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Sant Celoni és bosc! 
Mira quantes rutes t’ofereix 
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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,
 
En aquesta primavera permanent que estem vivint, el monogràfic 
d’aquest Informatiu sobre les rutes pels voltants del nostre muni-
cipi esdevé més que oportú: sortir a descobrir-les serà una sorpre-
sa que no et pots perdre!
 
Com veuràs a les pàgines que segueixen, durant el 2015 l’Oficina 
de turisme va rebre més de 2.400 visitants que mica en mica van 
erigint Sant Celoni com a destí turístic familiar i de natura. Segui-
rem treballant obstinadament perquè així sigui.
 
Però en aquest Informatiu també hi trobaràs recursos per a perso-
nes emprenedores, en situació d’atur o joves; suport a les famílies 
per l’educació, l’habitatge o les necessitats energètiques; i la nos-
tra lluita per fer realitat la nova escola Soler de Vilardell, la rotonda 
de la C35 o el camp de gespa de la Batllòria: Sant Celoni és bosc, 
però també és oportunitats per a tothom. Viu-lo plenament!
 
No vull acabar sense agrair al company de consistori Joan Castaño 
els 37 anys de servei al nostre municipi, tot desitjant-li molta sort 
en la nova etapa que ara enceta. 
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Turisme

L’Oficina de Turisme  
duplica els visitants al  
2015 i arriba als 2.437

Què t’ofereix  
l’Oficina de 
Turisme?

L’Oficina de Turisme de Sant  
Celoni es troba dins l’antic edifici  
de l’Hospital Vell de pobres i malalts 
de Sant Antoni Abat (s.XVII), situat  
al carrer Major, número 53

• Distribució de plànols, opus-
cles i altre material informatiu 
relatiu a l’oferta turística del 
poble i del Baix Montseny, així 
com del Parc Natural del Mont-
seny i el Parc del Montnegre i el 
Corredor.

• Informació d’adreces i preus 
dels establiments turístics i 
d’altres activitats, serveis o 
punts d’interès.

• Expedició de carnets d’alber-
guista i estudiant internacional.

• Llibres de consulta relatius al 
municipi i al seu entorn.

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

A www.santceloni.cat/turisme trobaràs informació 
sobre rutes, espais d’interès, cercador de restaurants, 
allotjament i molts altres recursos
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Segons mostren els gràfics, segueixen augmentant 
els visitants provinents de Barcelona i la seva àrea 
metropolitana tot i que la dada més destacada és la 
que fa referència als visitants estrangers, que l’any 
2015 gairebé van triplicar les visites de l’any anteri-
or, especialment els francesos. 

Les activitats organitzades per l’Oficina de Turisme 
han aconseguit atraure un nombrós públic com ara 
les exposicions temporals. L’any passat, més de 600 
persones van anar a veure les fotografies de flora i 
fauna de Jordi Novell, una exposició divulgativa de 
Territoris Surers, imatges d’orquídies silvestres del 
Montseny de Joaquim Reberté i Montse Guillamón 
i una mostra de papallones del Montseny de Cons-
tantí Stefanescu.

Visitants

Procedència
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Promoció econòmica

Més de mig centenar de 
persones a l’atur es formen 
a Sax Sala
Des del Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, Sax Sala s’ofereix 
formació per a persones a l’atur en Activitats auxiliars en aprofitaments fo-
restals Sistemes Microinformàtics, Atenció Sociosanitària i Treball domèstic. 
Tots els cursos ofereixen certificat de professionalitat i estan subvencionats pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

A principis d’any, coincidint amb les primeres classes del curs, l’alcalde 
Francesc Deulofeu i la regidora de Promoció Econòmica, Laura Costa, van 
visitar les aules per donar la benvinguda als alumnes i les van desitjar que la 
formació els sigui útil i trobin feina aviat. Francesc Deulofeu va destacar la 
“importància de la formació per a l’ocupació en temps difícils i de crisi per 
tal de possibilitar noves sortides professionals, donant valor a l’esforç dels 
alumnes i de  l’equip docent”. 

De les 48 persones que ja s’han format a Sax Sala en Activitats auxiliars en 
aprofitaments forestals, 8 ja han trobat feina.

Assolir millores en la 
mobilitat, la seguretat 
i la imatge del Polígon 
Industrial Molí de les 
Planes –el més gran 
de Sant Celoni, amb 
prop d’un centenar 
d’empreses- són al-
guns dels blocs en 
què treballen conjun-
tament l’Associació 
d’Empreses i l’Ajuntament. A la darrera sessió de treball, a finals de gener, 
la regidora de Promoció Econòmica, Laura Costa, professionals municipals 
i representants de les empreses del polígon, van constatar la millora assolida 
en matèria de neteja viària, de senyalització i de manteniment del verd urbà. 
També es va celebrar l’arribada de la fibra òptica, que permetrà l’accés a presta-
cions molt més competitives que les actuals, així com l’inici de la construcció 
de la rotonda de Llevant a la C35, que ajudarà a una mobilitat més segura i àgil.

Com a temes pendents, hi ha el paviment del vial paral·lel i aspectes relaci-
onats amb la seguretat, que podrien millorar aviat amb reencesa de fanals 
adaptats per assolir baixos nivells de despesa energètica. També està sobre la 
taula la millora dels accessos al polígon des de la C35, pendent de les actuaci-
ons de la Generalitat de Catalunya, així com possibles projectes d’adequació i 
embelliment dels accessos.

Totes aquestes accions van encaminades a garantir la competitivitat del po-
lígon i les possibilitats de generació d’activitat econòmica i llocs de treball.

Els Serveis de Creació d’empreses i de Suport a l’empresa de Sax sala han preparat 
l’avanç de programació d’una àmplia relació d’accions formatives i d’informació gra-
tuïtes adreçades a persones emprenedores i a empreses consolidades. Aquesta oferta, 
que s’anirà ampliant durant l’any, s’inscriu en el marc de l’Acord pel Desenvolupa-
ment i l’Ocupació del Baix Montsney que aplega diversos municipis de la comarca.

CURSOS DURADA 
(HORES)

Desenvolupa el teu talent emprenedor amb Lego Serious Play 5

Mentre estàs a l’atur, treballa amb les idees 5

Neuromàrqueting. La clau de l’èxit en temps de crisi 20

Mètode motivacional per l’eficiència empresarial 3

Tècniques teatrals per comunicar i vendre millor 4

L’entrenador d’habilitats 5

Kit bàsic de comunicació per donar a conèixer el teu negoci 4

Màrqueting de continguts i SEO per a la teva web i blog 4

Google Adwors Express: Publicitat a la xarxa per  
a negocis de proximitat

4

Gamificació i innovació: el procés d’innovació amb 5 jocs seriosos 10

Secrets per posicionar-nos internacionalment 8

Jornada Institut Català de Finances (ICF) Línia Emprèn,  
autònoms i comerços 2016 2

Crowdsourcing, seed capital, Business Angels... 
o quin és el finançament privat més adequat al meu producte 2

10 claus per vendre més al segle XXI 12

El Networking a la Catalana 4

Conflict Combat 2

Comerços innovadors 3

Com planificar l’herència? 3

Com adaptar un negoci a la venda digital? 2

Sessió de treball sobre internacionalització 2

Pla d’Acció Internacional: assessoraments personalitzats  
amb experts d’exportació sobre regions concretes

30 min. / 
entrevista

Noves normes ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015.  
Canvis i estratègies de compliment

5

3a edició del Mòdul d’Emprenedoria i  
Empresa Emprèn Baix Montseny (tardor 2016) 100

Formació per a persones  
emprenedores i recursos  
per a empreses

Si ets jove entre 16 i 29 anys i 
vols treballar, aquesta és la teva 
oportunitat 
Reenganxa’t a la feina! És un nou programa específic i singu-
lar per ajudar a joves inscrits al programa de Garantia Juvenil 
a trobar feina i a millorar les seves competències alhora de fer 
recerca laboral. Els joves participants podran disposar del su-
port, orientació i acompanyament personalitzat d’un tècnic 
en la construcció del seu objectiu professional. A més,  es 
durà a terme una prospecció d’empreses per tal de trobar 
feina en empreses del territori. El programa es realitzarà al 
Sax Sala i el seu desenvolupament serà flexible i adaptable 
a les necessitats dels participants. 

Les inscripcions finalitzaran el dia 9 de març i la data 
d’inici del programa es preveu per el dia 15 de març.  
Per inscriure’s cal anar a Sax Sala (C. Montserrat 28)

Consulteu  
l’oferta!

Consulteu el calendari  i inscriviu-vos a www.santceloni.cat/empresa  
Més informació: Sax Sala tel. 93 867 41 75 o bé a creacioempreses@santceloni.cat

Millorem el Polígon  
industrial Molí de les Planes



5

Xxxxxx

L’Ajuntament incrementa un 7%  
la partida pressupostària d’ajuts  
per l’educació

Educació

L’Ajuntament ha ampliat en un 7 % la partida pres-
supostària destinada als ajuts socials, el que suposa 
un increment de 190.000 euros.  

– Ajuts per al material escolar i llibres, material  
curricular i continguts digitals

– Ajuts per a les activitats d’estiu

– Ajuts per al projecte xarxa

– Ajuts a infants i joves en situació de risc social per 
assistir a les activitats educatives en horari lectiu

– Ajuts per l’escola de música, l’escola de teatre i 
banc d’instruments

– Ajuts per a les activitats i material d’educació 
permanent de l’Escola d’Adults

– Ajuts per a famílies amb infants escolaritzats al 
1r cicle d’educació infantil

– Ajuts per al material del Programa de Formació i  
inserció. Pla de Transició al treball de Sant Celoni

Per tenir accés a aquests ajuts, les famílies han 
de complir una sèrie de requisits i s’han de com-
prometre a assumir la part restant de l’import no 
becat, retornar els llibres becats a final de curs en 
bones condicions en el cas d’obtenir l’ajut de llibres 
de text, assistir el 80% de les activitats i tenir un 
actitud d’aprofitament, en el cas d’ajuts a activi-
tats. En cas de no complir amb qualsevol de les 
condicions i/o obligacions establertes a les bases, el 
beneficiari perdrà el dret a rebre l’ajut en posteriors 
convocatòries.

Per establir la quantia de l’ajut es contemplen dos 
aspectes: la situació econòmica i la situació social 
de la persona perceptora d’acord amb la unitat 
de convivència. El criteri econòmic s’estableix 
per mitjà de l’Indicador de Renda de Suficiència 
(IRSC), establert anualment a la Llei de pressupos-
tos Generals de la Generalitat de Catalunya.

El mes d’abril s’obre la convocatòria dels ajuts se-
güents:

TIPUS D’AJUT PERÍODE DE SOL·LICITUD ON S’HA DE SOL·LICITAR

Escola de Música i   
l’Escola de Teatre

Alumnat actual i nou 
De l’1 d’abril al 20 de maig Centre Municipal d’Expressió

Llibres i material escolar, curricular i 
continguts digital P3 a 4t d’ESO

Activitats d’estiu 2016
Del 4 al 20 d’abril Oficina d’Atenció Ciutadana

La Generalitat  
treu a concurs la  
construcció de  
l’Escola Soler de 
Vilardell
Aquest mes de març la Generalitat de Catalunya 
preveu adjudicar la construcció de l’Escola Soler 
de Vilardell a una de les 33 empreses que s’han 
presentat al concurs i tot seguit començar les 
obres que es preveu que durin uns 14 mesos. La 
nova escola es construirà a un terreny al costat 
de l’Institut amb un pressupost de 3.273.805,06 
euros sense IVA. Recordem que l’Ajuntament de 
Sant Celoni ha fet una aportació d’1,5 milions 
d’euros per garantir la construcció del nou edifici 
de l’escola i del futur edifici de Formació Professi-
onal de l’Institut Baix Montseny.

Exàmens oficials 
d’anglès de la  
Universitat de  
Cambridge  
al Sax Sala.  
Inscriu-t’hi! 
El Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny, Sax Sala, tornarà a acollir els exàmens 
oficials d’anglès de la Universitat de Cambridge 
que duu a terme l’associació Cambridge ESOL 
Examination Centre: Preliminary English Test 
(PET), First Certificate (FIRST) i Certificate in 
Advanced English (CAE). Per poder-se inscriure 
cal anar al Sax Sala.

Període d’inscripció i dates dels exàmens: 

PET FIRST CAE

Període 
d’inscripció

Del 2 al 12 
de maig

De l’1 a l’11 
de març

De l’1 a l’11 
de març

Preu 99 € 191 € 203 €

Examen 
oral

Dissabte  
18 de juny

Dissabte  
18 de juny

Dissabte  
28 de juny

Examen 
escrit

Dissabte  
18 de juny

Dissabte  
25 de juny

Dissabte  
25 de juny

Jornades de portes obertes 
als centres educatius
Centre escolar Data Hora

Escola Montnegre 
Dimarts 16 de febrer De 15 a 16 h

Dimecres 24 de febrer De 11:30 a 12:30 h

Escola Josep Pallerola i Roca Dijous 18 de febrer De 9.30 a 11h

Col·legi Cor de Maria Dissabte 20 de febrer De 11 a 13 h

Escola Soler de Vilardell Dimecres 24 de febrer De 9.30 a 11.30 h

Institut Escola La Tordera Dimecres 24 de febrer De 15 a 17 h

Col·legi La Salle Dissabte 27 de febrer De 11 a 13 h

Institut Baix Montseny Dimarts 1 de març ESO De 18 a 19.30 h

Escola L’Avet Roig Dissabte 5 de març De 10.30 a 12.30 h

Institut Baix Montseny Dimarts 3 de maig BATXILLERAT De 18 a 19.30h

Les famílies que no puguin assistir a la jornada de portes obertes, poden visitar l’escola concertant una 
entrevista amb la direcció.
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Cultura

Recollida d’informació sobre  
la Guerra Civil a Sant Celoni.  
Necessitem la teva col·laboració!
El Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Sant Celoni està recollint infor-
mació de la Guerra Civil, la vida al poble en aquells anys tan durs, les lleves, els 
soldats que van morir al front, la primera postguerra i tot el que tingui a veure 
amb la història de la vila entre els anys 1931 i 1949 de cara a preparar les IV 
Jornades de la Memòria Històrica. Es vol aconseguir fer una llista de la gent 
que va morir a la Guerra Civil, tant al front com per la repressió de la rera-
guarda (anys 1936-1937), la repressió franquista (a partir de 1939) o a causa 
dels bombardeigs i les bombes. També es vol esbrinar les persones que van 
estar empresonades (a l’època republicana o en temps del franquisme), les 
que van estar en camps de concentració i de refugiats (a l’Estat, a França, 
als camps nazis), les que va ser desterrades del poble o que va patir la 
depuració... 

Si teniu informació, records viscuts o que us explicaven els  
pares i els avis, cartes dels soldats des del front, documentació,  
fotografies... poseu-vos en contacte amb l’Àrea de Cultura  
(93 864 12 13 / promocio.cultural@santceloni.cat). 

Ajuda’ns a recuperar la nostra memòria

Els més petits i les seves famílies van gaudir del 
ball de disfresses infantil a l’Ateneu amb l’anima-
dor Jaume Barri. 

Imatges de Carnaval i Gitanes! 
14 comparses i més de 600 persones vam omplir d’alegria la rua de Carnaval que va continuar amb el sopar i ball al Pavelló.  
La pluja no va espantar als balladors i balladores de Gitanes que van seguir fidels a la cita i van omplir la plaça de la Vila. Ferrooo! 

“Bollywood” va guanyar la categoria de compar-
sa més animada amb els seus balls.

“Les esponges flonges” va aconseguir el premi 
a la comparsa més original. 

“Els il·luminats del bàsquet” va guanyar el Con-
curs de Comparses a la comparsa més votada.

La comparsa “Genials” va merèixer el premi 
a la més elaborada gràcies a les seves catifes 
voladores.

La consellera de la Presidència, Neus Munté, va 
ser la convidada d’honor al Ball de Gitanes. La 
van rebre l’alcalde i els regidors i regidores del 
consistori.

El Ball de Gitanes mou moltíssima gent: 364 
balladors i balladores, 35 músics, 30 diablots i 
diversos col·laboradors. Un gran èxit celoní! 

La Colla del Filferro va formar les lletres inicials de 
Sant Celoni. La pluja no els va espantar per res! 

El Pavelló va aplegar 600 persones al sopar i tot 
seguit es va seguir omplint amb el ball de la mà 
de Santi al Natural i el Dj Marsal Ventura.

L’Ajuntament de Sant Celoni, la Fundació Privada 
Hospital de Sant Celoni, l’Associació Neurològica 
Amics Baix Montseny i el Centre d’Atenció Primària 
(CAP) de Sant Celoni han signat un conveni de col-
laboració per a la implementació i desenvolupament 
del projecte Bibliosalut per acostar la biblioteca a les 
persones que per motius de salut, no poden fer un 
ús normalitzat dels serveis. Bibliosalut ofereix tres 
serveis: el lots itinerants, el préstec a domicili i la 
lectura en veu alta. La biblioteca prepara periòdi-
cament lots itinerants de material documental en 
diferents suports per al Centre Sociosanitari Verge 
del Puig, el Centre de Dia Indalesi Losilla i l’Asso-
ciació Neurològica amics Baix Montseny. Pel que fa 
al préstec a domicili, és el personal del CAP i de ser-
veis socials de l’Ajuntament qui ofereix i recomana 
aquest servei als usuaris.

Bibliosalut s’ha posat en marxa el mes de gener i, a més 
de la implicació del personal de la biblioteca i de les 
institucions col·laboradores, es vol ampliar a persones 
voluntàries que tinguin interès de col·laborar-hi. 

Si voleu ser voluntaris/àries us podeu adreçar a  
b.st.celoni@diba.cat

Bibliosalut:  
servei a domicili
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El 12 de gener, l’alcalde Francesc Deulofeu i el regidor 
Oscar Molés es van reunir amb el director general  
d’infraestructures de la Generalitat

Afectacions a la circulació

Per fi comencen les obres de millora  
a la porta de llevant, rotonda de la C-35

Les obres de millora a la C-35 a l’alçada de la Porta de Llevant han estat molt esperades. Però inevitablement tindran algunes afectacions 
en la circulació durant els propers mesos. En aquest sentit convé que tingueu ben present aquestes indicacions que ja se senyalitzaran 
oportunament i que utilitzeu les vies alternatives més adequades per als vostres desplaçaments.

Per a resoldre qualsevol dubte o incidència us podeu adreçar a la Policia Local al telèfon 93 864 12 17

Barcelona
C-35 C-35

Carretera de Gualba

Girona

ITV

Bombers

C-35 C-35

Carretera de Gualba

Barcelona Girona

ITV

Bombers

Març - Abril 
Des de la C-35 sentit la Batllòria no es podrà girar a 
l’esquerra  per entrar a Sant Celoni per la carretera 
de Gualba.

Abril- Juny
Des de la C-35 sentit la Batllòria no es podrà girar a l’es-
querra per entrar a Sant Celoni per la carretera de Gualba 
(igual que durant la fase anterior). 

Des de la carretera de Gualba els vehicles no es podran 
incorporar a la C-35 en sentit la Batllòria.

L’alcalde Francesc Deulofeu i el regidor d’Espai Públic, Òscar Molés, es van reunir el mes de gener 
amb Xavier Flores, director general d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, per traslla-
dar-li la necessitat d’avançar en el projecte de pas de vianants complementari a la rotonda que 
s’està construint a la porta de Llevant a la C-35, davant el Parc de bombers, i en el projecte de 
millora dels accessos al Polígon Molí de les Planes i al barri de les Illes Belles. Durant la trobada, 
Xavier Flores els va informar que s’està acabant de redactar l’estudi que recull aquestes actuacions 
amb la voluntat d’incorporar-lo a un projecte més ampli de millora de la seguretat a la C-35 que la 
Generalitat preveu licitar aquest any 2016.

La trobada va tenir lloc al Departament de Territori i Sostenibilitat a petició de l’Ajuntament de Sant 
Celoni amb l’objectiu de continuar avançant en la millora de la seguretat i l’accessibilitat a la C-35 
que farà un pas endavant molt important amb la rotonda que s’està construint en aquests moments. 

L’Ajuntament insisteix a la Generalitat en la necessitat de millorar la seguretat  
en els accessos al Polígon Molí de les Planes i al barri de les Illes Belles
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3 h 30 minuts9,6 km

Punts d’interès
• Pou de glaç de Can Draper
• Conjunt de Sant Esteve

d’Olzinelles
• Arbres monumentals

7 LA VALL 
D’OLZINELLES

Inici - Final
Circular de Can Draper a
Sant Esteve i tornada pel
Sot de la Remor

3 h 15 minuts8,3 km

Punts d’interès
• Sant Martí de Montnegre 
• Turó Gros
• Santa Maria de Montnegre

9 MONTNEGRE
CARENER

Inici - Final
Circular de Sant Martí a
Santa Maria de Montnegre

El terme municipal de Sant 
Celoni, amb 64’4 km2, ofereix 
una gran diversitat de rutes 
per fer a peu o amb bicicleta 
que s’adapten a diferents 
nivells de dificultat i als 
diversos perfils d’usuari. Amb 
aquest mapa us mostrem, 
d’una forma sintetitzada, un 
recull d’itineraris que inclouen 
camins de llarg recorregut, 
senders locals, pistes i 
corriols que podreu trobar 
ben a prop i que presenten un 
paisatge variat i de gran 
interès natural. En un proper 
Informatiu explicarem les rutes 
que podeu fer pel nucli urbà i 
la Ruta de la Tordera que 
estem treballant conjuntament 
amb altres municipis de les 
comarques de la Selva, el 
Maresme i el Vallès Oriental.

Busca-les al mapa: en tens 
una per cada mes de l’any!

Sant Celoni és bosc!

3 h 20 minuts10 km

Punts d’interès
• Església Mare de Déu

de l’Esperança
• Sant Cebrià de Fuirosos
• Pantà de la Brinxa

12 LA VALL DE
FUIROSOS

Inici - Final
La Batllòria - Fuirosos

50 minuts2,5 km

Punts d’interès
• Conjunt de Sant Esteve 

d’Olzinelles
• Fonts 
• Forns de pega

8 LES QUATRE
FONTS 
D’OLZINELLES

Inici - Final
Olzinelles

Punts d’interès
• Passeig del Pertegàs
• Pont del vi 
• Lledoner de Can Riera 

de l’Aigua

1 EL MARIBAUS

1,9 km 40 minuts

Inici - Final
Circular. Passeig del Pertegàs

Punts d’interès
• Passeig del Pertegàs
• Basses de la Mina 

de CanMatas 
• Parc de la Rectoria Vella 
• Sant Martí de Pertegàs

2 EL PASSEIG 
DEL PERTEGÀS

1,3 km 30 minuts

Inici - Final
De les Borrelles a Can Sans

Punts d’interès
• Parc de la Rectoria Vella
• Turó i Ermita de la Mare 

de Déu del Puig
• Pont Trencat

3 RONDA TORDERA
PERTEGÀS

7,2 km 1 h 45 minuts

Inici - Final
De les Borrelles 
al Molí de les planes 

1 h 20 minuts8 km

Punts d’interès
• Passera de Can Draper
• Riu Tordera

4 DE SANT CELONI
A LA BATLLÒRIA
PER LA TORDERA

Inici - Final
Sant Celoni - La Batllòria

1 h 10 minuts4,5 km

Punts d’interès
• Riu Tordera
• Aiguamoll
• Flora i fauna segons estació

5 LES LLOBATERES
DES DE LA
BATLLÒRIA

Inici - Final
La Batllòria
Aiguamoll de les Llobateres

1 h 30 minuts3 km

Punts d’interès
• Roca del drac
• Font de Sant Jordi
• Església de Sant Llorenç

de Vilardell

6 ROCA DEL DRAC

Inici - Final
Molí de Can Coll
Sant Llorenç de Vilardell

1 h 20 minuts4,1 km

Punts d’interès
• Sant Martí de Montnegre 
• Font del Degotall
• Santa Maria de Montnegre

10 DE SANT MARTÍ 
A SANTA MARIA
DE MONTNEGRE

Inici - Final
Sant Martí de Montnegre
Santa Maria de Montnegre

50 minuts2,5 km

Punts d’interès
• Passera de l’àngel
• Molí
• Braços de la Tordera

11 EL PLA DE
LA FERRERIA

Inici - Final
La Batllòria

Mira quantes rutes t’ofereix

Ruta 6

Ruta 11

Roca del drac

Passera de l’àngel

GR-5

GR-5

GR-97

GR-92

GR-92

GR-83

GR-83

1
2

14

3

12 11

8

4

5

6

7

9

10

13

BOSCOS DEL
MONTNEGRE

Roca del Drac

Les Llobateres

Santa Maria
de Montnegre

Sant Martí
de Montnegre

Sant Esteve
d’Olzinelles

Can Valls
d’Olzinelles

Can Draper

Can Riera
de l’Aigua

Ca l’Agustí

Sant Cebrià
de Fuirosos

Sant Llorenç
de VIlardell

LA BATLLÒRIA

SANT CELONI
CAN COLL

CAN 
SANS

CAL BATLLE

MONTNEGRE

FUIROSOS

OLZINELLES

PARC NATURAL
DEL MONTNEGRE
I EL CORREDOR 

5 dies91,3 km

Punts d’interès
• Plaça de la Vila
• Església Parroquial 

de Sant Martí
• Carrer Major

13 EL CAMÍ

Inici - Final
Sant Celoni - Vic

Associació El Camí

3 hores14 km

Punts d’interès
• La Batllòria
• Centre de Sant Celoni
• Pont Trencat

14 EL CAMÍ DE SANT
JAUME O VIA 
AUGUSTA

Inici - Final
Tram la Batllòria - St. Celoni

Associació Gerunda. Amics dels Camins de 
Sant Jaume de les Comarques Gironines

Di�cultat: fàcil

Di�cultat: moderada

Di�cultat: difícil

Ruta senyalitzada

“
”

Guarda’t 
aquestes 
pàgines!

Ruta 7
Plataners de l’Aranyal

Ruta 5

Les Llobateres

Nucli 
urbà

Nucli 
urbà

Més 250 km 
de camins,

senders, pistes 
i corriols
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Millores a la  
depuradora  
d’aigües residuals
Sant Celoni ha destinat prop de 175 mil euros a 
millorar les instal·lacions de sanejament en alta 
de les aigües residuals durant el darrer any 2015. 
Les dues accions principals han estat la repara-
ció d’infiltracions d’aigües blanques al col·lector 
d’Olzinelles i la instal·lació d’una reixa de desbast 
a l’entrada de l’Estació Depuradora d’Aigües Re-
siduals, l’EDAR. La primera actuació ha permès 
disminuir un cabal aproximat de 1.000m3/dia 
l’entrada d’aigües a tractar a la depuradora, el 
que representa una disminució del 20% del cabal 
actual, amb la millora ambiental i econòmica que 
aquest fet representa, a banda de la disminució de 
risc de saturació de la planta de tractament.

Aprovada una mo-
dificació al Polígon 
industrial que limita 
amb Riells i Viabrea 
per facilitar l’activitat 
econòmica
El ple municipal celebrat el 28 de gener va aprovar 
per unanimitat una modificació puntual del Pla 
general relativa al polígon industrial que limita 
amb Riells i Viabrea. La modificació no implica 
un increment del sostre ni una transformació 
d’usos, sinó que es tracta d’una actuació d’abast 
limitat per incorporar la reserva viària necessària 
per solucionar la connexió viaria del sector, tant 
interna com amb la C-35, així com determinar 
una reserva per a infraestructures de serveis no 
prevista al planejament general. La modificació 
es va aprovar inicialment al ple de 29 de gener de 
2014. Durant aquest temps s’han incorporat les 
modificacions proposades per part d’organismes 
sectorials i ara s’ha tramès a la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva. 

Passos endavant  
en la connexió de les 
aigues residuals de 
les urbanitzacions  
del Montnegre
El ple municipal de 28 de gener va aprovar per 
unanimitat la modificació puntual del Pla general 
per fer possible la connexió de les urbanitzacions 
del Montnegre a la xarxa de clavegueram del mu-
nicipi. El traçat d’aquesta xarxa passa pel viari 
local existent, creua la C35 pels sistemes generals 
configurats al subsòl  i segueix per la vorera del 
pont de l’autopista AP7 fins a les urbanitzacions. 
D’aquesta manera s’incorpora al planejament, 
una infraestructura no prevista, i que és necessà-
ria per completar la xarxa de sanejament pròpia 
de les urbanitzacions. La implantació d’aquesta 
infraestructura s’incorporarà com a càrrega a la 
propietat, determinant provisionalment els coefi-
cients de participació en funció de l’aprofitament 
de cada urbanització.

Sanejament del  
colomar municipal
Aquesta tardor passada, tal com es va fent periò-
dicament per garantir l’estat de salut dels coloms 
del colomar municipal, es va dur a terme un 
control sanitari consistent en un reconeixement 
físic dels exemplars, vacunació, desparasitació, 
selecció de parelles i assessorament en la gestió 
del colomar. El colomar municipal es va posar en 
funcionament el 2000 després de retirar i sanejar 
diferents espais del centre del poble on hi havia 
colònies lliures sense cap mena de cura per part 
de ningú.

Tractament fitosanitari 
contra la processionà-
ria del pi
Les altres temperaturas del 2015 han provocat un 
augment i avançament en el desenvolupament 
del cicle biològic de la processionària del pi, una 
papallona nocturna molt coneguda en la seva eta-
pa de creixement, quan les erugues formen nius 
sedosos a les capçades dels pins i cedres i per les 
conegudes processons. Una plaga de processionà-
ria del pi pot comportar molèsties a la pell i als 
ulls pels pèls urticants de les erugues, especial-
ment a les persones al·lèrgiques. Aquest 2015 s’ha 
fet un tractament biològic si bé en algunes zones 
l’efectivitat no ha estat del 100% i s’actuarà amb 
mètodes complementaris no químics. Cal tenir 
present, també, que les bosses es mantenen en els 
arbres durant mesos encara que les erugues hagin 
sucumbit. 

La visió negativa que tenim de la processionària 
del pi s’ha de saber modular tenint en compte 
que és un dels pocs aliments disponibles durant 
l’hivern per molts dels petits ocells insectívors del 
nostre entorn, com les mallerengues. 

Nova campanya 
d’identificació i este-
rilització d’animals 
de companyia a preus 
reduits
De l’1 de febrer al 30 d’abril, els centres veteri-
naris de Catalunya adherits a la campanya oferi-
ran preus especials per esterilitzar i/o identificar 
gats, gossos i fures. L’objectiu de la campanya 
liderada per la Fundació per 
a l’Adopció, l’Apadrinament 
i Defensa dels Animals  
(FAADA), és conscienciar 
sobre la importància d’es-
terilitzar els animals de 
companyia per reduir els 
abandonaments, millorar 
la seva salut i compor-
tament. A Sant Celoni 
hi participa el centre 
veterinari NouVet  
(c.Esteve Cardelús, 18. 
Telèfon 93 749 35 07   
www.nouvet.cat)
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L’Oficina d’Habitatge del Baix  
Montseny, un servei consolidat

Des de fa temps, Ofideute ofereix asessorament i 
intermediació entre la família i l’entitat financera 
per trobar l’estratègia més vàlida per renegociar les 
condicions dels préstecs. Per tal d’ajudar més famí-
lies, aquest 2016 incorpora:

- Mediació de consum, en matèria de préstecs i 
crèdits hipotecaris. Obligatorietat de les parts 
en conflicte d’acudir a la mediació abans d’in-
terposar qualsevol reclamació administrativa 
o demanda judicial de l’habitatge habitual. Les 

clàusules abusives o deslleials en els contractes 
serien un dels motius d’obertura de l’expedient.

- Mediació en lloguer. Mesures per ajudar a perso-
nes i famílies que es troben amb risc de perdre 
l’habitatge habitual per problemes de pagament 
del lloguer i que es trobin en situació de desnona-
ment. Les mesures a prendre es contemplen a la 
Llei 24/2015, on, entre d’altres punts es contem-
pla que el demandant ha de ser un gran tenidor 
d’habitatge.

Nova modalitat de 
prestacions econòmi-
ques d’especial urgèn-
cia en l’impagament 
del lloguer
S’ha publicat una nova resolució per a les presta-
cions econòmiques d’especial urgència que inclou 
una prestació complementària per poder donar 
continuïtat al pagament del lloguer, sempre que 
s’estigui subjecte a un procés judicial de desno-
nament. Aquesta prestació complementària s’es-
tableix en un import del 60% del preu del lloguer 
fins a 2.400 euros anuals i per un període màxim 
de 12 mesos. Aquesta ajuda s’inscriu en les presta-
cions econòmiques d’especial urgència de l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya. Per a més infor-
mació, us podeu dirigir a l’Oficina d’Habitatge. 

Durant el 2015 l’Oficina d’Habitatge del Baix 
Montseny que dóna servei a 16 municipis (Arbú-
cies, Breda, Campins, Fogars de Monclús, Gualba, 
Hostalric, Llinars del Vallès, Montseny, Riells i 
Viabrea, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, 
Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilama-
jor, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i 
Vilalba Sasserra), ha aconseguit:

• 554 ajuts per al pagament del lloguer per un im-
port de 865.294,88.-€

• 4 contractes de lloguer de la Borsa d’Habitatge i 
24 d’anys anteriors

• 6 visites referents als ajuts a la rehabilitació 
d’habitatges

• 223 cèdules d’habitabilitat per a habitatges de 
segona ocupació

• 54 assessoraments a les famílies amb dificultats 
de pagaments

També s’han fet tallers i jornades de formació als 
punts d’informació dels diversos pobles, s’han 
publicat les convocatòries dels ajuts de lloguer i 
s’ha fet difusió dels serveis que es van incorporant 
a l’oficina. 

Per informar-te de tot allò que fa l’Oficina: 
www.santceloni.cat/habitatge

De cara a aquest any 2016, l’Oficina s’ha proposat: 

• Potenciar l’intercanvi d’informació per mitjans 
telemàtics per millorar la tramitació de prestaci-
ons d’ajudes al lloguer, estalviant desplaçaments 
i costos a la ciutadania

• Ampliar el Servei d’Intermediació pels Deutes de 
l’Habitatge

• Assessorament i acompanyament jurídic de per-
sones amb vulnerabilitat social en la negociació 
amb les entitats financeres

Presentació de la memòria anual 2015

Més suport a les persones  
amb deutes de l’habitatge

RENOVACIÓ  
PRESTACIONS 
AL LLOGUER  

PEL 2016
TERMINI per acreditar el compliment 

de requisits: 29 de febrer a 1 d’abril de 
2016 (ambdós inclosos)

Horari d’atenció
De dilluns, dimecres i divendres  
de 10 a 13 h i dimarts i dijous de 17 a 19 h

Edifici Bruc (c/ Bruc, 26)
Tel. 93 864 12 15 / 93 864 12 10 
www.santceloni.cat/habitatge
habitatge@santceloni.cat

Oficina Local  
d’Habitatge

Joan Castaño va presentar la seva renúncia com a regidor 
al Ple de dijous 28 de gener. Castaño ha estat present al 
consistori celoní pel Partit dels Socialistes de Catalunya 
des de les primeres eleccions democràtiques, el 1979. 
En aquests deu mandats, ha estat alcalde en dues etapes 
diferents: del 1989 al 2007 (cinc mandats consecutius) i 
durant el mandat 2011-2015. La resta de mandats ha estat 
a l’oposició, sempre al capdavant del PSC. A més, durant 
la seva trajectòria política ha estat diputat a la Diputació 
de Barcelona i president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, entre altres càrrecs.

Gràcies, Joan! I que puguis gaudir de la nova etapa!

Joan Castaño deixa l’Ajuntament de Sant Celoni 
després de 37 anys de servei

Activitat de govern
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La Batllòria

Reptes en els àmbits de la 
via pública i la seguretat 
El Consell de Poble de la Batllòria i concretament 
des de la comissió d’Espai públic i seguretat, es 
treballa amb els següents objectius per millorar i 
ajudar a créixer el poble:

- Millorar la il·luminació i el clavegueram  
dels espais públics de Royal i La Batllòria

- Promoure la policia de proximitat.
- Millorar la neteja del poble en general
- Arreglar el cementiri

De moment, ja s’ha aconseguit: 
- Repintar els passos de vianants i senyals  

horitzontals
- S’ha mirat per arreglar diferents arbres proble-

màtics tan per arrels com per brancada, tant a 
Royal com a La Batllòria. 

Des del Consell s’està treballant per:
- Tancar el recinte de la Roca Umbert
- Millorar l’enllumenat
- Millorar la distribució dels contenidors  

de residus
- Disposar de policia de proximitat

La comissió d’Espai públic i Seguretat està for-
mada per Carmen Lluis, Anaïs Medina, Jordi 
Gómez, Esteve Puig i Jordi Comajuan i, igual que 
la resta de comissions del Consell de Poble, està 
oberta a tothom qui hi vulgui participar o vul-
gui fer-hi arribar les seves inquietuds. A més, la 
presidenta del Consell, Helena Lagarda, està cada 
dimarts a la tarda a la Unió Batllorienca. 

T’hi esperem!

El Ple municipal de 28 de gener ha aprovat provi-
sionalment la modificació puntual del Pla General 
d’ocupació per poder canviar la prescripció del 
camp de futbol i permetre adequar l’equipament 
amb gespa artificial, amb els vots a favor de CiU, 
ERC i del PSC i l’abstenció de la CUP i ICV. Ara és 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
qui ha d’aprovar-ho definitivament. La modificació 
es va portar al ple un cop s’ha disposat dels infor-

mes favorables de l’Agència Catalana de l’Aigua i 
de la Direcció General d’Infraestructures de Mo-
bilitat Terrestre.

Les obres per instal·lar gespa artificial al Camp de 
Futbol de la Batllòria estaven aturades 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. 
El mes de setembre passat, per poder desencallar 
el projecte, i convençuts que ni la Generalitat ni 
l’Ajuntament contemplen tirar endavant aquesta 
variant, el Ple va aprovar inicialment la modifica-
ció puntual del Pla general d’ocupació. De manera 
paral·lela, l’Ajuntament està treballant amb un nou 
projecte tècnic compatible amb les exigències de la 
Generalitat pel que fa a l’afectació d’aquesta infra-
estructura viària, a la inundabilitat de la zona per la 
proximitat amb el riu Tordera i les determinacions 
de la modificació de planejament justificant l’ús 
esportiu provisional del camp perquè tingui les 
màximes garanties de confort pels usuaris.

La Batllòria completa el sanejament  
de les seves aigües residuals

Un nou pas endavant per fer possible  
el camp de futbol de gespa

La nova estació de bombament de les aigües resi-
duals de la Batllòria ja s’ha posat en marxa. Des del 
mes de desembre, les aigües residuals són bombe-
jades amb destí a l’EDAR de Riells i Viabrea per 
al seu correcte tractament. Les obres de connexió 
van començar a l’estiu amb la substitució de les 
instal·lacions per una nova Estació de Bombament 
d’Aigües Residuals (EBAR) que, mitjançant dos 
grups motobombes i les corresponents canonades 
d’impulsió vehiculen les aigües cap a la Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Riells 
i Viabrea on es realitza la depuració corresponent.

Per fer possible aquesta connexió, ha estat necessa-
ri signar un conveni de col·laboració amb l’Ajun-

tament de Riells i Viabrea que accepta i autoritza 
el pas d’aquesta infraestructura pel seu municipi.

LA BATLLÒRIA

Els nens i nenes de cicle mitjà i cicle superi-
or de l’Escola Montnegre van ballar danses 
de les gitanes de Sant Celoni, de Sant Es-
teve i de Llinars

La rua de Carnaval va comptar amb tres comparses: Soldadets de plom i les ballarines, Star 
Wars i el Rei León! 
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Comunitat

La duresa de la crisi econòmica s’ha reflectit en un 
progressiu augment de l’activitat dels Serveis So-
cials municipals que en els darrers anys han atès 
un creixent nombre de persones demandants de 
suport. El 2015, tot i créixer un 10 %, ha mostrat 
una aturada notable, una dada que podria indicar 
que s’està arribant al sostre de la situació. Malgrat 
tot, les situacions personals s’han agreujat atesa la 
persistència en el temps de la manca de recursos 
econòmics, per dificultats d’accés a un lloc de 
treball. Els efectes no són només a nivell dine-
rari sinó a d’altres tant sensibles com l’estabilitat 
emocional i/o psicològica o la conflictivitat en els 
nuclis familiars i/o veïnals.

 Persones ateses Increment %

2015 1797 10 %
2014 1634 64 %
2013 996 72 %
2012 580 -     

La tasca dels Serveis socials municipals, se centra 
en aquest context de manera prioritària en la re-
cuperació de l’autonomia econòmica i social de les 
famílies, mitjançant l’acompanyament en la cerca 
d’estabilitat. Paral·lelament i gràcies al coneixe-
ment acurat de les situacions, es facilita també 
suport econòmic amb ajudes socials d’urgència 
orientades especialment a subministraments 
bàsics, però també a altres recursos essencials 
com ara l’alimentació, l’habitatge o la formació. 
En la taula següent s’observa l’evolució d’aquesta 
tipologia d’ajuts, com a resposta a les necessitats 
indicades.

Ajuts socials d’urgència Increment % 

2015 144.046,71 € 38%
2014 104.589,90 € 39%
2013 74.996,66 € 35%
2012 55.446,30 € - 

Taller sobre la diabetis 
infantil per a mestres i 
monitors

Divendres 18 de març a la sala d’actes de la Recto-
ria Vella es farà un taller sobre la diabetis infantil 
de 17 a 20 h. El curs, organitzat per l’Ajuntament, 
s’adreça a mestres, membres d’AMPA, monitors/
es de menjador, d’activitats extraescolars i de lleu-
re que tenen nens i nenes amb diabetis a classe o 
en el grup. L’objectiu del taller és doble: conèixer 
la malaltia, el seu tractament per poder actuar de 
forma correcta en el dia a dia i davant de deter-
minades situacions i evitar possibles incidències 
puntuals i casos de rebuig sovint provocats pel 
desconeixement. El taller s’enfoca perquè la con-
vivència sigui el més normal possible. 

La inscripció al taller és gratuïta i cal fer-la a 
www.santceloni.cat/formularis

Els Serveis Socials de l’Ajuntament 
atenen prop de 1800 persones  
durant el 2015

Cal que la persona o l’entitat 
interessada formalitzi una  

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

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

Horta pública 
Parcel·les  

disponibles! 

Taller

Mares, filles, àvies... voleu 
participar a un espectacle 
per commemorar el  Dia 
Internacional de la Dona?
Per a commemorar el Dia Internacional de la 
Dona, diumenge 6 de març a dos quarts de 7 de la 
tarda es representarà Clau de lluna a l’Ateneu de 
Sant Celoni. Un espectacle multidisciplinar sobre 
la figura de la dona dins de la història de la música 
protagonitzat per la Companyia Clara Schumann i 
obert a totes les dones que hi vulguin prendre part. 
No es necessiten coneixements artístics previs, 
només ganes de cantar i pujar a un escenari.  Una 
iniciativa ideal per a compartir en família, mares i 
filles a partir de 7 anys i fins i tot amb les àvies. 

Per a preparar l’espectacle, s’organitza un  
taller de 4 sessions on es donaran les eines i 
coneixements artístics per actuar i sobretot  
passar -ho molt bé.  

Els dies del tallers seran: dilluns 22 de febrer, dime-
cres 24 de febrer, dimarts 1 de març i dimecres 2 de 
març de 18 a 19.30 h a la Sala Bernat Martorell, de 
Can Ramis. 

Inscripcions a:  
www.santceloni.cat/formularis o al tel 93 864 12 12

Divendres 
4 de març
Sopar de  
carmanyola i ball 
- 21 h
- Escola Montnegre 

de la Batllòria
Cal inscripció abans del dia  
3 de març a la Unió Batllorienca  
(C. Breda, 2 - Tel. 93 847 21 19)  
uniobatllorienca@santceloni.cat)

Organitza: PIEG

Diumenge 
6 de març
Opera Collage   
“Clau de Lluna”  
- 18.30 h 
- Sala Petita de l’Ateneu 
- Entrada lliure
Organitza: PIEG

Dimarts 
8 de març
Acció commemorativa  
pel dia internacional de 
les dones: juntes som  
més fortes 
- 18 h 
- Plaça de la Vila
Organitza: La Clau, CUP i 
Assemblea de Joves de  
Sant Celoni

Dissabte 
12 de març
Taller sobre coeducació a 
càrrec de Yolanda Valiente,  
directora de l’Escola Bres-
sol Municipal El Blauet
- D’11.30 a 13 h 
- Sala polivalent de La Clau
Organitza: La Clau, CUP i 
Assemblea de Joves de  
Sant Celoni

Cinefòrum: Pride de 
Matthew Warchus
- De 18 a 21 h 
- Sala polivalent de La Clau
Organitza: La Clau, CUP i 
Assemblea de Joves de Sant 
Celoni

Concert en acústic 
- 23 h 
- Taberna de l’Avern, 

a La Clau
Organitza: Assemblea de Joves 
de Sant celoni i La Clau 

Diumenge 
13 de març
Caminada a Can Puig 
- 9 h
- Sortida des de la plaça de 

l’Església de la Batllòria. 
Refrigeri a l’arribada

Organitza: Batcolla 

Itinerari pel  
patrimoni celoní,  
en clau de dona 
- 11 h
- Sortida des de l’Oficina 

de Turisme i arribada al 
parc de la Rectoria Vella,  
amb  vermut - col·loqui,  
al voltant de les reflexions 
sorgides durant l’itinerari.

Organitza: PIEG

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Actes de Dia  
Internacional 
de la Dona
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Esports

Dijous 11 de febrer es va donar el tret de sortida al 
procés de fusió del futbol celoní, liderat pel Club 
Esportiu Sant Celoni i la Penya Barcelonista Sant 
Celoni en un acte en presència de l’alcalde, regidors, 
presidents i membres d’ambdues entitats esportives i 
un representant de la Federació Catalana de Futbol. 
Totes les parts van destacar la necessitat d’unificar la 
pràctica del futbol mitjançant una sola entitat amb 
l’objectiu de donar un servei òptim a tots els nens i 
nenes que practiquen aquesta modalitat esportiva, i 
oferir un model de gestió molt més eficient. 

La fusió també permetrà evitar els conflictes que 
actualment es generen per al repartiment dels espais 
esportius, la planificació dels horaris d’entrenaments 
i partits, la distribució dels vestidors, la configuració 

dels equips..., elements que no esdevindrien cap tipus 
de problema si la gestió es portés a terme per una sola 
entitat.

Per tirar endavant aquest procés, es faran reunions 
de treball setmanals o quinzenals amb la participa-
ció de tres persones de cada entitat, una d’elles el pre-
sident, dos tècnics municipals, Jordi Bonet per part 
de la Federació Catalana de Futbol i un consultor 
contractat per l’Ajuntament que farà de mediador.

El procés de fusió del futbol celoní es preveu que pu-
gui està configurat abans de l’acabament de la tem-
porada esportiva, per tal que la nova i única entitat 
pugui està plenament operativa durant la temporada 
esportiva 2016-2017.  

Louise Brown repeteix 
podi a la 24a Marxa 
Pirineu d’Esquí de Fons
La celonina Louise Brown, representant dels 
Montseny Maasais, va repetir podi a la 24a “Mar-
xa Pirineu” d’Esquí de Fons disputada el 24 de 
gener entre les estacions de Lles i Aransa. Brown 
va finalitzar en segona posició. Louise Brown té 
un espai a Punt 7 Ràdio  “Dona i esport” on els di-
jous a les 21 h parla del món de l’esport des d’una 
visió femenina. 

Escolteu-la a www.santceloni.cat/15025

Silvana Bodington,  
medalla de bronze al 
Campionat Europeu 
de karate
La celonina Silvana Bodington Celma, del Karate 
Club Just de Sant Celoni, ha aconseguit la medalla 
de bronze al Campionat d’Europa cadet, júnior i 
sub21, que es va celebrar els dies 5, 6 i 7 de febrer a 
Limassol (Xipre). Bodington va superar cinc du-
ríssimes eliminatòries contra les millors competi-
dores d’Europa i va guanyar la medalla de bronze 
en la modalidat de kata cadet Femení.

El Club Patinatge 
Artístic, campió de  
Catalunya en Xou  
grups petits
El club celoní va guanyar al campionat de Cata-
lunya celebrat a Vic el 30 de gener i el  provincial 
de Barcelona, el 17 de gener. La coreografia de 
l’equip celoní, titulada Èbries de dades, mostra 
un estil més desenfadat i dialogant amb el públic 
que els anteriors, i va ser molt ben acollit pel pú-
blic i els jutges. Ara, cap al Campionat d’Espanya 
el 27 i 28 de febrer.

S’inicia el procés de fusió  
dels clubs de futbol de Sant Celoni

Enhorabona esportistes!

Espai obert

Quan s’han complert 5 anys de la 
defunció del prestigiós cuiner celoní 
Santi Santamaria, el seu llegat continua 
ben viu. Aquest mes de febrer s’ha  pre-
sentat a Jerez el restaurant “Universo 
Santi” que  obrirà portes a la finca El 
Altillo el mes de setembre com un espai 
on es donaran la mà l’alta cuina i la in-
tegració de persones amb discapacitat.

Familiars, amics i deixebles de Santi 
Santamaria van explicar durant la pre-

sentació que serà l’únic restaurant d’al-
ta cuina del món atès al 100 per cent 
per discapacitats. L’oferta formativa i 
laboral d’Universo Santi està oberta a 
persones d’arreu del món amb volun-
tat de ser un centre internacional de 
formació en hosteleria. El restaurant 
oferirà les receptes que van donar fama 
a Can Fabes, a més d’una carta pròpia.

Els germans Roca, Martín Berasategui, 
Juan Mari Arzak i els germans Torres, 

entre altres, també van participar a la 
presentació i col·laboraran estretament 
amb la iniciativa.

Segons Regina Santamaria, filla d’en 
Santi, “no hi ha millor manera de retre-
li tribut que seguir cuinant i fent gaudir 
als amants de la gastronomia, alhora 
que es treballa per una societat on tot-
hom hi tingui cabuda”.

‘Universo Santi’, el prestigiós cuiner celoní segueix donant 
 fruits deliciosos i plens de sensibilitat
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Grups municipals

Gràcies Joan!

Des del PSC de Sant Celoni i la 
Batllòria volem retre un petit ho-
menatge a Joan Castaño agra-
int-li profundament la dedicació 
durant tants anys al poble de 

Sant Celoni.  Crec que tots estarem d’acord a afir-
mar que ha estat, és i serà una peça fonamental en 
l’engranatge que fa que el nostre municipi  progressi 
i sigui socialment més just.

De tots és coneguda la seva faceta com a polític 
capdavanter: comprensiu però ferm en els seus prin-
cipis, receptiu però realista amb les noves propostes, 
analític però entusiasta amb els nous projectes… 

En definitiva, és un exemple a seguir per la seva 
constància i integritat, sempre disposat a donar un 
cop de mà i amic dels teus amics.  Som conscients 
que la Mercè, la seva companya incondicional, ha 
estat un puntal clau per tal que es pogués dedicar 
plenament als veïns de Sant Celoni i la Batllòria. Per 
tant, li reconeixem la seva flexibilitat i implicació.

Li volem agrair la confiança dipositada en els com-
panys i companyes de partit i li desitgem el millor en 
aquesta nova etapa. Gràcies, Joan. 

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

Ens mantindrem  
fidels
Finalment el mandat popular sor-
git de les urnes el passat 27S s’ha 
pogut traduir en un nou govern 
amb un clar full de ruta que ha de 

permetre construir un Estat que garanteixi el progrés 
econòmic, el benestar i  la justícia social per a tots els 
catalans i catalanes. Un nou govern amb el president 
Puigdemont al capdavant a qui desitgem molts èxits 
i amb qui ens sentim compromesos i coresponsables 
des de Sant Celoni  en construir un país nou i millor. 

No ha estat fàcil i tothom ha assumit riscos, però mal-
grat les dificultats la gent de Convergència amb el pre-
sident Mas al capdavant hem tornat a prioritzar el país 
i la voluntat de la seva gent per sobre de qualsevol 
altra qüestió. La voluntat de caminar junts amb la so-
cietat civil cap a la llibertat és imparable i, ara més que 
mai, inqüestionable.

I per assolir aquests grans reptes que tenim com a país 
també ens calen noves i millors eines que ens ajudin 
a assolir-los. Per això hem començat un procés de re-
flexió que ens ha de permetre construir un nou pal 
de paller del catalanisme polític, capaç d’aglutinar una 
majoria social a favor del nou Estat constituent prepa-

rada per enfrontar-se  als reptes majúsculs dels anys 
que vindran. Aprenent dels errors i aprofitant tot el 
capital humà i de pensament per ser més eficaços en 
el servei a la nostra gent. Tothom és cridat a partici-
par-hi. T’hi convidem!

Finalment no podem  deixar de recordar algú que re-
presenta tan bé el què volem i el com ho volem acon-
seguir. Muriel, gràcies per tot. Com tu, i també per a 
tu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei 
d’aquest poble.

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

Sobre l’acord de 
la CUP i Junts  
pel Sí

I finalment, l’acord. Després 
dels resultats electorals del 

27S hem passat tres mesos intensos de valoracions, 
negociacions, assemblees i votacions. Tres mesos 
de vertigen amb el #pressingcup intentant marcar 
l’agenda política descaradament des dels mitjans 
de comunicació i les xarxes socials. Tres mesos que 
han mostrat arreu i a tothom el model d’organitza-
ció assembleària de la CUP. Un espai on confrontar, 
debatre i, sobretot votar i decidir conjuntament. A 

bastament se’ns ha criticat la nostra manera de fun-
cionar. Ridiculitzat, fins i tot, des de certs sectors 
que ens volen fora del seu Procés. El posicionament 
final de la CUP és la traducció de l’essència mateixa 
de l’organització: transversalitat . Però també volun-
tat de d’assolir els nostres objectius: l’alliberament 
social i nacional dels Països Catalans.

Que a ningú li passi per alt: estem construint un nou 
país. La CUP també.

Perquè senzillament hi som. I per coherència política 
i supervivència nacional hem de defensar que el pro-
cés som tots i és de tots. I s’ha de fer conjuntament 
des del primer moment per assentar amb fermesa 

les bases que han de sustentar el futur país. Perquè 
no és només un joc de majories i minories. Perquè 
no es tracta només de dretes i esquerres. Perquè 
no seran només divuit mesos. Perquè enfront tenim 
l’Estat espanyol i la seva maquinària constitucionalis-
ta. Perquè hi ha massa interessos econòmics trans-
nacionals. Però, sobretot, sobretot, perquè no serà 
gens fàcil. Gens.

CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat

Bon dia celonins i celonines.

En aquesta edició del informatiu voldríem 
dedicar el nostre espai, aprofitant que 
fa relativament poc de la presentació de 
diverses mocions per part del nostre grup 
municipal.

En primera instància estem molt contents 
per l’aprovació de la moció contra l’assetjament escolar, homo-
fòbia i transfòbia a les escoles, car és quelcom a tenir en compte 
i s’hauria de controlar i intentar erradicar. Per això estem tan 
satisfets amb l’aprovació d’aquesta mesura que hem proposat 
des del nostre grup municipal.

Per un altre costat, també considerem satisfactori el fet de po-
sicionar-nos en contra del pla hidrològic de transvasament de 
l’Ebre, donat que es tracta d’una mesura que pot afectar molt 
negativament a Catalunya, en concret a les terres de l’Ebre on hi 

ha una forta presència del sector primari, el qual depèn en gran 
mesura de l’Ebre. Tot i que no seria la única afectació que produ-
iria aquest Pla, car l’aigua de l’Ebre té diverses funcions les quals 
són primàries i es veurien afectades per aquests transvasament.

Enllaçant amb el darrerament esmentat, des del nostre grup 
municipal considerem important exposar la satisfacció, que ens 
ha suposat l’aprovació de la moció per a treure les plaques en 
honor a Jordi Pujol de l’Hospital, car s’imposa la metàfora de 
la regeneració política i la relegació dels elements de l’antiga 
política que tan mal han fet. L’únic que lamentem és la negativa 
de l’alcalde i el grup de CiU (DL. Convergència o  sigui quin sigui 
el seu acrònim en un futur), de substituir unes plaques que fan 
referència a un passat que no s’ha marcat per ser especialment 
“honorable”, donat a que com va exposar el PSC és un honor del 
qual ja no gaudeix J.Pujol, el qual tampoc no es mereix perquè 
independentment del que dicti la justícia, Pujol és culpable d’ha-
ver enganyat al seu poble, els seus ciutadans, i de no fer honor 
a les seves responsabilitats, perquè com ell mateix va confessar 
era evasor fiscal.

És per tot això que lamentem l’actitud del grup municipal de 
CiU(l’únic en votar negativament la moció) donat a que sembla 
que vulguin mantenir el record d’un antic poder, el qual està a 
l’ocàs dels seus dies, preferint poder rememorar els seus dies 
gloriosos, que no pas donar exemple als celonins i celonines i 
retirar plaques i honors a persones que no s’han caracteritzat 
pas per ser “honorables” i que han traït la confiança dels que 
eren els seus conciutadans, el catalans.

En síntesis, el grup municipal ICV-EUIA- Sant Celoni-la Batllòria- 
Pot volem dir-vos que seguim treballant per intentar aconseguir 
un poble millor per a tots independentment de la ideologia po-
lítica i us agraïm el vostre suport.

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

Cap a una nova 
atenció social  
integral
Aviat farà un any que ERC va con-
tribuir a formar un govern indepen-
dentista a l’Ajuntament de Sant Ce-

loni, en el qual la nostra formació gestiona la regidoria de 
Comunitat. Des d’aquesta àrea hem atès durant el 2015, 
malauradament, prop de 1.800 persones, un rècord his-
tòric de veïns i veïnes nostres que han necessitat que des 
de la primera porta de l’Administració se’ls donés un cop 
de mà vital per cobrir les seves necessitats més bàsiques: 
alimentació, habitatge, beques menjador, subministra-
ment de llum, aigua i gas, etc.

La duresa  amb què aquesta  crisi econòmica ha colpejat 
a Sant Celoni i la Batllòria es demostra amb l’increment 
tan elevat d’usuaris dels serveis socials en els darrers anys, 

una xifra que s’ha triplicat des de 2012, però també amb 
la cronificació i la persistència en el temps d’algunes per-
sones que encara no han pogut sortir de la situació de risc 
social en què es troben des de fa anys. Aquestes perso-
nes han vist com la crisi els ha comportat molt més que 
una situació econòmica insostenible i han comprovat com 
aquesta situació venia acompanyada d’altres problemàti-
ques vinculades a la gestió de temes emocionals. 

Per primera vegada des de 2012, durant el 2015 el nú-
mero de persones ateses als serveis socials ha augmentat 
menys que l’any anterior, però això no significa que ha-
guem tocat sostre. Fins ara hem fet el que era més urgent 
i necessari, que era donar resposta a totes les persones 
que ens han vingut a demanar ajuda, per no deixar ningú 
enrere. I així seguirà sent. 

Però a més a més, volem potenciar a partir d’aquest 2016 
una nova dinàmica d’atenció integral, coordinada amb 
totes les àrees municipals i liderada des de Comunitat, 
per dotar d’eines i recursos a tots aquests ciutadans que 

s’han trobat en una situació de risc social. I ho volem fer 
per no quedar-nos només en el suport econòmic a qui 
més ho necessita, sinó per afavorir la seva reinserció social 
i laboral dotant-los de recursos perquè puguin tornar a 
ser famílies autosuficients.

Volem que Sant Celoni i la Batllòria siguin dos pobles on 
ningú es quedi enrere i que conformin un municipi ple 
d’oportunitats. Som conscients que no ho podrem fer 
sols. Per això convidem a la resta de grups municipals a 
treballar conjuntament el proper pressupost de 2016 en 
aquesta línia, perquè això permetrà consolidar i potenciar 
totes aquestes mesures. Sant Celoni i la Batllòria es merei-
xen la màxima unitat política en aquesta matèria.

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

FEBRER Taxi 
guàrdia 

Taxi 
retén 

1 -  7 L6 L4

8 - 14 L7 L5

15 - 21 L1 L6

22 - 28 L2 L7

MARÇ

29 feb -6 març L3 L1

7-13 L4 L2

14-20 L5 L3

21-27 L6 L4

28 març - 3 abril L7 L5

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

MARÇ

ABRIL

RECTORIA VELLA 
Del 23 de gener al 13 de març

Estels, ermites i esglesioles del 
Montnegre i el Corredor
Fotografies de Mariano Pagès

Visita comentada:  
Diumenge 28 de febrer, a les 6 de la tarda

Horari: Dijous, divendres i dissabte de 5 a 8 del 
vespre, diumenges i festius, de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 
del migdia i de 5 a 8 del vespre.

CAN RAMIS
Del 5 al 28 de febrer

Trobada d’artistes 2016
Anna Capacés, Kai Corvus, Sara Cubells, Miquel 
Deulofeu, Pau Gener, Xavi Godoy, Lluís Molina, 
Alexandra Ortiz, Xavi Plana, Maria Stoyanova...

Horari: Dissabtes, de 6 a 8 del vespre. 
Diumenge i festius, de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 
6 a 8 del vespre..

BIBLIOTECA L’ESCORXADOR
Del 15 de febrer a l’11 de març 

Mandales.  
Recipients de l’essència
Rut Soler

Horari:  
Matins: Dimarts, dimecres i dissabtes de 10 a 13.30 h
Tardes: De dilluns a divendres de 15 a 20h

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 6 1 2 3
93 848 40 76 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

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

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

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

30 31
Sancho
Major, 125
93 867 01 67 dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
Vigas‐Cardona 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
Ctra. Vella, 20 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
93 867 06 48 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31 1
Duran 31
Esteve Cardelús, 11
93 867 60 40

Farmàcies de guàrdia 2016

Setembre Octubre Novembre Desembre

Maig Juny Juliol Agost

Gener Febrer Març Abril

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 6 1 2 3
93 848 40 76 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

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

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

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

30 31
Sancho
Major, 125
93 867 01 67 dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
Vigas‐Cardona 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
Ctra. Vella, 20 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
93 867 06 48 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31 1
Duran 31
Esteve Cardelús, 11
93 867 60 40

Farmàcies de guàrdia 2016

Setembre Octubre Novembre Desembre

Maig Juny Juliol Agost

Gener Febrer Març Abril

Dijous 
25 de febrer
Taller especial de 
costura, te i punt
Activitats del Banc 
del Temps
- A les 18 h
- A Thea Sinensis
- Preu: Gratuït

Presentació del llibre 
Potencial d’Estat
- A les 20 h
- A la sala Bernat Martorell 
de Can Ramis
Organitza: Òmnium Baix 
Montseny i ANC Sant Celoni

Divendres 
26 de febrer
Donació de sang
- De 17 a 21 h
- A Can Ramis
Organitza: Creu Roja Sant 
Celoni i Baix Montseny i As. 
de Donants de Sang del 
Vallès Oriental 

Taller Yin-Yoga
Activitats del Banc
del Temps
- A les 18.30 h
- A l’Escola bressol 
municipal

Cinema: Big Eyes, 
de Tim Burton
Programació VOAltrium
- A les 20.30 h
- A les sales Ocine
- Preu: 4,50 €

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

Dissabte 
27 de febrer
Donació de sang
- De 10 a 14 h i  
de 17 a 21 h

- A Can Ramis
Organitza: Creu Roja Sant 
Celoni i Baix Montseny i As. 
ee Donants de Sang del 
Vallès Oriental 

Presentació de Kokoro,
una història il·lustrada
en un rotllo de 9 metres
Activitats de La Jaima Art
- A les 11 h
- A La Jaima Art
- Entrada lliure

Taller de Guitarra
Activitats del Banc
del Temps
- A les 12 h
- A La Clau
- Preu: Gratuït

Cinema: Home: 
Llar, dolça llar
CINC, Cinema Infantil 
en Català
- A les 16.15 h
- A les sales Ocine
- Preu: 4,20 € (preu únic
Organitza: CPNL 
Consorci per a la
Normalització Lingüística

Taller d’escriptura
creativa
Activitats del Banc  
del Temps
- A les 18 h
- A l’Hotel Suís 

(Sala Petita)
- Preu: Gratuït

Trobada d’artistes 2016 
Activitats de cloenda
- De les 18 a les 21 h
- A Can Ramis

Toni Moog
Monòleg
-  A les 19.30h
- Al Teatre Municipal Ateneu, 
Sala Gran

- Preu: 15 € anticipada i 
18 € a les taquilles

Organitza: Saiko Events

Música i cant:  
Maalen Aziz Arradi
Activitats de La Jaima Art
- A les 23 h
- A La Jaima Art
- Preu: Taquilla inversa

Diumenge 
28 de febrer
Calçotada del CESC  
a Mosqueroles
Activitats del CESC
- A les 11 h
- Al Local social La Mariona 

(Mosqueroles)

Exposició: Estels, 
ermites i esglesioles del 
Montnegre i el Corredor
Visita comentada
- A les 18 h
- A la Rectoria Vella

Ball de l’Esplai  
a l’Ateneu amb Chofers
Activitats de l’Esplai  
de Gent Gran
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal Ateneu, 
Sala Gran

- Preu: 5 € socis, 
6 € no socis

Dimarts 
1 de març
Informació sobre  
el Banc del Temps 
de Sant Celoni
- A les 18 h
- A La Clau

Dijous
3 de març
Taller de costura, 
te i punt
Activitats del Banc 
del Temps
- A les 18 h
- A Thea Sinensis
- Preu: Gratuït

Divendres 
4 de març
Informació sobre  
el Banc del Temps 
de Sant Celoni 
- A les 19 h
- A La Clau
- Preu: Gratuït

Cinema: La casa 
del tejado rojo 
Programació VOAltrium
- A les 20.30 h
- A les sales Ocine
- Preu: 4,50 €

Sopar de  
carmanyola i Ball
Dia Internacional  
de la Dona 2016
- A les 21 h
- A l’Escola Montnegre 

(la Batllòria)

Dissabte 
5 de març
Taller d’eines per a 
participar al concurs 
Històries mòbils
Eines de disseny, 
maquetació i composició
- De les 10 a les 13 h
- A la Biblioteca l’Escorxador
- Preu: Gratuït

Trobada de CantAires 
- A les 12 h
- Al carrer Major de 

Dalt - Barri Vilanova

Oh!fertes al carrer 
- Tot el dia
- Al carrer Anselm Clavé
Organitza: Associació de 
veïns i comerciants Anselm 
Clavé Centre

Cinema: Atrapa  
la bandera
CINC, Cinema Infantil  
en Català
- A les 16.15 h
- A les sales Ocine
- Preu: 4,20 € (preu únic)
Organitza: CPNL Consorci 
per a la Normalització 
Lingüística

Diumenge
6 de març
Espectacle de titelles 
Jai, el mariner
Programació Familiar 2016
- A les 12 h
- Al Teatre Municipal Ateneu, 
Sala Petita

- Preu: 3 €

Ball de l’Esplai a l’Ateneu, 
amb Marisol Grup
Activitats de l’Esplai  
de Gent Gran
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal Ateneu, 
Sala Gran

- Preu: 5 € socis, 
6 € no socis

Òpera-Collage:  
Clau de Lluna
Dia Internacional  
de la Dona 2016
- A les 18.30 h
- Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Petita
- Entrada lliure

Dimarts 
8 de març
Acció commemorativa  
pel Dia internacional de 
les Dones: juntes som 
més fortes 
- A les 18 h
- Plaça de la Vila
Organitza: La Clau, CUP 
i Assemblea de Joves de 
Sant Celoni

Informació sobre  
el Banc del Temps 
de Sant Celoni 
- A les 18 h
- A La Clau

Dijous
10 de març
Taller de costura, 
te i punt
Activitats del Banc  
del Temps
- A les 18 h
- A Thea Sinensis
- Preu: Gratuït

Divendres 
11 de març
Cinema: Aprendiendo 
a conducir
Programació VOAltrium
- A les 20.30 h
- A les sales Ocine
- Preu: 4,50 €

Dissabte
12 de març
Festa Primavera 
de Can Coll
Associació de Veïns 
de Can Coll  
- A les 10.30 h
- A la Urbanització  

de Can Coll
- Preu: Socis 10 €, no socis 

12 €, Infantil 5 €

Taller sobre coeducació a 
càrrec de Yolanda Valiente, 
directora de l’Escola Bressol 
Municipal El Blauet
Dia Internacional 
de la Dona 2016
- D’ 11.30 a 13 h
- Sala polivalent de La Clau
Organitza: La Clau, CUP 
i Assemblea de Joves de 
Sant Celoni

Taller de Guitarra
Activitats del Banc del 
Temps
- A les 12 h
- A La Clau
- Preu: Gratuït

Cinema: Hotel 
Transsilvània 2
CINC, Cinema  
Infantil en Català
- A les 16.15 h
- A les sales Ocine
- Preu: 4,20 € (preu únic)
Organitza: CPNL Consorci 
per a la Normalització 
Lingüística

Cinefòrum: Pride de 
Matthew Warchus
Dia Internacional  
de la Dona 2016
- De 18 a 21 h 
- Sala polivalent de La Clau
Organitza: La Clau, CUP 
i Assemblea de Joves de 
Sant Celoni

Concert en acústic 
Dia Internacional  
de la Dona 2016 
- A les 23 h 
- A la Taberna de l’Avern,  
a La Clau
Organitza: Assemblea de 
Joves de Sant celoni i La 
Clau

Diumenge 
13 de març
Caminada a Can Puig
Dia Internacional  
de la Dona 2016
- A les 9 h
- Sortida des de la plaça de 

l’Església de la Batllòria. 
Refrigeri a l’arribada

Organitza: Batcolla 

Itinerari pel patrimoni 
celoní, en clau de dona
Dia Internacional de la Dona 
2016
- A les 11 h
- A la Oficina de Turisme

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

5 € no socis
Organitza: Esplai de 
la Gent Gran

Dimarts 
15 de març
Taller El Viatge
Activitats del Banc  
del Temps
- A les 18 h
- A l’Escola bressol 
municipal

Informació sobre  
el Banc del Temps 
de Sant Celoni 
- A les 18 h
- A La Clau

Taller de Dansa Tribal
Activitats del Banc del 
Temps
- A les 20.30 h
- A l’Escola bressol 

municipal
- Preu: Gratuït

Dijous 
17 de març
Taller de costura, 
te i punt
Activitats del Banc  
del Temps
- A les 18 h
- A Thea Sinensis
- Preu: Gratuït

Xerrada: Llegir abans 
de saber llegir
II Cicle de xerrades 
per a pares i mares
- A les 19 h
- A la Biblioteca  

l’Escorxador

Divendres 
18 de març
Cinema: Selma
Programació VOAltrium
- A les 20.30 h
- A les sales Ocine
- Preu: 4,50 €

Dissabte 
19 de març
Cinema: Charlie  
Brown i Snoopy
CINC, Cinema  
Infantil en Català
- A les 16.15 h
- A les sales Ocine
- Preu: 4,20 € (preu únic)
Organitza: CPNL Consorci 
per a la Normalització 
Lingüística

Diumenge 
20 de març
Ball a l’Esplai amb Silvia
Activitats de l’Esplai  
de Gent Gran
- A les 17.30 h
- Al Casal d’avis L’Esplai
- Preu: 4 € socis,  

5 € no socis

Diumenge 
27 de març
Ball de l’Esplai  
a l’Ateneu amb Aria
Activitats de l’Esplai  
de Gent Gran
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal  

Ateneu, Sala Gran
- Preu: 5 € socis,  

6 € no socis

Dimarts 
29 de març
Informació sobre  
el Banc del Temps 
de Sant Celoni 
- A les 18 h
- A La Clau

Dijous 
31 de març
Taller especial de 
costura, te i punt
Activitats del Banc  
del Temps
- A les 18 h
- A Thea Sinensis
- Preu: Gratuït

Ei entitats, voleu muntar barraca per festes?
Totes les entitats que estigueu interessades en fer barraca durant els dies de la Festa Major de setembre de 2016 

Cap d’any i Carnestoltes 2017 ho podeu sol·licitar mitjançant una instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
 (c. Campins 24- Edifici El Safareig) del 22 de febrer al 9 de març. 

Més informació a: www.santceloni.cat


