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Telèfons d’interès

Alcalde

Benvolguts veïns i veïnes,
A mitjans de juny va fer un any que caminem en aquesta nova legislatura amb objectius clars. Sovint s’ha reclamat als responsables
polítics que treballessin més enllà dels períodes electorals i aquesta
és l’obsessió del nostre govern: actuar en el dia a dia, però també amb
un horitzó de futur definit amb més oportunitats per a tothom.

MÉS INFORMACIÓ MUNICIPAL A

Considerem que la comunicació en el servei públic no és una opció
sinó una obligació: un exercici de transparència perquè tot el que
fem és gràcies als recursos que tots els ciutadans i ciutadanes aportem; un exercici de justícia social i igualtat, perquè hem de mirar que
tota la ciutadania tingui accés a tota la informació dels serveis per a
poder-ne disposar; i un exercici de participació, perquè tothom ha de
tenir dret a dir-hi la seva i contribuir-hi des de tots els àmbits possibles.
Per això en aquest Informatiu hi trobaràs el balanç de les principals
accions d’aquest primer any i també el pla que hem definit amb
centenars de persones per la resta d’anys.
No és fàcil, però estem determinats a fer-ho el millor possible i hi
posem tots els esforços. No deixis de donar-nos la teva opinió i participar-hi com creguis convenient. Entre tots hem de fer un gran Sant
Celoni i la Batllòria!

Atenció a la Ciutadania

Residus

Esports

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

Deixalleria Comarcal
de Sant Celoni
93 744 00 85

Camp Municipal d’Esports
93 867 05 67

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

Àrea de Territori
93 864 12 16

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

Educació i cultura

Formació permanent

Transport

Oficina Municipal d’Escolarització
93 864 12 13

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

Bus urbà
902 130 014

Reclamacions,
suggeriments
i incidències
93 864 12 00
Arxiu Municipal
la Tèrmica

Escola bressol municipal
93 867 38 87

93 867 11 25

Rectoria Vella
93 864 12 13

Benestar Social

Emergències

Serveis Socials
93 864 12 12

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

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

2

Francesc Deulofeu

Mossos d’Esquadra
93 867 45 85
112

Centre Municipal d’Expressió
93 867 40 89
Oficina local de Català
93 864 12 13
Habitatge
Oficina Local d’Habitatge
93 864 12 15
Jutjat de Pau
93 867 07 25

Emergències sanitàries
112

Ràdio Municipal
93 864 12 21

Creu Roja emergències
93 867 21 29

Salut

Creu Roja Assamblea Local
93 867 26 04

Atenció al consum

Bombers urgències
112

OMIC
93 864 12 12

Avaries aigua (SOREA)
900 30 40 70

Hospital de Sant Celoni
93 867 03 17
CAP
93 867 41 51
Consultori de la Batllòria
93 847 10 32

Consum i conductes de risc
93 864 12 12
Atenció a la dependència
93 864 12 12
Tanatori
93 867 48 87

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

Primer any de legislatura:
Passem comptes!
La comunicació en el servei públic no és una opció sinó una obligació: un exercici de
transparència perquè respon als recursos que tots els ciutadans i ciutadanes aporten; un exercici
d’igualtat, perquè tothom ha de conèixer els serveis per a poder-ne disposar; i un exercici de
participació, perquè puguem opinar i contribuir-hi. A continuació, trobaràs un recull de les
principals accions que s’han realitzat durant aquest primera any.
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MÉS ATENCIÓ
A LES PERSONES

Més suport en beques menjador
escolar en 145.000 € i hem ampliat el
programa Aliment fresc en 25.000 €

Ampliació de recursos pel Tritó,
el Pla Integral sobre addiccions
del Baix Montseny en 16.500 € i
en tallers de prevenció de les
addiccions a totes les escoles
dels 13 municipis participants
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Hem ampliat en 300.000 € les
partides dels programes
d’atenció a la gent gran i a la
dependència, de teleassistència,
d’arranjament habitatges i del
servei d’atenció psicològica a la
infància (SAM)

Promocionem programes comunitaris per apoderar la ciutadania en
economia domèstica més
sostenible, pel no malbaratament
d’aliments, per la pràctica d’estils
de vida saludables, mitjançant
el voluntariat, participació

Generem nous models d’atenció
des de Serveis socials com el treball
social grupal i nous formats d’ajuts
socials, aprofundint en l’eficiència i
en el valor de l’autonomia personal
i familiar

UN HABITATGE
DIGNE PER
A TOTHOM

Hem ampliat en 3 el número d’habitatges
socials per desnonaments

395.000 € per 257 famílies
beneficiàries en ajuts de lloguer
gestionats juntament amb la
Generalitat de Catalunya
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MÉS LLOCS
DE TREBALL

398 persones noves inscrites al Servei d’Ocupació,
207 de les quals han trobat alguna feina
- 51 llocs de treball al mateix ajuntament en plans
d’ocupació temporal
- 22 a través de la borsa Química
- 35 en pràctiques a través del programa d’inserció
dels receptors de la Renda Mínima d’Inserció,
gràcies a les 24 empreses col·laboradores

64 persones han participat als tallers de recerca de feina
i 82 al programa de Garantia juvenil per a joves que no estudien ni treballen.
59 persones als cursos de formació ocupacional generals (Aprofitament
forestal, Sistemes microinformàtics, Atenció sociosanitària de persones
depenents i Treball domèstic), 17 dels quals han acbat amb feina
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FEM COSTAT A LES
EMPRESES I A LES
PERSONES
EMPRENEDORES

S’ha donat suport a 206 persones emprenedores i
a 36 empreses ja creades

S’ha acompanyat a 29
empreses en la seva voluntat
de relleu empresarial,
completant-lo a 9 d’elles
(projecte Reempresa)
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El Pressupost 2016 ha inclòs aportacions de tots els
grups polítics que ho han volgut i permet incorporar
nous ingressos d’activitats pròpies i patrocinis externs
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S’han realitzat 16 tallers/cursos
amb 255 participants

UN AJUNTAMENT
MÉS EFICIENT

Establiment regular de trobades directives (regidors i
direccions d’Àrea) i també amb els representants dels
treballadors per garantir la transparència i la participació
internes i intensificar el treball en equip

Noves bases normatives per eliminar l’arbitrarietat
de les decisions laborals i promoure les carreres
professionals més meritòries
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Nova marca
visual del Teatre

MÉS I MILLOR
CULTURA I NOU
TEATRE ATENEU

Finalització de les obres del
cafè del Teatre que permetran
rellançar l’espai com un
veritable centre d’activitat
cultural i climatització a les
sales del Teatre

Nova marca Baix Montseny
Cultura per coordinar i
millorar la difusió de les
programacions culturals
del Baix Montseny

Hem engegat la proposta GPS
(Girem Propostes Singulars):
programació conjunta amb el
Centre Cultural Cardedeu i el
Teatre Auditori de Granollers
orientada a donar suport a la
creació contemporània a través
d'espectacles no convencionals
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INCENTIVANT
EL VOLUNTARIAT
I LA PARTICIPACIÓ

Més escoles adherides al
programa Lexcit de reforç
lector i nou servei de
voluntariat a les festes

Més participació: nou servei
Bibliosalut per apropar la lectura
a persones convalescents, més
comissions a la Festa Major i
Comissió de joves

Més suport a les entitats: compra
de més taules i cadires per a les
activitats i conveni amb tots els
ajuntaments del Baix Montseny
per oferir-ne més
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MILLORES A
LES ESCOLES,
MÉS OPORTUNITATS

Aquest estiu han començat les
obres de construcció de la nova
escola Soler de Vilardell i el nou
edifici de cicles formatius a
l'Institut Baix Montseny

Treball conjunt amb institut,
empreses i departament per la
implantació de la Formació
Professional Dual (combinació
dels estudis amb fer d’aprenent a
una empresa) i l'estudi de nous
cicles formatius lligats a la
indústria química
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S’ha posat en marxa la Mesa
de coordinació amb els
Mossos d’Esquadra amb
l'objectiu de fer un traspàs
d’informació rellevant efectiu
(identificacions de persones
amb antecedents, actuacions
més importants com poden
ser els robatoris a persones,
vivendes i vehicles, etc.)

El nombre d'alumnes que
participen a les activitats
organitzades per la Policia
local d’educació per la
mobilitat segura, ha passat
de 300 a 1.000 alumnes
provinents de tots els centres
educatius del municipi
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POLICIA LOCAL
MÉS PROPERA I
EFICIENT

Millores a les escoles
del municipi

Es consolida el model de
Policia de proximitat,
interrelacionant seguretat
ciutadana amb les àrees de
Serveis Socials, Educació i
Cultura, fonamentant la seva
acció en tasques preventives i
proactives de mediació

Dins dels plans d’ocupació, s’han
contractat 3 agents cívics dedicats
a la prevenció i control de
conductes incíviques, així com la
divulgació i l’apropament a la
ciutadania. Conjuntament amb la
Policia local, participaran en
dispositius específics de seguretat i
mobilitat, per la campanya de
civisme i en actes culturals i
esportius
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MILLOREM
L’ESPAI PÚBLIC
I LES
INFRAESTRUCTURES

Després de moltes reunions i molts
esforços compartits amb tots els grups
municipals i diferents governs ja està
en funcionament la rotonda de Llevant

S’han reasfaltat diversos carrers
de Sant Celoni i la Batllòria i s’ha
millorat l’accessibilitat a
diversos punts com la cruïlla del
carrer Santa Fe amb passeig de
la Rectoria Vella

Remodelació de l’aparcament
del Camp de Futbol amb la
creació de 27 noves places,
(de 43 a 70 places),
i millora dels accessos

Els treballs per modernitzar
l’enllumenat públic han fet
possible reobrir tots els punts
de llum amb menys despesa i
menys contaminació

Millora de la senyalització viària
a diversos punts com a l’entorn
de l’Escola Avet Roig

Actuacions de reparació amb
un cost de 175.000 € a les
instal·lacions de sanejament
en alta d’aigües residuals que
han permès una millora
ambiental i econòmica
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Sant Celoni està entre els 61
municipis de tot Catalunya
que compleixen amb els
indicadors d'Infoparticipa que
avaluen la transparència i la
qualitat de la informació dels
webs municipals amb un 88 %
de compliment

COMPROMÍS
AMB LA
TRANSPARÈNCIA
I LA COMUNICACIÓ

El pla de mandat s’ha
elaborat en sessions de
treball amb tots els professionals de l’ajuntament

L’Ajuntament de Sant Celoni ja
ha incorporat Instagram a la
resta de canals amb una clara
voluntat de promoció turística.
De moment ja supera
els 300 seguidors

Posada en marxa d’una aplicació
mòbil que permet consultar
agenda, notícies, rutes, informar
d’una incidència a la via pública o
demanar hora amb l’alcalde,
contactar amb el Consell de Poble
de la Batllòria, entre altres.
A punt per estrenar aquest estiu!

Els seguidors de la pàgina
de Facebook de l’Ajuntament ja superen els 3 mil!
Una bona manera d’estar
informat dels temes
d’interès del municipi
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S’ha renovat la xarxa wifi
pública que estava obsoleta
tecnològicament. Ara ja és
possible tornar-se connectar
des de la plaça de la Vila, plaça
de la Biblioteca, parc de la
Rectoria Vella i plaça de
l’Església a la Batllòria
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Neix una nova entitat esportiva
dedicada al futbol: la Unió
Esportiva Sant Celoni a partir de la
fusió de la Penya Barcelonista i el
Club Esportiu Sant Celoni

PROMOCIÓ
DE L’ESPORT

Renovació de l’equipament
esportiu de Sot de les Granotes
amb màquines de cardio,
el·líptiques i cintes

Actualització de l’skateparc
del Pertegàs amb una
posada al dia de les pistes i
superficies de patinatge

Renovació dels tancaments de
pistes esportives de barri al
Baix Montseny i a les Borrelles

La pista descoberta del Camp
Municipal d’Esports 11 de
setembre ha estrenat nou
paviment que permetrà millorar
les condicions d’entrenament i
pràctica esportiva
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TURISME I
PROMOCIÓ
DEL MUNICIPI

S’ha renovat íntegrament la
senyalització informativa viària de
Sant Celoni i la Batllòria que
millora les indicacions per accedir
als principals equipaments del
municipi a més de resoldre l’excés
de senyals

Adquisició de la finca de la plaça dels
estudis seu de la capella romànica de
Sant Celdoni per connectar-se al
patrimoni medieval de la Força

Nova ruta audioguiada pels
principals atractius del
patrimoni local disponible en
diferents idiomes i braille.
A través d’un codi QR situat a
cada punt, s’enllaça amb
arxius d’àudio o text

9

PASSEM COMPTES

14

LA BATLLÒRIA,
UN POBLE COM CAL

Una regidora amb exclusivitat
per a la Batllòria i renovació
del Consell de Poble amb
comissions de treball amb la
voluntat que sigui més
participatiu i dinàmic, un òrgan
veritablement representatiu de
la gent de La Batllòria.

Hem creat una marca per reforçar el
perfil identitari del poble amb el codi
postal de protagonista i hem
promogut nous canals d’informació
com el Facebook

Connexió de les aigües residuals
de la Batllòria a l’estació
depuradora de Riells i Viabrea

Treball comunitari per part del
Consell de Poble, Serveis Socials,
Cultura i Educació i Escola
Montnegre, per tal d’enfortir el
centre i empoderar els joves de 12 a
18 anys. Projecte de cultura
emprenedora a 5è, projecte LEXCIT
a 1r, contractació d’una vetlladora
per donar suport als agrupaments
flexibles de Cicle Superior i tastet
d’emocions a parvulari...

Un agent cívic contractat per
mitjà dels plans d’ocupació està
treballant a peu de carrer per millorar
el benestar dels veïns i veïnes
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Trobada d’alcaldes, regidors i regidores del
Baix Montseny per parlar de la comarca i de
projectes compartits

TREBALL CONJUNT
AL BAIX MONTSENY:
JUNTS SOM
MÉS FORTS!

L’objectiu de generar interès
cap a la ciència i la tecnologia entre els joves es un èxit
al torneig Robotseny
Baix Montseny. Amb la
participació de 19 escoles,
9 ajuntaments i 13 empreses
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Primera trobada de
regidories de cultura per
sumar esforços i elaborar
programació
cultural conjunta

SUPORT
AL PROCÉS
CAP A LA
INDEPENDÈNCIA

Des de l’agost de 2015,
l’Ajuntament paga els impostos a
l'Agència Tributària de Catalunya
per donar compliment al
compromís d'estar al costat de les
institucions catalanes en el procés
de Transició nacional procurant
les estructures administratives
necessàries

Requeriment de l’acte
del Ple per part de
l’Audiència Nacional

El Ple aprova la moció
de suport a la
resolució sobiranista
del Parlament de
Catalunya que
l’Audiència Nacional va
requerir posteriorment

Acte de suport al President
de la Generalitat i els
consellers imputats per
posar les urnes el 9N al
servei de la democràcia
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Pla de govern 2016-2019
A partir dels objectius generals de mandat marcats a l’inici de la legislatura per l’equip de
govern, s’ha treballat amb tota l’estructura professional de l’ajuntament per tal
d’elaborar conjuntament el pla de treball que els ha de fer realitat. A continuació podeu
veure les línies marc que guiaran l’activitat del govern durant els propers anys i que
parteixen d’una visió, una missió i uns valors determinats.

Objectiu estratègic 1

Un poble bonic i agradable
Neteja i embelliment

Mobilitat

Civisme

• Redacció Pla Director del Verd urbà i
projecte Sant Celoni Flor

• Millora mobilitat a peu: zones
vianants, barreres arquitectòniques

• Transformació Parc de la Rectoria Vella
i tot l’entorn com a parc d’aventures

• Millora mobilitat en cotxe: revisar
accessos municipi, millora de l’asfaltatge, revisar sentits i semàfors

• Campanya integral -facilitació,
regulació i comunicació-:
publicitat al carrer, grafits,
excrements i tinença animals,
deixalles, vandalisme, etc.

• Pla de manteniment i millora dels horts
• Embelliment de façanes

• Pacificació general: ordenació zones
comercials, càrrega i descàrrega, etc.

Objectiu estratègic 4

Un ajuntament de servei

L’equip

Les eines

Millora de l’atenció ciutadana

• Pla d’atenció i optimització professional: revisió llocs de treball i organigrama, pla de formació, itineraris.

• Millora de la xarxa informàtica i la
tecnologia.

• Més formació als professionals, revisió
de l’atenció presencial, telefònica i els
espais físics d’acollida

• Mesures per a la intensificació de la
transversalitat i el treball en equip:
nous espais i eines de comunicació
(agenda comuna, llocs de trobada,
etc.) treball per projectes en comissions, etc.

VISIÓ

Que Sant Celoni
sigui la ciutat de
referència del bosc
a Catalunya i que
aquest sigui motor
de prosperitat
12

• Noves eines de treball d’acord amb
l’administració electrònica: nou
gestor expedients amb redefinició de
processos, espai de suport jurídic i
resolució de problemes.
• Reestructuració dels edificis municipals segons nou organigrama i
aquesta planificació estratègica.

• Més eines al servei de la ciutadania:
portal de tramitació digital, avançar
cap a la finestreta única, app’s de
comunicació amb l'ajuntament, etc.
• Intensificar la comunicació dels
serveis oferts i l’accés als mateixos.

MISSIÓ

Que l’ajuntament sigui
la principal institució de
servei pels celonins i
celonines, batlloriencs i
batllorienques i treballi
per la seva prosperitat

VALORS

De ‘governar PER’ a
‘governar AMB’, servei,
orientació a objectius i
resultats, rendició de
comptes, catalanitat,
treball en equip

Objectiu estratègic 2

Un poble viu i amb oportunitats
Formació
• Desplegament del pla de formació al llarg i
ample de la vida: FP, vincle educació-ocupació-empresa-promoció, cicles formatius,
adults, formació vinculada al bosc, nou Soler de
Vilardell, espai escola Montnegre, ESO Pallerola.
Lleure i creació
• Insistir en l’oci per a joves
(vinculat al nou Pla de Joventut)
• Implantar lleure d’estiu a l’entorn natural
• Zona d’esbarjo a can Sans
• Foment creació artística: festival poesia,
art a les façanes, etc.
Participació
• Pla de voluntariat i suport al món associatiu
(anàlisi, reglament, borsa, nous projectes, etc.)

Salut i benestar
• Nous equipaments i serveis:
pisos tutelats, reclamació del servei
de Pediatria
• Innovació i eficiència en Serveis Socials: revisió
necessitats-serveis oferts i bases de les ajudes,
constitució xarxa educativa-cultural-comuni
tària, avaluació atenció i mesures.
Empresa i ocupació
• Programa instal·lació noves empreses
(incentius, millores al polígon industrial,
viver d’empreses...)
• Mesures per a la creació de nous llocs de
treball: optimització de la borsa, coworking,
incentius per a la contractació de ciutadania
local, etc.
• Foment col·laboració públic-privat (Sant Celoni
cuina, associació Polígon, comerços, etc.)
• Suport reconversió indústria en química verda,
introducció noves energies, intensificació
implantació tecnologia (fibra òptica, app’s...)

Objectiu estratègic 3

Posar Sant Celoni al mapa
Activitats turístiques i de promoció
• Avançar cap al turisme respectuós, familiar i
de natura: zona autocaravanes, projecte
global rutes, Tourdera, esdeveniments
esportius, projecte Can Bruguera, etc.
Baix Montseny
• Pla d’acció comarcal “junts som més forts”:
creació d’una figura jurídica de treball, anàlisi
dels serveis compartits, inici de noves linies
de treball conjunt, etc.

Comunicació
• Pla de comunicació integral per ordenar,
intensificar i optimitzar incorporant nous canals
(pantalles, xarxes, etc.)
• Creació i difusió del relat amb el bosc com
a fil conductor i tret identitari
Sant Celoni capital del bosc
• Museu Europeu del Bosc
• Projectes formatius lligats al bosc, FP dual
química, homologacions branca forestal, etc.
• Recerca i innovació, suport a les empreses de
química verda, biociència, noves energies, etc.

Aquesta és una síntesi del pla complet, que inclou totes les accions
de cada linia amb calendari, responsables i partida pressupostària
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Ja estàs a punt per la

Festa Major 2016?
Ja fa mesos que les entitats i les diferents comissions de treball de la FM preparen
el programa d’activitats que inclou diverses novetats que us presentem tot seguit!
La Festa Major s’iniciarà el divendres 26 d’agost
amb la primera prova puntuable del Corremonts
”Dóna sang per la festa” i durant aquest primer cap
de setmana de festa hi ha el primer correfoc infantil, espectacle de circ, animació infantil... Durant
les tardes i vespres del 29 d’agost al 1 de setembre,
podrem gaudir d’activitats diverses com una gimcana cultural, la cursa d’ermites, el sopar de colles,
la passejada de patins i patinets... I el plat fort de la
FM arribarà del 2 al 5 de setembre! El pregó donarà el tret d’inici i enguany anirà a càrrec de la
nova Orquestra Baix Montseny on a més de música
podrem gaudir d’alguna sorpresa més! Per fer un
tast d’algunes de les novetats ... podreu participar
en el Holly Colours, la gimcana jove, la trobada de
capgrossos, el tobogan aquàtic, entre d’altres!

LES ACTIVITATS DE LES COLLES
I ENTITATS TAMBÉ SUMEN
Senys i negres ja estan de ple en la FM i, a més de
participar activament en totes les activitats també
ajudaran a escalfar motors dinamitzant un munt
de propostes i iniciatives. La vitalitat de les entitats del municipi també es deixa veure a tothora
durant la FM. Una bona mostra serà la trobada de
gegants i grallers de Sant Celoni, els correfocs de
les Espurnes del Montseny i de la Colla de Diables,
les activitats diverses que organitzen les entitats
esportives, la ballada de Passaltpas i del Bastoners,
la trobada de capgrossos dels Bocs i Cabres, el
berenar de l’Associació Neurològica,...

BARRAQUES I CONCERTS
A LA PLAÇA COMTE DEL MONTSENY
Entretant no es pugui disposar d’un espai fixe per
als concerts i les barraques de FM, des de les entitats, comissions de treball i ajuntament s’ha acordat que s’anirà fent una rotació i enguany les activitats de nit es concentraran a la zona de la plaça
Comte del Montseny. L’espai estarà dinamitzat per
vuit entitats que muntaran barraca i hi haurà dos
escenaris. L’escenari principal, situat al carrer Sant
Martí, comptarà amb una programació àmplia i
diversa, pensada perquè tothom en pugui gaudir!

Tobogan aquàtic

Cartell guanyador de Carme Freire

+ Dies de FESTA

+ ACTIVITATS
+ NOVETATS!

Plànol d’ubicació de les barraques i concerts
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Barraques
de Festa Major

EN POCAFARRA,
NOU PERSONATGE
DE LA FESTA!

CONCERTS
Diumenge

Divendres

El concurs per escollir el personatge de la Festa
Major va engrescar a 5 candidats! El casting,
realitzat a la plaça de la Vila el 14 de maig, va
decantar la decisió del jurat cap en Pocafarra
interpretat pel jove celoní Bernat Fugarolas. El
jurat va determinar que el personatge “és un
bon comunicador i ha fet arribar el seu missatge al públic d’una manera clara, entenedora
i amb un to de veu adequat. A més a més, es
valora la facilitat d’improvisar que ha demostrat al càsting final, fent participar i motivant al
públic, marcant el tempo de l’activitat i aportant un aire fresc, dinàmic i divertit.”

2 de setembre

4 de setembre

DJ RAMON, amb sessions remember amb la millor música dels anys 80’ i 90’, amb podrem ballar
i gaudir de tots els hits d’avui i de sempre. Tot
seguit, el GRUP APACHE versionant en directe
el millor pop-rock de tots els temps. Canya i bona
música en viu i en directe a la primera nit de Festa
Major de setembre.

DOCTOR PRATS on els medicaments musicals
de Doctor Prats estan compostos d’ska, balcànic,
mestissatge i rock a parts iguals. LA BANDA BIRUJI amb Una selecció de les millors cançons del
panorama alternatiu i reivindicatiu de la música
en català, així com internacional transformant-les
al reggae, ska, punk, rumba per oferir-les amb la
màxima festivitat.

En Pocafarra és cosí de la Muntanyetes i ovella
negra de la família. És un personatge trapella,
poca-solta i alhora divertit... que robarà el cor
a tothom. Pot esdevenir un bon contrapunt a la
gresca, xerinola i ganes de passar-ho bé!
Per poder arribar a tots els públics, en Pocafarra està preparant una renovació molt
afavoridora!

Dissabte

3 de setembre

SEGON ESCENARI
El segon escenari, situat a la plaça Comte del
Montseny, serà una excel·lent mostra de la
bona música del Baix Montseny. El dissabte
3, es mostraran els millors grups de música
del Baix Montseny seleccionats en el concurs
que es farà en el Sound Celoni, fira de música
al carrer. El diumenge 4 serà el moment dels
punxadisc locals.

Festa Major
d’estiu
2016 de la
Batllòria
Trial 4x4
La Batllòria
Competició
Dissabte i diumenge, 13 i 14
d’agost de les 10 h a les 14 h
i de les 15 h a les 20 h
Dilluns 15 d’agost de les 10
h a les 14 h i de les 15 h a
les 18 h
Sopar Extrem 4x4 a la
fresca + música en
directe!
Dissabte i diumenge,
13 i 14 d’agost a les 21 h
Al camp de la Roca Umbert
Ho organitza:
La Batllòria Extrem 4 x 4

ANIMAL que barreja sonoritats íntimes i contundents amb aires de pop, folk americà, reggae,
soul i mestissatge. Un so cosmopolita que et
convida a ballar i unes lletres que parlen del que
passa mentres fas altres plans. ASPENCAT és
un dels grups més importants del País Valencià
de l’actualitat. Una banda de 9 components de
llarga trajectòria musical que executen ska reggae
ballable reformulat amb electrònica molt potent.
DJ MARVIN

Dimecres
24 d’agost
Cinema a la fresca
- A les 10 de la nit
- A la placa de l’Església

Dijous
25 d’agost
Audició d’ Havaneres
- A les 10 de la nit
- A la plaça de l’Església
A la mitja part, se servirà
cremat de rom per a tothom

Divendres
26 d’agost
Batalla de gallos,
concurs de hip hop.
- De les 5 de la tarda
a les 9 del vespre
-A
Ho organitza:
col·lectiu de joves de la Batllòria

Donem un tomb amb els
vehicles d’emergències.
- A les 6 de la tarda
- A les pistes poliesportives
Disco infantil
- A les 7 de la tarda
- A l’envelat

Correfoc amb la Colla de
Diables de Sant Celoni
- A 2/4 d’11 de la nit
- Sortida: Escola Montnegre
Recorregut: c. de les
Escoles, c. de Montnegre,
c. Major, c. de Riells, ctra.
Vella, c. Major i pl. de
l’Església
Nit de Dj amb Dj C i
joves Dj’s
- A 2/4 de 12 de la nit
- A l’Envelat
Txupi run
- A les 12 de la nit
- Pels carrers

Dissabte
27 d’agost
XII Trobada de Puntaires
- A les 10 del matí
- Al carrer Major
Ho organitza:
Col·lectiu Puntaires de la Batllòria

Skate parc infantil i juvenil
Vine a provar les teves
habilitats!
- De les 11 a les 2 del migdia
- Al carrer Camí ral

Inflables aquàtics
- De les 11 del matí
a la 1 del migdia
- Al carrer Fuirosos
Festa de l’escuma
- De la 1 a les 2 de la tarda
- Al carrer Fuirosos
Ball a la sala
- A les 6 de la tarda
- A la Unió Batllorienca
Circ
- A les 7 de la tarda
- A la plaça de l’Església
Skate parc infantil i juvenil
- De les 4 a les 7 del vespre
- Al carrer Camí ral
Sopar popular
El sopar serà cuinat i servit
per l’entitat la Batcolla i la
Batllòria Extrem 4x4
- A les 9 del vespre
- Al pati de l’Escola
Montnegre
Música i festa a l’Envelat!
Amb el grup El retrovisor
- A les 11 de la nit
- A l’Envelat

Diumenge
28 d’agost
Plantada de gegants
- A les 11 del matí
- A l’Envelat
Audició i ballada de
sardanes amb la
Principal de Terrassa
- A les 12 del migdia
- A la plaça de l’Església
Vermut a Barres! Les entitats que munten barra de
Festa Major també oferiran
el Vermut a preus populars.
- A l’Envelat
Trofeu de Festa Major
de Futbol
Memorial Joaquim López i
Montpart
- A 2/4 d’6 de la tarda
- Al Camp de Futbol
Ho organitza: CE la Batllòria

Concert de Festa Major i
Ball seguit amb el grup
- A 2/4 de 8 del vespre
- A l’Envelat

Seguidament
Disc Marvin
- A l’Envelat

Tot el detall del programa a www.santceloni.cat/labatlloria
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CLIP
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
I LA COMUNICACIÓ
REVELAT I RETOC DE FOTOGRAFIA
DIGITAL (PHOTOSHOP)
Taller de revelat i retoc digital amb el
programa Photoshop. Aprenem a utilitzar
les eines apropiades per realitzar revelat
digital, retoc per zones, efectes artístics
i tècniques específiques que milloren les
nostres imatges i ens ofereixen un món de
possibilitats creatives. Dins del taller entre
altres coses treballarem: les capes, les màscares, el fotomuntatge, els filtres, l’enfoc i
desenfoc d’imatges.
La metodologia és pràctica i concreta,
proposant tècniques i efectes específics per
diferents tipus de fotografies.
Horari: divendres de 19 a 21 h (6 sessions)
Data d’inici: 30 de setembre
Preu: 77 €
És necessari que les persones participants
tinguin correu electrònic i siguin usuaris/es
habituals de l’ordinador.
A càrrec de: Anna Rodríguez, fotògrafa
professional, formadora i projectes d’acció
social a través de la imatge
(www.annarodriguezfotografia.com).
Organitza: Sax Sala- Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
ADOBE INDESIGN
(Edició de text i imatge)
Editar imatges i textos, crear fulletons,
memòries, llibres, revistes. La página.
Configuració del plec, el tractament de la
imatge vectorial i la fotogràfica, tipografia,
interacció text i imatge, composició de
memòries, llibres i altres suports, sortida de
l’edició.
Horari: dimecres 18 a 20 h (8 sessions)
Data d’inici: 19 d’octubre
Preu: 45,35 €
A càrrec de: Anna Sorribas, tècnica docent
de comunicació visual
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació
i Ocupació del Baix Montseny

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
TALLER OBERT DE DIBUIX I PINTURA
Descobrir el llenguatge visual i plàstic propi
a través de diferents tècniques pictòriques
1.INTRODUCCIÓ A LA PINTURA:
Els elements del llenguatge visual: el punt,
la línia, el pla, el color, la textura i la composició; perspectiva frontal i obliqua; el cos
humà; diferents procediments pictòrics.
2.PINTURA ACRÍLICA I OLI:
Diferents procediments; diferents suports.
3.PERFECCIONAMENT: Quan l’alumne ha
assolit els coneixements bàsics i ha començat a trobar el seu traç, referents pictòrics i
els procediments amb els que se sent més
còmode, cal que comenci a experimentar
pel seu compte de manera que puguem
solucionar les dificultats amb les que s’anirà
trobant i reforçar les mancances.
(*Depenent dels coneixements pictòrics de
l’alumne pot seguir qualsevol dels 3 nivells)
Horari: dilluns de 19 a 21 h (11 sessions).
Data d’inici: 26 de setembre
Preu: 87 €. (El preu no inclou els materials).
A càrrec de: Glòria Auleda
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

Quart
trimestre
2016

SCRAPBOOK OCTUBRE:
RECORDS DE L’ESTIU
Les teves fotografies de l’estiu tindran
cabuda en aquest àlbum de 15x15 cm
creat des de zero. Utilitzarem una tècnica
d’enquadernació rústica a base de pals i
diverses tècniques d’scrapbook (retalls de
paper).
Data: Divendres 14 d’octubre (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 NOVEMBRE:
ENQUADERNACIÓ DE LLIBRETA
Crea una llibreta personalitzada des de
zero. Utilitzarem tècniques de cosit, plegat
de paper i scrapbook.
Mida de la llibreta: DIN A5
Data: Divendres 11 de novembre
(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 DESEMBRE:
DECORACIÓ DE REGALS
Regalar és tot un art. Aprendràs a fer
embolcalls i packagings per donar als teus
regals un toc personal i ple de creativitat.
Utilitzarem tècniques d’estampació, plegat
de paper i scraapbook.

Oferta de
formació
permanent
de Sant Celoni
i la Batllòria

DANSES PER A LA DONA
Danses orientals, balcàniques i perses.
Treball de consciència i alineació corporal.
L’objectiu és incentivar el ball i sobretot
la part més saludable i terapèutica de
moure’s, ballar i compartir un espai. Al llarg
del temps els beneficis s’implanten i et
permeten viure i expressar-te a la vida de
diferent manera.
Dates: 30 de setembre
Horari: Divendres de 19 a 20 h
Preu: 38 € (12 sessions)
A càrrec de: Núria Martínez
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
DANSA ORIENTAL/AFRICANA
I IOGA RESTAURATIU
Escolta, consciència i presència. Ioga i dansa es fusionen per arribar a descobrir com
és el teu cos, què et vol dir i com poder
fer un treball de relaxació profunda. Eines
per gaudir dels canvis que es produeixen
constantment al nostre cos.
Adreçat a dones a partir de 50 anys.
Dates: 30 de setembre
Horari: Divendres de 10 a 11.30 h
Preu: 66 € (12 sessions)
A càrrec de: Núria Martínez
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

ALTRES ACTIVITATS

Data: Divendres 16 de desembre
(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

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.

CANT O REEDUCACIÓ DE LA VEU
Sessions individuals. Tècnica vocal per
poder tenir una base per cantar en cors o
en solitari. Tots els estils. O bé treball amb
persones que tinguin problemes a la veu.

Horari: dimarts 18 a 20 h (12 sessions)
Data d’inici: 11 d’octubre		
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

Data inici: 3 d’octubre
Horari: dilluns a determinar individualment
Preu: 86 € (4 sessions individuals de 45
minuts)
A càrrec de: Esther Castells
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
CANT per a PARELLES
Tècnica vocal per poder tenir una base per
cantar en cors o en solitari. Tots els estils.
Es treballarà en grups de dues persones.
Data inici: 3 d’octubre
Horari: dilluns a determinar
Preu: 57,50 € preu per persona
(4 sessions de 60 minuts per a dues
persones)
A càrrec de: Esther Castells
Organitza: Centre Municipal d’Expressió
CROMÀTICA
Cromàtica és un cor de veus femenines,
que treballa amb rigorositat repertoris de
diferents èpoques i estils.
Requisits: cal tenir coneixements de llenguatge musical i tenir experiència en el
cant coral. Es fa una prova d’accés.
Data inici: 3 d’octubre
Horari: dilluns de 20.45 a 22.15 h
Preu: 103 € (16 sessions)
A càrrec de: Núria Molins
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

Horari: dimarts 19 a 20.30 h
(15 hores-10 sessions)
Data d’inici: 11 d’octubre 		
Preu: 85.60 €
A càrrec de: la Federació de Persones
Sordes de Catalunya (FESOCA)
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació
i Ocupació del Baix Montseny
TALLER D’INTRODUCCIÓ A LA CUINA
JAPONESA I TAILANDESA
Bases de la cuina japonesa (Sushi, makis
i Gyozas (“empanadilles” japoneses) i tailandesa (sopes de curri i carn, sel·lecció de
salses). Al curs es donaran totes les receptes dels plats cuinats, es podrà emportar
les preparacions a casa o bé degustar-les al
mateix lloc de realització del curs.
Horari: dimarts 4 i 11 d’octubre
(2 sessions), de 18 a 19.30 h		
Preu: 48,15 €
El preu inclou els materials
A càrrec de: restaurant Simultani
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació
i Ocupació del Baix Montseny
TALLER BÀSIC DE COCTELERIA
Introducció a la historia dels còctels, utensilis, ingredients, tècniques i tipus de còctels.
Preparació pràctica de quatre còctels/
combinats.
Horari: dimarts 22 de novembre
de 18.30 a 20 h
Preu: 24,40 €
El preu inclou els materials.
A càrrec de: restaurant Simultani
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 com l’hosteleria, comerç i alimentació
(marc legal, higiene alimentària, manipulació dels aliments, malalties d’origen
alimentari, etc).
Horari: dijous 22 i 29 de setembre,
de 18 a 21 h (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
MONITOR DE LLEURE
INFANTIL I JUVENIL
Curs per obtenir la titulació de monitor
d’activitats de lleure infantil i juvenil de
la Secretaria General de la Joventut de la
Generalitat de Catalunya.
Etapa lectiva de 150 hores (100 presencials
i 50 virtuals), etapa de pràctiques (160
hores) més memòria a càrrec de l’alumne.
Horari presencial: dilluns a divendres de
17.30 a 21.30 h (del 17 d’octubre al 22 de
novembre)
Preu: 174€
El preu inclou els materials
Per a majors de 18 anys
A càrrec de: Fundació Pere Tarrés
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació
i Ocupació del Baix Montseny
Amb el suport del Consell Oriental del
Vallès Oriental
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INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA
DE SIGNES CATALANA
Curs per proporcionar a l’alumnat uns
coneixements generals sobre la sordesa
(necessitats de les persones sordes,
barreres de comunicació, la llengua de
signes, recursos comunicatius en l’atenció
a les persones sordes...),la sordesa i la
comunitat sorda, la comunicació no verbal,
introducció i vocabulari bàsic de la llengua
de signes.

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

Esports
243 súper esportistes pugen
al Pòdium aquest any!
Un any més, l’Ajuntament va organitzar un acte de reconeixement
als esportistes celonins pels èxits
personals o d’equip assolits aquesta temporada. 243 esportistes van
rebre un diploma de felicitació.
Enhorabona!
Els podeu veure tots a
www.santceloni.cat /fotos

Club Bàsquet SC - júnior femení.
2ones classificades 1era fase i campiones
de la fase regular

Club Bàsquet SC - premini femení negre.
2ones de la 1era fase i campiones de la lliga regular

Club Bàsquet SC - premini femení vermell.
Campiones de la 1era fase i campiones de la
lliga regular

Club Patí SC - prebenjamí A.
Campió de lliga i ascens a lliga preferent

Club Patí SC - prebenjamí iniciació.
Campió de lliga i ascens a lliga preferent

Club Vòlei SC - infantil. 1er lloc del campionat
del consell esportiu comarcal CEV

Club Vòlei SC - juvenil i cadet. Juvenil: Campiones
de Catalunya de 3era divisió i ascens a 2ona divisió.
Cadet: Ascens a 2ona divisió

Penya Barcelonista SC - juvenil B.
Sots campió 2ona divisió i ascens a 1era divisió

ARC Sant Celoni.
9 esportistes premiats

Club Atletisme Baix Montseny.
6 esportistes premiats

Club Atletisme Sant Celoni.
17 esportistes premiats

Club Patinatge Artístic Sant Celoni. 1er classificat
campionat de Barcelona i Catalunya i 2on classificat
campionat d’Espanya

Karate Club Just. 36 esportistes premiats

Motoclub Sant Celoni. 8 esportistes premiats

El Centre Municipal
d’Esports Sot de les
Granotes estrena
material esportiu.
Vine a gaudir-ne!

El Centre Municipal d’Esports
Sot de les Granotes ha fet incorporacions de nou material
esportiu i els usuaris trobaran
a les instal·lacions màquines
de cardio, el·líptiques i cintes.
Els esportistes habituats a fer
ús de les bicicletes també podran gaudir de millores ja que
s’han canviat totes les bicicletes d’espíning per les sessions
de cicló indoor, amb 24 bicicletes d’última generació.

Per altra banda, a la sala de
Fitness també s’ha instal·lat
un octàgon, que és una estructura d’entrenament funcional, on es podrà treballar de
forma individual o en sessions
organitzades pel propi centre.
Aquestes millores s’han fet
en el marc de la pròrroga de
la concessió de la gestió del
Centre Municipal d’Esports
per un període de 5 anys a la
UFEC.
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Espai obert
POUM - 100.000 h
En el Pressupost de l’Ajuntament d’aquest
any hi treu el cap una partida que feia 19 anys
que no hi figurava: la d’un nou Pla Urbanístic,
POUM. Aquest és un tema de causa major
que sobrepassa un programa d’una legislatura de quatre anys.
Ara serà el moment en què podrà prendre
rellevància “allò” que tots els programes dels
partits coincideixen a assenyalar en època
d’eleccions, el paper del ciutadà.
De ser ciutadà se n’aprèn, i porta feina. Ho
hem fet des de la transició fins ara en allò que
fa referència a l’aprovació del POUM els anys
83 i 97 i ho tornarem a fer.
L’Ajuntament ha rebut el reconeixement de
vila transparent. Enhorabona. Aquesta garantia es farà més visible apropant el ciutadà al
que implica un tema tan complexe i llaminer
com és fer un POUM, per tal de poder participar-hi tots: Ciutadans, polítics i tècnics.
Era el “13 de julio de 1974 que la Comisaria
de Aguas del Pirineo Oriental depenent del
Ministerio de Obras Públicas, el Ingeniero
Encargado signava un informe en què les previsions d’aigua havien de passar de la població de 9.921 habitants l’any 1972 a 100.000
habitants l’any 2010 (això està documentat).
És complexe i llaminer un POUM?
Esteve Rodoreda

Horaris d’estiu dels equipaments
i serveis municipals
Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h
Oficina d’Atenció Ciutadana de la Batllòria
Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 h. Tardes de 16 a 20 h
De l’1 al 29 d’agost: tancat
Casa de la Vila
De dilluns a divendres, de 8 a 14 h
Sax Sala-Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
De l’1 al 19 d’agost: tancat
Oficina d’Habitatge del Baix Montseny
De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Tardes, dimarts i dijous de 17 a 19 h
Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sant Celoni
De dilluns a divendres, de 8 a 21 h; dissabte, de 8 a 17 h
Fora d’aquest horari, truqueu al 061
Centre de Salut de la Batllòria
Els dies 18, 20, 22, 25, 27 i 29 de juliol i 1,3 i 5 d’agost, obert d’11.30 a 14 h
Tancat els dies 19, 21, 26 i 28 de juliol, i 2 i 4 d’agost
Fora d’aquest horari, adreceu-vos al CAP Sant Celoni, el de Gualba o truqueu al 061
Biblioteca l’Escorxador
Matí: dimecres de 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de 15.30 h a 20.30 h
Deixalleria de Sant Celoni
Fins el 31 de setembre: De dimarts a divendres, de 10 a 13 h, i de 16 a 19 h
Dissabte, de 9 a 15 h, i diumenge, de 9 a 14 h

Mosquit tigre: Recomanacions per evitar-ne l’expansió
La prevenció és el millor mètode per al control d’aquest mosquit. El més important i efectiu és evitar la posta
d’ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer. Aquest
mosquit té la capacitat d’actuar com a vector d’altres malalties com les produides pel virus Chikungunya,
Dengue i Zika.

Per això cal evitar les acumulacions
d’aigua a casa:
- Buidar dos cops per setmana els
recipients de l’exterior que puguin
acumular aigua: gerros, galledes,
joguines, plats sota els testos, etc.
- Buidar dos cops per setmana
o tapar amb tela mosquitera
espessa els safareigs i les basses
petites.
- Evitar acumulacions d’aigua en
zones de drenatge o canals de
desguassos.
- Evitar els forats i les depressions
del terra on es pugui acumular
aigua i tapar els forats dels troncs
d’arbre omplint-los de sorra.
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- Eliminar l’aigua dels recipients on
trobem larves de mosquits.

Com evitar les picades:

- Podem evitar l’entrada del mosquit als edificis instal·lant teles
mosquiteres que n’impedeixin el
pas per finestres, portes i altres
obertures.
- És recomanable que porteu roba
de màniga llarga i pantalons llargs
(millor si són de color clar), així
com mitjons.

Com curar les picades:
- Renteu i desinfecteu bé la zona de la picada.
- El tractament és simptomàtic; en cas que
persisteixin les molèsties consulteu el vostre
metge.

Si opteu per utilitzar
un repel·lent cal:
- Fer-lo servir només a l’exterior i durant el
temps necessari, complint estrictament les
instruccions d’ús.
- No aplicar-lo en nens menors de 2 anys. En
nens més grans s’evitarà sempre que es
pugui, i mai no es posarà a les mans dels
infants, ja que se les poden portar a la boca
o als ulls.
- No és aconsellable aplicar-lo a la roba.
- Quan ja no sigui necessari el repel·lent, cal
netejar bé la pell amb aigua i sabó.
- Si presenteu algun tipus de reacció a la pell,
renteu-vos bé la zona amb aigua i sabó i
consulteu el vostre metge.

Grups municipals
Un any, bona feina i
més il·lusió que mai!
Fa poc més d’un any que vam tenir l’immens honor i responsabilitat d’estar al
capdavant del govern de la nostra vila.
Un any de feina, de diàleg i, sobretot,
de projectar el futur proper que volem per Sant Celoni i La
Batllòria.
En aquest any hem pogut veure l’encesa dels fanals i la millora de l’enllumenat amb més eficiència energètica i més estalvi, les millores en l’aparcament del pavelló i l’inici de millores
de l’aparcament del Verge del Puig, la posada a punt del cafè
del Teatre Ateneu i diverses millores de l’equipament i imatge
del teatre, la visualització de la rotonda de la C-35, l’inici de
la construcció de l’Escola Soler de Vilardell i de l’edifici de
Formació Professional de l’Institut Baix Montseny, l’ampliació

Plantem cara
a l’homofòbia!
A l’octubre del 2014 es va aprovar la Llei de Dret de les Persones Gais, Lesbianes, Bisexuals i
Transsexuals i per l’Eradicació de
l’Homofòbia, la Lesbofòbia i la Transfòbia, tot i que
la majoria d’aspectes recollits en aquesta nova Llei,
no s’han implantat i han estat denunciades per part
de les diverses entitats que treballen en els Drets
del col·lectiu LGTB. Segons l’Observatori Contra
l’Homofòbia, de les 113 denúncies rebudes durant

I volem la
independència
per poder
canviar-ho tot
Vàrem començar aquesta
legislatura municipal posant per primera vegada al
programa electoral un apartat que titulàvem “Nacional”. Fa un any, com ara, el context històric obert
al país ens tenia a l’expectativa. I des de la CUP de
Sant Celoni i la Batllòria ens comprometíem a treballar per fer realitat aquest anhel col·lectiu.
Avui ens pot semblar que estem més lluny d’aquest
objectiu que fa un any. La incertesa és gran i el fu-

La independència,
l’opció més viable
El passat 26 de juny es van celebrar, per
segona vegada en només 6 mesos, unes
noves eleccions al Parlament espanyol.
Si en les eleccions del 20 de desembre
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ja havia fet un resultat
històric a Sant Celoni i la Batllòria, en haver obtingut més vots
que en cap altre contesa electoral, aquest cop i per primera
vegada, ERC ha guanyat unes eleccions al nostre municipi.
I a banda d’haver guanyat, s’ha tornat a establir un rècord de
suport popular, recollint un total de 1.913 vots (123 més que
al 20-D) i passant d’un 20’2% a un 23’1% del total de vots
emesos.
Els grans resultats de Sant Celoni i la Batllòria s’afegeixen
al bon paper que ERC ha fet al Baix Montseny, un territori
on ha estat la força política més votada, amb 2.294 vots més

Bon dia celonins i celonines
En primer lloc des del nostre
grup municipal, volem desitjar-vos un bon estiu tot recordant
la feina que estem fent en referent a la recuperació de la piscina
municipal que vàrem proposar en
el nostre programa les passades eleccions així com
les noves mesures en les que estem treballant per a
fer una C-35 més segura I apta per a tothom en el
seu pas per Sant Celoni i La Batllòria.
D’altra banda també volem agrair-vos a les persones que vàreu anar a votar el 26J el fet d’anar-hi,
tant als nostres votants(als quals el hi agraïm especialment) com a tots el altres que van optar per

de la borsa de lloguer social, millores en els accessos de les
escoles, l’adquisició de patrimoni històric amb una finca de
la plaça dels Estudis, una nova senyalització urbana i peatonal, els rètols de senyalització del patrimoni històric de Sant
Celoni amb audioguia, l’ampliació del projecte Robotseny a
nou municipis del Baix Montseny, l’impuls a la formació professional, als programes de garantia juvenil i treball en xarxa
per l’orientació dels joves, el projecte Bibliosalut, la creació
de l’Orquestra Baix Montseny, més programació cultural i
més participada, nous programes d’inserció laboral per a joves, noves especialitats en formació ocupacional, millores en
les pistes de barris, millores a l’skate parc, el naixement de la
Unió Esportiva Sant Celoni, nous projectes d’inserció amb joves
de La Batllòria, etc.
I, alhora, hem treballat amb els professionals de l’ajuntament
i la participació de diferents agents en marcar el camí a seguir els propers anys. Volem fer un poble bonic i agradable,
amb més civisme, més net, amb millor mobilitat i més segur.
Un poble viu i amb oportunitats, amb millor formació, di-

l’any 2015, entre les quals hi havia agressions, vulneració dels drets sexuals, atacs per xarxes socials
i assetjament escolar, cap d’elles no va rebre una
sanció administrativa per part de la Generalitat.
Per aquest motiu, i perquè creiem que els Ajuntaments, dins de les seves possibilitats, han d’adequar també uns protocols adaptats a eradicar
l´homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia i conscienciar la ciutadania en la plena igualtat, al Ple del
passat 26 de maig, el Partit dels Socialistes de Sant
Celoni i la Batllòria vam presentar un acord per tal
d’ instar al Govern de la Generalitat de Catalunya

tur no el tenim garantit. Però ens mantenim ferms
en la convicció que la independència de Catalunya
és l’eina per canviar-ho tot, que aquesta és possible, ara i aquí.
La perspectiva del temps ens dirà quin paper ha
jugat cada actor en aquest procés, i el seu nivell
d’encert. Ningú ens va dir que seria fàcil, ni ràpid.
Ni tenim manual d’instruccions. Mai, enlloc d’Europa, s’ha donat un cas com el nostre. Som una
revolució al sud d’Europa. Mentre els nostres veïns
davant la crisi democràtica, social i econòmica que
vivim, opten per governs d’extrema dreta i racistes,
en aquest país, des de la manifestació pacífica i
transversal d’una ciutadania autoorganitzada, hem
obert un horitzó emancipador, “una línia d’expec-

que En Comú Podem. En tots i cadascun dels municipis d’aquest
territori, ERC ha estat primera o segona força, en cap cas tercera, i ha obtingut també victòries a Arbúcies, Breda, Campins,
Gualba, Llinars, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve i Santa
Maria de Palautordera i Vallgorguina.
Davant d’aquests resultats, des de la secció local d’ERC de
Sant Celoni i la Batllòria volem agrair un cop més a tots
els veïns i les veïnes el suport que ens han donat. Ja fa
temps que la ciutadania del nostre municipi es manifesta indubtablement a favor de la independència del nostre país. Per això,
conscients d’aquesta base amplíssima de consens al voltant de
la creació d’una nova República, ERC de Sant Celoni i la Batllòria ha tendit ponts amb les altres formacions polítiques independentistes del municipi, malgrat haver-hi diferències –alguns cops
notables– entre unes i altres.
Ara és el moment d’estendre també la mà a tots aquells celonins i celonines, batlloriencs i batllorienques, que tot i no haver
votat per opcions independentistes, vulguin participar d’un

altres formacions polítiques car el fet de participar
en les eleccions demostra l’interès de prendre les
regnes del futur de la nostre societat (almenys pels
pròxims 4 anys), per això volem dedicar també
aquest missatge als abstencionistes els quals volem
animar a que participen la pròxima ocasió.
També trobem interesant el fet de comentar els
resultats que si be no son especialment benignes
a priori per a les classes mitges y treballadores, si
bé això no implica que haguem de lamentar-nos
o decepcionar-nos si ve al contrari, ens indica que
hem de seguir treballant y “lluitant” per a millorar
la societat des de tots els àmbits dels quals participem, per això celonins i celonines us animem a
participar amb més ànims i forces que mai de les

nàmic, on hi passin coses i on es creïn coses, que permeti la
creació d’ocupació i de riquesa i que atengui i vetlli per tots els
ciutadans i ciutadanes. Volem posar Sant Celoni al mapa,
incentivant activitats turístiques i de promoció, identificant-se
plenament amb l’entorn natural immediat i que es cregui i visqui el Baix Montseny. Tot això fent un ajuntament de servei,
més eficient, amb una millor atenció a les persones.
I ho farem amb la visió de ser capital del bosc. Capital en serveis, en generació d’oportunitats, en l’atracció de persones... i
del bosc, que ens parla dels nostres orígens, de la nostra identitat i del que ens dóna cohesió com a vila. I sempre amb un
clar compromís amb la gent, el nostre país i la seva llibertat.
Seguim treballant. I volem fer-ho amb tu. Amb tot el nostre
compromís i la nostra il·lusió. Gràcies per fer-ho possible!
Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni

a la dotació econòmica i l’aplicació de la popularment coneguda com a Llei Contra la LGTBIfòbia;
així com penjar anualment al balcó de l’ajuntament,
la bandera Arc de Sant Martí com a símbol de suport a la igualtat sexual i a la no -discriminació per
raons de sexe, els dies 17 de maig en commemoració del Dia Mundial Contra la Homofòbia i el 28 de
juny en commemoració del Dia Mundial dels Drets
LGTB.
PSC de Sant Celoni i la Batllòria
gmpsc@santceloni.cat

tatives a una societat tancada a una habitació sense vistes al futur”. I no ho podem desaprofitar. Perquè hem après que només des de la transversalitat
es pot anar més ràpid, i avançar; que la defensa
dels propis principis no pot estar renyida amb la voluntat d’arribar a acords que permetin transformar.
Perquè el desacord és més conservador que l’acord.
Perquè no volem restar als marges, purs i sense
contradiccions, sinó ser protagonistes. “Els nostres
ideals diuen quelcom sobre el que volem ser, però
els nostres compromisos revelen el que som”.
CUP Sant Celoni

www.santceloni.cup.cat

procés constituent per construir una República de les persones,
socialment avançada i neta de corrupció. Els resultats del 26-J
al conjunt de l’Estat han estat molt desoladors per a molts veïns
i veïnes: els partits que vetaven qualsevol opció al referèndum
s’han consolidat i els que duien aquest punt al programa no
han rebut el suport que els hauria permès impulsar una consulta
acordada sobre la independència del nostre país. És per això
que totes aquelles persones que creien que una altra Espanya era possible, poden sentir-se plenament lliures de
treballar pel nou país al costat de la gent d’ERC, perquè
la independència ja no és només l’opció política amb més
suport popular, sinó la que té un futur més viable.

Grup municipal d’ERC-AM

www.esquerra.cat/santceloni
facebook.com/erc.santceloni
@ERC_SantCeloni

diferents institucions, entitats locals, associacions
de veïns, etc... per a acomplir aquest objectiu.
En última instancia volem felicitar als alumnes de
4rt d’ESO del Avet Roig per haver guanyat amb el
seu projecte el concurs de L’Ajuntament Jove i que
s’ha donat a conèixer en el Ple Jove celebrat el dia
29/06/2016, així com agrair la participació de la
resta de grups i animar als joves de participar de
més iniciatives socials relacionades amb les Institucions e d’altres agrupacions.
Grup municipal ICV
Sant Celoni i La Batllòria
icvsantceloni@ymail.com
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Exposicions

AGENDA

CAN RAMIS

Divendres, 15 de juliol
Les Cireretes, rock’n’folk,
A Cop de Sandàlia,
2n cicle d’espectacles a la fresca
- 8 del vespre
- A la plaça de l’Estació
- Taquilla inversa
Organitza: La Clau del Baix Montseny

Del 2 al 24 de juliol

Mangakena

Dibuixos d’Ainhoa Pérez Gancedo
Horari: De dijous a dissabte, de 6 a 8 del vespre
Diumenges i festius, de 12 a 2/4 de 2 del migdia i
de 6 a 8 del vespre

De l’1 al 28 d’agost

De cap a l’aventura
CLIJCAT

Horari:
Matins: Dimecres de 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h

Taxi
retén

4 - 10

L7

L5

11 - 17

L1

L6

18 - 24

L2

L7

25 -31

L3

L1

L4

L2

8 - 14

L5

L3

15 - 21

L6

L4

22 - 28

L7

L5

29 agost - 4 set

L1

L6

5 -11

L2

L7

12 - 18
19 - 25
26 set - 2 oct

L3
L4
L5

L1
L2
L3

Música popular de Mali
amb Masara Traore
-A les 10 de la nit
-Al local de La Jaima Art
-Preu: Taquilla inversa

Diumenge, 24 de juliol
Ball de L’Esplai
amb Arrítmics
- 6 de la tarda
- Al Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 5 € socis i 6 € no socis
Organitza: Associació de
Gent Gran de l’Esplai

Contes a la fresca
Festival de narració oral
De Fàbula al Baix Montseny.
Sessió de contes nocturna per a adults
La nit als ulls a càrrec de Sherezade Bardají.
Cal portar llum frontal
- 10 de la nit
- Sortida de la Biblioteca l’Escorxador i
passejada fins al bosc on s’explicarà el
conte.

Dimarts, 26 de juliol
Passejades a la fresca
Camins de Mosqueroles:
can Mateu, can Noguera,
can Bernadic
- 7 de la tarda
- A la plaça del Comte
del Montseny
Organitza: Centre Excursionista
Sant Celoni

Concert: Museless
- 10 de la nit
- Al local de La Jaima Art
- Preu: Taquilla inversa

Dissabte, 16 de juliol
Passejades guiades 2016
Nit de ratpenats a Sant Celoni
- 6 de la tarda
- Al parc de la Rectoria Vella
- Durada: 4 hores
Organitza: Diputació de Barcelona

AGOST
1-7

Festa del Barri
Molí Paperer
Xocolatada, concurs de truites, gimcana
infantil, sopar, ball i remullada popular

Organitza: Escola de Dansa
Maishadansa

TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h

Taxi
guàrdia

Dissabte, 23 de juliol

Festa d’estiu
Amb danses i música a càrrec de l’escola
de dansa oriental, expressió i moviment
Maishadansa. Passaràs un bon vespre de
divendres en els bonics i frescos jardins de
la Rectoria Vella veient danses exòtiques,
fent un mos i compartint alegria i bon rotllo.
Entrada lliure
- 8 del vespre
- Als jardins de la Rectoria Vella

BIBLIOTECA L’ESCORXADOR

JULIOL

Concert: Dani Freijo
-A les 10 de la nit
-Al local de La Jaima Art
-Preu: Taquilla inversa

Dijous, 28 de juliol
DIJOUS A LA FRESCA!
Cinema documental
HIMALAIASKI i LES
QUATRE ESTACIONS
DEL MONTSENY
Koastal Forest
Dos documentals
amb Pep Cuberes
- 10 de la nit
- A la plaça Rafael Ferrer
de Sant Ponç

Diumenge, 17 de juliol
Ball de L’Esplai amb Sona Bé
- 6 de la tarda
- Al Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 5 € socis i 6 € no socis
Organitza: Associació de Gent Gran
de l’Esplai

SETEMBRE

Jam Session
- A les 10 de la nit
- Al local de La Jaima Art
- Preu: Entrada lliure

Dimarts, 19 de juliol
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Polka Misèria, folk
A Cop de Sandàlia,
2n cicle d’espectacles
a la fresca
- 8 del vespre
- A la plaça de l’Estació
- Taquilla inversa
Organitza: La Clau del Baix Montseny
dg

2 3
30 de
9 Dissabte,
10
16 17
Noctàmbuls,
23 24
tribut a Sangtraït
30A Cop de Sandàlia,

juliol

2n cicle d’espectacles a la fresca
- 8 del vespre
- A la plaça de l’Estació
- Taquilla inversa
ds dg
Organitza: La Clau del Baix Montseny

6 7
13 14
20Diumenge,
21
27 28

31 de juliol

Ball de L’Esplai amb Ària
- 6 de la tarda
- Al Teatre Ateneu, Sala Gran
Contes a la fresca
- Preu: 5 € socis i 6 € no socis
Hora del conte: El millor
Desembre
Organitza: Associació de Gent Gran
regal del Novembre
món a càrrec de Marta Esmarats.
Adreçada
anys.
dl dm dca infants
dj dv adspartir
dg dedl 4 dm
dc dj dv ds de
dgl’Esplai
Les inscripcions
1 2 3 4s’obren
5 6
1 2 3 4
dimecres
de 11
juliol.
7 8 913 10
12 13
5 6 7 8 9 10 11
Dijous, 4 d’agost
- 6 de la tarda
14 15 16 17 18 19 20
12 13 14 15 16 17 18
- A la Biblioteca l’Escorxador
21 22 23 24 25 26 27
19 20 21 22 23 24DIJOUS
25
A LA FRESCA! Música
DE PAPER
28 29 30
1
Supercomputer,
electrònica26 27 28 29 30 31VAIXELLS
Rondalla Puiggraciós
A Cop de Sandàlia,
- 10 de la nit
2n cicle d’espectacles a la fresca
- Als jardins de la Rectoria Vella
- 8 del vespre
- A la plaça de l’Estació
- Taquilla inversa
Organitza: La Clau del Baix Montseny
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Dissabte, 6 d’agost
Oh!fertes al carrer
- Tot el dia
- Al carrer d’Anselm Clavé
Organitza: Associació de Veïns i
Comerciants Anselm Clavé Centre

Diumenge, 7 d’agost
Ball de L’Esplai
- 2/4 de 6 de la tarda
- A L’Esplai
- Preu: 4 € socis i 5 € no socis
Organitza: Associació de
Gent Gran de l’Esplai

Dijous, 11 d’agost
DIJOUS A LA FRESCA!
Cinema d’animació
DEL REVÉS (Inside Out)
Pixar, 2015
- 10 de la nit
- A la plaça de Rafael Ferrer de Sant Ponç

Dissabte i diumenge
13 i 14 d’agost
FESTA MAJOR
VALL D’OLZINELLES
Més informació al facebook:
Vall Olzinelles Festes

Diumenge, 14 d’agost
Ball de L’Esplai
- 2/4 de 6 de la tarda
- A L’Esplai
- Preu: 4 € socis i 5 € no socis
Organitza: Associació de Gent Gran
de l’Esplai

Dijous, 18 d’agost
DIJOUS A LA FRESCA!
Circ
VINCLES
Circ Bover
- 10 de la nit
- A la plaça de la Biblioteca

Diumenge, 21 d’agost
Ball de L’Esplai
- 2/4 de 6 de la tarda
- A l’Esplai
- Preu: 4 € socis i 5 € no socis
Organitza: Associació de Gent Gran
de l’Esplai

Dijous, 25 d’agost
DIJOUS A LA FRESCA!
Teatre
MRS. BROWNIE
Teatre Nu
- 10 de la nit
- Als jardins de la
Rectoria Vella

Diumenge, 28 d’agost
Ball de L’Esplai
- 2/4 de 6 de la tarda
- A l’Esplai
- Preu: 4 € socis i 5 € no socis
Organitza: Associació de Gent Gran
de l’Esplai

Divendres,
dissabte i diumenge
26, 27 i 28 d’agost
FESTA MAJOR D’ESTIU
DE LA
BATLLÒRIA
Sopar popular, correfoc,
orquestres, animació infantil,
festa de l’escuma, futbol, gegants,
havaneres, concert, ball i molt més
a la Batllòria
+ INFO:
www.santceloni.cat/labatlloria

