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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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MÉS INFORMACIÓ MUNICIPAL A

www.facebook.com/ajsantceloni

www.santceloni.cat

Oficina d’Atenció Ciutadana 
Campins, 24 (El Safareig) 

93 864 12 00 
oac@santceloni.cat

@ajsantceloni

@ajsantceloni

Francesc Deulofeu
Alcalde

Per descobrir i gaudir!
 
Enguany la tardor ens ha agafat una mica desprevinguts i ha volgut 
acompanyar la segona Setmana del Bosc, proposta compartida amb 
diverses entitats i establiments que ens dóna l’excusa perfecte per tom-
bar-hi la mirada de nou i gaudir-ne amb els cinc sentits durant uns dies.
 
El monogràfic d’aquest Informatiu l’hem dedicat als serveis que presta o 
canalitza aquest ajuntament en matèria d’habitatge, que ha estat pio-
ner en molts aspectes i hi segueix treballant amb intensitat. Podràs re-
conèixer-hi utilitat sigui quina sigui la teva situació: estiguis de lloguer, 
tinguis una hipoteca o bé una propietat.
 
Però també hi podràs trobar molta altra activitat compartida que va fent 
avançar el nostre municipi: els i les 3.800 alumnes que han començat 
el curs escolar, l’anunci d’una croada contra l’incivisme que ens costa 
car en tots els sentits, accions de recuperació de la memòria històrica 
col·lectiva –des de la capella del primitiu nucli urbà del segle XI fins a 
la Guerra Civil-, balanç de les festes majors de Sant Celoni i la Batllòria, 
nous èxits dels i les nostres esportistes, la nova i diversa programació 
de punt7ràdio que fan possible la quarantena de persones que hi par-
ticipen...
 
Com clama l’eslògan de la Setmana del Bosc d’enguany, vivim en un 
gran poble que ens ofereix molt per descobrir i gaudir!

L’Ajuntament de Sant Celoni desenvolupa actuacions i polítiques per donar resposta a 
les necessitats ciutadanes en temes d’habitatge. Des de l’any 2008 que es va constituir 
l'O�cina Local d'Habitatge i uns anys més tard, l'O�cina d'Habitatge del Baix Mont-
seny es dóna servei a 16 municipis (Arbúcies, 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 Vilamajor, Santa Maria de Palau-
tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra) i una població potencial de més de 72.000 per-
sones. Per mitjà de l’O�cina d’Habitatge del Baix Montseny es dóna informació i asses-
sorament i  es gestionen serveis i ajuts ja siguin propis o d’altres administracions. Es 
tracta d’un servei pioner que ha estat objecte d’interès per moltes altres administra-
cions, com ajuntaments, consells comarcals, que n’han seguit les passes.

Tant si ets llogater com propietari, si tens di�cultat per pagar el lloguer o la hipoteca, si 
vols llogar el teu habitatge o fer-hi reformes,... vine a l’O�cina! 

01 ESTIC DE LLOGUER

1. Ajudes per al pagament 
del lloguer
Les prestacions per al pagament del 
lloguer són ajuts per poder pagar la 
renda mensual de l’habitatge habitual 
d’una família que tingui ingressos 
baixos o moderats. L’ajuda per família 
està al voltant dels 1.500 / 2.100 euros 
anuals.

Van adreçades a persones que tinguin 
residència legal a Catalunya durant un 
mínim de 5 anys, 2 dels quals han de 
ser immediatament anteriors a la data 
de presentació de la sol·licitud.

Per tramitar les ajudes cal que es faci 
pública una convocatòria.

De moment, aquest 2016 s’han 
atorgat 425.158 € al Baix Montseny  
amb renovacions d’ajuts (de 206 
sol·licituds, 108 eren de Sant Celoni) i 
s’està a l’espera de la resolució de les 
noves sol·licituds. 

2. Ajudes pel pagament 
del deute
En el cas que tinguis deutes de 
lloguer, pots demanar un ajut 
d’urgència a Serveis Socials (plaça 
Josep Alfaras, 6). Aquestes prestacions 
són puntuals, amb la �nalitat de 
garantir la permanència a l’habitatge.

3. Ajudes en cas de 
desnonament
Si fa menys d’un any que has perdut 
l’habitatge per causa d’un desnona-
ment o d’execució hipotecària, pots 
demanar un ajut per pagar el lloguer 
del nou habitatge. Caldrà informe 
dels Serveis Socials.

2015
IMPORTS CONCEDITS AJUTS AL LLOGUER

Més informació 

93 864 12 15

habitatge@santceloni.cat  

www.santceloni.cat/habitatge

CONVOCATÒRIA

LLOGUERD’AJUTS

Termini de sol·licitud 

del 19 de maig al 23 de juny, 

ambdós inclosos

On?
Oficina d’Habitatge del Baix Montseny 

(carrer Bruc, 26)

Horari

Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h. 

Dimarts i dijous de 17 a 19 h.  

Per evitar esperes, es donen números d’atenció a les 9.50 h i a les 16.50 h

865.494 € concedits 
a 554 famílies com a 
ajuts per pagar 
el lloguer . A Sant Celoni 
242 famílies van  rebre 
un total de 382.469 €

27 famílies, 15 d’elles 
de Sant  Celoni, van 
sol·licitar ajut urgent 
per pagar deutes de 
lloguer

15.160 € van ajudar 
a les famílies proce-

dents d’un desnona-
ment  o execució 

hipotecària
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Pioners en serveis a l’habitatge
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L’Ajuntament de Sant Celoni desenvolupa actuacions i polítiques per donar resposta a 
les necessitats ciutadanes en temes d’habitatge. Des de l’any 2008 que es va constituir 
l'O�cina Local d'Habitatge i uns anys més tard, l'O�cina d'Habitatge del Baix Mont-
seny es dóna servei a 16 municipis (Arbúcies, 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 Vilamajor, Santa Maria de Palau-
tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra) i una població potencial de més de 72.000 per-
sones. Per mitjà de l’O�cina d’Habitatge del Baix Montseny es dóna informació i asses-
sorament i  es gestionen serveis i ajuts ja siguin propis o d’altres administracions. Es 
tracta d’un servei pioner que ha estat objecte d’interès per moltes altres administra-
cions, com ajuntaments, consells comarcals, que n’han seguit les passes.

Tant si ets llogater com propietari, si tens di�cultat per pagar el lloguer o la hipoteca, si 
vols llogar el teu habitatge o fer-hi reformes,... vine a l’O�cina! 
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De moment, aquest 2016 s’han 
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noves sol·licituds. 
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dels Serveis Socials.
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02 TINC UNA HIPOTECA

04 BUSCO UN HABITATGE

03 TINC UNA PROPIETAT

1. Busques pis?
Pregunta a l’O�cina la disponibilitat 
d’un habitatge que s’adapti a les teves 
necessitats i les possibilitats de paga-
ment. És un servei gratuït d’assessora-
ment, i si s’escau, es podrà tramitar les 
ajudes al lloguer d’acord amb les 
convocatòries establertes.

1. Tens di�cultats 
per pagar la hipoteca?
Si  ja has anat a parlar amb la teva 
entitat �nancera i no has arribat a 
un acord, pots sol·licitar cita amb 
el Servei d’intermediació per deute 
de l’habitatge, SIDH, a través del 
servei d’assessorament i interme-
diació hipotecària O�deute. 
S’estudia cada cas, es revisa el 
contingut i s’informa de les 
possibilitats de negociació amb 
l’entitat �nancera, reestructuració 
del deute, dació en pagament, 
quitació, etc..

2. Tens ingressos su�cients 
per pagar l’hipoteca però 
tens algun rebut pendent?
Pots demanar la prestació 
econòmica d’urgència especial 
per pagar les quotes vençudes 
sempre que no superin els 
3.000 € i que puguis acreditar el 
compromís en el pagament del 
préstec hipotecari.

Horari:
Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 13 h
Dimarts i dijous, de 17 a 19 h

+ informació www.santceloni.cat/habitatge

1- El teu habitatge té la cèdula 
d’habitabilitat vigent? 
Vols tramitar-la?
La cèdula d’habitabilitat és 
necessària per a transmetre un 
habitatge en venda, lloguer o cessió 
d’ús i per donar d’alta els subminis-
traments.

Si tens un habitatge de propietat i 
necessites saber si està vigent, 
l’O�cina d’Habitatge pot compro-
var-ho. 
En el cas que estigui caducada i 
l’hagis de renovar, caldrà que aportis 
un certi�cat d’habitabilitat per la 
sol·licitud de cèdula de segona 
ocupació, signat per un tècnic/a 
competent i visat pel seu col·legi. 

2. Tinc un pis buit, què puc fer?
Si tens un habitatge buit pots 
llogar-lo a través del programa de 
Mediació per al Lloguer Social. 
Aquest programa t’ofereix l’acom-
panyament i la redacció del contrac-
te, garanties per casos d’impaga-
ment  i assegurances multirisc i de 
defensa jurídica.

3. Vols rehabilitar 
el teu habitatge?
Si és anterior al 1.981 i té un ús 
residencial de mínim 8 habitatges, 
pots sol·licitar una subvenció. 
Es preveu que en la propera convo-
catòria  prevista pel 2017 es pugui 
sol·licitar ajudes a la conservació 
relatives als fonaments, estructura, 
per a la millora de la qualitat i la 
sostenibilitat, i en matèria 
d’accessibilitat.

4. Que és la ITE? 
El meu edi�ci l’ha de passar?
La ITE és una inspecció tècnica dels 
elements comuns de l’edi�ci feta per 
personal tècnic competent, i que 
dóna lloc al corresponent informe 
tècnic per detectar de�ciències, 
situacions de risc i aspectes de 
millora en els edi�cis. La inspecció 
tècnica és obligatòria pels edi�cis 
d’habitatges que tenen més de 45 
anys d’antiguitat, pels edi�cis 
unifamiliars s’exceptuaran aquells 
que tinguin la cèdula d’habitabilitat 
vigent �ns a la seva caducitat. 
L’O�cina d’Habitatge fa de missatger 
amb l’Agència de l’Habitatge.

L’Ajuntament actualment disposa de 
15 habitatges a la borsa municipal d’habitatge assequi-
ble. Aquesta acció està contemplada en el Pla Local 
d’Habitatge (2012-2017), i consisteix en cedir l’ús 
temporal d’aquests habitatges a persones en risc 
d’exclusió social o amb necessitats especí�ques greus 
derivades de Serveis Socials. 

El 29 de juliol, l’Ajuntament va formalitzar la compra de 
3 d’aquests habitatges per mitjà d’un concurs públic. 
Es tracta de 3 pisos amb una superfície útil d’uns 55 m2 
i amb un preu mitjà de compra de 902 €/m2. 

2. Habitatges per a persones
en risc d’exclusió social

Durant el 2015 el 
servei O�deute va 
atendre 54 famílies 
del Baix Montseny 

Durant l’any 2015
s’han tramitat 223 
cèdules d’habitabilitat

Durant els darrers nou 
anys s’han signat 92 
contractes. 
Actualment n’hi ha 
24 de vigents

Edi�ci Bruc
C/ Bruc, 26
Tel. 93 864 12 15
habitatge@santceloni.cat

O�cina d’Habitatge del Baix Montseny
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Educació

Més de 3.800 alumnes  
de P3 a Cicles
El mes de setembre, més de 3.800 alumnes de Sant 
Celoni i la Batllòria han començat el nou curs es-
colar amb normalitat. 240 infants han començat 
P-3 (un 5% menys que l’any anterior), i prop de 
1520 cursen primària. L’educació secundària obli-
gatòria incrementa el número d’alumnes i supera 
els 1.000, recollint l’increment que hi ha hagut 
a les aules de primària en els darrers anys. Pel 
que fa als ensenyaments reglats post-obligatoris, 
l’Institut Baix Montseny escolaritza més de 320 
alumnes als diferents batxillerats i cicles forma-
tius amb una important crescuda del nombre 
d’alumnes que opten pels batxillerats científic i 
tecnològic i també pel Grau Superior de Meca-
trònica Industrial.

Les obres de l’Escola Soler  
de Vilardell i del nou edifici 
d’FP a l’Institut avancen  
a bon ritme
Al mes de maig, el Departament d’Ensenyament 
va iniciar les obres del nou edifici de l’escola Soler 
de Vilardell. Aquest mes de setembre han acabat 
l’estructura corresponent a la planta primera i 
estan preparant el forjat de coberta i a finals d’oc-
tubre preveuen tenir acabada l’estructura d’acer 
del gimnàs. Es preveu que l’obra estigui finalitza-
da el proper estiu i l’escola pugui estrenar el nou 
edifici el setembre de 2017. Això ha estat possible 
gràcies al compromís assumit per l’Ajuntament 
de Sant Celoni d’aportar 1,5 milions d’euros per 

Les escoles de Música i de Te-
atre superen els 400 alumnes!
Les escoles municipals de Música i Teatre han 
incrementat la seva matrícula per aquest curs. 
L’Escola de Música compta amb 314 alumnes als 
diferents programes i l’Escola de Teatre, 67. És la 
primera vegada que se superen els 400 alumnes! 
Com a novetats, hi ha un grup de teatre per a 
persones adultes, la creació del segon Petit Com-
bo, classes de reeducació de la veu i la creació de 
l’Orquestra Baix Montseny.

Més de 600 alumnes matricu-
lats a l’Escola d’Adults
L’Escola d’Adults ha començat el curs amb més 
de 600 alumnes matriculats en els diferents cur-
sos que ofereix des dels ensenyaments inicials, el 
graduat en educació secundària, les proves d’accés 
a la formació professional i la universitat, l’alfa-
betització digital i l’aprenentatge de l’anglès, ale-
many i francès. Una conferència inaugural sobre 
la motivació per a l’aprenentatge al llarg del cicle 
vital a càrrec de la psicòloga Lídia Costa Ballonga 
va donar el tret de sortida oficial al curs. Durant 
la inauguració, l’alcalde Francesc Deulofeu va 
presentar el Pla d’educació al llarg i ample de la 
vida que té l’objectiu de “crear una xarxa ben 
articulada de tots els serveis i dispositius dels 
àmbits d’educació, ocupació i empresa per tal de 
coordinar esforços i preveure nous programes 
de formació i inserció, assegurar així que les 
oportunitats educatives, laborals, personals i 
socials arriben a tota la ciutadania”.

Regidors i regidores d’educació dels municipis 
del Baix Montseny es van reunir dilluns 20 de 
setembre a Sant Celoni en el marc de les reunions 
periòdiques de coordinació per seguir avançant 
en el treball compartit encetat amb els projectes 
educatius Robotseny i Fem Dansa i plantejar 
polítiques educatives conjuntes. La trobada va 
comptar amb la presència d’11 municipis del Baix 
Montseny, encara que els municipis que no van 
poder personar-se van manifestar el seu interès 
en participar a les properes reunions.

A la trobada, van acordar les següents  
línies de treball:

• Compartir la informació dels serveis educatius 
que ofereix cada municipi amb la voluntat de di-
fondre els serveis educatius del Baix Montseny 
i decidir noves iniciatives a treballar conjunta-
ment.

• Enfortir el projecte Robotseny amb la participa-
ció de nous municipis del Baix Montseny i altres 
projectes de territori com el Fem Dansa.

• Treballar noves estratègies educatives que res-
ponguin a les necessitats del Baix Montseny, 
amb l’objectiu de millorar l’èxit educatiu i la 
cohesió social de la comarca.

• Els regidors i regidores es van emplaçar a una 
propera reunió per treballar el projecte Robot-
seny 2017 i a una següent per concretar la difusió 
conjunta dels serveis educatius de cada municipi 
i proposar nous projectes conjunts.

Tallers per pares  
i mares  amb infants 
de 0 a 3 anys

L’últim dijous de mes  
de 17.30 a 19 h 

Espai polivalent - Escola  
bressol municipal El Blauet

Un espai on els pares i  
mares poden trobar suport,  
comprensió, escolta i alguna  
que altra eina per gaudir  
de l’experiència com a família. 

Consulteu la programació i 
apunteu-vos a:  
www.santceloni.cat/ 
espaifamilia

la construcció de l’edifici de l’escola i de l’edifici de 
formació professional de l’Institut Baix Montseny.

També, s’han iniciat les obres del nou edifici de 
Formació Professional que es preveu entri en 
funcionament el setembre de 2017. Durant l’estiu, 
s’ha executat la nova pista poliesportiva i els es-
pais polivalents de l’edifici actual i s’han iniciat les 
obres del nou edifici d’FP.

Nou impuls als projectes  
educatius del Baix Montseny

Un bon inici de curs!

NOU!

Edifici de l’Escola Soler de Vilardell

Nova pista poliesportiva per a FP

Regidors i regidores d’Educació del Baix Montseny
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HORARI D’HIVERN 
Dimarts, dimecres i dissabte de 10 a 13.30 h 
De dilluns a divendres de 15 a 20 h

En resposta a la crida per recuperar la memòria 
història, Paquita Grivé, filla de l’historiador i im-
pressor local Miquel Grivé, ha fet donació a l’Ajun-
tament de diversos periòdics i revistes editats al 
poble, especialment entre els anys vint i trenta del 
segle XX. De bona part d’ells se’n tenia notícia, 
però fins ara no se n’havia trobat cap exemplar. Ens 
referim a Acción, Lluitador, Montnegre o el Boletín 
de la Biblioteca Popular Municipal. D’altres, com 
Esclat, Brollador o Germanor, van completant les 
col·leccions municipals. Tots plegats són una eina 
imprescindible per recuperar la memòria històrica 
de la vila. 

Entre els materials rebuts cal destacar:
. 12 exemplars d’Acción, periòdic de la Unión  

Patriótica de Sant Celoni (1928-1929)

. 11 exemplars de Brollador (1933-1934)

. 3 exemplars de Lluitador, periòdic republicà  
d’esquerra (1933)

. 2 exemplars d’Esclat, periòdic de l’escola  
nacional de Sant Celoni promogut pel  
mestre Josep Pallerola (1933 i 1934)

. 1 exemplar de Montnegre (1934)

. 2 exemplars de Germanor, butlletí de la Penya 
Cultural Germanor (1935 i 1937) 

. 8 exemplars de Biblioteca Popular Municipal, but-
lletí editat per Falange de Sant Celoni (anys 40)

Feia temps que no es rebia una donació tan im-
portant i generosa. Amb aquestes ratlles volem 
agrair la iniciativa de Paquita Grivé i tantes altres 
persones que, com ella, van cedint documentació 
i fotografies. Amb les donacions a l’Ajuntament 
es garanteix la conservació i cura d’aquests docu-
ments, facilitant la seva consulta per part d’estudi-
osos o qualsevol persona que hi estigui interessada 
al Centre de Documentació de Sant Celoni de la 
Rectoria Vella. 

Aquestes revistes, documents i fotografies es tro-
ben a disposició de tothom que els vulgui con-
sultar al Centre de Documentació de Sant Celoni 
(La Rectoria Vella, laborables de 8 a 14 h). 

Esperem que aquesta actitud, que els honora, 
s’estengui entre els altres vilatans, amb l’objectiu 
d’aconseguir un arxiu ric i divers que ens ajudi a 
divulgar i preservar la nostra història. 

Moltes gràcies!

Paquita Grivé fa una important donació 
periodística a l’arxiu miunicipal

Engega un nou club  
de lectura!

4a temporada del club 
carretera i manta dedicat a 
la novel·la i llibres de viatge

El nou curs ha començat carregat d’activitats per 
a tots els públics. Per al públic familiar tenim la 
nostra programació d’hores del conte: “Contes 
per a menuts”,”Tale time” i “l’Hora del conte”. 
I el segon o tercer dissabte de mes els “laboratoris 
de lectura” per gaudir dels llibres i els àlbums il-
lustrats al màxim. (Atenció! Totes aquestes activi-
tats són amb inscripció prèvia). 

Per al públic adult tenim els “tastos de llibres”, 
els clubs de lectura i les xerrades.

Estigueu atents/es al bloc, facebook i twitter de la 
biblioteca o si ho prefereixes et podem enviar el 
butlletí mensual d’activitats, només has de passar 
per la biblioteca i deixar-nos les teves dades.

A partir del 29 de novembre engeguem el “Club 
de lectura l’Escorxador” dedicat a novel·les de 
diferents gèneres d’autors universals, tant clàssics 
com contemporanis. El conductor del Club serà 
en José Luís Ibáñez, periodista, guionista i escrip-
tor, comentarista del programa “Julia en la Onda” 
de Julia Otero, Premi Fomento de la Lectura 2011 
i Premi Atlàntida al 1987 del Gremi d’Editors de 
Catalunya.

Continuem amb el “Carretera i manta club de 
lectors” que enguany serà la 4a temporada. El 
club està dedicat a la novel·la i llibre de viatge des 
d’una perspectiva molt àmplia, el conductor serà 
el nostre company Antonio Bueno.

Activitats familiars i per 
adults fins a final d’any

Últim dimarts de  
cada mes a les 19 h   

Per participar-hi, 
 només cal passar  
a recollir el llibre  
a la biblioteca. 

Últim dijous  
de cada mes 

a les 19 h  
Per participar-hi,  
només cal passar  
a recollir el llibre  
a la biblioteca 

La Guerra Civil a Catalunya i  
a Sant Celoni (1936-1939)
Un any més per Festes de Sant Martí, tornen les 
jornades de la Memòria històrica de Sant Celoni, 
en aquesta quarta edició centrades en la Guerra 
Civil a Catalunya i al municipi (1936-1939).  
Us convidem a participar-hi!

11 de novembre

Presentació de les jornades a càrrec de 
Raül Garcia, regidor de Cultura.

Conferència: La Guerra Civil a Catalunya, 
a càrrec de Pelai Pagès, doctor en Història 
i professor d’Història Contemporània a la 
Universitat de Barcelona

- Sala Bernat Martorell de Can Ramis 
- 7 de la tarda

18 de novembre

Conferència: La Guerra Civil a la reraguar-
da. Sant Celoni, 1936-1939, a càrrec de 
Josep M. Abril, historiador

Projecció: Ton Barnola: Jo vaig ser de la 
lleva del biberó, un documental realitzat 
per Xavier Alfaras 

- Sala Bernat Martorell de can Ramis 
- 7 de la tarda

IV Jornades de la  
Memòria històrica
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El Teatre Ateneu ja ha estrenat la temporada de tardor de teatre, música i titelles que inclou  noms cone-
guts com Quim Masferrer, que va omplir la Sala Gran l’1 d’octubre, a més de Peyu de l’APM, la compa-
nyia basca Kulunka Teatro, Mr. & Mrs. Jones amb el seu segon disc, el celoní Víctor Muñoz amb l’obra 
Ventura en el marc de Girem Propostes Singulars, el musical Mary Poppins amb Rebrot Teatre i l’Escola 
de Dansa Esther Cortés, espectacles familiars cada primer diumenge de mes... i molt més. 

Aquest primer trimestre té una novetat molt esperada: la inauguració del Bar de 
l’Ateneu que obrirà portes per Festes de Sant Martí. Per donar-lo a conèixer a 
tothom, el cap de setmana de l’11, 12, 13 i 14 de novembre, s’han programat  
espectacles d’entrada gratuïta pensats per a totes les franges d’edat:

- Divendres a la nit, concert d’Hotel Cochambre
- Dissabte a la nit, sessió de DJ amb LeeBeats i Kevin Granados
- Diumenge al matí, concert del grup d’animació infantil El Pot Petit
- Diumenge a la tarda, ball amb l’Orquestra Què Tal

Engega la temporada de tardor  
del Teatre Ateneu

1 octubre Quim Masferrer
Temps, de Teatre de Guerrilla

Teatre

Teatre

2 octubre La mongetera màgica
Festuc teatreEspectacle

familiar

5-8

Espectacle

familiar

0-6

8 octubre André i Dorine
Kulunka Teatro

6 novembre A cau d’orella
Comsona?

Rebrot Teatre

5 novembre
Felabration
Homenatge a Fela Kuti

Monòleg 29 octubre Peyu
Planeta i-Neptú

12 octubre Minuto Zero
27 Contradicciones
Org. TALP - Tots a la pista

Org. Associació ASCA, La Jaima Art,
Afrobeat Project i Slow Walk Music

FET A

SANT 

CELONI

FET A

SANT 

CELONI

5 novembre 7è Guardó IndaleciFET A

SANT 

CELONI

26 novembre

3 desembre

4 desembre

Ventura

Mary Poppins el musicalFET A

SANT 

CELONI

FET A

SANT 

CELONI

11, 12 i 13

19, 20, 26 i 27

Xip Xap, Teatre

Org. La Fàbrica de Lied

El llop i les 7 cabretes

Mr. & Mrs. Jones
Saltar el mur

Inauguració
del bar del TeatreMúsica

Música

Hotel Cochambre

LeeBeats

DJ Kevin Granados

El pot petit

Orquestra Què Tal

Espectacle

familiar

3-7

10 desembre
Rafael Ferrer i 
les seves cançons

FET A

SANT 

CELONI Org. Esplai de la Gent Gran
17 desembre Aires d’europa

Dissabte

20 h / Teatre Ateneu

Diumenge

12 h / Teatre Ateneu

Dissabte

20 h / Teatre Ateneu

Diumenge

12 h / Teatre Ateneu

Dissabte

20 h / Teatre Ateneu

Dimecres

19 h / Teatre Ateneu

Dissabte

21 h / Teatre Ateneu

Dissabte

21 h / Teatre Ateneu a la implicació social

Dissabte

Dissabte

Diumenge

19 i 22 h / Can Ramis
Víctor Muñoz, amb
Meritxell Yanes i David Planas

Consulteu horaris
Teatre Ateneu

novembre

novembre

12 h / Teatre Ateneu

20 h / Teatre Ateneu

Dissabte

20.30 h / Teatre Ateneu

Dissabte

18 i 22 h / Teatre Ateneu

T E A T R E

Inauguració 
del Bar  

de l’Ateneu
per Sant Martí
T’hi esperem!

PROGRAMACIÓ

Les restes de  
la capella de 
Sant Celdoni ja 
són visitables

Aquest mes de setembre han finalitzat les obres de 
consolidació i condicionament de l’Estrella, la finca 
de la plaça dels Estudis, 16, on hi ha les restes de la 
capella de Sant Celdoni que va ser l’origen del nucli 
urbà. A partir d’ara, des de la plaça del Bestiar, es po-
drà contemplar un dels murs exteriors de la capella 
de Sant Celdoni a través de les reixes que s’obren a 
la façana de l’Estrella. Es tracta de la paret nord de 
l’esglesiola i està bastida amb carreus de granit ben 
treballats. De la capella de Sant Celdoni es coneixia 
l’àbsis, situat a l’eixida de can Canyes (plaça dels Es-
tudis, 12), però no se sabia l’existència d’aquest mur, 
que es va descobrir en les obres de reparació i conso-
lidació de l’edifici. Va ser una troballa espectacular, 
ja que, malgrat les mutilacions que ha patit al llarg 
dels temps, el mur mesura 11,50 m de llargada i 3 
m d’alçada, si bé, en algun tram arriba als 5 m. La 
capella romànica de Sant Celdoni es va construir en 
el segle XI, però a finals del segle XVI ja consta que 
estava pràcticament derruïda. Va provocar la forma-
ció del poble i li va donar nom, però al final, el mateix 
poble la va engolir. 

Amb aquesta actuació s’aconsegueix enllaçar la plaça 
del Bestiar amb el carrer de les Valls a través dels es-
pais ja condicionats anteriorment a la Torre del carrer 
de les Valls. Aquest recorregut permet observar les 
restes de la Força o muralla medieval de Sant Celoni 
i de la capella de Sant Celdoni, a la vegada que es pot 
anar veient les diferents transformacions sofertes al 
llarg del temps a l’estructura urbana: des de la mura-
lla medieval fins les cases del segle XIX-XX passant 
pels coberts o quadres adossades a la muralla.

El cost de l’obra ha estat de 82.657,52 Euros a càrrec 
de l’Ajuntament de Sant Celoni amb finançament de 
la Generalitat de Catalunya.

Ara ha arribat l’hora de recuperar la capella de Sant 
Celdoni i posar-la en valor.

Inauguració i visita guiada
Diumenge 13 de novembre  

a les 12 del migdia,  
a la plaça del Bestiar  

Visita guiada per inaugurar l’ampliació 
del recinte de la Força o muralla  

medieval i la capella de Sant Celdoni
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El Pocafarra va ser el personatge escollit aquest 
any per amenitzar la Festa Major. Ell no n’estava 
massa convençut però va gaudir com el que més! 

A proposta de la comissió jove, enguany es va 
celebrar el Festival Holi, festa  d’origen hindú 
que consisteix en un bany de colors. Tot un èxit. 

El primer Correfoc infantil i juvenil amb les Es-
purnes del Montseny va ser una experiència pels 
més petits 

Més de mil celonins i celonines van participar 
a la cursa d’ermites puntuable pel Corremonts. 

El cartell musical d’enguany va comptar amb bona 
música, sessions remember i hits del moment. 
Grups com l’Aspencat, que actualment continua 
la seva gira, van omplir els escenaris cada nit. 

El Corremonts va donar el tret de sortida amb el 
famós Correxarrups, cercavila de proves entre 
les colles i animada per en Pep Callau & Cia. 

Dissabte al matí va tenir lloc la XXIII Trobada de 
Puntaires on tothom va poder admirar els seus 
treballs. 

La cercavila i ballada de gegants organitzada 
per la Colla de Geganters de Sant Celoni, sempre 
puntual i fidel a la festa.

Entre gresca i activitats, la tradicional ballada de 
sardanes amb la Cobla Rossinyolets, la sardana 
puntuable a la plaça i el vermut per acabar

La Gimcana Jove va sorprendre els participants 
amb tota una cursa d’obstacles i proves amb 
pilotes gegants, inflables, escuma... una novetat 
amb molt bona acollida

La Rucada de les colles va oferir una de les esce-
nes més divertides de la jornada amb el Poca-
farra perseguint participants que feien de rucs. 

La Festa Major de Sant Celoni es va acomiadar 
amb el veredicte dels Corremonts: la Colla dels 
NEGRES es proclamen guanyadors, i amb un fi 
de festa protagonitzat per l’orquestra Metropol

Una Festa Major per recordar!

1

 Distància: 1,9 km

 Temps: Uns 40 minuts

 Di�cultat: Baixa

 Senyalitzada: No

 Inici - Final: Passeig del Pertegàs, a l’alçada 
  de la Mina de Can Mates –
  Pont de l’Escola Pallerola

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

de l’Aigua

Passejada tranquil·la apta per a tota la família que transcorre 
resseguint un petit tram del torrent de Maribaus

+ INFO: www.santceloni.cat/rutes

Jardí de la 
Rectoria Vella

Basses de la mina
de Can Matas

Passeig del
Pertegàs

Can Riera
de l’Aigua

Pont del Vi

Lledoner
de Can Riera

de l’Aigua
Pont del
 Pallerola

EL MARIBAUS

Rutes per Sant Celoni

Pont del vi

Et proposem
redescobrir el territori 

col·leccionant 
aquestes rutes que 

trobaràs a partir d’ara 
a cada Informatiu



Imatges de la Festa Major de la Batllòria

La Batllòria

El projecte de remodelació del Camp de futbol de 
la Batllòria té l’objectiu de modernitzar la instal-
lació amb gespa artificial i preparar la resta de 
l’equipament per a un millor ús i manteniment 
dels vestidors, tancaments, accessos, lavabos i 
enllumenat. La Junta de Govern Local va apro-
var  el projecte inicial el passat 22 de setembre. El 
pressupost de les obres és de 596.950,93 euros amb 
IVA que es finançarà a través d’una subvenció de 
la Diputació de Barcelona i el termini d’execució 
de les obres es preveu de sis mesos. Mentrestant, 
els ajuntaments de Sant Celoni i de Riells i 
Viabrea han arribat a un acord que permet l’ús 
del nou camp d’herba del municipi veí per part 
d’esportistes batlloriencs, fins que no es compti 
amb el nou camp de gespa. Ambdós municipis 
ja van mantenir un conveni de característiques 
similars, durant tres temporades, en sentit de 
cessió invers quan Riells i Viabrea no disposava 
de camp d’esports i necessitava poder utilitzar el 

Camp de futbol de la Batllòria per a la pràctica del 
Futbol. La col·laboració va anar molt bé. La cessió 
es fa sense càrrec, compartint tanmateix, despeses 
corresponents a subministraments d’aigua, gas i 
electricitat, neteja i consergeria que de setembre a 
desembre de 2016 representen 6.200 € . 

Endavant el Camp de Futbol de la Batllòria

La Festa Major de la Batllòria va escalfar motors 
els primers dies amb el Trial 4x4 de la Batllòria 
Extrem que va ser novament tot un èxit.

Més de trenta nens i nenes de totes les edats van 
gaudir del taller “Mou fitxa”, amb una selecció 
de jocs de taula.

L’activitat “Donem un tomb amb els vehicles 
d’emergència” va encantar als més petits de 
casa. Van poder mirar de prop, tocar i fer una 
passejada amb els vehicles de la Policia Local, els 
Mossos d’Esquadra, Bombers i Creu Roja. 

El grup Port Vell va amenitzar la nit amb el seu 
repertori d’havaneres. A la mitja part es va oferir 
cremat de rom per a tothom. 

El Sopar Popular va reunir un munt de gent que 
van saber gaudir d’un sopar cuinat i servir per les 
entitats la Batcolla i la Batllòria Extrem 4x4.

L’últim dia de Festa Major encara hi va haver 
temps per l’audició i ballada de sardanes amb 
la Principal de Terrassa que va tenir molt bona 
acollida.

Un gran correfoc per part dels Diables de Sant 
Celoni  que va acabar amb un espectacular cas-
tell de foc

En Roc, l’Esperança i en Brugui van sortir al car-
rer diumenge al matí puntuals com a cada festa 
de la mà de la Colla de Geganters i Grallers de la 
Batllòria

La trobada de vehicles clàssics va omplir el car-
rer de dalt a baix. Èxit de convocatòria i de públic 
visitant.

9
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Promoció econòmica

El bosc és el comú denominador de la nostra història i el nostre 
territori. Amb l’objectiu de posar en valor i apropar el món 
forestal a la societat, l’Ajuntament de Sant Celoni, el Cercle 
Econòmic i Social del Baix Montseny, l’Intitut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals de la UAB (ICTA) i l’Associació de 
propietaris del Montnegre i el Corredor, han organitzat 
conjuntament la II Setmana Bosc del 7 al 16 d’octubre. El 
programa ha proposat una aproximació al bosc des de di-
verses perspectives: jornades tècniques, debats, passejades, 
música i gastronomia. Entre les novetats d’enguany hi ha 
un concurs a Instagram, el concurs d’aparadors, el Cor-
retapes i el Menú del Bosc.

El concert inaugural Sona a bosc, dirigit per Josep 
Maria Aparicio va fer una excel·lent aproximació a la 
inspiració que han provocat i provoquen els boscos del 
Montseny i del Montnegre a poetes com Guerau de Li-
ost, Mossèn Pere Ri-
bot, Marià Manent, 

Jacint Verdaguer o Perejaume, en-
tre altres. Durant el concert, es va lliurar el 
Premi Bosquerol de l’any a Xavier Alfaras 
per la seva trajectòria dedicada al món del 
bosc i durant vint anys com a president de 
l’Associació de Propietaris del Montnegre i 
el Corredor.

En el tancament de l’Informatiu encara serem a temps de gaudir de les activi-
tats gastronòmiques i del concurs d’aparadors que et detallem a continuació. 

Us animem a participar-hi, encara hi sou a temps! 

Sant Celoni és bosc! 

9 restaurants us ofereixen un menú  
dedicat als productes locals i del bosc.  
Gaudiu de l’experiència i entrareu al sorteig  
d’un àpat per a 2 persones!
 
Consulteu els menús i les condicions de participació  
a la butlleta del Menú de Bosc i productes del Baix 
Montseny que trobareu als mateixos restaurants o a  
www.santceloni.cat/setmanadelbosc

i productes del Baix Montseny
Menú del Bosc
Del 7 al 23 d’octubre 

Antull 
C/ Major, 11
Sant Celoni
93 174 80 67

Aroma
C/ Sant Joan, 33
Sant Celoni
93 867 46 38

El Racó  
d’en Marc
Crta. Vella, 47 
Sant Celoni
93 516 10 03

El Rovell de l’ou
C/ Major, 143
Sant Celoni
93 688 90 77

La Borda de l’Avi 
Hotel HUSA  
Sant Bernat
Ctra. Sta. Maria de 
Palautordera  
a Seva Km 20,8 
Montseny
93 847 30 11

I’m Sorry Loli
C/ Doctor Trueta, 1
Sant Celoni
93 848 68 86

La Fonda del  
Montseny
Plaça de la Vila, 2 
Montseny 
93 847 30 40

Simultani
Passeig dels  
Esports, 16,
Sant Celoni
938 48 57 63

Tapintxo 
C/ Sant  Pere, 7
Sant Celoni
93 546 79 72

PREMI!

Antiga casa  
Anfruns
Plaça de  
la Vila, 12
93 867 07 46

Antull 
C/ Major, 11
93 174 80 67

Bar Montserrat
C/ Montserrat, 9
93 867 37 67

Blanc
Plaça de la Vila, 22
616 621 592

BAR 3JJJ
C/ Jaume I, 54
638 000 680

Dori Dori
C/ Major, 114
669 942 447

El Racó d’en Marc
Ctra. Vella, 47
93 516 10 03

El Rovell de l’ou
C/ Major, 143
93 688 90 77

Granier
C/ Major, 97
93 867 05 74

La Bodegueta
Ctra. Vella, 103 
93 867 50 59

La Jaima. Espai  
sociocultural d’art
C/ Santiago  
Rusiñol, 10
617 627 611

La Nova Tertúlia
C/ Sant Jaume, 5
93 688 93 50

Sidebar
C/ Doctor  
Fleming, 12
93 867 30 31

Simultani
Passeig dels  
Esports, 16
93 848 57 63

Tapintxo 
C/ Sant Pere, 7
93 546 79 72

CORRE
TAPES
Del 7 al 23 d’octubre 

Per 2,5 euros, 15 bars i restaurants celonins  
ofereixen exquisides tapes + beguda 
(refresc, canya o copa de vi). 

Aprofiteu aquesta gran oferta i participeu  
com a jurat valorant la millor tapa. Entre els  
participants se sortejarà un àpat per a dues persones! 

Més informació al fullet del Corretapes que  
trobareu als mateixos establiments i a  
www.santceloni.cat/setmanadelbosc

2,5 €
tapa + beguda

PREMI!

Captureu amb el mòbil imatges d’elements, instants, indrets...  
relacionats amb el bosc del nostre entorn, publiqueu-les a Instagram 
amb l’etiqueta #SantCeloniBosc i guanyeu dues entrades a la 
programació de tardor del Teatre Ateneu. Teniu temps fins el 16 
d’octubre. Guanyarà la fotografia que tingui més “m’agrada” en  
el moment del recompte! 

Concurs Instagram
#SantCeloniBosc

PREMI!

Mireu els aparadors i voteu el que més us agradi a través de les 
butlletes que trobareu als mateixos comerços. Podeu portar els 
vostres vots a l’Oficina de Turisme o a les bústies habilitades als 
establiments participants fins el dia 31 d’octubre i entrareu al 
sorteig de 100 € en vals de compra!

Concurs d’aparadors

ADE Esports
C/ Major, 52

Barricada  
de Paper
C/ Sant Pere, 13

Calçats  
Monrabà
C/ Major, 101

Bodegues 
Costa
C/ Sant Joan, 8

Clos Nou Espai
C/ Major, 49

Cotilleria,  
Llenceria  
Mora-Vigas
C/ Anselm 
Clavé, 11

Crac-Crac
C/ Major, 130

Creativa
C/ Santa Fe, 8 
baixos

Dori Dori 
C/ Major, 114

Dress-Up
C/ Major, 168

Electrodomès-
tics Escrig
Carretera Vella, 
79

Electrodomès-
tics Escrig
Ctra. Vella, 82

Ferrer  
Cal Patxac
C/ Sant Pere, 25

Ferreteria 
Gurri
C/Major, 120

Fruiteria  
ecològica 
Les Feixes de 
Campins
C/ Major, 77

GIR
C/ Major, 162

Herboristeria 
Lidia
C/ Campins, 53

Infinity 
By ADE
C/ Major, 2

Josep Ibern
C/ Sant Martí, 38 
local 4

La Panxeta
Ctra. Vella, 77

Llibreria  
Alguer Set
C/Alguersuari, 7 

Maina teràpies i 
minerals
C/ Abat Oliba, 8

Margarita Martí
C/ Major, 160

Marroquineria 
Ninou
C/ Major, 140

Mima’t
C/ Major, 113

Nina  
Patchwork 
C/ Sant Pere, 9

Nou Look
C/ Major, 29a

Taller de labors
C/ Santa Fe, 7

The Natural 
One
C/ Esteve Car-
delús, cantona-
da Rectoria Vella

Els comerços es vesteixen de bosc
PREMI!
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Civisme

La campanya tractarà aquests 
 temes per capítols:

- Excrements d’animals a la via pública

- Tinença responsable d’animals

- Publicitat embrutant parets i carrers

- Foment del reciclatge de deixalles

- Abocaments i mal ús de les zones  
d’aportació de residus

- Vandalisme

- Vehicles mal aparcats, mobilitat...

- Excés de soroll a places, terrasses… 

Arriben els superherois!
Arran de l’elevada preocupació de la ciutadania, l’Ajuntament engega 
una campanya de civisme per fer millor Sant Celoni i la Batllòria
A Sant Celoni i la Batllòria, la preocupació ciuta-
dana al voltant de l’incivisme no para de créixer. 
Al voltant d’un terç de les queixes del servei IRIS 
de l’Ajuntament (Incidències, Reclamacions i 
Suggeriments) hi fan referència. Per ordre de ma-
jor a menor quantitat, aquestes són les temàtiques 
principals de les queixes ciutadanes:  presència 
d’excrements i comportament dels animals de 
companyia a la via pública, mal ús i mal estat de 
les zones d’aportació de deixalles, vehicles mal es-
tacionats,  soroll, brutícia als solars i desperfectes 
del mobiliari urbà. 

El Pla de Govern 2016-2019 té com a primer ob-
jectiu estratègic fer del municipi, un poble bonic i 
agradable i, entre altres accions, inclou una cam-
panya integral de civisme. Una comissió formada 
per l’àrea d’Espai públic, Seguretat Ciutadana 
i Comunicació, i amb la col·laboració puntual 
d’Educació i Serveis Socials, hi està treballant 
des de fa mesos des d’una triple visió: facilitació, 
regulació i comunicació.

Nom: LOKY
Sexe: Mascle

Edat: Jove
Mida: Gran

Vols adoptar un 
gos o un gat? 
A Sant Celoni i la Batllòria cada mes s’abandonen 
gats i gossos que es traslladen a la gossera de Can 
Clarens. Del gener fins ara s’han recollit prop de 70 
gossos. Si vols tenir una mascota, l’adopció és la mi-
llor opció! Aquests ja t’esperen!

Nom: FADA
Sexe: Femella

Edat: Cadell
Mida: Mitjana

La campanya comptarà amb l’ajuda de 
dos superherois que ben aviat donaran 

senyals de vida! 

Estigueu ben atents i sumeu-vos  
a la seva creuada.  

Perquè #m’agradaSantCeloni,  
#m’agradalaBatllòria.  

I a tu?  

Nom: LIRA
Sexe: Femella

Edat: Sènior
Mida: Petit

L’incivisme ens ha costat més de 
23.000 euros als celonins aquest 
darrer trimestre

+ info a www.mascotesbcn.com

45 contenidors cremats (resta, 
orgànica, paper, vidre, envasos)  
Valor: 19.000 €

Destrosses a la tanca  
del carril bici del Pertegàs  
Reposició: 3.000 €

Grafits a la font  
de la plaça d’en Nicola 
Neteja de pintades i canviar algunes 
rajoles: 550 €  i ja torna a estar 
pintada!! 

Tobogan fet malbé per petards 
a la zona de jocs de la Porta de 
Llevant 
Reparació: 1.200 €

19.000 €

550 € 1.200 €

3.000 €
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Comunitat

Noves actuacions per prevenir la 
violència de gènere al municipi

Engega un grup d’ajuda 
mútua per a cuidadors 
de persones dependents
El Grup de Suport i Ajuda Mútua ha començat la 
seva trajectòria a finals de setembre. Es tracta d’un 
espai de relació, de suport psicològic, d’intercan-
vi d’experiències i d’ajuda mútua entre persones 
cuidadores de persones dependents, no professio-
nals. Els objectius del grup se centren en evitar la 
sobrecàrrega emocional i física de la cura, conèi-
xer experiències enriquidores, evitar la soledat i 
disminuir l’estrés. Les 10 sessions compten amb 
l’acompanyament d’un psicòleg i es fan a la seu de 
Comunitat, els dimecres de 10 a 11.30 h. El grup 
és una iniciativa de la Diputació i de l’Ajuntament 
en col·laboració amb de la Fundació Uszheimer. Si 
algú s’hi vol afegir encara hi és a temps (cal diri-
gir-se a Comunitat, plaça Josep Alfaras 6). 

Continuen les inspecci-
ons sanitàries en establi-
ments d’alimentació
La redacció del mapa de riscos en establiments 
d’alimentació (bars, restaurants, carnisseries, pei-
xateries...) de Sant Celoni, ha permès establir un 
programa intensiu d’inspeccions sanitàries per 
part del Servei de Salut Comunitària de l’Ajunta-
ment. Durant els darrers mesos, en compliment 
de les noves competències en control sanitari, ja 
s’han dut a terme 22 inspeccions i n’hi ha 25 més 
de previstes per garantir la qualitat en la higiene 
d’aquesta tipologia d’activitats econòmiques. La 
línia de treball és rigorosa, però fonamentada en 
la voluntat d’orientar i assessorar en aquells as-
pectes que es detecten com a millorables.

Sant Celoni acull la Taula 
de Salut Jove del Vallès 
Oriental que tractarà 
sobre la sexualitat 
Professionals que treballen amb joves al Vallès 
Oriental es reuniran a Sant Celoni el 19 d’octubre 
a la nova edició de la jornada anual de la Taula 
de Salut Jove del Vallès Oriental que reflexionarà 
sobre el tema Hiperconsum de la sexualitat?. La 
sessió vol aportar elements per a la reflexió i la 
millora en matèria de salut. La ponència central 
anirà a càrrec de Gemma Altell, psicòloga social, 
amb més de 20 anys de treball en el món de l’ac-
ció social: drogues, educació, violència masclista, 
igualtat, joventut, projectes d’innovació social 

com ara Noctámbul@s i Espai 
Ariadna..., amb una xerrada al 
voltant de sexualitat vinculada a 
adolescència i gènere, a les xar-
xes socials i a com educar als 
infants i joves amb la perspec-
tiva de gènere. Se seguirà amb 
una taula rodona amb profes-
sionals de diferents àmbits 
relacionats amb la jornada i 
es clourà amb debat i síntesi 
de les aportacions relle-
vants. 

El celoní Josep 
Deulofeu Arabia ha 
complert 100 anys 
Per molts anys! 

Professionals especialitzats dels Serveis socials de l’Ajuntament s’han reunit recentment amb professi-
onals del CAP de Sant Celoni per actualitzar  el coneixement del Protocol de prevenció i atenció a la 
violència de gènere del Baix Montseny i la seva aplicació. Els centres de salut són clau per a la detecció de 
situacions de violència i per això és fonamental que estiguin preparats per a la detecció i l’actuació àgil i 
efectiva. El Protocol és vigent des de fa anys i té com a objectius principals: prevenir i sensibilitzar sobre 
la violència de gènere, disposar d’un circuit d’actuació i assistència coordinada i eficaç i impulsar accions 
formatives.

Durant la sessió també es van recordar les prestacions del Servei a la dona, com a recurs municipal 
d’atenció psicològica i jurídica per a les víctimes de violència. Les persones que necessitin contactar-hi, cal 
que concertin una visita amb el psicòleg del Servei al telèfon 93 867 51 94 o personalment al Centre per a 
la petita infància i família (c/ Pere Ferrer, 15). 

El celoní Josep Deulofeu Arabia ha complert 100 anys 
envoltat de la seva família. El dia del seu aniversari 
l’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat, 
Magalí Miracle, el van anar a felicitar en nom de tots els 
celonins i celonines i li van lliurar la Medalla centenària 
que atorga la Generalitat de Catalunya.

 Per molts anys!

Primera sessió del grup de suport De moment ja s’han fet 22 inspeccions

Josep Deulofeu 
rep la medalla 
centenària
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Territori

Millores a  
l’edifici de la 
Cambra Agrària
L’edifici municipal de la Cambra Agrària ha 
millorat les seves instal·lacions per adequar-se 
a les mesures de protecció d’incendis. Aquest 
edifici acull el magatzem de la brigada municipal 
(taules, cadires, entarimats...) i les entitats Creu 
Roja i Càritas en fan ús puntual com a Banc 
d’Aliments. 

L’Ajuntament es vol dotar d’una eina de planifica-
ció actualitzada per millorar la gestió i manteni-
ment dels espais verds i l’arbrat viari. Per això, ha 
demanat al Servei d’Equipaments i Espai Públic 
de la Diputació de Barcelona la redacció del Pla 
director del verd urbà.

Sant Celoni disposa de 34 hectàrees de verd urbà 
públic i uns 3.480 arbres a l’espai públic. Actual-
ment el llistat del verd urbà conté informació no 
actualitzada i massa bàsica. El Pla director serà 
una bona eina per gestionar de forma més eficaç 
i sostenible el patrimoni verd del municipi i per 
racionalitzar i reduir els costos de gestió.

L’àmbit del Pla comprèn tots els espais verds 
on l’Ajuntament realitza manteniment i també 
aquells on no hi realitza manteniment ordinari 
però sí actuacions puntuals al llarg de l’any. És 
a dir: els espais inclosos en el sistema d’espais 

lliures, espais enjardinats en equipaments, arbrat 
viari, elements de vialitat (rotondes i mitjanes), 
espais vinculats a la xarxa hidrogràfica urbana, 
altres parcel·les de titularitat municipal... 

Gestió més eficaç i sostenible  
del patrimoni verd del municipi 

* PLE
MUNICIPAL

07.30 h

07.00 h

08.00 h

08.30 h

13.30 h

08.30 h

20.30 h

21.00 h

14.00 h

INFO 7
+ AGENDA 

+ RECOMENACIONS 
LITERARIES

13.30 h

14.00 h

INFO 7
+ AGENDA 

+ RECOMENACIONS 
LITERARIES

INFO 7
+ AGENDA 

+ MICROTANGO

21.00 h

21.30 h

MÚSICA

DILLUNS

LA FINESTRA
D’ANTONIO NIEBLA

PÒDIUM21.30 h

22.00 h
Espais creats pels 
nostres alumnes

* LES ESCOLES
A LA RÀDIO

22.00 h

22.30 h

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

22.30 h

00.00 h

MÚSICA

MÚSICA

22.30 h

00.00 h

MÚSICA

00.00 h

07.00 h
MÚSICA

FÓRMULA DE NIT

00.00 h

07.00 h
MÚSICA

FÓRMULA DE NIT

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

MÚSICA

DIMARTS

* TIRANT 
DE LLIBRES

* EL CAFÈ
DE .7 RÀDIO

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

* PROGRAMES ESPECIALS

MÚSICA

MÚSICA
FÓRMULA DE NIT

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

20.30 h

07.30 h

07.00 h

08.00 h

08.30 h

09.00 h

08.30 h

09.30 h

09.00 h

09.30 h

13.30 h

INFO 7
+ AGENDA 

+ MICROTANGO

INFO 7
+ AGENDA 

+ MICROTANGO

INFO 7
+ REDONDO Y CON 

AGUJERO

Per conèixer
el món de

la literatura

Magazine
de re�exió

amb 
entrevistes

MÚSICA

DIMECRES

* A FLOR
DE PELL

* DONA I
ESPORT

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

* EL SENYOR GALINDÓ

MÚSICA

MÚSICA
FÓRMULA DE NIT

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

INFO 7 + AGENDA
+ CONTES PER SOMIAR

La psicologia
des de un 

punt de vista
proper

L’actualitat esportiva
celonina

Entrevistes
a dones

esportistes

Analisi de
l’actualitat

El món freak

Humor absurd i negre

INFO 7 + AGENDA
+ REDONDO Y CON 

AGUJERO

INFO 7 + AGENDA
+ REDONDO Y CON 

AGUJERO

MÚSICA

DIJOUS

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

MÚSICA

MÚSICA
FÓRMULA DE NIT

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

INFO 7 + AGENDA
+ CONTES PER 

SOMIAR

INFO 7 + AGENDA
+ CONTES PER 

SOMIAR

INFO 7 + AGENDA
+ EL BAIX MONTSENY

* VOLTEM 
PEL MÓN

* DIÀLEGS

* LES 12 
COLÒNIES * PLE

MUNICIPAL

MÚSICA

DIVENDRES

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

MÚSICA

MÚSICA
FÓRMULA DE NIT

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

INFO 7 + AGENDA
+ EL BAIX MONTSENY

INFO 7 + AGENDA
+ EL BAIX MONTSENY

INFO 7
+ AGENDA 

+ RECOMENACIONS 
LITERARIES

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

DISSABTE

AGENDA CULTURAL

AGENDA CULTURAL

20.30 h
AGENDA CULTURAL

13.30 h

14.00 h
AGENDA CULTURAL

14.40 h

14.30 h
* PLE MUNICIPAL

14.30 h

20.30 h

21.00 h

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA
FÓRMULA DE NIT

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

DIUMENGE

AGENDA CULTURAL

AGENDA CULTURAL

AGENDA CULTURAL

AGENDA CULTURAL

MÚSICAL’art des de totes 
les seves vessants

Baixmont-
senyencs 
pel món

Sempre en directe per FM o per Internet! www.santceloni.cat/radioendirecte 
Recupera els espais que més t’agradin a www.santceloni.cat/radioalacarta

Hi trobaràs informació, música, art i literatura, humor,  
esports, psicologia...  Escolta els de casa!

20 programes i més de 30 col·laboradors 
a la nova temporada de Punt 7 Ràdio

Ja l’escoltes? 

* Diferents periodicitats. Consulteu els horaris a www.santceloni.cat/radio
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Esports

El Camp de Futbol Municipal 11 de Setembre 
millorarà ben aviat l’estat de l’herba sintètica amb 
una nova tecnologia que s’està aplicant amb èxit a 
d’altres municipis, la qual, mitjançant la retirada 
controlada d’una part de cautxú, aconsegueix que 
l’herba aporti millors prestacions. Aquesta actua-
ció té un cost de 4.300 €. Sant Celoni va ser un dels 
primers municipis de Catalunya de dimensions 
similars que va instal·lar herba sintètica la tem-
porada 2003-04. La previsió de durada en bones 
condicions, segons els fabricants, se situa entorn 
els 10-11 anys. El camp de Sant Celoni ha tingut 
un ús especialment intensiu i, malgrat el bon 
treball de manteniment que se l’hi ha aplicat, es 
troba envellit. La situació de crisi econòmica ha fet 
endarrerir el calendari de renovació  i se’n preveu 
la disposició la temporada 2018-19.

Pel que fa el problema d’acumulació d’aigua en 
el terreny joc durant episodis de pluja intensa,  

també es resoldrà definitivament quan es faci el 
canvi d’herba, atès que cal instal·lar un col·lector 
que pugui absorbir els fluxos adequadament i per 
fer-ho cal aixecar tots els laterals de la superfície. 
S’està valorant la possibilitat d’una actuació prè-
via, que si bé no resol el problema totalment, el pot 
minimitzar.

Una trentena de representants d’entitats 
esportives participen a un curs de formació  
per millorar la seva gestió

Temporada brillant  
de l’alteta Oriol Madí
L’atleta del Club Atletisme 
Sant Celoni, Oriol Madí, 
ha aconseguit uns grans 
resultats aquesta tempora-
da, tant  en pista coberta 
com a l’aire lliure i tant 
en la categoria júnior com 
en l’absoluta. Entre els seus resultats destaquem: 
subcampió de Catalunya a la final del 96è cam-
pionat de Catalunya Absolut d’Atletisme el mes de 
juny després de córrer els 100 metres llisos i clas-
sificar-se en quarta posició. Als 200 metres llisos, 
va quedar en segona posició, aconseguint així un 
nova marca personal de 21”58. Al Campionat d’Es-
panya Júnior disputat el juliol a Castelló, medalla 
de bronze a la prova dels 200 metres i al campionat 
del Món Júnior a finals de juliol, quart a semifinals 
amb l’equip de relleus de 4x100 metres.

Cinc karateques a les portes 
del Mundial de 2017
Cinc esportistes del Club Karate Just de Sant 
Celoni han estat convocats per participar en 
l’entrenament de Kumite on se seleccionaran els 
esportistes més aptes per participar al Mundial 
2017, en les categories de cadet, junior i sub21. Són 
Eva cano, Laura Pino, Joan Just i Jordi Valdivia, 
convocats per la Federació Espanyola i Alba Com-
pany per la Federació Catalana.

Felicitats 
esportistes!

Marc Santandreu, campió 
d’Espanya de boxa semipro-
fessional WBU en la categoria 
superlleuger
El jove púgil celoní Marc Santandreu “Garra”, 
de 17 anys, es va proclamar campió d’Espanya 
(versió Word Boxing Union) en la categoria de 
pes superlleuger (62 quilos), després de derrotar 
Joel Milanès el 16 de juliol al local de l’Old School 
Boxing de Sant Celoni, club al qual pertany en 
Marc. El combat es va pactar a quatre assalts de 
tres minuts cadascun, i en Marc va ser proclamat 
guanyador als punts per unanimitat.

Aquest mes d’octubre, una trentena de represen-
tants d’entitats esportives del municipi participen 
a un curs pràctic sobre les diferents àrees que 
composen un club de cara a millorar-ne la gestió. 
Es tracta d’un curs pilot proposat del Servei d’Es-
ports de la Diputació de Barcelona que de moment 
només es fa a Sant Celoni i a dos municipis més. 
Els continguts a treballar són els següents:

1. Les responsabilitats dels membres de la Junta 
directiva.

2. Àrea documental, registral i de funcionament 
intern del club: estatuts, obligacions registrals, 
convocatòries d’assemblea, actes, certificat 
digital...

3. Àrea de gestió d’activitats: assegurances, dades 
personals...

4. Àrea d’obligacions econòmiques: comptabili-
tat, control de caixa petita, pressupost...

5. Àrea d’obligacions fiscals: impost de societats, 
IVA, model 347, IRPF...

6. Àrea de gestió de persones: voluntariat i/o 
contractació.

La sessió inicial, l’1 d’octubre, va comptar amb 
l’assistència del regidor d’Esports, Òscar Molés 
i de representants de la Diputació de Barcelona, 
Elisenda Noguera, cap d’Activitats esportives i 
Albert Abaurrea, cap de l’Oficina d’equipaments 
esportius.

Millores a l’herba del Camp  
de futbol 11 de Setembre

Primera sessió formativa
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Grups municipals

Potenciem els barris!

Després de gairebé dos mesos, 
encara ens estem recuperant de 
l’activitat frenètica de la FM de 
Sant Celoni.  Encara circulen per 
les xarxes imatges de tota mena:  

carrers engalanats donant la benvinguda a la Festa 
Major, banderoles negres i verdes que pengen de 
façanes i balcons, puntaires que omplen el carrer 
Major amb el continu moviment dels boixets, ros-
tres d’admiració en veure passar els gegantons i 

capgrossos de les nostres escoles, familiars i amics 
compartint àpats, mudes de coloraines evocant la 
felicitat…

Una FM gairebé per a tots els gustos, diem gairebé, 
perquè ceiem que la FM d’enguany ha estat molt 
centralitzada i  i no s’ha tingut en compte, a l’hora 
de planificar-ne els actes, els veïns i les veïnes que 
resideixen a les zones més perifèriques del municipi.

Si bé sabem que la col·laboració de les entitats és 
un element clau per tal que la Festa Major sigui un 
èxit, també creiem que l’aportació que poden fer 

associacions de veïns dels diferents barris de Sant 
Celoni pot ser molt útil i enriquidora.  

A Sant Celoni tenim la gran sort de comptar amb 
un gran teixit associatiu que fa que disposem d’una 
gran oferta d’activitats culturals, esportives, edu-
catives, etc, i és per això que volem agrair un cop 
més la gran tasca que fan al municipi.

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

Posar les urnes 
NO és delicte
Aquests últims mesos estem vivint un 
seguit d’episodis que posen en dubte la 
qualitat democràtica d’aquest Estat i ens 
transporten emocionalment a èpoques 

passades i fosques. La Fiscalia Superior de Catalunya ha dema-
nat deu anys d’inhabilitació per a càrrec públic o de govern per 
al president Artur Mas, i nou per a l’exvicepresidenta Joana Or-
tega i per a l’exconsellera Irene Rigau, per l’organització de la 
consulta del 9N. Igualment hem sabut que el Tribunal Suprem ha 
sol·licitat el suplicatori al Congrés per poder jutjar a l’exconseller 
Francesc Homs pel mateix motiu, i que el Tribunal Constitucional 
ha traslladat a la fiscalia la decisió d’actuar penalment contra 
la presidenta del Parlament Carme Forcadell per permetre un 
debat i votació al Parlament de Catalunya.

Tot un aparell de l’Estat dedicat a combatre per mar, terra i aire, 
la voluntat democràtica i pacífica dels catalans i catalanes de 
poder decidir lliurement el nostre futur per fer un país millor. Un 
Estat que quan cal “afina” la fiscalia i els òrgans necessaris, ela-
bora informes falsos i manipula decisions judicials per perseguir 
políticament als nostres representants democràticament esco-
llits. Uns tribunals que laminen i liquiden el nostre autogovern 
fins a les expressions més ridícules, que decideixen si podem o 
no permetre les curses de braus o si podem tenir o no una llei 
d’igualtat entre homes i dones, com a un de molts exemples del 
que esta passant dia rera dia.

Cap demòcrata pot restar impassible a les inhabilitacions i 
imputacions d’aquells que han facilitat l’expressió demo-
cràtica i pacífica de la ciutadania. Qualsevol opció política 
és legítima, però és moralment inacceptable que en un Estat 
pressumptament democràtic en ple segle XXI hi hagi dirigents 
polítics perseguits per donar la veu a la gent. 

Davant de tot això mostrem el nostre rebuig més enèrgic a 
aquesta utilització corrupte i immoral dels poders de l’Estat, i 
ens posem al costat de totes aquestes persones que avui veuen 
perillar la seva feina, el seu patrimoni i fins i tot estan exposades 
a penes de presó per, senzillament, deixar que la gent pugui 
decidir. La democràcia mai pot ser un problema; sempre ha de 
ser la solució.Mentrestant, nosaltres ens mantindrem fidels amb 
el nostre compromís amb la democràcia i amb la gent d’aquest 
país, com demostra que el passat 6 d’octubre aprovéssim al Par-
lament la resolució per a fer un referèndum d’autodeterminació. 
Siguem tots dignes del moment que estem vivint. El nostre com-
promís serà insubornable. Som-hi!

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

Recuperem  
el cim!
Les CUP del Baix Mont-
seny reclamem que el 
Ministerio de Defensa 
tanqui la base militar del 
Turó de l’Home

El 12 d’octubre passat, dia de les Forces Armades espa-
nyoles, festiu obligatori a Catalunya, el Baix Montseny 
va viure una jornada reivindicativa al cim del Turó de 
l’Home impulsada per les CUP de Sant Celoni, Palautor-
dera i Sant Esteve, una jornada que no era pas la pri-
mera vegada que es vivia. I és que ja fa molts anys que 

diferents entitats baixmontsenyenques reclamen que el 
Ministerio de Defensa espanyol clausuri la base militar 
de puig Sesolles, al costat Turó de l’Home, i la retorni al 
Parc Natural del Montseny perquè puguem gaudir-ne de 
la mateixa manera que gaudim de la resta del massís.

Després d’una pujada a peu de Passavets al Turó de l’Ho-
me, i després d’encerclar entre tots la base militar, diver-
sos protagonistes d’aquesta lluita iniciada fa un parell de 
dècades, a més a més de la diputada de la CUP Grabri-
ela Serra i l’advocada i exregidora de la CUP celonina 
Montserrat Vinyets, van dir unes paraules donant 
suport a aquesta mobilització i qüestionant el dret que 
l’Estat espanyol es va atorgar el 1975 apropiant-se de 
3,47 hecàrees de Parc Natural per instal·lar-hi una base 
militar de telecomunicacions. 

El clam general va ser el mateix: que es tanqui i es 
desmantelli definitivament la base, que se’n retirin les 
tanques i els filats, que es renaturalitzi el cim i que la 
titularitat de puig Sesolles es retorni al poble català.

Desenes de persones van pujar fins al Turó de l’Home per 
recolzar aquesta mobilització que per la CUP té sentit 
únicament emmarcada en el procés que vivim de creació 
d’una República catalana basada en la defensa de la 
pau i la sostenibilitat del territori.

Seguirem insistint-hi, seguirem treballant. 

CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat

Bon dia celonins i celonines

Des del  grup local volem en primer lloc 
desitjar un bon inici de curs acadèmic a 
tots els nois i noies així com als equips 
docents. 

En aquesta ocasió volem aprofitar l’es-
pai que tenim per a parlar i sensibilitzar 

d’un aspecte molt important, la pobresa infantil que si bé 
aquest any s’ha reduït un 1,9% segueix estant a prop del 
20%, és a dir, un de cada cinc nens es trobada en situació 
de risc de pobresa.

Aquest és un fet preocupant perquè la infantesa és una eta-
pa de socialització, aprenentatge i d’especial vulnerabilitat, 

el que vol dir que és una etapa que marca molt el desenvo-
lupament de les persones i sobre les seves possibilitats en el 
seu futur tant personal com en la participació de la societat. 
És a dir, que si no es resol de forma correcta, estarem reduint 
les seves possibilitats vitals i de retruc estarem “perdent” 
potencial que ens podrà ajudar a millorar la nostra societat.

D’altra banda, també volem parlar del creixent aïllament de 
les persones de la tercera edat, a vegades  degut a què és  
difícil el canvi d’estil de vida, fet que pot produir tristesa, 
insatisfacció i fins i tot depressió al sentir-se aïllat.

En relació amb això, els experts recomanen  establir rutines, 
que es combinin viatges en grup, integrar-se a associacions, 
estudiar, fer esport... Però destaquen especialment mantenir 
una xarxa social activa (amics, família,etc).

En aquest sentit, des d’ICV Sant Celoni- La Batllòria, volem 
destacar  la importància que té  mantenir relacions actives 
amb la nostra gent gran,  tan familiars com coneguts, i fer-
los sentir inclosos en el nostre dia a dia car no només els 
farem més feliços a ells sinó que podrem aprendre molt de la 
seva experiència vital.

En resum, des d’ ICV-Sant Celoni I la Batllòria volem consci-
enciar sobre la importància de tenir en compte els aspectes 
socials de la nostra societat car es tracta de la vida de per-
sones, no sols desconegudes sinó també de les persones del 
nostre entorn.

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

Inici de curs amb les 
piles carregades

Arrenquem aquesta tardor encara 
amb el record ben viu d’haver vis-
cut una Festa Major que ha tingut 
un èxit notable de participació i 

algunes novetats importants, amb noves activitats i 
amb la implicació dels joves a través d’una comissió 
de treball. La Festa Major és un patrimoni col·lectiu, 
de tots els veïns i les veïnes de Sant Celoni i la Bat-
llòria, i per tant des de la secció local d’ERC valorem 
molt positivament el procés participatiu que es va 
obrir a principis d’aquest mandat per revifar una es-
deveniment que, en alguns aspectes, semblava haver 
tocat sostre. 

Aquests són també uns dies especials per a moltes 
famílies i sobretot per als infants i joves que reprenen 

les classes del nou curs escolar. I per als més petits, 
aquest potser serà el primer any que trepitjaran una 
escola on s’hi passaran molts anys, hi faran amics i 
amigues, mentre van creixent, formant-se i adquirint 
els valors que els acompanyaran tota la vida. Des 
d’ERC valorem positivament la xarxa escolar de Sant 
Celoni i la Batllòria, cada cop més equilibrada (per 
primer cop l’escola pública Pallerola ha tingut més 
sol·licituds que places a P3), i posem molt en valor la 
feina que fan els i les professionals de l’educació, així 
com el suport dels pares i mares que fan un comple-
ment valuosíssim a l’escola a través de les AMPES. 

I per altra banda, vivim també uns dies emocionants 
en el panorama polític. Mentre l’Estat que ens és ad-
vers segueix sense ser capaç de formar govern, aquí 
anem fent feina. La intensa represa de l’activitat par-
lamentària al nostre país, amb la qüestió de confiança 
i el debat de política general, han servit per reforçar 
la unitat de l’independentisme i per posar de nou 

totes les energies en els mesos decisius que tenim per 
davant i que ens han de conduir cap a la República 
catalana. Tenim tota la confiança en el Govern de la 
Generalitat, que està fent tots els preparatius perquè 
si els ciutadans ho volem, culminem aquest procés 
amb èxit. El Govern ha de saber que en l’Ajuntament 
de Sant Celoni hi trobarà un aliat, al servei de la ciuta-
dania i al costat de les nostres institucions. Com afir-
mava el lema de la darrera manifestació organitzada 
per l’ANC i Òmnium, nosaltres estem a punt.

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

OCTUBRE Taxi  
guàrdia 

Taxi 
retén 

3 - 9 L6 L4

10 -16 L7 L5

17 - 23 L1 L6

24 -30 L2 L7

NOVEMBRE

31 octubre 
- 6 novembre L3 L1

7 - 13 L4 L2

14 - 20 L5 L3

21 - 27 L6 L4

28 novembre 
- 4 desembre 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: Impremta Pagès - Dipòsit legal: B-5131-05
Per a més informació www.santceloni.cat

OCTUBRE

NOVEMBRE

RECTORIA VELLA 
Del 3 desetembre al 30 d’octubre

40 anys de recerca  
a l’entorn del medi 
Martí Boada

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

OFICINA DE TURISME
Del 5 d’octubre al 31 de desembre

L’art de carbonejar 
Història i cultura dels nostres boscos 
Fotografies de Joaquim Reberté

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

CAN RAMIS
Del 15 d’octubre a l’1 de novembre

Exposició i venda de manua-
litats i quadres a benefici de 
Catalunya contra el Càncer

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

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
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Divendres, 14 de octubre
Country amb el Banc  
del Temps
- A les 17.15 h - A La Clau
No vull dormir, a càrrec de 
Mercè Rubí
Contes per a menuts
- A les 17.30 h
- A la Biblioteca l’Escorxador

Cinema en VO:  
Les combattants,  
de Thomas Cailley
- A les 20.30 h
- A les sales Ocine
- Preu: 4,50 €

Dissabte, 15 de octubre
Dansa del ventre amb el 
Banc del Temps
- A les 9 h
- Al Pavelló Municipal 
d’Esports

Cinema infantil en català: 
Zootròpolis
- A les 16.15 h
- A les sales Ocine
- Preu: 4,20 €

Xerrada: Com han de 
ser els productes que 
consumim: ecològics (...)
II Setmana del Bosc
- A les 18 h
- A la sala Bernat Martorell

Inauguració de l’exposició 
i venda de manualitats i 
quadres
Catalunya contra el Càncer
- A les 20 h
- A Can Ramis

Diumenge, 16 de octubre
XXXVIII Marxa pel 
Montseny
- Sortida a partir de les 7 h
- Al Camp d’Esports
- Pavelló Municipal 

d’Esports
Organitza: CESC

Ball de l’Esplai amb Aria
- A les 18 h
- Al Teatre Ateneu, sala gran
- Preu: 5 € socis; 6 € no 
socis

Martí Boada: 40 anys de 
recerca a l’entorn del medi
Visita comentada 
- A les 18 h
- A la Rectoria Vella

Dilluns, 17 de octubre
Taller del Banc del 
Temps: Acompanyament 
respectuós als processos 
de vida
- A les 17.30 h
- A l’Hotel Suís

Dimarts, 18 de octubre
Informació i inscripcions 
a les activitats del Banc 
del Temps 
- De les 18 a les 20 h 
(cada dimarts)
- Al local de La Clau

Dimecres, 19 de octubre
Taletime, amb Josh 
Valcárcel
Hora del conte en anglès
- A les 18 h
- A la Biblioteca l’Escorxador

Dijous, 20 de octubre
Tertúlia literària al 
voltant de Viatges amb 
Heròdot, de Ryszard 
- A les 19 h
- A la Biblioteca l’Escorxador

Divendres, 21 de octubre
Bèsties, besets i 
bestieses, amb Almudena 
Herrera. Hora del conte
- A les 18 h
- A la Biblioteca l’Escorxador

Xerrada: Comunicació no 
verbal i emocions
- A les 19 h
- A la Biblioteca l’Escorxador

Llibres, cançons i batalles 
de Xavi Sarrià i Feliu 
Ventura 
4t Aniversari de La Clau
- A les 20 h
- Al Teatre Ateneu,  

sala petita
- Preu: 8 € socis/es -  

10 € general

Cinema en VO: Taxi 
Teherán, de Jafar Panahi
- A les 20.30 h
- A les sales Ocine  
- Preu: 4,50 €

 

Dissabte, 22 de octubre
Dia Internacional del 
càncer de mama
- Tot el dia
- A la plaça de la Vila

Laboratori de lectura: 
La por del passadís,  
de R. Portell
- A les 11 h
- A la Biblioteca l’Escorxador

Vermut, dinar i concert 
4t Aniversari de La Clau
- A les 12 h
- Al carrer Alguersuari
- Preu: 10 € socis/es -  

12 € general

Cinema infantil en català: 
Kung Fu Panda 3
- A les 16.15 h
- A les sales Ocine
- Preu: 4,20 €

Diumenge, 23 de octubre
Ball a l’Esplai, amb Jenifer
- A les 17.30 h
- Al Casal de l’Esplai 
- Preu: 4 € socis;  

5 € no socis

Tarda de dansa. A benefici 
de Catalunya contra el 
Càncer
- A les 18 h
- Al Teatre Ateneu, sala gran

Dilluns, 24 de octubre
Taller del Banc del 
Temps: Acompanyament 
respectuós als processos 
de vida
- A les 17.30 h
- A l’Hotel Suís

Dimarts, 25 de octubre
El millor regal del món, 
amb Marta Esmarats
Hora del conte
- A les 17.30 h
- A la Biblioteca de l’Escola 

Montnegre (la Batllòria)

Dimecres, 26 de octubre
Taletime, amb Josh 
Valcárcel
Hora del conte en anglès  
- A les 17.30 h
- A la Biblioteca de l’Escola 

Montnegre (la Batllòria)

Dijous, 27 de octubre
Xerrada: Desvetllant les 
connexions de l’arbre 
familiar amb salut física 
- A les 19 h
- A la Biblioteca l’Escorxador

Divendres, 28 de octubre
Cinema en VO: Dheepan, 
de Jacques Audiard
- A les 20.30 h
- A les sales Ocine  
- Preu: 4,50 €

Dissabte, 29 de octubre
Cinema infantil en català: 
Angry Birds. La pel·lícula
- A les 16.15 h
- A les sales Ocine  
- Preu: 4,20 €

Escola Terrorífica 
- De 18.30 a 22 h
- A l’escola Montnegre 
Organitza: AMPA de l’Escola 
Montnegre

Monòleg: Planeta i-Neptú, 
amb Peyu
- A les 20 h
- Al Teatre Ateneu, sala gran
- Preu: 12 € (anticipada).  

15 € el mateix dia 

Diumenge, 30 de octubre
Ball de l’Esplai  
amb Arritmics
- A les 18 h
- Al Teatre Ateneu, sala gran
- Preu: 5 € socis,  

6 € no socis

Escola Terrorífica – 
Halloween a la Batllòria
- De 18.30 a 22 h
- A l’escola Montnegre 
Organitza: AMPA de l’Escola 
Montnegre

Túnel del terror
- A les 0.30 h
- Al C. de Tennis Montnegre
- Preu: 4 €
Organitza: Club Tennis 
Montnegre

Dilluns, 31 de octubre
Taller del Banc del 
Temps: Acompanyament 
respectuós als processos 
de vida
- A les 17.30 h
- A l’Hotel Suís

Divendres, 4 de novembre
3r Festival de l’Esplai de 
cant i dansa
- A les 17 h
- Al Teatre Ateneu,  

sala petita

Presentació del llibre 
Montseny màgic, del Grup 
d’Escriptors del Montseny 
- A les 20 h
- A la sala Bernat Martorell

Dissabte, 5 de novembre
Campionat de Tir amb arc
- A les 10.30 h
- Al Pont Trencat

Cinema infantil en català: 
Buscant la Dory
- A les 16.15 h
- A les sales Ocine  
- Preu: 4,20 € 

Comparsa i Chirigotas 
de Carnaval, cercavila i 
botifarrada a la plaça  
de la Vila 
- A les 18, a les 20 i  
a les 21 h
- Al Teatre Ateneu, sala gran
Organitza: As. de Bornichos 
de Catalunya  

Música: Felabration, 
Homenatge a Fela Kuti
- A les 21 h
- Al Teatre Ateneu,  

sala petita
- Preu: 8 € anticipada i 10 € 

a les taquilles del Teatre

Diumenge, 6 de novembre
Sortida amb el CESC 
Ruta dels Senders 1714, 
etapa 9  
- Sortida a les 7 h
- A la plaça Comte del 

Montseny

III Trobada Micològica 
de Can Coll
- A les 10 h
- A Can Coll
Organitza: Associació de 
Veïns de Can Coll

Música: A cau d’orella, 
amb Comsona?
- A les 12 h
- Al Teatre Ateneu, sala 

petita
- Preu: 5 €. Menors de 10 

anys: 3 €. Menors de 2 
anys: gratuït

Música: Gala del 7è 
Guardó Indaleci Losilla
- A les 18 h
- Al Teatre Ateneu, sala gran
- Preu: 6 €

Ball a l’Esplai amb Paco 
Garcia
- A les 17.30 h
- Al Casal de l’Esplai
- Preu: 4 € socis;  

5 € no socis

Dimecres, 9 de novembre
Taletime, amb Josh 
Valcárcel
Hora del conte en anglès 
- A les 18 h
- A la Biblioteca l’Escorxador

Dijous, 10 de novembre
Presentació del 14è 
número Anatomia del 
Còmic celoní 
- A les 19 h 
- A la Biblioteca l’Escorxador

Divendres, 11  
de novembre
Els Gegants visiten  
el geriàtric
- A lles 16 h
- A la Residència 

Sociosanitària Verge  
del Puig

Contes dins la capsa,  
amb Olga Cercós 
- A les 17.30 i a les 18.15 h 
- A la Biblioteca l’Escorxador

Presentació IV Jornades 
de la Memòria Històrica 
- A les 19 h
- A la sala Bernat Martorell

Concert: Hotel Cochambre 
Inauguració Bar Ateneu
- A les 23 h 
- Al Teatre Ateneu, sala gran
- Preu: Entrada lliure

Dissabte, 12 de novembre
Fira artesana  
de Sant Martí 
- De 10 a 20.30 h 
- A la plaça de la Vila

Visites teatralitzades per 
Sant Celoni 
- A partir de les 11 h
- A l’Oficina de Turisme

Ballada-Taller de Danses
- A les 11.30 h
- A la plaça de la Vila

Cercavila de Gegants i 
Capgrossos
- A les 17 h
- A la plaça de la Vila

Naturaleses. Pintura i 
gravat de Josep Clopés
Inauguració de l’exposició
- A les 19 h
- A la Rectoria Vella

Tast de vins
- A les 19.30 h
- Al bar de l’Ateneu 
- Preu: 1 €

Sessió DJ: LeeBeats + DJ 
Kevin Granados
Inauguració Bar Ateneu
- A les 23 h 
- Al Teatre Ateneu, sala gran
- Preu: Entrada lliure

Cinema infantil en 
català: Ice Age. El gran 
cataclisme
- A les 16.15 h
- A les sales Ocine
- Preu: 4,20 € 

Diumenge, 13 de 
novembre
Animació infantil,  
amb El Pot Petit
Inauguració Bar Ateneu
- A les 12 h 
- Al Teatre Ateneu, sala gran
- Preu: Entrada lliure

III Jornada Micològica 
d’Olzinelles
- De les 8 a les 19 h
- Al Veïnat de Cal Paraire 

XVII Montnegre BTT
- A les 8.30 h
- Sortida del CME 

Sot de les Granotes

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

Botifarrada popular 
- A les 9.30 h
- A la plaça de la Vila 
- Preu: 3 €

Fira Artesana  
de Sant Martí 
- De 10 a 20.30 h
- A la plaça de la Vila

Visites teatralitzades per 
Sant Celoni
- A partir de les 11 h
- A l’Oficina de Truisme

Inauguració de l’ampliació 
del recinte de la Força
- A les 12 h
- A la plaça del Bestiar

Sardanes, amb la cobla la 
Principal de Banyoles
- A les 12 h
- A la plaça de la Vila

Passatge del Terror
- A les 18 h
- Al col·legi La Salle
- Preu: 2 €

Ball amb l’Orquestra  
Què Tal
Inauguració Bar Ateneu
- A les 17.30 h 
- Al Teatre Ateneu, sala gran
- Preu: Entrada lliure

Dilluns, 14 de novembre
Inflables per a nens i 
nenes de 0 a 12 anys 
- De 10.30 a 13.30 h
- A la plaça de la Vila

Espectacle: Sí a la música 
amb els Atrevits
- A les 17.30 h
- Al Teatre Ateneu, sala gran
- Preu: 6 €

Dimecres, 16 de novembre
Taletime, amb Josh 
Valcárcel
Hora del conte en anglès  
- A les 17.30 h
- A la biblioteca de l’Escola 
Montnegre (La Batllòria)

Dijous, 17 de novembre
El paciente inglés, 
de Michael Ondaatje 
Club de lectura 
- A les 19 h
- A la Biblioteca l’Escorxador

Divendres, 18 de 
novembre
Contes que fan plorar de 
riure, amb Sandra Rossi
- A les 18 h
- A la Biblioteca l’Escorxador

Conferència i documental 
IV Jornades de la Memòria 
Històrica de Sant Celoni
- A les 19 h
- A la sala Bernat Martorell

Concert The Reapers
- A les 22.30 h
- Al Teatre Ateneu

Dissabte, 19 de novembre
Laboratori de lectura: 
L’armari de l’Olívia amb 
Alícia Moreno
- A les 11 h 
- A la Biblioteca l’Escorxador

Mary Poppins, el musical, 
amb Rebrot Teatre
- A les 20 h
- Al Teatre Ateneu, sala gran
- Preu: 12 €

Diumenge, 20 de 
novembre
Motos històriques 
- De 9 a 13 h
- A la plaça de la Vila

Capvuitada als Esports
Inflables i activitats infantils
- De 10 a 13 h
- Al pàrquing del Pavelló  

11 de setembre

Viu el Parc a Sant Martí  
de Montnegre
Missa, concert i vermut
- De les 11 a les 13 h
- A l’església i jardí de Sant 
Martí de Montnegre

Ball a l’Esplai amb Sílvia
- A les 17.30 h
- Al Casal de l’Esplai 
- Preu: 4 € socis;  

5 € no socis

Mary Poppins, el musical, 
amb Rebrot Teatre
- A les 18 h
- Al Teatre Ateneu, sala gran
- Preu: 12 €

Divendres, 25  
de novembre
Taller: nens i nenes amb 
diabetis a la classe
- A les 17 h
- A la Rectoria Vella

Dissabte, 26  
de novembre
Teatre: Ventura, amb 
Meritxell Yanes i David 
Planas
- A les 19 i a les 22 h
- A Can Ramis - Preu: 5 €

Mary Poppins, el musical, 
amb Rebrot Teatre
- A les 20 h
- Al Teatre Ateneu, sala gran
- Preu: 12 €

Diumenge, 27  
de novembre
Mary Poppins, el musical, 
amb Rebrot Teatre
- A les 12 h i a les 18 h 
- Al Teatre Ateneu, sala gran
- Preu: 12 €

Ball a l’Esplai amb Paco 
Garcia
- A les 17.30 h
- Al Casal de l’Esplai 
- 4 € socis; 5 € no socis

FESTES DE  
SANT MARTÍ
+ Info al llibret  

de festes i al 
web municipal


