nova assig-
natura, “Text” on es treballarà aquest aspecte tant important per a la inter-
pretació teatral. 

Vols formar  
part del  
Club de  
lectors?

Horari d’hivern 
MATINS de 10 a 13.30 h: dimarts, dimecres i dissabtes  
TARDES de 15 a 20 h: de dilluns a divendres

Aquest mes de juliol l’Ajunta-
ment ha adquirit la finca situada a 
la plaça dels Estudis 16, coneguda 
com l’Estrella, una antiga bo-
tiga de queviures de la plaça del 
Bestiar. Aquesta finca, situada a 
l’àmbit de la Força, forma part del 
conjunt de la muralla medieval de 
Sant Celoni i també hi ha restes 
de la capella romànica de Sant 
Celdoni del segle XI que va donar 
nom al poble. Una de les parets de 
la finca correspon a un mur de la 
capella feta amb carreus de granit 
ben tallats. La paret del pati és un 
tram important de la muralla que 
dóna al carrer de les Valls i a la 
torre de la Força amb qui s’ha previst enllaçar quan s’hagin fet les obres de 
recuperació.

Ara que la finca és titularitat municipal es podran iniciar els treballs per fer 
visitable una part més de la muralla medieval de Sant Celoni declarada Bé 
Cultural d’Interès Nacional. 

L’Ajuntament adquireix una 
finca amb restes de capella de 
Sant Celdoni

30 establiments han participat a la Tardor gastronòmica 
amb una oferta de menús i tapes
Per cinquè any consecutiu l’Ajuntament conjuntament amb Sant 
Celoni Cuina i els restaurants i bars del municipi han organitzat la 
Tardor gastronòmica per donar a conèixer la qualitat de la gas-
tronomia de la zona. Del 25 de setembre al 12 d’octubre, més de 30 
establiments del municipi han ofert tapes dolces i salades i menús 
amb productes de tardor.

Concretament 13 restaurants han ofert menús elaborats amb pro-
ductes de tardor a 20 euros i 18 bars i restaurants han servit tapa i 
beguda per 2,50 euros. Com altres anys qui volia podia participar al 
Corretapes o concurs de tapes valorant la millor tapa i i optar a un 
sopar per a dues persones. 

La Tardor s’ha tancat amb la mostra de tapes del 17 d’octubre a la 
plaça de la Vila. 

Commemoració del 75è  
aniversari de l’afusellament 
del president Companys
Per commemorar el 75è 
aniversari de l’afusella-
ment del president Lluís 
Companys, l’Ajunta-
ment de Sant Celoni va 
organitzar la presentació 
del llibre El viatge de 
Companys a càrrec dels 
seus autors Antoni Tor-
tajada i Eloi Vila. L’acte 
va tenir lloc el 13 d’octubre a la Sala Bernat Martorell i va comptar amb la 
col·laboració d’Òmnium cultural Baix Montseny i la Llibreria Alguer 7.

El club de lectors de la biblioteca l’Escorxador es troba el tercer dijous de 
cada mes a les 7 de la tarda a la sala d’adults de la biblioteca per comentar 
la lectura proposada. Enguany el club es reinventa i com a novetat inclourà 
lectures de diferents temàtiques i gèneres.  Com sempre el llibre el facilita 
la biblioteca i l’activitat és totalment gratuïta. El fet de parlar en grup d’una 
mateixa lectura fa que l’experiència lectora sigui molt més enriquidora i sa-
tisfactòria. Permet contrastar opinions, apreciar detalls que potser ens han 
passat per alt i, el més important, passar una bona estona.

A banda de la trobada mensual, enguany hi ha una programació d’activitats 
per als membres del club relacionades amb les lectures, des de sortides cultu-
rals fins a autors convidats i algunes sorpreses més.

Més informació i inscripcions a: b.st.celoni@diba.cat
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6 novembre, divendres 
> 7 del vespre 
> Sala Bernat Martorell (Can Ramis)

Presentació de les jornades a càrrec de Raül 
Garcia, regidor de Cultura i Fina Ferrando, his-
toriadora i membre del Grup de Recerca de la 
Memòria Històrica de Sant Celoni.

Conferència: 
- L’ensenyament durant la II República a Catalunya 

(1931-1939), a càrrec de Salomó Marquès, doc-
tor en Pedagogia i professor del departament 
de Pedagogia a la Universitat de Girona

 
> 2/4 de 9 del vespre 
> Versió Original a l’Altrium

Pel·lícula: 
- Las maestras de la República. Dirigida per Pilar 

Pérez Solano i guanyadora del Goya a la millor 
pel·lícula documental el 2014.  
Durada: 63 minuts

7 novembre, dissabte 
> 8 del vespre  
> Sala Petita de l’Ateneu

Espectacle:
- Les sabates d’en Jaume, a càrrec de Jaume 

Arnella. El cantautor musica poemes de Josep 
Gual Lloberes, escrits per reflectir la seva 
experiència al front durant la Guerra Civil com 
a supervivent de la lleva del biberó. Amb la 
col·laboració d’Annick Puig, violí, i Rafel Sala, 
violoncel.

Espectacle gratuït

13 novembre, divendres 
> 7 del vespre 
> Sala Bernat Martorell (Can Ramis)

Conferències:
- El mestre Pallerola i els canvis de l’ensenyament 

públic celoní a l’època de la II República, a càrrec 
de Núria Amadó, pedagoga

- Les escoles i l’ensenyament a Sant Celoni durant 
la Guerra Civil, a càrrec de Josep M. Abril, his-
toriador i membre del Grup de Recerca de la 
Memòria Històrica de Sant Celoni.

Projecció: 
- Testimonis de l’escola durant la II República a 

Sant Celoni, amb la participació de diversos 
celonins i celonines que aporten records i 
anècdotes sobre la seva infantesa.

FESTES
DE SANT
MARTÍ

Les Festes de Sant Martí, un bon moment  
per conèixer la història i el patrimoni!

III JORNADES DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 
En el marc de les Festes de Sant Martí es 
duran a terme dues jornades que tenen 
per objectiu donar a conèixer la memòria 
històrica local i apropar-nos al món dels 
bolets a partir de la descoberta de la Vall 
d’Olzinelles.

Per una banda, les III Jornades de la 
Memòria històrica enguany se centraran 
en l’ensenyament durant la II República a 
Catalunya i a Sant Celoni (1931-1939).  Per 
altra banda la II Jornada Micològica de la 
Vall d’Olzinelles, l’organitza l’Associació 
Cultural de la Vall d‘Olzinelles i es durà a 
terme, el dissabte 7 de novembre. Durant 
el matí a Sant Esteve d’Olzinelles,  es farà 
un esmorzar popular, una sortida per anar 
a buscar bolets, reportatge fotogràfic, un 
dinar popular i d’altres activitats.

Així mateix, el programa de Sant Martí 
també comptarà amb l’espectacle de 
màgia, teatre, música amb Què tal?, DJ 
Ramon, Fantacles i Dr. Calipso, activitats 
infantils, gegants, esmorzar popular, fira 
artesana, entre d’altres.

Consulteu tot el programa a  
www.santceloni.cat/festesdesantmarti

L’ensenyament durant  
la II República a Catalunya  
i a Sant Celoni (1931-1939)

Organitza:  
- Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Sant Celoni 
- Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador 
- Ajuntament de Sant Celoni

2n Festival de 
cant i dansa
L’Esplai de la Gent Gran

Divendres 30 octubre > 18 h Coral i ball

FET A
SANT

CELONI

Tothom diu 
que està bé La Pepo

Diumenge 1 novembre > 12 h

7 ratolins
Cia. Petit Bonhom

Noies de 
calendari

Rebrot 
Teatre

Dissabte 21 de novembre > 20 h

On seràs demà?
Joan Dausà + piano 1/2 cua i cello

Dissabte 5 de desembre > 20 h

Do the Duu Du
Jordi Rabascall 12 to 12 Quintet

Diumenge 6 de desembre > 12 h

Per un instant
Xirriquiteula Teatre & La Tresca

Dissabte 31 octubre > 20 h

Dissabte 
i diumenge

14 i 15 
novembre > 20 h i 18 h

Espectacle familiar
Espectacle familiar

Teatre

Música

Música

Teatre

FET A
SANT

CELONI

A L’
AT
EN
EU
teatre,
música i
dansa
octubre > 
desembre www.facebook.com/alateneu.santceloni

Promocions als restaurants de 
Sant Celoni Cuina. Consulteu ofertes
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Educació

El projecte Robotseny -per poten-
ciar el treball científic i la robòtica 
a les aules- s’amplia aquest curs a 
les escoles i empreses d’altres mu-
nicipis del Baix Montseny: Santa 
Maria de Palautordera, Gualba, 
Riells i Viabrea, Breda, Vallgorgui-
na, Campins i Hostalric i a l’alum-
nat de 3r i 4t d’ESO i de cicles 
formatius i batxillerat. Dimarts 
29 de setembre es va donar el tret 
de sortida al projecte per aquest 
curs amb una reunió amb totes les 
escoles participants. L’ampliació 
del projecte Robotseny a la comar-
ca  va ser un acord sorgit de la 1a 
trobada de regidors i regidores 
d’Educació del Baix Montseny per 
plantejar projectes conjunts que 
va tenir lloc el passat 20 de juliol 

a Sant Celoni. L’objectiu de Robotseny és inspirar als joves l’interès per la 
ciència i la tecnologia i promoure una xarxa de professorat del Baix Mont-
seny interessat en aquests àmbits.  Abans d’implementar el projectes a les 
aules, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre, mestres i professors 
de tots els centres educatius implicats participaran en un dos cursos de for-
mació dins del Pla de Formació de Zona del Centre de Recursos Pedagògics.   
+ info: www.robotseny.cat

ESCOLA SOLER DE  
VILARDELL. Projecte Cultura  
Emprenedora a 5è
Des del curs 2013-14, els alumnes 
creen una cooperativa de veritat i 
els beneficis es destinen a un pro-
jecte social. Amb aquest projecte es 
treballen les competències bàsiques 
de manera transversal i  s’ajuda a 
potenciar la iniciativa personal, la 
creativitat, el treball en equip, la 
presa de decisions i la planificació, 
les habilitats comunicatives i l’esforç. 
I els alumnes  verbalitzen que “és la 
millor manera d’aprendre”.

ESCOLA JOSEP PALLEROLA 
I ROCA . Projecte “Speaking” 
de 3r a 6è
La idea és garantir un ensenyament 
de l’anglès més personalitzat, més 
adaptat a les necessitats individuals 
i més lúdic. A les classes d’anglès es 
fa un desdoblament d’alumnes amb 
qui es treballen activitats bàsicament 
orals i amb classes dinàmiques i inte-
ractives: cançons, role-playing; imat-
ges de les revistes i diaris per donar 
temes de conversa, jocs puntuables 
i en equips per donar emoció; jocs 
de taula, spelling bees (concursos de 
delletrejar) i teatre. 

INSTITUT ESCOLA LA TOR-
DERA. Projecte “Tablet”
Un dels projectes és l’ús de les “ta-
blets” com a eina de treball a l’aula 
ordinària, gràcies a les famílies que 
aporten el dispositiu. Mitjançant les 
tauletes tàctils els alumnes realitzen 
projectes on transformen problemes 
reals per tal de donar-los resposta. 
Un exemple és la gestió de residus de 
grans empreses on els alumnes van 
donar com a solució convertir el car-
tró en cadires.

ESCOLA L’AVET ROIG.  
Projecte “Lectura”
Després de detectar el poc hàbit lec-
tor que tenen els nens i nenes han 
decidit que era un bon moment per 
començar, des de l’escola, a desper-
tar la curiositat lectora. Els infants 
llegeixen una hora diària i impliquen 
als alumnes del Cicle Superior d’ESO 
perquè facin de “padrins lectors” 

amb els nens i nenes de Cicle Inicial 
de Primària. I també volen que els 
pares i mares llegeixin diàriament 
amb els seus fills i filles i també els 
demanen que vinguin a l’escola a 
explicar algun llibre o conte.

COL.LEGI COR DE MARIA. 
Projecte “Robòtica de P-3  
a 4t ESO”
El curs 2015-16 han ampliat l’en-
senyament de la Robòtica i, actu-
alment, es porta a terme a les aules 
des de P-3 a 4t d’ESO. A les classes, 
els alumnes aprenen a programar 
amb Scratch, a utilitzar robots de 
diferents tipus i a desenvolupar 
aplicacions per a dispositius mòbils. 
I així s’ajuda a potenciar les seves 
competències digitals, comunicati-
ves, metodològiques i personals. 

COL.LEGI LA SALLE.  
Projecte Faig a l’ESO
El Projecte FAIG canvia la metodo-
logia. L’alumne aprèn acompanyat 
per un equip d’educadors i pels seus 
companys, fent treball cooperatiu 
i personalitzat i que a 4t d’ESO el 
Faig pren la forma de l’Aprenentatge 
Servei (ApS). FAIG és una projecte 
innovador que comença a Ed. Inf. 
sota el nom de DESTI, amb (Des-
envolupament i Estimulació de les 
intel·ligències de l’alumnat), on s’in-
clou també el Projecte HARA que 
treballa la interioritat.

INSTITUT BAIX MONTSENY. 
Projecte “El vestit a mida”
A l’Institut es vol fer un vestit a mida 
educatiu per atendre la gran diversi-
tat de l’alumnat i afavorir el desen-
volupament dels talents específics 
de cadascú. Entenen l’atenció a la 
diversitat com un concepte flexible i, 
en aquest sentit, des del curs 2012-13 
tiren endavant un projecte d’innova-
ció educativa a 1r i 2n d’ESO on es 
treballa en grups reduïts.

ESCOLA MONTNEGRE.
Veure pàgina 12 

700 alumnes a l’Escola d’Adults

496 alumnes reben ajuts  
per llibres i material escolar

Robotseny s’amplia a altres 
municipis del Baix Montseny

Projectes innovadors  
per millorar l’èxit escolar 
Els centres educatius de Sant Celoni són un bon exemple pel que fa als projec-
tes d’innovació pedagògica que funcionen com a motors de canvi del sistema 
educatiu i un element imprescindible per millorar la qualitat dels centres i 
adequar-los als reptes que l’evolució social planteja. La Innovació serveix per 
resoldre una necessitat o problema específic que no hi ha manera de solu-
cionar o no acaba de funcionar: l’anglès oral, les mates, la desmotivació de 
l’alumnat, el treball cooperatiu...

Per aquest curs, volem destacar els següents projectes d’innovació educati-
va de les escoles del municipi:

Un total de 496 alumnes de P3 a 4t d’ESO matriculats a les escoles de  Sant 
Celoni i la Batllòria han rebut l’ajut social de llibres i material escolar que 
consisteix en un percentatge econòmic respecte el preu global. A partir de 
3r de primària també reben un lot de llibres reutilitzats. Per la seva part, les 
famílies becades signen una carta de compromís  on es comprometen a tor-
nar els llibres becats en bon estat, a pagar la part no becada i autoritzen que 
el gestor de l’ajut sigui l’escola, AMPA o proveidor de material. Paral·lelament 
als ajuts de llibres, l’Ajuntament desenvolupa des del 2010 el programa de 
socialització i reutilització de libres al que enguany ha destinat  22.594,86 
euros. Els centres educatius o AMPA reben una subvenció municipal per la 
compra de llibres i per facilitar el procés de socialització i reutilització. A 
llarg termini, aquest programa permet racionalitzar i fer més sos-
tenible l’adquisició de material per part de les famílies. De forma 
global aquest ajuts representen una inversió econòmica municipal de 
34.443,17 euros. De cara els propers cursos, l’objectiu de la comissió 
de treball és continuar reforçant la corresponsabilitat de les famílies 
en el copagament, per mitjà d’indicadors mesurables i seguir treba-
llant per fomentar la socialització i la reutilització a tots els centres. 

L’Escola d’Aduts de Sant Ce-
loni ha començat el curs amb 
més de 700 alumnes que par-
ticiparan en els diferents ense-
nyaments que s’ofereixen:  85 
alumnes als cursos d’ensenya-
ments inicials, 204 alumnes als 
cursos d’accés al sistema reglat, 
47 alumnes als cursos d’infor-
màtica i 373 alumnes als cursos 
d’idiomes.

Any rera any, s’incrementa el nombre d’alumnes del centre al mateix temps 
que l’escola d’adults ajusta i amplia els àmbits formatius a les necessitats dels 
ciutadans i del mercat laboral amb més cursos d’idiomes, la preparació de les 
proves ACTIC perquè es puguin acreditar les competències digitals, la con-
solidació del graduat en educació secundària a distància a través de l’IOC i 
l’ampliació de l’oferta formativa en horari de matins.
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Promoció econòmica

La taxa d’atur continua  
baixant a Sant Celoni
Segons les dades facilitades per l’Observatori del Vallès Oriental a finals del 
mes d’agost, Sant Celoni presenta una taxa d’atur d’un 16,6 %, que se situa 
més de 2 punts per sota del mateix mes de l’any anterior quan va arribar al 
18,8 % i, s’alinea amb la mitjana comarcal. La taxa més elevada es concentra 
en la franja d’edat compresa entre els 55 i els 64 anys, i més concretament 
amb la població femenina, amb un 31,3 % front el 19,7% de població mascu-
lina. L’Observatori també destaca el creixement de les contractacions, que se 
centren majoritàriament en els sectors serveis i indústria. L’acumulat anual a 
Sant Celoni, acabat el segon trimestre era de 888. La tendència positiva tam-
bé es reflecteix en les dades i els resultats del  Servei Municipal d’Ocupació 
de l’Ajuntament: A data de 31 d’agost de 2015, un total de 129 demandants 
d’ocupació s’han incorporat al mercat de treball a través d’ofertes gestionades 
directament pel Servei, des del Club de feina, de la borsa de treball del sector 
químic i d’altres recursos vinculats.

El Servei Municipal  
d’Ocupació millora l’atenció
El Servei Municipal d’Ocupació de Sant Celoni, situat al Centre de Formació 
i Ocupació del Baix Montseny (Sax Sala) ha introduït diferents novetats amb 
l’objectiu de millorar els serveis que ofereix als seus usuaris i ajustar-ho al 
màxim a les seves necessitats. 

Busques feina?
A partir d’aquest mes de setembre totes aquelles persones que volen accedir al 
Servei Municipal d’Ocupació poden participar de les sessions d’acollida que 
es fan cada dijous al matí. S’hi explica el funcionament del servei així com 
de la resta de recursos que els usuaris tenen al seu abast per portar a terme 
la recerca de feina. Per poder participar en aquestes sessions cal inscriure’s 
al Sax Sala i portar l’informe de vida laboral i CV. Les persones participants 
d’aquesta sessió d’acollida poden accedir als recursos que s’ofereixen en el 
Club de feina.

Així mateix, les tècniques d’ocupació potenciaran les entrevistes i el segui-
ment personalitzat als usuaris de la borsa de treball per oferir-los una atenció 
individualitzada a l’hora d’acompanyar-los en el procés de recerca de feina o 
bé millorar la seva situació de treball actual.

Tens entre 16 i 29 anys i ni 
estudies ni treballes?
En un termini de quatre mesos, la Generalitat ofereix una oferta de treball, 
pràctiques o formació a joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, ins-
crits o no als serveis d’ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se. 
El programa es diu Garantia Juvenil i és una iniciativa a nivell europeu per 
reduir l’atur juvenil.

Més informació: www.santceloni.cat/ocupacio

L’Oficina de Turisme amplia 
el seu compromís amb la 
qualitat

Renovació de la senyalitza-
ció viària i novetats en la  
turística
Des del passat mes de setem-
bre, s’ha renovat íntegrament 
la senyalització informativa 
viària de Sant Celoni i la Bat-
llòria. Aquests senyals, d’una 
qualitat superior i amb un alt 
nivell de reflectància, suposen 
una millora de  les indicaci-
ons per accedir als principals 
equipaments del municipi 
com l’hospital, l’oficina de 
turisme o les instal·lacions 
esportives. La renovació de la 
senyalització també ha per-
mès resoldre l’excés de senyals 
indicadores en determinats 
punts i la manca d’informació 
per accedir a equipaments es-
tratègics des de les principals 
entrades al municipi.

Amb l’objectiu de facilitar la 
realització d’un itinerari tu-
rístic per Sant Celoni, també 
s’han instal·lat un conjunt de senyals per a vianants que condueixen als vi-
sitants des dels principals aparcaments del municipi al centre de la vila. El 
projecte es completarà aquest mes d’octubre, amb la col·locació d’uns tòtems 
identificatius dels principals atractius del patrimoni local, com la Rectoria 
Vella, l’església o la Força, que formen part de l’itinerari audioguiat que s’in-
augurarà el diumenge 8 de novembre, en el marc de les festes de Sant Martí. 
Aquests monòlits contenen la informació bàsica de cada punt en diferents 
idiomes i braille, i a través d’un codi QR enllacen amb arxius d’àudio o text 
on es pot obtenir molta més informació. 

Si busques feina, si necessites orientació laboral  
i/o formativa, no ho dubtis! 

adreça’t al  
Servei Municipal d’Ocupació al 

 Centre de Formació i Ocupació - Sax Sala  
(c/Montserrat, 28) 93 867 41 75 

orientaciolaboral@santceloni.cat

L’Oficina de Turisme ha superat satisfac-
tòriament l’avaluació anual per renovar el 
distintiu de qualitat turística Sicted d’abast 
estatal que garanteix que compleix amb 
els requeriments de millora continuada de 
tots els aspectes relacionats amb l’atenció al 
visitant. A més, en el seu compromís amb 
l’excel·lència en la gestió turística, l’Ofi-
cina s’ha integrat a la “Q de Qualitat” del 
Parc Natural del Montseny, conjuntament 
amb la resta d’equipaments d’aquest espai 
natural. Aquest distintiu d’abast internaci-
onal avala que s’han passat unes estrictes 
auditories que garanteixen uns serveis amb 
qualitat, seguretat i professionalitat. El Parc 
Natural del Montseny va ser un dels espais 
protegits pioners en la implantació d’aques-
ta distinció de qualitat, l’any 2004.

Des del gener d’aquest any, l’Oficina de Turisme de Sant Celoni ha rebut 
1.890 visites.

Evolució de l’atur a Sant Celoni (dades del mes d’agost)
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Habitatge

Resultats electorals
Resultats electorals
a Sant Celoni 27S 

L’Ajuntament realitzarà una segona licitació per comprar habitatges cons-
truïts per incorporar-los a la borsa municipal d’habitatge assequible, amb la 
voluntat de donar compliment al dret de la ciutadania a disposar d’un lloc 
digne i adequat on viure.

A principis d’any, en una primera licitació, l’Ajuntament va comprar un habi-
tatge ubicat al carrer Torres i Bages incrementant així fins a 13 els habitatges 
assequibles gestionats a nivell municipal que es destinen a col·lectius amb 
especials necessitats.

Aquesta acció es contempla en el Pla Local d’Habitatge de Sant Celoni (2012-
2017), concretament a l’estratègia “Utilització del Patrimoni municipal de Sòl i 
Habitatge per a la política d’habitatge”, que proposava destinar un 85% del seu 
valor metàl·lic durant el període de vigència del pla per fer front a situacions 
d’emergència social. Els habitatges que s’adquireixin quedaran integrats en 
el Patrimoni Municipal del Sòl i d’Habitatge de l’Ajuntament de Sant Celoni.

Quin tipus d’habitatge es busca?
Les principals condicions que s’estableixen per a l’adquisició passen perquè 
els immobles disposin d’un mínim de dues habitacions, tinguin un mínim de 
50 metres quadrats de superfície construïda amb una superfície màxima va-
lorable de 80 metres quadrats. Una altra de les condicions és que els habitatges 
estiguin en bon estat, s’exclouran aquells que precisin una inversió superior a 
15.000 euros (IVA inclòs) en arranjaments o adequacions.

L’adjudicació del contracte es farà mitjançant procediment obert i es tindran 
en compte l’oferta econòmica, l’antiguitat, l’eficiència energètica, l’accessibilitat, 
solidesa constructiva i adequació arquitectònica dels habitatges. Per més infor-
mació us podeu adreçar a l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny: C/ Bruc, 26.

Tramitació de Prestacions econòmiques  
d’urgència especial

Les prestacions d’urgència especial són ajudes econòmiques que s’atorguen a 
famílies que han contret deutes en relació amb l’habitatge i amb la finalitat 
de garantir la permanència en aquest, sempre i quan es pugui fer front a les 
següents rendes o quotes hipotecàries. 

Va dirigit a persones amb alguna de les següents casuístiques:

- Persones amb deutes contrets per rebuts impagats de rendes de lloguer o 
quotes d’amortització hipotecària. 

- Persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de 
desnonament o d’execució hipotecària.

Des de principis de 2015 s’han recollit 26 sol·licituds, i s’ha resolt favorable-
ment ajudes econòmiques per un total de 14.285.-euros.

Per tramitar aquest ajut, entre d’altre documentació, també caldrà aportar un 
informe socioeconòmic emès pels Serveis Socials municipals sobre la situació 
de la unitat de convivència. Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol mo-
ment, el termini és obert tot l’any.

Servei OFIDEUTE de mediació amb les entitats 
financeres

El servei d’Ofideute assessora les famílies que no poden fer front al pagament 
dels préstecs hipotecaris o preveuen no poder atendre’ls en el futur, i es tro-
ben en risc de perdre el seu domicili habitual.

L’objectiu d’aquest servei és fer de mediador entre la família i l’entitat finan-
cera, per tal d’intentar trobar l’estratègia més vàlida per fer front al deute i 
evitar el desnonament. Les visites s’atenen a l’Oficina d’Habitatge, a l’edifici 
del carrer Bruc els dijous matí i tarda, amb cita prèvia.

Aquest servei és fruit del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Di-
putació de Barcelona i és ofert per un lletrat designat pel Col·legi d’Advocats 
de Granollers. Durant aquest any s’han assessorat 48 famílies i s’han fet 11 
propostes a Ofideute.

Oficina d’Habitatge del Baix Montseny 
Edifici Bruc. C/Bruc, 26  -  Tel. 93 864 12 15  -  habitatge@santceloni.cat 
Horari: Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 13 h. Dimarts i dijous, de 17 a 19 h

L’Oficina d’Habitatge  
Baix Montseny us pot ajudar 

BORSA MUNICIPAL d’HABITATGE ASSEQUIBLE EXISTENT

ZONA NOMBRE

Sot de les Granotes 4

Carretera  C-35 3

Centre 5

La Batllòria 1

L’Ajuntament comprarà més 
pisos per a incorporar-los a 
la Borsa municipal d’habi-
tatge assequible

Partit Vots %

Junts pel Sí 5.244 52,5

CUP 929 9,3

PSC 1.171 11,7

Ciutadans 1.043 10,4

PP 629 6,3

Catalunya sí que es pot 592 5,9

Unió 204 2,0

Cens 12.578

Participació 79,9 %

En blanc 70

Nuls 52

EL 27 de setembre 
es van celebrar elec-
cions al Parlament de 
Catalunya. Aquests 
són els resultats a 
Sant Celoni i la Bat-
llòria
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Comunitat

Coordinació de l’ajuda 
celonina als refugiats 
sirians
A Sant Celoni s’ha creat un grup de persones i 
entitats per donar suport a la població refugi-
ada de Síria. Fins al moment, aquest grup local 
està treballant en tres comissions (habitatge, 
economia, vida comunitària i comunicació) 
per avançar les actuacions que cal tenir a punt 
per quan convingui actuar. Tothom qui tingui 
interès en col·laborar pot participar a les reu-
nions del grup local de suport que es reuneix a 
l’Ajuntament. També pot inscriure’s a la borsa de 
voluntariat a www.santceloni.cat o adreçar-se 
al telèfon 93 864 12 12 i al correu electrònic  
comunitat@santceloni.cat

Per garantir una bona coordinació, l’alcalde 
Francesc Deulofeu està en contacte amb Àngel 
Miret, coordinador del comitè operatiu  d’ajut 
als refugiats de la Generalitat. D’altra banda el 
ple municipal de 24 de setembre va aprovar per 
unanimitat una moció de suport a l’acollida de 
població refugiada víctima dels conflictes armats 
a la Mediterrània.

El desfibril·lador de 
la plaça de la Vila 
permet la reanimació 
d’un veí que va patir 
una aturada cardíaca
El desfibril·lador extern automàtic (DEA) situat a 
la plaça de la Vila va permetre reanimar un veí de 
Sant Celoni que va patir una aturada cardíada el 
passat 24 de setembre. Sant Celoni disposa actu-
alment d’11 DEA situats a llocs on habitualment 
ś hi concentra un important nombre de persones: 
Camp Municipal d´Esports; Pavelló municipal; 
l Áteneu; Sot de les Granotes; Sax Sala; Pistes 
d átletisme; Mercat Municipal; Escola Montnegre; 
plaça de la Vila; carrer de Breda de la Batllòria-
Unió Batllorienca, així com una unitat mòbil ubi-
cada a la Prefectura de Policia.

Els desfibril·ladors són automàtics, del tot segurs i 
molt senzills d’utilitzar, de manera que els pot fer 
servir qualsevol persona encara que no tingui cap 
tipus de formació mèdica, no hi ha cap manera de 
fer-ne un mal ús ni per descuit ni intencionada-
ment. Només amb l óbertura de la tapa, el desfibril-
lador comença a donar unes instruccions molt 
clares sobre les operacions a realitzar.

Ets consumidor? 
Tens addicions? 
Et podem ajudar
Aquest mes d’octubre es rei-
niciaran a Sant Celoni els 
dos grup de suport per a 
persones amb addiccions 
del Baix Montseny, el 
grup d’adults i el grup 
de joves consumidors 
de 13 a 17 anys. Els grups 
estan formats per persones 
que han passat per experiències 
similars i entre tots promouen millores i canvis 
positius a les seves vides. Dinamitza el grup una 
educadora social i terapeuta amb experiència en 
prevenció, tractament i inserció sòciolaboral de 
persones amb addiccions a substàncies o a com-
portaments (a la feina, menjar, Internet, mòbil, 
compres, ludopatia,etc). Els grups es reuneixen 
quinzenalment. Les persones interessades en for-
mar-hi part han de trucar a l’Àrea de Serveis a les 
Persones 93 864 12 12 i demanar hora per a una 
entrevista.

Campanya  
de vacunació  
contra la grip 
Comença la Campanya de vacunació  
contra la grip per a persones de 60 anys o 
més, dones embarassades (2n o 3r  
trimestre), pacients amb malalties  
cròniques, cuidadors/es i personal  
amb risc professional.  

Del 19 d’octubre al 13 de novembre,  
amb cita prèvia
- Al CAP personalment o per telèfon  

93 867 41 51 de dilluns a divendres  
de 8 a 21 h

Del 16 de novembre al 31 de desembre, 
amb cita a l’infermer/a de referència
- Al CAP personalment o per telèfon 93 867 

41 51 de dilluns a divendres de 8 a 21 h
- A Sanitat Respon 902 111 444 / 93 326 89 

01 de dilluns a divendres de 8 a 22 h
- Per Internet: www.gencat.cat/ics

Consultori de la Batllòria  
del 19 d’octubre a 31 de desembre,  
amb cita amb l’infermer
- Al CAP personalment o per telèfon  

93 847 10 32
- A Sanitat Respon – 902 111 444/ 93 326 

89 01 de dilluns a divendres de 8 a 22 h
- Per Internet: www.gencat.cat/ics

Tots el comptadors de mesura de subminis-
traments d’energia elèctrica amb una potèn-
cia contractada de fins a 15 kW hauran de 
ser substituïts obligatòriament per comp-
tadors digitals que permetin la discriminació 
horària i la telegestió abans del 31 de de-
sembre de 2018.

Perquè cal substituir-los?
- Permeten realitzar lectures a distància i, 

per tant, ja no hi haurà lectures estimades, 
totes seran reals.

- Redueixen el temps d’interrupció del sub-
ministrament per avaria, perquè se’n po-
drà localitzar l’origen més ràpidament.

Què em costarà?
La retirada de l’equip antic i la instal·lació del 
nou comptador és gratuïta.
Si el comptador és de lloguer, seguireu pa-
gant el lloguer que correspongui com havíeu 
fet fins ara. Tot i que l’import serà lleugera-
ment superior, inclourà també els costos de 
manteniment i avaries.
Si el comptador és de propietat i té menys de 
15 anys, la substitució no generarà cap cost 
per als propietaris ni cobrament en concepte 
de lloguer durant el període que quedi de 
vida de l’equip fins arribar als 15 anys.                                

Com ho he de fer?
L’empresa distribuïdora us enviarà una carta 
per indicar la data de substitució del comp-
tador. Un/a operari/ària vindrà a fer el canvi 
i, durant el procés, el subministrament elèc-
tric s’interromprà breument. Un cop feta la 
substitució, el nou comptador es posarà en 
funcionament de manera immediata. Finalit-
zat el procés, rebreu una segona carta per 
informar-vos que la substitució s’ha realitzat 
correctament i que ja disposeu d’un comp-
tador de telegestió.  
Per fer efectiu el canvi de comptador no 
s’ha d’abonar cap import a l’operari que 
realitzi la substitució, ni cal ensenyar-li 
cap factura ni signar cap nou contracte 
o document.

Substitució obligatòria  
de comptadors de llum 

de fins a 15 KW

Informa-te’n!
+ Info: 
Oficina Municipal de Consum  
Telèfon 93 864 12 12  
salut.comunitaria@santceloni.cat
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La Batllòria

Passos endavant 
per fer possible  
el camp de futbol  
de gespa

Reparació del porxo 
de Can Bruguera
Aquest estiu s’ha reparat el porxo de Can Bru-
guera a la Batllòria en una actuació d’urgència a 
causa del mal estat d’una de les bigues. Durant la 
intervenció, a més de substituir aquesta biga, es va 
revisar i repassar la resta de coberta que presen-
tava algunes teules trencades. L’obra ha tingut un 
cost de 1.543,65 euros.

Mestres i AMPA de l’escola Montnegre, 
junts per promoure l’educació emocional

L’equip de mestres i l’AMPA de l’escola Montnegre 
promouen tot un seguit de projectes d’innovació 
educativa amb l’objectiu de millorar els resultats 
acadèmics, la cohesió social de la comunitat edu-
cativa i del poble de la Batllòria. El fil conductor 
d’aquests projectes d’innovació educativa és l’edu-
cació emocional. 

L’educació emocional pretén potenciar el desen-
volupament de les competències emocionals, com 
a element essencial del desenvolupament integral 
de la persona, per tal de capacitar-la per afrontar 
millor els reptes que se li plantegen en la vida quo-
tidiana. L’educació emocional es practica mitjan-
çant metodologies vivencials i participatives que 
provenen de l’experiència personal del nen o la 
nena, el seu entorn i les seves necessitats. 

Alguns d’aquest projectes són:

- Tastet d’emocions a P3, P4 i P5: es treballa amb 
els infants com identificar les emocions i gesti-
onar-les.

- Acompanyament lector a 1r i 2n de primària: 
4 mares voluntàries fan acompanyament lector 
per millorar la mecànica lectora i promoure el 
gust per la lectura com a motor de l’aprenentatge.

- Projecte de cultura emprenedora a 5è de pri-
mària: durant un curs escolar, l’alumnat crea i 
gestiona una cooperativa escolar amb el suport 
de la comunitat educativa, l’administració i al-
tres agents socials. 

- Taller de teatre i expressió corporal a 5è de pri-
mària: a través del teatre i l’expressió corporal es 
treballa la gestió de les emocions, la cohesió de 
grup i la creativitat i disponibilitat a l’aula.

- Projecte singular a 5è i 6è de primària: treball 
amb petits grups per millorar les competències 
lingüística i matemàtica dels alumnes amb el 
suport d’una vetlladora contractada per l’Ajun-
tament.

- Suport, assessorament i mediació en el treball 
amb les famílies: L’educadora social de l’Ajunta-
ment es desplaçarà un cop cada 15 dies a l’escola 

- Xerrada per a pares i mares en temes d’edu-
cació emocional: És important i necessari que 
l’educació emocional es posi en pràctica tant a 
l’escola com a la família. La responsabilitat edu-
cativa és compartida

A més a més, tant l’AMPA com l’escola estan tre-
ballant per millorar la comunicació i informació a 
les famílies de l’escola a través de la millora de la 
pàgina web i la revista. 

Les obres per instal·lar gespa artificial al Camp 
de Futbol de la Batllòria avancen si bé més a poc 
a poc del que l’Ajuntament i les persones usuàri-
es voldrien. El projecte estava aturat des de feia 
uns mesos perquè no es disposava del permís de 
la Generalitat ja que el terreny que ocupa el camp 
està afectat pel pas d’una possible variant de la 
C35. Per poder desencallar el projecte, i conven-
çuts que ni la Generalitat ni l’Ajuntament con-
templen tirar endavant aquesta variant, l’equip 
de govern va portar al Ple la modificació puntual 
del Pla general d'ocupació per poder canviar la 
prescripció del camp de futbol i permetre ade-
quar l’equipament.

El Ple municipal de 24 de setembre va  aprovar 
aquesta modificació amb els vots a favor de CiU, 
ERC i del PSC i l’abstenció de la CUP i ICV.  Ara 
s’adequarà el projecte d’obres perquè tingui les 
màximes garanties de confort pels usuaris.

La presidenta del Consell de Poble de la Batllòria, 
Helena Lagarda, es va reunir el 13 d’octubre amb 
una vintena de batlloriencs i batllorienques amb 
l’objectiu de renovar i donar una empenta a aquest 
òrgan de cara a fer-lo més funcional i operatiu.  La 
voluntat de tots els participants a la reunió va ser de 
convertir el Consell de Poble en una veritable veu 
de la Batllòria, on s’hi apleguin les idees i inquie-
tuds en benefici del poble;  un espai on els veïns i 
veïnes que en siguin membres vulguin implicar-se 
i treballar perquè funcioni. Totes les persones que 
hi estiguin interessades s’hi poden apuntar fins el 
15 de novembre presentant una instància a l’Ofici-
na d’Atenció Ciutadana de la Batllòria, a la Unió Batllorienca. La renovació del Consell de Poble ja ha 
començat i ho ha fet estrenant una nova imatge identificativa.

El Consell de Poble  
de la Batllòria es renova

T’hi apuntes?
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Esports

Millores als equipaments  
esportius municipals

10è aniversari del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes

Les patinadores celonines  
han competit al Mundial  
de Colòmbia
El Club Patinatge Artístic Sant Celoni s’ha classificat en dotzena posició de 
la modalitat de grups petits de xou al Campionat del Món de Cali 2015, a 
Colòmbia disputat a finals de setembre. Lluny de les seves aspiracins, el grup 
celoní s’hauria vist perjudicat pel fet de ser les primeres en sortir a la pista. 
El podi va ser per dos grups italitans i un brasiler. Amb tot, durant aquest 
20015 la temporada de l’equip celoní ha estat espectacular: s’han proclamat 
campions de Barcelona (el gener, a Vic), subcampions de Catalunya (el febrer, 
a Reus) i subcampions d’Espanya (el març, a Saragossa). Finalment, van deci-
dir participar en el Campionat del Món de Cali, en lloc d’anar a l’Europeu de 
Bremenhaven (Alemanya), a l’abril.

El Centre Municipal d’Esports Sot de les Gra-
notes compleix 10 anys de funcionament aquest 
mes d’octubre. Per a l’ocasió s’ha preparat una 
bona colla d’activitats pensades per a les per-
sones abonades però també n’hi ha d’obertes 
al públic com el Màster d’espíning a la plaça 
de la Vila previst per dissabte 24 d’octubre a 
partir de les 6 de la tarda. Podeu consultar tots 
els actes a: www.santceloni.cat/esports

D’altra banda, amb els 10 anys finalitzava la 
primera concessió de la gestió de l’equipament, 
a càrrec de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC). El Ple de l’Ajuntament, en 

sessió de 30 de juliol, va aprovar una pròrroga 
de cinc anys més - ja prevista en el contracte 
inicial amb la mateixa empresa-, després de 
valorar que la feina feta per la concessionària és 
notable i tenint en compte el període d’incer-
tesa respecte la viabilitat econòmica del centre 
per la davallada severa d’abonaments arran de 
la crisi econòmica especialment en el període 
2010-2013. Actualment la vitalitat a nivell de 
persones usuàries ha recuperat el nivell dels tres 
primers anys de funcionament. 

Durant l’agost s’ha dut a terme dues 
importants actuacions de millora en 
equipaments esportius municipals. 
El Pavelló de patinatge i hoquei  ha 
completat el procés d’adequació 
per acollir actes culturals i festius, 
amb la ignifugació de l’estructura. 
Amb aquesta intervenció es podrà 
comptar amb llicència per aquesta 
tipologia d’activitats, a més de les 
pròpiament esportives. La renovació 
integral del sistema d’aigua calenta 
de les dutxes del Pavelló 11 de se-
tembre, aporta un més alt nivell de 
confort, major eficiència energètica i dóna compliment a la normativa actual 
en matèria de prevenció de la legionel·losi.

2 ciclistes celonins a la  
Paris – Brest – Paris 2015
Els celonins Josep Maria Pla i Francesc Garcia Mundet van participar  a la 
prova ciclista internacional  Paris-Brest –Paris de 1.200 km el mes d’agost 
passat. Aquesta prova se celebra cada quatre anys i per participar-hi cal ha-
ver-se classificat dos anys abans realitzant un seguit de proves anomenades 
brevets. Francesc Garcia Mundet va fer la cursa en un temps de 79 hores i 16 
minuts i Josep M. Pla 79 en hores i 26 minuts. Amb aquesta prova, Mundet ha 
aconseguit la seva segona distinció Randonneur 5000 per la seva participació 
en diverses proves els darrers quatre anys. Moltes felicitats!

Felicitats esportistes! 
Els  atletes del Club Atletisme Sant 
Celoni van aconseguir 4 medalles, 2 
d’or per equips i 2 en proves indivi-
duals, als campionats del món per a 
veterans que es van celebrar a la ciu-
tat francesa de Lyon el mes d’agost 
passat. Louise Brown,  sots campiona 
del món als 5.000 metres llisos; Paula 
Salgado, medalla de bronze i campi-
ona del món per equips de Marató; Anna Álvarez,  setena plaça amb un nou 
rècord local de la categoria al Pentaltló i amb equip va aconseguir medalla 
d’or i nou record d’Espanya de la distància als 4x100; Òscar Guallar va quedar 
15è als 5.000 metres llisos. 

Els esportistes del Club Arc Sant Celoni també han aconseguit grans resul-
tats en la categoria de veterans.  Jordi Madi Alsina ha quedat 1r de la lliga 
catalana aire lliure en arc compost i 3r del campionat de Catalunya; Jordi 
Cunill Bonmati que aconseguit el 3r lloc al Campionat d’Espanya IFAA en 
arc  recurbat. 

Del món del motor, cal felicitar a Cristina Moreno Romero, del Motoclub 
Sant Celoni que és la nova Campiona de Catalunya de Motocròs en la Cate-
goria de Fèmines. 
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Espai Obert

Més de 30 col·laboradors a la nova temporada de Punt 7 Ràdio

Dones del Rebrot Teatre  
es despullen per una  
bona causa

SERDNEVIDSERCEMIDSNULLID
07 - 08 h

08.30 - 13.30 h

14 - 20.30 h

21 - 21.30 h La finesta d'Antonio Niebla * Tirant de * El senyor Dona i esport
21.30 - 22 h * Les escoles a la ràdio  llibres / Galindó * My house

* Programes especials

23 - 00 h
A partir de les 12 de la nit Música (Fórmula de nit)

Música (Fórmula de dia)

22 - 22.30 h * Programes especials
 El cafè de .7 Ràdio * Ple municipal

Sexualitat, a flor de pell

Pòdium

22.30 - 23 h

Música (Fórmula de dia) amb butlletins horaris i agenda cultural

20.30 h Info 7 + Agenda cultural
Microtango Contes per somiar Recomanacions literàriesBombolles de salut El Baix Montseny

Música (Fórmula de dia) amb butlletins horaris i agenda cultural

13.30 h Info 7 + Agenda cultural
Recomanacions literàries Bombolles de salut El Baix MontsenyMicrotango Contes per somiar

Música (Fórmula de dia)

08 h Info 7 + Agenda cultural
Recomanacions literàries Bombolles de salut El Baix MontsenyMicrotango

SUOJIDSTRAMID

Contes per somiar

DISSABTE
07 - 08 h

08 h
08 - 09 h 

10 - 10.30 h
10.30 - 11 h
11 - 13.30 h

13.30 h
14 - 14.30 h * Ple municipal (reemissió)

14.30 - 20.30 h
20.30 h

Agenda cultural
Música (Fórmula de dia)

Agenda cultural
20.45 - 22 h

09 - 10 h Agenda cultural

Música (Fórmula de dia)

Agenda cultural

Música (Fórmula de dia) i agendes culturals

Música (Fórmula de dia)
DIUMENGE

*  La  periodicitat  dels  programes  marcats  no  és  setmanal:
Les escoles a la ràdio s'emet quan ens visiten les escoles
Tirant de Llibres s'emet els dimarts quinzenalment.
El senyor Galindó s'emet els dimarts quinzenalment
Ple municipal s'emet i reemet cada vegada que se celebra la sessió
My house s'emet el primer dijous de mes 
Programes especials s'emet en dies puntuals

Onze dones de Rebrot Teatre han de-
cidit posar quasi nues per un calen-
dari amb l’objectiu de recaptar fons 
per l’Associació Catalunya Contra el 
Càncer. Els venen a 10 euros als se-
güents establiments: Alguer Set, Can 
Bilbeny, Papereria 6x3, Perruqueria 
Francesc, Ferreteria Gurri, Estanc 
Baix Montseny, El Trèvol, Llami, R.A. 
Decor, Finques Bueno, ISICeloni Ins-
titut de Salut Integral. 

Precisament Rebrot Teatre presenta-
rà la versió teatral de Noies de Ca-
lendari  al Teatre Municipal Ateneu de 
Sant Celoni, dissabte 14 de novem-
bre a les 8 del vespre i diumenge 15 
de novembre a les 6 de la tarda. Una obra de Tim Firth amb l’adaptació 
de Marc Rosich, dirigida per Maria Marsol i direcció tècnica per Jordi 
Clopés, interpretada per Marta Albert, Pilar Martí, Martina Muntasell, 
Enriqueta Nicolau, Helena Novell, Marta Perdigó, Glòria Trunas, Teresa 
Deulofeu, Carme Rodríguez, Sara Torras, Albert Tallet, Xavier Vulart, 
Joaquim Motger i Sergi Àngel.

L’emissora municipal  Punt 7 ràdio ha començat  temporada amb més de 30 col·laboradors que elaboraran espais de diferents temàtiques. Al costat de 
molts espais que es mantenen de la temporada anterior, hi ha algunes novetats com el programa “Sexualitat, a flor de pell”, l’espai d’humor “El Senyor 
Galindó”, “My house” dedicat a música dance i “Dona i Esport” per aprofundir en aquest món.  Els programes emesos es poden recuperar al web  
www.santceloni.cat/radioalacarta. Punt 7 ràdio es pot escoltar de tres maneres diferents: amb la ràdio convencional al 107.7 de la FM, al web  
www.santceloni.cat/radioendirecte i a través de l’aplicació Tunein. 

L’actriu Teresa Vallicrosa i l’escriptor i professor Jordi Julià han 
rebut dos importants reconeixements a principis d’octubre

Venda d’entrades  8 €
Al telèfon 608 638 882  
del 2 al 13 de novembre de 11 a 1 del migdia i de 5 a 7 de la tarda. 
A la plaça de la Vila  
(Fira d’artesania de les Festes de Sant Martí) els dies 7 i 8 de novembre.  
A les taquilles del Teatre  
1/2 h abans de la funció.

Premi a dos celonins.  
Enhorabona i gràcies! 

Teresa Vallicrosa és la guanyadora de la 
41a edició Premi Margarida Xirgu a la Mi-
llor Interpretació Femenina pel seu paper 
a l’obra de Carmen Domingo Yo maté a 
mi hija. Una historia real. El Premi reconeix 
també “una impecable i llarga trajectòria 
al teatre plena de magnífics personatges 
creats amb innegable talent”.

Jordi Julià ha rebut el 2n Premi Internaci-
onal Walter Benjamin amb el seu assaig 
Els cants de l’èxode. Figuració poètica 
de l’exili republicà de 1939, on analitza 
els poemes que van escriure els exiliats 
republicans. El guardó es va lliurar al 
Museu Memorial de l’Exili (MUME) de la 
Jonquera.
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Grups municipals

Continuem treba-
llant pel benestar 
dels celonins i les 
celonines

El PSC  de Sant Celoni i la Batllòria sempre ha vetllat 
per la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans per 
tal que tothom pugui viure d’una manera digna, te-
nint accés a l’habitatge, l’educació, la sanitat… i per 
això durant l’anterior legislatura es va incrementar 
substancialment  l’aportació econòmica destinada a 

beques i ajuts ( 300% en beques menjador, 64,06% 
en serveis socials bàsics, 335% en ajuts socials d’ur-
gència i un 73% en teleassistència), tot fent un im-
portant esforç econòmic per part de l’administra-
ció local. Creiem que aquestes mesures van ajudar  
moltes famílies i, és per això que, des de l’oposició, 
continuarem treballant per tal de garantir els serveis 
mínims per a tothom.  

I pensant en els treballadors públics que, en els úl-
tims anys han vist minvar el seu poder adquisitiu, a 
causa de les retallades decretades pel govern cen-

tral i la supressió de la paga extra de Nadal de l’any 
2012, hem aconseguit que al ple extraordinari del 
7 d’octubre, s’aprovi l’abonament d’un 26,23 % de 
la paga als treballadors durant el 2015, gràcies a la 
demanda per part del PSC.

Grup Municipal del PSC 
gmpsc@santceloni.cat

Junts

Aquests darrers mesos no parem 
de dir-nos com d’excepcional és el 
moment polític que estem vivint a 
Catalunya. I el que ho fa realment 

excepcional és que l’estem construint entre totes i tots.

A les eleccions d’aquest 27 de setembre, la candida-
tura unitària Junts pel Sí va merèixer el vot de 5.244 
celonins i celonines, un 52,5% del total de vots 

emesos. Estem molt agraïts d’aquest ampli suport 
que entenem com a reconeixement d’haver deixat 
enrere posicionaments exclusivament partidis-
tes –legítims i honestos- per donar naixement 
a un nou agent polític i de transformació fet de 
generositat, il·lusió, esforç, intel·ligència i sen-
tit de la transcendència. I així molts ens hi hem 
sentit identificats i hem gaudit de formar-ne part.

Ara semblava que ja tocàvem el cim, però encara 
falten alguns revolts. Si ens mantenim units i amb 

el mateix esperit no hi ha altre destí possible que 
arribar al cim.  Mentrestant, es va posant a prova la 
nostra capacitat de resistència i el compromís veri-
table amb un futur millor per als nostres fills i filles. 
Però ens en sortirem!

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

A Sant Celoni i al 
Baix Montseny 
guanya el ‘sí’ a la 
independència

Des de la CUP volem agrair els prop de 1.000 celo-
nins i celonines que el 27S van dipositar la seva con-
fiança en el projecte col·lectiu de la CUP. Un projec-
te nítidament independentista i desvergonyidament 
anticapitalista que està arrelant al territori dia rere 
dia, any rere any, i que ha vist com multiplicava per 
dos el seu resultat respecte a les passades eleccions 
al Parlament.

La CUP ha aconseguit 335.747 vots a tot Catalunya, 
un resultat que reforça una realitat, el creixement de 
l’esquerra independentista com a opció rupturista i 
com a peça imprescindible en la construcció de la 
nova República catalana dels drets socials. 

A tot el Baix Montseny el SÍ ha obtingut el 65,58 per 
cent del total dels vots. Una xifra incontestable que 
ens permet afirmar que el Baix Montseny empeny 
cap a la ruptura amb l’Estat espanyol. Concretament 
la CUP, amb 4.356 vots, ha restat a només 107 vots 
de ser la segona força política del Baix Montseny.

A partir d’ara, ens toca treballar per acomplir el 

mandat democràtic de fundar la República catalana. 
S’obren unes setmanes o mesos en què caldrà gene-
rositat per totes bandes per construir l’Estat al servei 
de les persones.

CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat

Bon dia celonins i celonines, des del 
grup municipal d’ICV, ens agradaria 
centrar-nos en aquesta arribada de la 
tardor, un cop passades les Autonò-
miques i abans de les Generals en un 
tema preocupant: la pobresa, en espe-
cial en la pobresa energètica car s’han 
suspès o estan en proximitat de sus-

pendre les lleis autonòmiques sobre aquestes qüestions. 

Per això des de el grup d’ICV volem demanar-vos que re-
cordeu que al cap hi ha la fi, independentment del que ens 
diguin, el més important són les persones i és que les per-
sones són la base de tota societat. Per tant, ens agradaria 
posar el nostre gra de sorra en ajudar a aquestes persones 

que estan en una situació de precarietat, especialment en 
aquesta època del any. 

Degut a això, volem proposar diferents activitats so-
lidàries que estan en marxa  a Catalunya. La primera 
és el Gran Recapte D’aliments, en la qual es pot par-
ticipar tan aportant aliments com fent de voluntari.  
(www.granrecapte.com).

Una altre campanya que ens agradaria destacar és la de 
Mans Unides que aquest any es presenta com a  Lucha-
mos contra la pobreza. ¿Te apuntas? on estan treballant 
dins del marc dels objectius del desenvolupament del  mil-
lenni on es busca noves formes d’acabar amb la pobresa  
(http://www.manosunidas.org). 

Per últim, també voldríem ressaltar la feina que fa la Creu 
Roja, que no només abraça el tema de la pobresa, sinó 
també inclou altres grups socials en risc. Per a ajudar-los, 
ens podem inscriure com a voluntaris, fer donatius, com-
prar loteria o els seus articles, a més d’altres formes de 
col·laboració. (http://www.cruzroja.es). 

Moltes gràcies per la vostra atenció, esperem que aquests  
projectes siguin encara més exitosos que l’any passat i que 
ajudin a millorar la situació d’un gran nombre de famílies. 

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

Una victòria clara de 
l’independentisme

Els resultats de les passades elecci-
ons del 27 de setembre van donar 
un mandat clar i inequívoc a favor de 
la independència de Catalunya. Tot i 

no ser un referèndum normal i corrent, el Sí a la indepen-
dència va obtenir un 47’7% dels vots, davant d’un 39’2% 
de No i d’un 11’6% que demana que no se’l compti ni al 
Sí ni al No. Aquest resultat s’ha traduït amb una majoria 
absoluta al Parlament de Catalunya de 72 diputats a favor 
del Sí, que legitima la constitució d’un Govern que apliqui 
el full de ruta pactat entre les diferents forces polítiques 
independentistes per continuar avançant en la transició 
nacional cap a la plena sobirania.

Al nostre municipi aquestes eleccions s’han viscut amb 
tota la il·lusió i han tingut la mobilització que la cita elec-
toral mereixia. A Sant Celoni, cal dir-ho, hem pogut viure 
l’acte polític més gran que s’hi hagi celebrat mai, amb una 
arrossada que va acollir a més de 900 persones al parc de 
la Rectoria Vella. 

Des d’ERC-AM volíem donar les gràcies a les 5.244 perso-
nes que el 27-S van donar suport a la candidatura de Junts 
pel Sí, de la qual en formàvem part. Com sabeu, nosaltres 
vam concórrer a les passades eleccions municipals amb 
una suma de diferents moviments, partits i sensibilitats 
de la societat civil celonina i batllorienca, que teníem en 
comú el fet de ser d’esquerres i independentistes. Per això 
no vam dubtar en unir esforços a nivell municipal amb 
CDC, amb l’ANC i amb Òmnium per aconseguir un gran 
resultat electoral del sobiranisme per als nostres pobles. 

I ho vam aconseguir. El 27-S els veïns i les veïnes de Sant 
Celoni i la Batllòria van donar un suport incontestable 
(61’8%) a la independència, la qual cosa ens carrega 
d’energia i de legitimitat per seguir endavant. L’Ajunta-
ment de Sant Celoni i el seu govern municipal -del qual 
en formem part- tenen ara un nou argument per seguir 
acompanyant les accions que emanin del Parlament de 
Catalunya en el camí de la desconnexió amb l’Estat espa-
nyol, obeint exclusivament el mandat sorgit de la ciutada-
nia. El repte és gran, però la il·lusió és enorme.

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

novembre Taxi  
guàrdia 

Taxi 
retén 

2 - 8 L7 L5

9 - 15 L1 L6

16 - 22 L2 L7

23 - 29 L3 L1

30 nov - 6 des L4 L2

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

NOVEMBRE

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

> CAN RAMIS
Del 17 d’octubre a l’1 de novembre

Manualitats i quadres a benefici 
de Catalunya contra el Càncer
Horari: Feiners, de 6 a 8 del vespre. Dissabtes, 
diumenges i festius, de 12 a 2/4 de 2 del migdia, i 
de 6 a 8 del vespre

Del 7 al 22 de novembre 

25 anys de la Colla de Diables
Horari: Dissabtes, de 6 a 8 del vespre. Diumenges i 
festius, de 12 a 2/4 de 2 migdia i de 6 a 8 del vespre.
Diumenge dia 8 de novembre a la tarda, tancada

> RECTORIA VELLA
Del 5 de setembre a l’1 de novembre

Set artistes interpreten  
poetes catalans
Horari: Dijous, divendres i dissabtes, de 5 a 8 del 
vespre. Diumenges i festius, de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 
del migdia i de 5 a 8 del vespre

Del 8 de novembre de 2015  
al 17 de gener de 2016

Xavi Plana darrere el mirall. 
Autoretrats
Horari: Dijous, divendres i dissabtes, de 5 a 8 del 
vespre. Diumenges i festius, de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 
del migdia i de 5 a 8 del vespre. Dies de Nadal i Cap 
d’Any, tancat

> BIBLIOTECA L’ESCORXADOR
De l’1 al 31 d’octubre

Aquarel·les,  
de Ma. Antònia Fontanillas
Horari: Matins: dimarts, dimecres i dissabte de 10 a 
13.30 h. Tardes: de dilluns a divendres de 15 a 20 h

> SAX SALA
De l’1 al 31 d’octubre

10 anys de Voluntariat per la 
llengua: un tast!
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i  
de15 a 22 h

Divendres,  
23 de octubre
Hora del conte Marrameu 
i el follet del bolet, amb 
Marta Catalan
Hora del Conte
- A les 18 h
- A la Biblioteca 
l’Escorxador

Xerrada sobre Josep 
Carner. Exposició Set 
artistes interpreten poetes 
catalans
- A les 19 h
- A la Rectoria Vella

Cinema: Nueva vida en 
Nueva York, de Cédric 
Klapisch
VO a l’Altrium
- A les 20.30 h
- A les sales Ocine 
- Preu: 4,50 €

Dissabte,  
24 de octubre
Taller de Dansa del 
Ventre. Activitat setmanal 
del Banc del Temps
- A les 9 h
- Al Pavelló Municipal 
d’Esports
Organitza: Banc de Temps 
de Sant Celoni

Cinema infantil en Català: 
La casa màgica
- A les 16.15 h
- A les sales Ocine 
- Preu: 4,20 € 

Màster d’espíning 
10è aniversari del CME  
Sot de les Granotes
- A les 18 h
- A la plaça de la Vila

Música Tradicional 
Africana: Masara Traoré
- A les 22 h
- A La Jaima Art  
(c. Santiago Rusiñol, 10)
- Preu: Taquila inversa
Organitza: La Jaima Art

Diumenge,  
25 de octubre
Tarda de dansa a benefici 
de Catalunya contra el 
Càncer
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran
Organitza: Catalunya 
contra el Càncer

Dilluns,  
26 de octubre
Taller d’Anglès  
Nivell Inicial
Activitat setmanal  
del Banc del Temps
- A les 18 h
- Al local de La Clau  
(c. Alguersuari, 16)
Organitza: Banc del  
Temps de Sant Celoni

Taller de Gimnàstica 
Abdominal Hipopressiva
Activitat setmanal del Banc 
del Temps
- A les 19.45 h
- Al local de La Clau  
(c. Alguersuari, 16)
Organitza: Banc del  
Temps de Sant Celoni

Dimarts,  
27 de octubre
Hora del conte El petit 
príncep, amb Núria 
Alonso
- A les 17.30 h
- A la Biblioteca de l’Escola 
Montnegre

Informació del Banc del 
Temps de Sant Celoni
Activitat setmanal
- A les 18 h
- Al local de La Clau  
(c. Alguersuari, 16)
Organitza: Banc del  
Temps de Sant Celoni

Taller de Dansa Tribal
Activitat setmanal del Banc 
del Temps
- A les 20.30 h
- A l’escola bressol 
municipal El Blauet
Organitza: Banc del  
Temps de Sant Celoni

Dijous,  
29 de octubre
Taller de Costura  
Té i Punt. Activitat 
setmanal del Banc del 
Temps
- A les 18 h
- Al Thea Sinensis  
(c. Balmes, 30)
Organitza: Banc del 
Temps de Sant Celoni

Divendres, 
30 de octubre
2n Festival de cant i 
dansa de l’Esplai
Programació A l’Ateneu
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran
- Preu: Gratuït
Organitza: Coral i Esbart 
de l’Esplai de la Gent Gran

Cinema: Las vidas de 
Grace, de Destin Cretton
VO a l’Altrium
- A les 20.30 h
- A les sales Ocine 
- Preu: 4,50 €

Dissabte,  
31 de octubre
Cinema infantil en 
Català: Del revés
- A les 16.15 h
- A les sales Ocine
- Preu: 4,20 € 

Vine a celebrar la 
castanyada!
- A les 17.30 h
- A la plaça de la Vila
Organitza: Joventut 
Nacionalista de Catalunya 
(JNC)

Teatre: Tothom diu que 
està bé, amb La Pepo
Programació A l’Ateneu  
- A les 20 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Petita
- Preu: 10 € (consultar 
descomptes)

Jazz i Ritmes Afrollatins: 
Alan Chehab Quartet
- A les 22 h
- A La Jaima Art  
(c. Santiago Rusiñol, 10)
- Preu: Taquilla inversa
Organitza: La Jaima Art

Diumenge,  
1 de novembre
Programació familiar:  
7 ratolins, amb la Cia.  
Petit Bonhom
Programació A l’Ateneu 
- A les 12 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Petita
- Preu: 3 €. Menors de 2 
anys, gratuït

Dijous, 
5 de novembre
Presentació de la 
novel·la La maledicció 
dels Palmisano, de Rafel 
Nadal a càrrec de l’autor
- A les 20 h
- A la Sala Bernat Martorell 
de Can Ramis
Org.: Llibreria Alguer Set

Divendres,  
6 de novembre
Els Gegants visiten  
al geriàtric
- A les 4 de la tarda
- Sortida: plaça de la Vila 
Organitza: Colla de 
Geganters

III Jornades de la 
Memòria històrica
Presentació i  conferència 
L’ensenyament durant la II 
República a Catalunya
- A les 7 de la tarda
- A la Sala Bernat Martorell 
de Can Ramis

Cinema: Las maestras 
de la República, de Pilar 
Pérez Solano
VO a l’Altrium
- A les 20.30 h
- A les sales Ocine 
- Preu únic: 4,50 €

Màgia: El Somiatruites, 
amb el Mag Edgard
- A les 20 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran
- Preu: 10 €. Menors de 12 
anys, 8 €.

Festa Remember amb DJ 
Ramon 
- A les 23 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran

Dissabte, 
7 de novembre
2a Jornada Micològica de 
la Vall d’Olzinelles a Sant 
Martí de Montnegre
Esmorzar popular, 
demostració artesanal de 
cervesa, xerrada sobre 
bolets, música, dinar. 
De les 8 h a les 16 h 

Trobada micològica
Activitats de l’AV Can Coll
- A les 10.30 h
- Al local de l’AV Can Coll

Fira Artesana  
de Sant Martí
Demostracions d’oficis i 
tallers per a la mainada
- De les 10 a les 20.30 h
- A la plaça de la Vila

Jornada de portes 
obertes a ARES  
Espai Lúdic
- De les 11 a les 14 h
- A ARES Espai Lúdic, 
Centre comercial Altrium
   
Ballada-Taller de Danses 
del Món amb Passaltpas
- A les 11.30 h
- A la plaça de la Vila

Cantada de música coral 
amb els Cantaires
- A les 12 h
- Del carrer Major de Dalt a 
la pl. de la Vila

Cinema infantil en 
Català: Atrapa la bandera 
- A les 16.15 h
- A les sales Ocine
- Preu: 4,20 € 

Cercavila de Gegants i 
capgrossos
- A les 17 h
- Sortida i arribada  
a la pl. de la Vila

Inauguració de 
l’exposició 25 anys  
de la Colla de Diables 
- A les 18 h
- A Can Ramis

Correfoc 25è aniversari. 
Tornem als orígens
- A les 19.30 h
- Sortida de la plaça de 
l’Església

Música: Les sabates 
d’en Jaume, amb Jaume 
Arnella
- A les 20 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Petita
- Preu: gratuït

Música Nepal Folk Fusió: 
Binod Katuwal
-  les 21.30 h
- A La Jaima Art  
(c. Santiago Rusiñol, 10)
- Preu: Taquilla Inversa
Organitza: La Jaima Art

Concert de Fantacles i 
Dr. Calipso
- A les 23 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran
- Entrada gratuïta

Diumenge,  
8 de novembre
Concurs d’Habilitat i 
Precisió de Canya
- A les 8.30 h
- Al Camp de Futbol de 
Can Sans

XXXI Concurs d’Allioli 
Vila de Sant Celoni 
- A les 9.30 h
- A la plaça de la Vila 

Botifarrada popular i 
bolets
Pa o torrades amb 
tomàquet, botifarra,  
aigua i vi
- A les 9.30 h
- A la plaça de la Vila
- Preu tiquet: 3 €

Fira Artesana  
de Sant Martí
Demostracions d’oficis i 
tallers per a la mainada
- De les 10 a les 20.30 h
- A la plaça de la Vila

Gimcana de Carruatges 
de Cavalls
- A les 11 h
- Al final del carrer Esteve 
Cardelús

Inauguració de l’itinerari 
Turístic audioguiat pel 
centre de Sant Celoni
Cal inscripció prèvia  
(93 8670171)
- A les 11 h
- Sortida: Of. de Turisme

Inauguració de 
l’exposició Xavi Plana 
darrere el mirall. 
Autoretrats
- A les 12 h
- A la Rectoria Vella

Espectacle d’animació 
Infantil amb Rovell d’ou
- A les 12 h
- A la plaça de la Vila

Sardanes amb la cobla 
La Bisbal Jove
- A les 12.15 h
- A la plaça de l’Església

Concert i Ball de Festa 
Major amb Què tal? 
- A les 17.30 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran. 

Passatge del Terror, 
Tremola Halloween!  
amb l’Erol
- A les 18 h
- A Can Ramis

Concert de Gospel  
Sant Celoni
- A les 18.30 h
- A la plaça de la Vila

Dilluns,  
9 de novembre
Inflables per a nens i 
nenes de 0 a 12 anys 
- De les 10.30 a les 13.30 h
- A la plaça de la Vila

Teatre musical: Gisela y 
el libro Mágico
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran
- Preu: 15 € (taquilla), 12 € 
(anticipada, a Atrápalo)

Dimarts,  
10 de novembre
Presentació del 13è 
número de la col·lecció 
Anatomia del Còmic 
Celoní
- A les 19 h
- A la Biblioteca 
l’Escorxador

Dimecres,  
11 de novembre
Story Time: Mr. McGee, 
a càrrec de Cambridge 
School
Per a infants a partir de P-4
- A les 18 h
- A la Biblioteca 
l’Escorxador 
- Cal inscripció prèvia

Dijous,  
12 de novembre
Xerrada: Ovidi Montllor i 
la cançó, amb Toti Soler i 
Jana Montllor
- A les 19 h
- A la Biblioteca 
l’Escorxador

Divendres,  
13 de novembre
Contes per a menuts: 
Nyam, nyam, amb de 
Gina Clotet. Infants 
nascuts entre 2012 i 2014
17.30 i 18.15 h
- A la Biblioteca 
l’Escorxador 
Cal inscripció prèvia

Conferències sobre 
l’ensenyament durant la 
II República a Catalunya i 
a Sant Celoni
III Jornades de la Memòria 
històrica
- A les 19 h
- A la Sala Bernat Martorell 
de Can Ramis

Tast de Llibres: El regal 
dels 21, d’Antoni Mates
- A les 19 h
- A la Biblioteca 
l’Escorxador

Cinema: Pride, de 
Matthew Warchus
VO a l’Altrium
- A les 20.30 h
- A les sales Ocine 
- Preu: 4,50 €

Dissabte,  
14 de novembre
Teatre: Noies de 
calendari, amb Rebrot 
Teatre
Programació A l’Ateneu  
- A les 20 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran
- Preu: 8 €
Organitza: Rebrot Teatre

Diumenge,  
15 de novembre
XVIa Edició Montnegre 
BTT
- A les 8.30 h
- Sortida del CM d’Esports 
Sot de les Granotes
Organitza: Club Ciclista 
Sant Celoni

Presentació i exposició 
de Motos Històriques
- De les 9 a les 13 h
- A la plaça de la Vila
Organitza: Carai com peta, 
entre el Montseny i el 
Montnegre
 
Capvuitada als Esports
Inflables i activitats infantils 
per a la mainada
- De 10 a 13 h
- Al pàrquing del pavelló 11 
de setembre 
Organitza: AV Residencial 
Esports

Viu el Parc a Sant Martí 
de Montnegre
• Missa a les 11 h
• Concert de Jazz a les 12 h
• Vermut de l’estiuet de 
Sant Martí a les 13 h

- A l’església de Sant Martí 
de Montnegre

Teatre: Noies de 
calendari,  
amb Rebrot Teatre
Programació A l’Ateneu 
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran
- Preu: 8 €
Organitza: Rebrot Teatre

Divendres,  
20 de novembre
Tango: Enrique Tellería
- A les 21.30 h
- A La Jaima Art  
(c. Santiago Rusiñol, 10)
- Preu: Taquilla Inversa
Organitza: La Jaima Art

Diumenge,  
22 de novembre
Passejada guiada 
Olzinelles a fons
- A les 10 h
- Trobada: plaça de 
l’Estació

Divendres,  
27 de novembre
Folk Tripòs i Sons 
Tel·lúrics: Mau Boada
- A les 22 h
- A La Jaima Art (c. 
Santiago Rusiñol, 10)
- Preu: Taquilla Inversa
Organitza: La Jaima Art

Dissabte,  
28 de novembre
Música: On seràs demà?, 
amb Joan Dausà
Programació A l’Ateneu 
- A les 20 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Petita
- Preu: 10 € (consulteu 
descomptes)


