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Sant Celoni i la Batllòria contra l’incivisme
Volem ser un poble millor!
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Ser millors
Una mica més abrigats ens preparem per viure aquestes festes
tenyides de balanços i propòsits. En aquest Informatiu hi trobaràs tot el que Sant Celoni proposa per celebrar-les.

MÉS INFORMACIÓ MUNICIPAL A
Oﬁcina d’Atenció Ciutadana
Campins, 24 (El Safareig)
93 864 12 00
oac@santceloni.cat
www.santceloni.cat

@ajsantceloni
@ajsantceloni

Una abraçada!

Contactes d’interès

Atenció a la Ciutadania

Atenció al consum

Oﬁcina d’Atenció Ciutadana
de Sant Celoni
93 864 12 00
oac@santceloni.cat

Avaries aigua (SOREA)
900 30 40 70

CAP
93 867 41 51

OMIC
93 864 12 12
salutcomunitaria@santceloni.cat

Esports

Consultori de la Batllòria
93 847 10 32

Residus

Camp Municipal d’Esports
93 867 05 67
esports@santceloni.cat

Deixalleria Comarcal
de Sant Celoni
93 744 00 85

Reclamacions,
suggeriments
i incidències
93 864 12 00
iris@santceloni.cat

Àrea de Territori
93 864 12 16
territori@santceloni.cat

Arxiu Municipal
La Tèrmica
93 867 11 25
arxiu@santceloni.cat

Oﬁcina Municipal d’Escolarització
93 864 12 13
educacio@santceloni.cat

Educació i Cultura

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
saxsala@santceloni.cat

Benestar Social

Escola Bressol municipal
93 867 38 87

Centre Municipal d’expressió
93 867 40 89
centrexpressio@santceloni.cat

Serveis Socials
93 864 12 12
comunitat@santceloni.cat

Rectoria Vella
93 864 12 13
educacio@santceloni.cat

Oﬁcina local de Català
93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat

Servei a la dona
93 867 51 94

Emergències

Habitatge

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

Oﬁcina Local d’Habitatge
93 864 12 15
habitatge@santceloni.cat

Mossos d’esquadra
93 867 45 85
112

Jutjat de Pau
93 867 07 25

Atenció violència
masclista
900 900 120
Biblioteques
Biblioteca l’Escorxador
93 867 33 13
b.st.celoni@diba.es
Biblioteca la Batllòria
93 847 21 19
uniobatllorienca@santceloni.cat

Emergències Sanitàries
112
Creu Roja emergències
93 867 21 29
Creu Roja Assamblea Local
93 867 26 04
Bombers urgències
112
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Com veuràs a les pàgines que segueixen, especialment rellevants durant els darers mesos han estat els recursos destinats
a donar suport a l’educació dels nostres infants, així com les
actuacions de millora a l’espai públic que compartim i que
fan d’aquest municipi la casa de tots i els èxits i vitalitat del
nostre teixit esportiu, que constantment ens dóna alegries.
Us desitjo salut per gaudir d’aquestes festes amb les persones
que estimeu i que l’any 2017 sigui millor que el que deixem
enrere.

www.facebook.com/ajsantceloni

Oﬁcina d’Atenció Ciutadana
de la Batllòria
93 847 21 19
labatlloria@santceloni.cat

També les acompanyarem de l’original campanya de civisme
amb l’ajuda dels Supermonts, que de ben segur ens portaran
a ser un poble més bonic i avançat. Uneix-te a la croada!

Ràdio Municipal
93 864 12 21
radio@santceloni.cat
Salut
Hospital de Sant Celoni
93 867 03 17
atenciousuari@hsceloni.cat

Consum i conducte de risc
93 864 12 12
eltrito@santceloni.cat
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
orientaciolaboral@santceloni.cat
Tributs
Oﬁcina de Gestió Tributària
93 867 45 41
Urbanisme
Àrea de Territori
93 864 12 15
territori@santceloni.cat

Un poble bonic i agradable
Comença la Croada contra l’incivisme
La Croada contra l’incivisme que vam anunciar a l’anterior Informatiu ja ha començat. Recordem que la principal
motivació d’aquesta acció són els comentaris que la pròpia ciutadania fa arribar a través del servei d’Incidències,
Reclamacions i Suggeriments (iris@santceloni.cat), de l’APP i les xarxes socials municipals o presencialment a
l’Oﬁcina d’Atenció Ciutadana, que enguany han estat més de 600, dels quals aproximadament la meitat fan
referència a l’incivisme.
La campanya, que compta amb el suport de luxe dels nostres Supermonts i de dos agents cívics, a més d’apel·lar
al respecte i intel·ligència de tothom també inclou accions del propi consistori per facilitar el civisme, com
l’increment de papereres o espais per a posar publicitat, l’embelliment de carrers i places, etc.
La podràs seguir a través d’aquest Informatiu, al youtube, al web, i a altres canals com per exemple l’Instagram,
que ben aviat anunciarà un concurs ben interessant. Uneix-te a la croada!

La campanya per capítols
Capítol 1:
Capítol 2:
Capítol 3:
Capítol 4:
Capítol 5:
Capítol 6:
Capítol 7:
Capítol 8:

#Prou caques
#Deixalles al seu lloc
#Carrers nets
#Ssssssilenci!
#No som vàndals
#Estimo els animals
#Reciclem més i millor
#Mou-te amb estil

Els Supermonts van anar a les escoles
a presentar la campanya i van ser
molt ben rebuts!

A la presentació també hi van assistir
representants de la comissió que treballa
amb la campanya de les àrees d’Espai Públic,
Seguretat Ciutadana i Comunicació amb la
col·laboració puntual d’Educació, Serveis
Socials i Sostenibilitat.

Capítol 1 #ProuCaques

ESTIMEM ELS ANIMALS,
ESTIMEM EL NOSTRE POBLE
I EL VOLEM NET DE CAQUES!
ÉS BEN FÀCIL!

TINC UN ANIMAL
I NO EMBRUTO

SEMPRE TINC A PUNT LA
BOSSA PER RECOLLIR LES
CAQUES I UNA AMPOLLA
D’AIGUA PER NETEJAR L’ORINA

EL PREU DE NO FER BÉ LES COSES!
- No recollir les deposicions
a la via pública 601,01 €
- Gos deslligat per la via pública 601,01 €

EL CUIDO BÉ,
EL TINC CENSAT
I VACUNAT
AL CARRER NO EL
DEIXO SOL, EL PORTO
LLIGAT AMB LA
CORRETJA

- Gos sense morrió a la via pública
quan és necessari 601,01 €
- Permetre la presència d’animals
de companyia en parcs infantils
o zones de joc 601,01 €
- No censar l’animal 150,25 €
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Un poble bonic i agradable
CAPÍTOL 2: #Deixalles al seu lloc

Cal Reduir els residus que generem, Reutilitzar tot allò que poguem
i Reciclar sempre. Fer-ho bé depèn de tu!
QUÈ?

ON?

ATENCIÓ

Matèria
orgànica

Restes de menjar i de la
cuina, restes de jardineria de mida petita. No
llençar restes de poda i
sega de gespes

Als contenidors
de color marró
o crema

Aconsellable deixar les bosses
abans de les 15 h els dilluns,
dimecres i abans de les
7 h els dissabtes
Bosses sempre lligades i
millor compostables

Envasos
lleugers

Ampolles i bosses de plàstic,
llaunes, brics, porexpan,
paper alumini

Als contenidors
de color groc o
a la deixalleria

Aixafeu les ampolles,
ocupen molt menys espai!

Paper i cartró per reciclar,
diaris i revistes, caixes

Als contenidors de
color blau o a la
deixalleria

Dijous porta a porta a tot el
municipi i dissabte només
als carrers per a vianants del
centre, s’inicia a les 13 h. Deixar
el cartró sempre plegat

Vidre

Ampolles, pots i ﬂascons

Als contenidors
de color verd o a la
deixalleria

No llençar miralls, ﬁnestres,
bombetes, ﬂuorescents

Roba

Roba, calçat i tèxtil, encara
que no se’n pugui fer ús

Als contenidors
d’Humana de color
verd q ue trobareu
al municipi

Consulteu ubicacions a
www.santceloni.cat/residus

Paper i
Cartró

Piles

Piles de tot tipus

Tots els aparells
elèctrics i electrònics

Als establiments que en venen
o a la deixalleria

Fluorescents
i bombetes

Fluorescents i
bombetes de tot tipus

Als establiments que en venen
o a la deixalleria

Voluminosos

Altres

Rebuig

DEIXALLERIA COMARCAL
Polígon Industrial Molí de les Planes
Carrer del Rec del Molí, 4
Tel. 93 744 00 85

Horari:
Dimarts de 16 a 19 h
De dimecres a divendres
de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 9 a 15 h i
diumenge de 9 a 14.30 h
Durant l’agost, dimarts de 14 a 19 h,
i de dimecres a diumenge de 9 a 14 h

MINIDEIXALLERIA
Residus especials
d’ús domèstic:
piles, bateries de
mòbils, residus
d’aparells elèctrics i
electrònics, cd’s i
dvd’s, cartutxos
d’impressora i
bombetes de
baix consum

Trobareu més de 50 contenidors
especíﬁcs a comerços i
equipaments municipals.
També a la deixalleria i a les
minideixalleries

Aparells
elèctrics i
electrònics

Medicaments

TAMBÉ PODEU FER ÚS DE

Medicaments caducats
o fora d’ús

A les farmàcies

Mobiliari, grans electrodomèstics, matalassos,
somier i estris diversos
de la llar

Al costat dels contenidors
per a rebuig o davant de la
porta dels habitatges

Oli, restes de jardineria,
envasos de productes
tòxics, miralls...

A la deixalleria

Residus domèstics que
no es puguin recollir
mitjançant altres serveis, o
que no es puguin reciclar

Als contenidors
de color verd fosc

- Plaça Comte del Montseny
- Plaça de l’Estació

CONTENIDORS PER
A LLAUNES I PILES

Només el primer dimarts del
mes abans de les 6 del matí!

- Passeig dels Esports
- Passeig de la Rectoria Vella
- Plaça Comte del Montseny
- Plaça Mercè Rodoreda
- Plaça de l’Estació
- Carrer Germà Julià
- Avinguda de la Pau
- Via Paral·lel
- Carrer Indústria

El preu de
fer bé les coses!

Aconsellable deixar les bosses
al vespre i sempre lligades!

Totes les persones que facin
servir la deixalleria poden
obtenir una bonificació de fins
a un 20% en la taxa
d'escombraries. Demaneu la
targeta a l’OAC

5.000 euros per reparar actes vandàlics
aquest darrer trimestre
Cistella de la paperera del
Passeig dels Esports arrencada
Abocament il·legal de runes i
residus a la vall d’Olzinelles
Contenidor d’envasos cremat
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215 €

1.085 €

300 €

Porta d’accés a la cabina de
l’ascensor del centre comercial
Altrium trencada
Robatoris de cablejat de
l’enllumenat públic al Parc de la
Forestal i del Pont Trencat

1.200 €

165 €

Xiprers del cementiri malmesos
Tanca trencada de la zona
de jocs infantils
Maria Aurèlia Capmany

800 €

1.050 €

Un poble viu i amb oportunitats

Les festes que venen
Sant Celoni i la Batllòria viuran unes festes plenes d’activitats diverses, amb alguns canvis i noves propostes

Activitats a les places i carrers
El dissabte 24 de desembre, al migdia, cercavila
de gegants i els Cantaires a la plaça de la Vila. Del
dimarts 27 al divendres 30 cada dia hi haurà una
activitat diferent: taller de muntar tions, un circuit
mòbil de mini karts elèctrics que derrapen, inﬂables,
jocs de taula i safates d’experimentació, festa kids per
poder ballar a molt bon ritme, xocolatada...

l’Associació de Gent Gran organitza un sopar i un
ball amb el grup Què Tal? I al Pavelló Municipal 11
de Setembre, a partir de 2/4 d’1 i ﬁns la matinada, hi
haurà la gran festa de cap d’any amb una Winter
Party amb discoteca amb animació fent un repàs de
tots els estils musicals (pop, latino, salsa, zumba, merengue, twist, ska, rumba i per acabar el DJ Marvin
amb tots els hits del moment. L’entrada és gratuïta
amb la voluntat que hi pugui participar tothom, tot i
que cal tenir en compte que l’aforament és limitat.

Canvi d’itinerari i ampliació de la
Cavalcada dels Reis
Enguany els Reis d’Orient arriben a Sant Celoni, el
dia 5 de gener, a les 6 de la tarda per l’avinguda de
la Pau cantonada carrer Pintor Bernat Martorell,
seguiran per l’avinguda de la Pau, plaça Mercè Rodoreda, carrer Doctor Trueta, carrer Major, plaça de
l’església i ﬁns la plaça de la Vila. A més d’un canvi
en l’itinerari, s’amplia la comitiva de la cavalcada,
per fer-la més gran i més lluïda i enguany comptarà amb la col·laboració de les escoles de dansa de
l’Esther Cortés, Contrajazz i Núria Ventura i Rebrot
Teatre, a més de l’Agrupament Erol, el patinatge artístic, la colla de diables i la colla de geganters.

Els Carters Reials portaran tallers
i un pessebre vivent

El programa es completa amb moltes altres activitats a la Biblioteca, al Teatre Ateneu...
Consulta-ho a:
www.santceloni.cat/nadal

El 2 de gener, l’agrupament Erol organitza l’arribada
dels Carters Reials, la Martina i l’Ermenter. Durant
el 2, 3 i 4 de gener s’instal·laran al recinte medieval
de la Força. L’entrada serà per la plaça del Bestiar i
la sortida pel carrer de les Valls. A més de donar les
cartes podrem fer tallers i veure un pessebre vivent.

Pink Floyd i Queen al segon
projecte de l’Orquestra
Baix Montseny
El proper 7 de gener, a les 7 de la tarda, al Teatre Ateneu, l’Orquestra Baix Montseny presenta
“L’espectacle ha de continuar” amb música de les
dues bandes de rock més inﬂuents del segle XX,
Pink Floyd i Queen. Aquest mateix concert també es
realitzarà el divendres 13 de gener, a les 10 del vespre, al Patronat de Sant Antoni de Vilamajor. Els dos
concerts seran d’entrada gratuïta.

Cap d’Any al teatre Ateneu
i al pavelló!
Sant Celoni rebrà l’arribada del nou any amb dues
festes populars pensades perquè hi pugui participar tothom! A partir de 2/4 d’1, al teatre Ateneu,

Teatre

Teatre GPS

Música

L’electe

Ventura

Blaumut

amb Meritxell Yanes
i David Planas
a Can Ramis

amb Ramon Madaula
i Roger Coma

concert pre-estrena
del seu nou disc

Diumenge

19 de febrer

Dissabte

Dissabte

4 de març

Preu: 12 €. Descomptes 10 €

Preu: 12 €. Descomptes 10 €

4 de febrer

a les 20 h

a les 17 i 20 h

a les 20 h

Preu únic: 5€

5 de març

1 d’abril

a les 20 h

Preu: 12 €.
Descomptes 10 €

Xirriquiteula
Teatre
Diumenge

a les 20 h

Música familiar

El bon pare

Sempre de
vacances

,

amb 2princesesbarbudes

Dissabte

8 d’abril
a les 20 h

Preu: 15 €. Descomptes 10 €

A l’Oﬁcina de Turisme:

Papirus
2 d’abril
a les 12 h

Preu: 5 €.
Menors de 10 anys 3 €

Preu únic: 18 €

Teatre

Lluis Soler, Teresa
Vallicrosa, Georgina
Latre i Jaume Madaula

Teatre familiar

Dissabte

Dissabte

18 de març

Preu: 5€.
Menors de 10 anys 3€

Venda d’entrades:

Cris Juanico Trio

#quenonosfrunjanlafiesta

Diumenge

a les 11 h i 12.30 h

F(a)usta

David
Guapo

LOO

de la companyia
Pontenpie

Música

Monòleg

Teatre familiar

Ma�ns de 10 a 14 h: els dies 24, 28, 29 i 31 de desembre, 4 i 5 de gener
Tardes de 16 a 20 h: els dies 23 i 30 de desembre

Dansa GPS

MOLAR

amb Quim Bigas
als Jardins de la
Rectoria Vella

Diumenge

7 de maig
a les 12 h

Dissabte

27 de maig

Preu: 5 €. Menors de 10 anys 3 €

a les 18 h

Preu únic: 5€

Per Internet a:

www.santceloni.cat/teatreateneu
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Un poble viu i amb oportunitats

Les festes que hem passat
Festes de Sant Martí

En el marc de les Festes de Sant Martí es va posar en valor la memòria històrica, el patrimoni, la creació local, les festes i tradicions i la cultura
en general amb activitats tan diverses com visites teatralitzades, ﬁra artesana, presentació de llibres, concerts, teatre, motos històriques, ball,
recuperació de la capella de Sant Celdoni, concurs d’allioli, inauguració de l’espai del bar de l’Ateneu...

Sant Celoni i Bornos agermanats

Durant el mes de novembre els pobles de Sant Celoni i
Bornos es van agermanar oﬁcialment. Els alcaldes dels
dos pobles, Francesc Deulofeu i el de Bornos, Hugo
Palomares, van ratiﬁcar l’agermanament en un cap de
setmana d’intercanvi cultural motivat pels 400 celonins
amb vinculacions a aquest poble de Cádiz

Units contra el càncer

Les gegantes Maria del Puig i Esperança de les colles
de Sant Celoni i la Batllòria van participar a Barcelona
a la trobada de suport a la lluita contra el càncer de
mama al costat de 80 colles d’arreu de Catalunya. A
Sant Celoni el 22 d’octubre es van organitzar diferents
actes per commemorar el Dia mundial contra el càncer
de mama.

I tu, jugues en
català?
7 comerços celonins
donen idees per regalar
en català!
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La Setmana del Bosc acaba amb tocs de
natura, gastronomia, ciència i premis

Més de 140 parades fan vibrar
la Fira de Nadal

En el marc de la II Setmana del Bosc es van organitzar
diferents concursos. El bar 3 JJJ va guanyar el premi a
la tapa més votada del Corretapes, The Natural One el
concurs d’aparadors, i diversos ciutadans van guanyar
vals de compra o àpats als establiments participants.

Més de 140 parades van omplir els carrers del centre
de la Vila, del carrer Major de Dalt a la plaça del Bestiar
durant la Fira de Nadal del primer cap de setmana de
desembre. Trenet, caldo, cagatió, espectacles, tallers...
van arrodonir la ﬁra.

7è guardó Indaleci
per la Junta Local del Càncer

No a la violència vers les dones

El diumenge 6 de novembre el Teatre Ateneu es va omplir per la gala anual del 7è guardó Indaleci Losilla que
té per objectiu reconèixer la feina sovint anònima del
voluntariat social. Enguany els guardonats van ser La
Junta local de l’Associació Catalunya contra el Càncer.
Felicitats!

Sant Celoni es va activar novament contra la violència
vers les dones amb una acció de denúncia organitzada
per la Plataforma d’Iniciatives per l’Equitat entre Gèneres (PIEG), on una setantena de persones voluntàries
van dibuixar un NO gegant al mig de la plaça de la Vila,
acompanyades de llànties i samarretes negres.
Atenció 24 h contra la violència masclista:
900 900 120

A Sant Celoni hi participen:
7 establiments de Sant Celoni s’han sumat a la
campanya I tu, jugues en català? impulsada pel
Consorci per a la Normalització Língüística i la
Direcció General de Política Lingüística amb
l’objectiu de promoure les joguines en català.
Es pot seguir mitjançant una aplicació mòbil.

- 6x3 (c. Jaume I, 1)
- Can Bilbeny (c. Major, 149)
- Can Lluís (c. Major, 84)
- Cucut Joguines (c. Major, 154)
- Alguer Set (c. Alguersuari, 7)
- Els 4 Gats (c. Sant Josep, 64-66)
- Tretze Vents (plaça de la Vila, 28)

Un poble viu i amb oportunitats
Sant Celoni compromès i en moviment

Una seixantena de voluntaris i 230 aprenents implicats en projectes de voluntariat educatiu
Sant Celoni tira endavant aquest curs 10 projectes de voluntariat educatiu del Pla Educatiu d’Entorn
amb la participació de 230 aprenents i 55 persones voluntàries. L’èxit és possible gràcies a la implicació
dels centres educatius del municipi i al gran nombre de persones compromeses i amb ganes de destinar
una part del seu temps a millorar el benestar d’altres persones que necessiten més oportunitats
Aquests són els projectes que estan en marxa i
el nombre de persones que hi participen:
- Acompanyament escolar amb voluntaris de
Càritas Parroquial: ajudar els alumnes en
l’execució de les tasques escolars. 38 aprenents i 16 voluntàries

- Tallers ALIF: són una iniciació a la llengua
àrab per a alumnes de 1r a 6è de primària i
per a les seves famílies, amb una durada de
dues sessions, a les escoles de Sant Celoni amb
activitats dinàmiques i lúdiques per aprendre
conceptes bàsics sobre l’alfabet, la numeració i
els colors. 60 aprenents i 4 voluntàries

- Projecte LECXIT: acompanyar a infants en
el descobriment del gaudi per la lectura, en la
millora de la comprensió lectora i en l’ús de
la Biblioteca l’Escorxador. 20 aprenents i 17
voluntàries

- Suport a l’aula Taller del Centre Municipal
d’Expressió: suport als alumnes amb més diﬁcultats per el bon funcionament de l’activitat
de teatre i música. 20 aprenents i 2 voluntàries
- Voluntariat a la comunitat adreçat a alumnes de l’Institut Baix Montseny: alumnes de
3r d’ESO que cursen l’assignatura d’educació
per a la ciutadania fan de voluntaris a una entitat de caire social. 20 aprenents i 10 voluntàries

- Suport a l’aula a l’escola bressol municipal El Blauet: perquè estudiants del ram de
l’educació puguin adquirir experiència professional fent de voluntaris de suport. 15 aprenents i 1 voluntària

- Suport a la biblioteca municipal L’escorxador:
tasques de catalogació de llibres a la biblioteca. 1 voluntària

- Acompanyament escolar al Certiﬁcat i
GESO de l’Escola d’adults: ajudar a millorar
de forma individualitzada i en petits grups
les competències personals i hàbits d’estudi.
40 aprenents i 1 voluntària

- Acompanayament língüístic al curs d’aprendre a llegir i escriure a l’Escola d’adults:
S’ofereix a persones nouvingudes que no entenen el català o bé que tenen un nivell molt
inicial en aquesta llengua i que estan duent
a terme, de manera simultània, un procés
d’alfabetització. 1 voluntari i 1 aprenent.

- Suport a les aules d’ensenyaments inicials de
l’Escola d’adults: per afavorir la cohesió social i l’aprenentatge de la lectoescriptura.
15 aprenents i 2 voluntàries

T’animes a fer voluntariat? si vols col·laborar en algun projecte de voluntariat educatiu
truca al 93 864 12 13 o envia un correu electrònic a educacio@santceloni.cat

La Batllòria
Èxit del túnel del terror
L’escola Montnegre va acollir el Túnel del terror el
cap de setmana de Tot Sants amb un gran èxit de
públic. La posada en escena va ser terroríﬁca! Un
gran treball de l’Ampa de l’Escola Montnegre.

Dijous

5 de gener
CAVALCADA
DE REIS

CAVALCADA DELS REIS MAGS DE L’ORIENT
pels diferents carrers del poble
- Acollida dels Reis a tots els nens i nenes de la
Batllòria, amb entrega de caramels i regals, a la
plaça de l’Església.
- Retorn dels Reis als seus països
Els Reis Mags de l’Orient arribaran pel pont de la
Tordera, aproximadament a 2/4 de 7 de la tarda.
I l’arribada a la plaça serà pels volts de 2/4 de 8
del vespre.

Divendres

30 de desembre
Nou horari de les pistes poliesportives
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

16.30 - 19 h
16.30 - 20 h
18.30 - 20 h
16.30 - 20 h
16.30 ﬁns dilluns 8.30 h

Visita del PATGE REIAL als nens i nenes
de la Batllòria per recollir les cartes.
Se servirà xocolata calenta.
- De 7 a 2/4 de 9 del vespre
- Pati de Can Bruguera
Ho organitza: La Batcolla

> Durant la cavalcada es donaran caramels
sense gluten.
> Recordeu que cal indicar als Reis Mags de l’Orient el
camí, ja que vénen pel Montnegre i al bosc no hi ha
llum! Tots aquells nens i nenes que en tingueu,
porteu el fanalet.
> Si voleu que els vostres fills i filles rebin la visita dels
Reis Mags de l’Orient a casa, passeu pel Centre Cívic
la Unió Batllorienca o truqueu al telèfon 93 847 21 19,
del 12 al 23 de desembre.

Un poble viu i amb oportunitats
230 mil euros en ajuts socials pels
escolars celonins

En marxa una nova edició del projecte
Ajuntament jove amb novetats

Per aquest curs 2016/2017, l’ Ajuntament ha destinat de moment 230 mil
euros a ajuts socials, bàsicament per reduir la quota que paguen les famílies pel material escolar i llibres, pel menjador escolar, pels ensenyaments
de música i teatre i els casals d’ estiu. En total s’han atorgat ajuts a 933
infants i joves.

El projecte Ajuntament jove pretén promoure el desenvolupament dels
valors democràtics i impulsar la participació i el compromís dels joves
amb l’entorn més immediat, el municipi. Consisteix en la utilització de
l’assignatura de 4t d’ESO de “Projecte de recerca” com una eina comuna entre tots els centres i l’Ajuntament per implicar als joves en la
dinàmica del municipi.

Les famílies que sol·liciten aquests ajuts han de complir un seguit de requisits que s’avaluen des dels serveis municipals. Pel que fa a la quantia,
es contemplen dos aspectes: la situació econòmica i la situació social de la
persona perceptora d’acord amb la unitat de convivència. La suma de les
dues valoracions pot donar un màxim de 100 % de l’ajut.
L’import atorgat ﬁns ara pot ampliar-se amb els ajuts que s’atorguin als
nous alumnes que s’incorporin al llarg del curs a les escoles del municipi.
Ajuts curs 2016-2017 (ﬁns a desembre 2016)
Persones

Tipus d’ajut

Import subvencionat

beneﬁciades

Activitats d’estiu

141

18.013.070 €

Llibres de text

471

32.776,740 €

56

4.401,52 €

4

347,339 €

Materials i activitats Escola
Adults
Material PTT

Concretament, el projecte vol que els alumnes de 4rt d’ESO centrin el
seu treball de recerca en una temàtica o problemàtica real del municipi,
l’analitzin i elaborin un projecte per millorar la temàtica o solucionar
el problema.
En aquest sentit, enguany el ple municipal ja no escull un projecte sinó
que repartirà els 6.000 € entre els projectes presentats pels alumnes. El
ple es durà a terme a principis d’abril per tal que els alumnes puguin
implementar el projecte dissenyat durant el tercer trimestre.
D’altra banda, ja s’ha començat a treballar tècnicament en el projecte
guanyador del curs 2015 - 2016, una aplicació de mòbil per conèixer la
ﬂora i la fauna del municipi de Sant Celoni, que serà una realitat el mes
de juny del 2017.

Escola de música i
Escola de teatre, banc

20

5.149,99 €

21

44.969,42 €

220

127.790,00 €

Durant el mes de novembre, el regidor de
Cultura i Educació, Raül Garcia, i l’alcalde,
Francesc Deulofeu han visitat els alumnes
de 4t d’ESO del municipi per explicar com
funciona la política municipal i el projecte
Ajuntament jove.

d’instruments
Famílies amb ﬁlls a primer
cicle d’educació infantil
Beques menjador

El govern de Flandes s’interessa pel Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni
L’Ajuntament de Sant Celoni ha rebut la visita del govern de Flandes i
entitats del tercer sector interessats en el Pla Educatiu d’Entorn de Sant
Celoni; d’una manera especial s’han interessat en el concepte de “comunitat educativa àmplia“ que s’entén com el conjunt d’alumnes, famílies
i mestres i professors, però, també, en formen part les entitats educatives, culturals, esportives i de lleure, les empreses i les administracions.
La delegació de Flandes ha pogut conèixer el funcionament i el treball
conjunt entre escoles i agents socials en 5 dels projectes del Pla Educatiu d’Entorn: Projecte xarxa, Robotseny, Voluntariat educatiu, Projecte
d’orientació a l’ESO i Ajuntament Jove. També, han tingut l’oportunitat
de conèixer el treball educatiu que realitza l’Institut Baix Montseny i
l’experiència del projecte Ethos de mesures alternatives en beneﬁci de la
comunitat basat en el decret de drets i deures de l’alumnat explicat per

boca de l’equip directiu del centre i un dels alumnes participants. Aquesta visita s’emmarca en el conveni de col·laboració entre el govern de la
Generalitat de Catalunya i el govern de Flandes i gira entorn a l’estudi
de bones pràctiques sobre la “cooperació entre l’educació formal i no
formal en plans educatius i comunitaris”.

Vine a conèixer una mica més a
Ramon Llull i Roald Dahl

Ets artista i vols exposar
a la Biblioteca?
La Biblioteca obre la convocatòria per poder
exposar a la Biblioteca de cara a l’any 2017.
Si hi esteu interessats o coneixeu algú amb ganes
de donar a conèixer el seu treball artístic, poseuvos en contacte amb la Biblioteca a través del
telèfon 93 867 33 13 o del correu electrònic
b.st.celoni@diba.cat
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Aquest 2016 s’han commemorat un parell
d’efemèrides importants i la Biblioteca no ha volgut acabar l’any sense adherir-s’hi. D’una banda,
aquest any s’ha celebrat el 700 aniversari de la
mort de Ramon Llull, l’autor més universal de la
cultura catalana i hem preparat una exposició en
la qual podeu apropar-vos a la ﬁgura de Llull i al
seu treball.
D’altra banda, el 2016 ha coincidit amb el centenari del naixement de l’escriptor Roald Dahl,
conegut sobretot per les seves obres adreçades
al públic infantil i juvenil. Per aquest motiu, s’ha
muntat un aparador cultural recreant una de les
seves històries més famoses: Charlie i la fàbrica
de xocolata.

Ja tenim mascota!
Es tracta d’un tritó que ha dissenyat i creat en 3D
l’usuari i artista de Sant Celoni, David Pérez, a qui
estem enormement agraïts!
Podeu veure algunes de les seves il·lustracions a
http://davidperezilustracion.blogspot.com.es/
A partir del mes de gener
començarem un concurs per
escollir el nom de la mascota
i, a partir d’aleshores, el tritó
passarà a convertir-se en un
personatge indispensable de
les activitats i el dia a dia de
l’equipament.
Us n’anirem informant!

Un poble viu i amb oportunitats
Balanç positiu del Pla Integral
sobre Addiccions del
Baix Montseny
El consell polític del Pla Integral sobre addiccions el Tritó del Baix Montseny desde fa
12 anys treballa conjuntament la prevenció
d’addiccions. Els 13 municipis del Baix Montseny que en formen part es van trobar al novembre per fer balanç de les accions del curs
2015-2016.

S’ha treballat en 18 centres educatius amb activitats preventives com tallers de drogues legals
i no legals, dinàmiques emocionals, treballs sobre socioadiccions (pantalles, etc.) i grups de
suport per a persones consumidores
També es van analitzar les noves necessitats
que els professionals del territori han detectat
les estratègies per tal d’atendre-les.
El treball mancomunat entre 13 municipis,
amb el suport de la Diputació de Barcelona,
ha permès realitzar accions preventives, facilitar l’accés al tractament i activar recursos
d’inserció. Si voleu més informació i recursos:

www.eltrito.cat

Més de 20 tones
d’aliments al
recapte solidari
El recapte solidari d’aliments que va tenir
lloc els dies 25 i 26 de novembre, organitzat per Càritas i Creu Roja amb el suport de
l’Ajuntament de Sant Celoni, va gaudir d’una
resposta molt positiva per
part de la ciutadania: s’ha recollit un total de 20.587 kg,
que equival a un 6,39 % més
que l’any passat.
Un ampli grup de persones
voluntàries van fer possible
aquesta nova edició del recapte que permet nodrir el Servei
d’aliments local en els establiments participants (Esclat,
Caprabo, Aldi, Lidl, Condis,
Mercadona, Dia i Simply) i en
el triatge i classiﬁcació dels productes.

Moltes gràcies Sant Celoni!

Formació i feina per a
persones aturades

12 alumnes acaben
la tercera edició del
mòdul d’Emprenedoria
i Empresa amb bons
Ofertes de feina per a persones desocupades
resultats
que no cobren atur
12 alumnes han acabat amb èxit la 3a edició del
Mòdul d’Emprenedoria Emprèn Baix Montseny
aquest mes de desembre a Sax Sala que ha tingut una durada de 88 hores i ha recollit tots els
àmbits empresarials: aspectes de màrqueting,
ﬁscals, intel·ligència emocional, Canvas i Business Plan, Reempresa, entrenador d’habilitats i
posicionament internacional.
Tant emprenedors com empreses han aproﬁtat
aquest mòdul per obtenir eines d’anàlisi del seu
negoci i adquirir nous coneixements, participat molt activament, i n’han fet una valoració
molt positiva. A la darrera sessió, emprenedors
i empreses van compartir els seus elevator pitch
amb els alumnes participants, que van copsar
què suposa obrir un negoci i què cal tenir en
compte. L’acte de cloenda va comptar també
amb la presència dels alumnes de la primera i
segona edició, que van compartir les seves experiències amb els alumnes.

L’Ajuntament de Sant Celoni ha obert el mes de desembre una nova convocatòria de llocs de
treball per a persones que estiguin aturades i que no rebin cap prestació per desocupació en els
camps de l’administració, jardineria, agent cívic o tècnic de suport a les àrees.
La durada dels contractes és de 6 mesos.
Cal presentar la sol·licitud que trobareu a l’apartat de Selecció de personal del web municipal
www.santceloni.cat/selecciodepersonal a l’Oﬁcina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament abans
del 10 de gener.

Nous cursos gratuïts: confecció de pàgines web,
serveis administratius, atenció sociosanitària
o manteniment de jardins.
Ja estan obertes les inscripcions per apuntar-se als nous cursos de Formació Ocupacional que
ofereix el Sax Sala. Es faran a partir de desembre en horari de matins i abracen un ampli ventall
de modalitats, com confecció de pàgines web, serveis administratius, atenció sociosanitària o
manteniment de jardins.
Els cursos són gratuïts, atès que estan subvencionats pel SOC i el Fons Social Europeu, i van
adreçats prioritàriament a persones en situació d’atur. A més, al ﬁnalitzar els cursos s’entregarà
un Certiﬁcat de Professionalitat, que acredita a qui l’obté la seva competència per a desenvolupar
l’activitat laboral. Pots consultar l’oferta formativa a :
www.santceloni.cat/formacioocupacional

Inscriu-te ja!
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Un poble bonic i agradable
Millorem els nostres espais comuns
60 noves places
d’aparcament al centre

El carrer Sant Pere, un
espai per gaudir

L’aparcament dels Caputxins remodelat, amb un
nou asfaltat i senyalització ha entrat en funcionament. Està situat al carrer Verge del Puig, al costat
del col·legi Cor de Maria i compta amb 55 places
d’aparcament per a turismes, 2 per a vehicles de
conductors amb mobilitat reduïda, i un espai per
a ﬁns a 8 motos.

El carrer Sant Pere ha millorat les cruïlles per donar prioritat als vianants en el tram entre el carrer
Sant Josep i carretera Vella.

Millores a les pistes
esportives de Sant Ponç
i del Pavelló 11 de
Setembre
S’ha renovat la tanca de la pista esportiva de Sant
Ponç i s’ha substituit la tanca metàl·lica de protecció del carrer Ramis a l’alçada del club de tenis que
estava en mal estat, s’ha refet un altre tram que havia caigut durant la festa major i s’ha substituït la
tanca de protecció entre l’aparcament i la rampa
d’accés al pavelló per una de més adient.

Asfaltatge del vial
paral·lel del Polígon Molí
de les Planes
A principis de desembre s’ha reasfaltat el vial
paral·lel del polígon Molí de les Planes, al tram que
comprèn els carrers Pont Vellet i Font del Ferro.
Aquestes obres de millora, que responen a una petició de l’Associació d’empreses, es van programar
en dies festius per minimitzar les molèsties a la
mobilitat del Polígon.

Els cementiris de Sant Celoni i la
Batllòria més bonics
El ple municipal ha aprovat inicialment el projecte de remodelació integral del cementiri de Sant
Celoni. Al llarg del temps les diferents ediﬁcacions i espais d’ús i circulació pública han anant
patint un lògic procés de deteriorament, que s’ha anat resolent mitjançant actuacions puntuals.
En aquest moment es planteja analitzar i plantejar millores de les patologies de tots els elements
(cobertes, paraments i paviments), que conformen tant la part vella com nova del cementiri, i
resoldre la mobilitat i accessibilitat. El pressupost total del projecte és de 626.693,45 € i es planteja
en 5 fases. Aquest any, s’ha iniciat la contractació de la primera fase que consisteix en la rehabilitació de les cobertes més malmeses.
A la Batllòria, l’Ajuntament ha encarregat la redacció del projecte d’adequació de la part antiga del
cementiri. El projecte consta de 3 fases: reparació de cobertes i paraments exteriors; paviments
i accessibilitat i paraments interiors. El cost és de 261.224 €. Aquest any 2016 s’ha iniciat la contractació de la primera fase.

Ampliació de l’ediﬁci de
l’Associació Neulològica
El local del recinte Alfons Moncanut que actualment ocupa l’Associació Neurològica Baix Montseny. L’actual porxo es convertirà en una nova sala
amb una superfície de gairebé 50 m2 que signiﬁca
un increment de pràcticament el 50% en la superfície d’espais disponibles per a l’entitat. Es podrà
accedir a la nova sala tant des del pati d’accés
comú amb el centre de dia com des del pati posterior del local actual de l’associació. El pressupost
de les obres és de 70.994 €.
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Cementiri de Sant Celoni

Cementiri de la Batllòria

Esports
Medalla d’or i de bronze
pel karate celoní
Joan Just Clopés, del Karate Club Just de Sant Celoni, s’ha proclamat campió d’Espanya aconseguint la
medalla d’or al XLIII Campionat d’Espanya celebrat
a ﬁnals de novembre a Santa Cruz de Tenerife. Per la
seva banda, Eva Cano García ha aconseguit la medalla de bronze. Amb aquesta excel·lent classiﬁcació,
els dos esportistes han quedat seleccionats per participar a la preselecció estatal pel Campionat d’Europa
a Soﬁa (Bulgària) del mes febrer i pel Campionat del
Món a El Caire (Egipte) previst pel novembre del
2017.

450 esportistes i 29 equips a
l’esperada estrena de la Unió
Esportiva Sant Celoni
El Camp Municipal d’Esports va acollir la presentació dels 29 equips de la Unió Esportiva Sant Celoni de la temporada 2016-2017 amb més de 450
jugadors i jugadores el passat dissabte 5 de novembre. Familiars i simpatitzants van omplir de gom a
gom les grades del camp per gaudir d’aquesta festa del club. L’alcalde Francesc Deulofeu i el regidor
d’Esports, Òscar Molés van acompanyar els esportistes en aquesta celebrada presentació del club.

L’equip de volei a la Copa
Espanya. Molta sort!
L’equip infantil del Volei Sant Celoni s’està preparant per a la Copa Espanya que se celebrarà del 27
al 30 de desembre a Guadalajara. La delegació celonina estarà formada per 30 persones i compta amb
el patrocini de l’empresa Nilﬁsk i la col·laboració de
diversos comerços de la zona. L’equip de jugadores,
nascudes entre els anys 2003 i 2005, el formen: Carla Hérnandez, Nerea Jiménez, Aina García, Paulina
Rugiero, Núria Soler, Noa Rubio, Júlia Gestí i Marina Cahill. Jordi Martí n’és l’entrenedor.
Es podrà seguir tot l’esdeveniment des de la pàgina
de facebook del club: www.facebook.com/voleisantceloni/

Francesc Macià, 15
08470 Sant Celoni
Tel. 93 848 6913
santceloni@ufec.cat

Fes-te escoltar a la ràdio de casa!
Et fem una campanya de publicitat a mida!
Empreses, comerços i associacions amb seu a Sant Celoni i la Batllòria
tenen un descompte del 50% sobre les tarifes vigents
TARIFES
Número d’emissions

Preu per passi de 20‘‘

Preu per passi de 30‘‘

Fins a 30 emisions

3,30 €*

3,60 €*

De 30 a 59

3,00 €*

3,30 €*

De 60 a 89

2,80 €*

3,10 €*

De 90 a 179

2,60 €*

2,90 €*

De 180 a 239

2,40 €*

2,70 €*

A partir de 240

2,20 €*

2,50 €*

* IVA no inclòs

Demana’ns pressupost:
Tel 93 864 12 21
radio@santceloni.cat

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
I LA COMUNICACIÓ
CURS BÀSIC DE FOTOGRAFIA
Curs pràctic i tècnic dirigit a totes les
persones que vulguin entendre els
conceptes més bàsics de la fotograﬁa
digital i conèixer les possibilitats que els
ofereix la seva càmera en opció manual
i automàtica.
Conceptes bàsics (exposició, diafragma, velocitat i ISO) i funcions de la
càmera (balanç de blancs, enfocament,
exposició), composició fotogràﬁca,
introducció al revelatge digital a través
de recursos online.
Durant el curs es farà una sortida
pràctica per tal de posar en pràctica els
coneixements adquirits
Data inici: 17 de febrer.
Horari: divendres de 19 h a 21h
(6 sessions).
Preu: 78 € (el preu inclou els materials).
Es necessari que les persones participants tinguin càmera fotogràﬁca digital
réﬂex o compacta avançada i coneixement mínims d’informàtica.
A càrrec de: Anna Rodríguez, fotògrafa
freelance, formadora i projectes d’acció
social a través de la fotograﬁa.
www.annarodriguezfotograﬁa.com
Organitza: Sax Sala- Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny.

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

TALLER OBERT DE DIBUIX I PINTURA
Descobrir el llenguatge visual i plàstic
propi a través de diferents tècniques
pictòriques.
1.INTRODUCCIÓ A LA PINTURA: Els elements del llenguatge visual: el punt, la
línia, el pla, el color, la textura i la composició; perspectiva frontal i obliqua;
el cos humà; diferents procediments
pictòrics.
2.PINTURA ACRÍLICA I OLI : Diferents
procediments; diferents suports.
3.PERFECCIONAMENT: Quan l’alumne
ha assolit els coneixements bàsics i ha
començat a trobar el seu traç, referents
pictòrics i els procediments amb els que
se sent més còmode, cal que comenci a
experimentar pel seu compte de manera que puguem solucionar les diﬁcultats
amb les que s’anirà trobant i reforçar les
mancances . (*Depenent dels coneixements pictòrics de l’alumne pot seguir
qualsevol dels 3 nivells)
Horari: dilluns de 19h a 21h
(11 sessions).
Data d’inici: Dilluns 9 de gener de 2017
Preu: 94,30 €.
(El preu no inclou els materials).
A càrrec de: Glòria Auleda
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

SCRAPBOOK GENER:
FLORS D’HIVERN
Utilitzarem tècniques de plegat de
paper i scrapbook per crear originals
targetes desplegables amb forma de
ﬂor, diamant o hexaﬂagon. En cadascuna d’aquestes targetes podràs posar les
teves fotograﬁes preferides. Ideals per
regalar!
Data: Divendres 20 de gener
(una sessió)
Horari: Divendres de 17.30 a 20h
Preu: 18,07 €. Inclou els materials
A càrrec de: Gemma Navidad
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

SCRAPBOOK FEBRER:
FENT VOLAR LA IMAGINACIÓ
Crearem un mini àlbum ple de sorpreses desplegables per poder “amagar” les
teves fotograﬁes. Aquest taller és ideal
pels apassionats dels detalls!
Data: Divendres 10 de febrer
(una sessió)
Horari: Divendres de 17.30 a 20h
Preu: 18,07 €. Inclou els materials
A càrrec de: Gemma Navidad
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

SCRAPBOOK MARÇ:
GAUDEIX DELS BONS MOMENTS
Treballaràs amb diferents tècniques
d’scrap i enquadernació per obtenir un
creatiu Folding minialbum. Per crear
un mini llibre desplegable amb la teva
història fotogràﬁca!
Data: Divendres 10 de març
(una sessió)
Horari: Divendres de 17.30 a 20h
Preu: 18,07 €. Inclou els materials
A càrrec de: Gemma Navidad
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

CANT O REEDUCACIÓ DE LA VEU
Sessions individuals. Tècnica vocal per
poder tenir una base per cantar en cors
o en solitari. Tots els estils. O bé treball
amb persones que tinguin problemes
a la veu.
Es treballarà individualment durant 45
minuts.
Data inici: 9 de gener de 2017
Horari: dilluns a determinar
individualment
Preu: 93,15 € (4 sessions individuals
de 45 min.)
A càrrec de: Esther Castells
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

CANT PER A PARELLES
Tècnica vocal per poder tenir una base
per cantar en cors o en solitari. Tots els
estils.
Es treballarà en grups de dues persones.
Data inici: 9 de gener de 2017
Horari: dilluns a determinar
Preu: 62,10 € preu per persona
(4 sessions 60 min. per a dues persones)
A càrrec de: Esther Castells
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

CROMÀTICA
Cromàtica és un cor de veus femenines,
que treballa amb rigorositat repertoris
de diferents èpoques i estils.
Requisits: cal tenir coneixements de
llenguatge musical i tenir experiència
en el cant coral. Es fa una prova d’accés.
Data inici: 20 de febrer de 2017
Horari: dilluns de 20.45 a 22.15h
Preu: 92,89 € (15 sessions)
A càrrec de: Núria Molins
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

ALTRES ACTIVITATS

CURS BÀSIC DE BIJUTERIA
(FIL DE METALL I PEDRES)
Curs teòric-pràctic per conèixer les
tècniques bàsiques de la bijuteria. Com
utilitzar les eines (alicates, tisores, ﬁl
de coure,llautó, alpaca i pedres ..), com
treballar el ﬁl combinat amb les pedres
per elaborar arrecades, penjolls, anells i
polseres donant forma i color.
Horari: dimecres de 18h a 20h
(5 sessions).
Data d’inici: 8 de febrer.
Preu: 46 €
A càrrec de: Mar Vidal, professora,
tallerista i joiera.
Organitza: Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny.

RESTAURACIÓ I DECORACIÓ
DE MOBLES
Recuperació de mobles, procediments
de neteja de vernís, petites reparacions,
desinfecció i tractament del corc, tintar,
preparació de la goma laca, envernissar
i encerar les peces, etc.
Horari: divendres 18h a 20h
(12 sessions)
Data d’ inici: 20 de gener
Preu: 74 €
El preu no inclou els materials, l’import
d’aquests dependrà de la peça que es
vulgui restaurar.
A càrrec de: Glòria Filbà, restauradora.
Organitza: Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny.

Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny

Centre Municipal d’Expressió

c/ Montserrat, 28 - Tel. 93 867 41 75
saxsala@santceloni.cat
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 20 h

c/ Sant Josep, 18 - Tel. 93 867 40 89
centrexpressio@santceloni.cat
Horari d’atenció al públic
de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Divendres tarda tancat

MONOGRÀFIC DE FORMACIÓ EN EL
LLEURE: MENJADOR ESCOLAR
Aquesta formació pretén donar als
alumnes unes nocions bàsiques del que
és un menjador escolar, quina és la seva
funció dins de l’educació i quins són els
recursos més utilitzats en aquest àmbit.
La formació està destinada a persones
que no han fet el curs de monitor/a
de lleure, però amb experiència i que
vulguin millorar la seva feina i tasca
educativa diària com a monitors/es de
menjadors escolars. Així mateix persones sense cap experiència, que vulguin
incorporar-se al nou camp laboral especialitzat en menjadors escolars.
Horari: de dilluns a divendres
de 17h a 21h (8 sessions)
Data d’inici: 13 de febrer
Durada: 32 hores
Preu: 138 € (El preu inclou els materials)
Per a majors de 18 anys.
A càrrec de: la Fundació Pere Tarrés.
Organitza: Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny.
Amb el suport del Consell Comarcal del
Vallès Oriental.

TALLER D’INTRODUCCIÓ
A LA REBOSTERIA DE RESTAURANT
Elaboració de postres tradicionals:
panna cotta amb sopa de litxis ,perfum
de roses i gelatina de taronja i gingebre, Pinya en xutney dolç, rostida amb
crema suau de coco, crema catalana
de farigola, tiramisú amb escuma de
baileys, brownie de xocolata, coulis
de fruits vermells, mousse de xocolata
blanca amb salsa de fruita de passió i
cristalls de cítrics.
Al curs es donaran totes les receptes
dels plats cuinats, es podran emportar
les preparacions a casa o bé degustarles al mateix lloc de realització del curs.
Data d’inici: 26 de gener (3 sessions)
Horari: dijous de 18h 19.30h
Preu: 84 €. El preu inclou els materials.
A càrrec de: Restaurant Simultani.
Organitza: Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny.

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

Habitatge
Sant Celoni ja
disposa de 12
habitatges socials
En el marc de les actuacions propostes en el Pla
Local d’Habitatge 2012-2017, l’ajuntament de Sant
Celoni actualment ja disposa de 12 habitatges
socials que es destinen a atendre situacions
desafavorides de famílies del municipi:
- 4 habitatges cedits per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, dins el conveni de col·laboració que
mantenen des del 2012 l’ajuntament i l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya (AHC)
- 6 habitatges destinats al programa Lloguer segur
- 2 habitatges propietat de l’ajuntament incorporats
a la borsa municipal d’habitatge ssequible
L’ajuntament ha destinat durant 2016 un import
de 24.334 € a la gestió dels habitatges socials
per a persones amb risc d’exclusió social o amb
necessitats especíﬁques greus.
Tipus de despesa

Imports

El vostre ediﬁci ha passat la
Inspecció tècnica (ITE)?
A ﬁnals de maig va entrar en vigor un nou decret que regula les inspeccions
tècniques dels ediﬁcis (ITE), decret 67/2015 que dóna un impuls a les
inspeccions tècniques de cara a fomentar la conservació, el manteniment, la
rehabilitació i l’adequació funcional dels ediﬁcis d’habitatges.
Quins ediﬁcis han de fer la ITE?
Ediﬁcis unifamiliars o plurifamiliars on existeixi l’ús d’habitatge.
Queden exempts els ediﬁcis unifamiliars on la seva ediﬁcació principal estigui separada 1,5
metres o més de la via pública, de zones d’ús públic i de les ﬁnques adjacents.
En quin moment s’ha de fer la ITE?
Tots els ediﬁcis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat,
prenent com a data la que consta en el cadastre. Per acreditar el compliment d’aquesta obligació
cal presentar a l’oﬁcina l’informe de la inspecció tècnica de l’ediﬁci d’habitatges abans que es
compleixin els 45 anys d’antiguitat, amb les següents excepcions:
Excepcions en el termini de passar la ITE abans dels 45 anys d’antiguitat
Ediﬁcis d’habitatges plurifamiliars

An�guitat ediﬁci
plurifamiliar

Termini per passar la inspecció ITE

AIGUA
LLOGUER
REPARACIONS
SUBMINISTRES LLUM / GAS

3.028,35 €
12.237,85 €
442,86 €
8.625,07 €

Entre 1951 i 1960

Fins al 31 de desembre de 2015

Entre 1961 i 1971

Fins al 31 de desembre de 2016

Total general

24.334,13 €

A par�r de 1971

L’ any que compleixi 45 anys d’an�guitat

L’ajuntament s’ha adherit a la Xarxa d’habitatges
d’inserció per a l’any 2016 pel que rep un ajut total
de 12.000 € (1.200 € per habitatge) per destinar a
gestionar les despeses que generen.

Ediﬁcis d’habitatges unifamiliars

An�guitat habitatge
unifamiliar

Termini per passar la inspecció ITE

Obres de millora

Anteriors a 1900

Fins al 31 de desembre de 2016

Durant les properes setmanes s’iniciaran diverses
actuacions de reparació i millora de les condicions
d’eﬁciència energètica, amb l’arranjament de
deﬁciències constructives i substitució de les ﬁnestres de 3 habitatges de titularitat municipal
dedicats a necessitats socials.

Entre 1901 i 1930

Fins al 31 de desembre de 2017

Entre 1931 i 1950

Fins al 31 de desembre de 2018

Entre 1951 i 1960

Fins al 31 de desembre de 2019

Entre 1961 i 1975

Fins al 31 de desembre de 2020

A par�r de 1975

L’ any que compleixi 45 anys d’an�guitat

Aquests habitatges estan inclosos en el Patrimoni
Municipal de Sòl i Habitatge i estan situats al carrer
Torras i Bages, Santa Fe i a la Rectoria de l’Església
de Sant Llorenç de Vilardell. Les obres compten
amb ﬁnançament de la Diputació de Barcelona.

Els ediﬁcis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment
d’assolir els terminis ﬁxats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la
inspecció tècnica de l’ediﬁci ﬁns a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.

Si no pots fer front al pagament de la hipoteca
et podem ajudar!
El SIDH (Servei d’intermediació en Deutes d’Habitatge) t’ofereix informació, assessorament i
intermediació amb les entitats ﬁnanceres per tal de no perdre l’habitatge.

Truca a l’Oﬁcina d’Habitatge del Baix Montseny 93 864 12 15
Ediﬁci Bruc

c/ Bruc, 26
habitatge@santceloni.cat
Horari:
Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 13 h
Dimarts i Dijous de 17 a 19 h
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Espai Obert
Guillem Molla premiat per
la tasca a favor del català als
Estats Units
El celoní Guillem Molla és un dels deu catalans
de l’exterior que han estat distingits amb el
premi “Josep Maria Batista i Roca en Memorial Enric Garriga Trullols 2016” per l’Institut
de Projecció Exterior de la Cultura Catalana
(IPECC) en reconeixement a la tasca que duen
a terme els catalans i catalanòﬁls de fora per
mantenir la presència catalana en el món i
augmentar el coneixement dels Països Catalans i la cultura catalana a l’exterior.
Guillem Molla, actualment és professor a la
Universitat de Massachussetts a Amhrest.
Entre les diverses activitats que ha portat a
terme per promocionar la cultura catalana en
terres nord-americanes, destaca l’organització
durant tres anys consecutius de l’únic cicle de
cinema català en l’àmbit acadèmic dels Estats
Units: el Catalan Film Festival. Pels volts de Sant
Jordi organitza l’anomenada Catalan Week,
amb diversos esdeveniments que inclouen
conferències, lectures literàries, recepcions
amb productes gastronòmics, roses i llibres,
i un concurs de traducció literària coincidint
amb l’efemèride d’un escriptor o escriptora en
llengua catalana.
Moltes felicitats i moltes gràcies Guillem!

Adéu Fidela
Et trobarem a faltar ja que sempre has estat
amb nosaltres treballant per la Junta Local al
llarg de molts anys. Ens has ensenyat a seguir
el camí del voluntariat, cosa que tu tenies molt
arrelat al cor.
Sempre et recordarem!
Junta Local de Catalunya
Contra el Càncer

El futur de l’Associació
fotogràﬁca Crisàlide,
a debat

La celonina Montserrat Roig
compleix 101 anys.
Felicitats!
La celonina Montserrat Roca ha complert 101
anys envoltada de la seva família i d’un gran
nombre d’amics i veïns. L’alcalde Francesc
Deulofeu i la regidora de Comunitat, Magalí
Miracle la van anar a felicitar en nom de tots els
celonins i celonines i a portar-li un ram de ﬂors.
Montserrat Roca va néixer a Santa Coloma de
Farners i a l’edat de 7 anys es va traslladar a Sant
Celoni on es va casar. Té un ﬁll, una néta i dos
besnéts. La Montserrat gaudeix d’un bon estat
de salut i manté el seu optimisme característic.
Per molts anys!

La junta de l’associació fotogràﬁca
Crisàlide convoca als socis i als aﬁcionats a la fotograﬁa a una reunió oberta el dissabte dia 28 de gener a les 18 h a la sala Bernat
Martorell (Can Ramis). Et convidem a reﬂexionar
sobre el futur de l’entitat després d’un temps de
“somnolència”, d’un estat letàrgic que s’ha mantingut durant diversos anys.
Crisàlide es va constituir l’abril de 1995 com a
punt de conﬂuència dels interessos de totes
les persones aﬁcionades a l’art de la fotograﬁa
de la nostra vila. Tenia com objectiu el foment,
la pràctica i el perfeccionament de la fotograﬁa
en totes les seves modalitats (foto natura, foto
reportatge, arxiu fotogràﬁc, etc) i es va consolidar com a culminació dels cursets de fotograﬁa
que l’àrea de Joventut va organitzar en el seu
moment. Va néixer, per tant, arrelada a l’àrea de
Joventut de l’Ajuntament de Sant Celoni i al seu
local “El Safareig”. www.fotograﬁacrisalide.com
Us esperem dissabte 28 de gener!
Junta de l’Associació fotogràﬁca Crisàlide

Sant Celoni i la Batllòria són oﬁcialment
“Municipi per la independència”
Les dues portes d’entrada a Sant Celoni i a la Batllòria indiquen des de fa uns dies que som
un “Municipi per la independència”. D’aquesta manera es dóna compliment a la petició
presentada per l’ANC de Sant Celoni el 20 de setembre de 2016 sol·licitant la col·locació dels
cartells en compliment a l’acord plenari de 31 de maig de 2012, quan l’Ajuntament des Sant
Celoni es va adherir a l’Associació de Municipis per la Independència.
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Clemen Gutiérrez
substitueix Montserrat
Márquez com a
regidora del PSC
Clemen Gutiérrez Arriaga va
prendre possessió del càrrec
de regidora per la llista del
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (PSC-PM) durant el ple municipal
del 25 d’octubre en substitució de Montserrat Márquez que va presentar la renúncia
per motius professionals. La nova regidora
és llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i màster
en Prevenció de riscos psicosocials en contextos laborals per la Universitat de Girona
(UdG). Ha treballat com a formadora per a
joves a l’Associació Diomira i actualment treballa com a professora de secundària. Va ser
regidora pel PSC al govern municipal en dos
mandats, entre els anys 1987 i 1995.

Grups municipals
Junts som més
forts

Partit Demòcrata hem sortit de la nostra zona de confort i
hem assumit els riscos que la gent ens demanava. Hem posat urnes quan ha calgut. Hem entès que calia fer renúncies
per sumar a més gent. Hem entès que calia anar junts per
assolir l’objectiu comú.
Per això també a nivell local hem sumat sempre sinèrgies
amb aquells sectors de la societat civil i altres partits amb
qui compartíem objectiu. Per això també avui formem part
de la plataforma “Som del Sí”, un punt de trobada amb

tots aquells que diem sí a un país amb totes les eines i potencialitats al servei del seu progrés i de la seva gent. Un
bon exemple de tot plegat és el mural que tenim a l’entrada
del Doctor Trueta. Un mural fet per mans molt diverses però
amb un objectiu comú. Quan som capaços de fer aquest
esforç el resultat, com en aquest cas, és espectacular.

és un fenomen d’aparició recent al nostre país. Una llar es
troba en situació de pobresa energètica quan és incapaç de
pagar una quantitat de serveis de la energia suﬁcient per la
satisfacció de les seves necessitats domèstiques o quan es
veu obligada a destinar una part excessiva dels seus ingressos a pagar la factura energètica de la seva llar.
La mort de la Rosa a Reus, una dona de 81 anys, ens ha fet
veure la cara mes dramàtica d’aquesta pobresa que afecta
de manera directa al col·lectiu de gent gran amb ingressos
baixos, que han de decidir reduir les despeses del consum
energètic a la llar per poder arribar a ﬁnal de mes. El cas
de Reus demostra que les grans multinacionals del sector
energètic estan protegides per la legislació actual enfront
del ciutadà que veu vulnerat els seus drets de manera sistemàtica. El dret a un habitatge digne i adequat contempla
l’accés als subministraments bàsics, l’aigua, la llum i el gas

són condicions indispensables per tenir un nivell de vida
adequat, d’acord amb el que s’estableix en matèria de drets
humans a nivell internacional.
Les solucions han de ser diverses, des de denunciar la invisibilitat de la pobresa energètica, l’ immobilisme de les
administracions públiques i les multinacionals o millorar la
eﬁciència energètica de les nostres llars. Però també ens
hem de plantejar anar un pas mes enllà i apostar per un
nou model energètic i contribuir a una nova cultura energètica. Aquest nou model ha d’estar basat en l’estalvi i la
lluita contra el malbaratament, l’ús de tecnologies renovables i la sobirania per fugir del model actual centralitzat i
oligopolístic.

la de proximitat i una escola heterogènia. La ubicació de
l’escola a la zona de l’Institut ens diﬁculta, estructuralment,
assolir aquests dos objectius”. Com que “les famílies més
humils necessiten escoles gratuïtes, d’una banda, i properes, de l’altra” “ens temem que una escola no accessible
[com es preveu que arribi a ser el Soler amb la nova ubicació], malgrat ser pública i gratuïta, tendeixi a ser poc atractiva per a aquells sectors abocats a no poder exercir, en
igualtat de condicions, la llibertat de tria escolar”.
La possibilitat, doncs, que si no es garanteix un transport
escolar gratuït per als sectors més vulnerables pugui convertir el Soler de Vilardell en una escola exclusiva per a qui
hi pugui anar en cotxe particular, fa del tot necessari posar
ﬁl a l’agulla per assegurar que tothom hi pugui accedir. I
la implementació del transport s’hauria de fer amb molta

celeritat, abans del març vinent, quan s’inicien les preinscripcions per al curs 2017-18.
L’any 2010, quan es va aprovar la nova ubicació de l’escola,
l’equip de govern es va comprometre verbalment a “estudiar” el tema del transport escolar pel greuge que signiﬁcava emportar-se una altra escola pública fora del centre (a
partir del curs vinent, les escoles del centre de la vila seran
totes tres concertades).
Per això esperem que l’equip de govern, malgrat abstenir-se
en la votació de la moció, iniciï el procés d’implementació
d’aquest servei.

ques que hi ha, perquè treballar en la prevenció d’addiccions avui vol dir que reduïm complicacions de salut de
demà, les quals tindran un cost social i econòmic molt més
gran per al nostre estat del benestar.

El Pla integral sobre addiccions del Baix Montseny, conegut
com El Tritó, és una de les línies estratègiques de l’Àrea
de Comunitat de l’Ajuntament de Sant Celoni. Aquest programa treballa des de 1999 en la prevenció de les drogues
i d’altres addiccions, principalment entre la gent jove. Però
què fa el Tritó, exactament? Doncs organitza activitats i xerrades i facilita l’accés a tractaments per superar les addiccions, activant, si cal, l’accés a un recurs d’inserció. És un
programa fonamental per conèixer i tractar des de la proximitat municipal una problemàtica social que existeix i que
convé afrontar amb tota la valentia per facilitar que tothom

pugui gaudir d’una vida amb plena llibertat.
El Tritó, a més, posa de manifest una altra realitat: que el
Baix Montseny no és una invenció artiﬁcial sinó un territori
amb unes sinèrgies evidents i naturals. És un exemple de
com es poden mancomunar serveis entre ajuntaments d’un
mateix territori que es troba a cavall de dues comarques i
dues demarcacions provincials que divideixen una realitat
social, cultural i econòmica com és el Baix Montseny.
Per això en aquest article volíem explicar-vos que des de
l’Ajuntament de Sant Celoni hem apostat molt fort perquè
el Tritó el proper mes de gener es renovi novament ﬁns el
2020 i es reforci amb una major dotació pressupostària. I
estem molt satisfets que tots els municipis que en formen
part hi hagin estat d’acord i que d’altres hagin decidit afegir-s’hi.
El Tritó és també una prova de que la inversió en polítiques
de prevenció és de les millors polítiques socials i econòmi-

Benvolguts celonins i celonines,
des d’ ICV-EUiA Sant Celoni i la
Batllòria volem aproﬁtar aquest espai en
primer lloc per felicitar-vos les
festes i desitjar-vos una bona entrada
d’any.
D’altra banda ens agradaria, ja que és l’última edició de
l’any fer un resum de com ha esdevingut aquest any i
presentar-vos els nostres propòsits.
En primer lloc sembla que hem aconseguit sobreviure a un
any bastant tèrbol a nivell polític, tot i que per les informacions que ens arriben, tant des del Parlament de Catalunya
com el d’Espanya, l’any que ve no sembla distar molt al
d’aquest. Tot i això no tot és negatiu, també trobem ﬂors
dins el jardí de la nostra societat, com per exemple que
els pressupostos (si s’aproven) tindran un fort component
social, o bé que el PP ja no compta amb majoria absoluta.

Tot i això no tot és política, sinó que també hem viscut
altres moments importants aquest any com els jocs de Rio,
una major visibilitat de les arts i cultures catalanes a nivell
mundial, el creixement de moviments socials i de consciència social en diversos àmbits (Síria, pobresa energètica...).
Referent a aquestes últimes qüestions, des d’ ICV-EUiA
estem especialment contents ja que són temes d’especial
importància dels quals cal estar conscienciats, tot i que
també volem recalcar l’importància d’altres fets que ens
afecten a tots com és el del canvi climàtic i com cadascú
de nosaltres a nivell local pot actuar per reduir-lo, un
exemple molt clar del seu efecte és com s’han allargat les
temperatures de l’estiu aquest any.
Per últim volem proposar-vos un llistat de propòsits que
des d’ ICV-EUiA volem dur a terme i volem convidar-vos a
participar:
-Conscienciar-nos del canvi climàtic i quines accions puc

fer per lluitar contra ell
-Prendre consciència política i demanar més responsabilitats als representants tant locals, autonòmics, estatals i
supra-estatals car ens representen i estan al nostre servei.
-Participar de diferents accions col·lectives com ONG,
cooperatives, etc.
-Intentar millorar Sant Celoni i la Batllòria a través de
canals formals com informals.
En resum, des d’el grup local d’ICV-EUiA Sant Celoni
i la Batllòria us desitgem bones festes i que les passeu
acompanyats de qui més us estimeu.També us animem a
participar més política i socialment l’any que ve.
Coordialment el grup local d’ICV-EUiA Sant Celoni i la
Batllòria.

Vivim moments polítics excepcionals. Tenim a les nostres
mans l’encàrrec democràtic de donar sortida als anhels
de molta gent d’aquest país que somia en un país millor. I
conscients d’aquest deure cal que actuem amb més responsabilitat, coratge, compromís i intel·ligència que mai.
Per això des de tot aquell sector de gent que representa el

No més pobresa
energètica
Les últimes dades sobre els indicadors de pobresa a Catalunya ens diuen que el risc de pobresa a disminuït l’any
2015 i afecta al 19% de la població, 1,9 punts menys que
l’any anterior. Aparentment ha baixat la taxa de pobresa
però la realitat es que han augmentat les desigualtats i
l’empobriment de la societat perquè la mitjana amb qui es
calcula la taxa també ha baixat. La societat s’ha empobrit i
la pobresa és més extensa i més profunda.
Aquesta pobresa te moltes cares. Una d’aquestes cares és
l’anomenada pobresa energètica. Aquest tipus de pobresa

Volem un servei
de bus per al
Soler de Vilardell
Aprovada la moció de la CUP per garantir el transport escolar al nou ediﬁci de l’escola.
El Ple municipal del 24 de novembre va aprovar la moció presentada per la CUP en què es demanava que l’ajuntament
garanteixi el transport escolar municipal a l’escola Soler de
Vilardell a causa de la ubicació del nou ediﬁci, al costat de
l’Institut Baix Montseny. PSC, ICV i CUP hi vam votar a favor,
i l’equip de govern format per CiU i ERC es va abstenir.
Des de la CUP es va explicar que les raons que han fet que
presentéssim aquesta moció és perquè “volem una esco-

Reforcem i renovem el Tritó del
Baix Montseny

Grup Municipal CiU
www.ciu.cat/santceloni

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

CUP SANT CELONI
www.santceloni.cup.cat

I així és com des d’ERC seguim posant maons a la República
que estem construint, contribuint a fer un municipi més cohesionat i socialment més just i, al mateix temps, enfortint
els lligams amb els pobles veïns amb qui conformem el Baix
Montseny.

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

Grup municipal ICV Sant Celoni i La Batllòria
icvsantceloni@ymail.com
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Exposicions
RECTORIA VELLA
Del 12 de novembre al 22 de gener

Naturaleses

Pintura i gravat de Josep Clopés
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 17 de desembre 2016 al 8 de gener 2017

Balís Catmí

Collage com mai l’has vist
Horari:
de dilluns a diumenge de 5 a 8 de la tarda. Dissabtes i diumenges, matins d’11 a 2/4 de 2 del migdia.
Dia 26 de desembre i 6, 7 i 8 de gener obert de 12
a 2/4 de 2 del migdia i de 6 a 8 de la tarda. Dies de
Nadal, Cap d’Any i 5 de gener de 2017, tancat.

BIBLIOTECA L’ESCORXADOR
Fins el 31 de desembre

Quiromancias

Poesia Visual Óscar Sotillos
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Taller de muntar �ons
Preu: 1 €
- 5 de la tarda
- Plaça de la Vila
Organitza: Associació espor�va
i cultural de l’Ins�tut Baix
Montseny

Concert Coral de Nadal amb
la Coral Briançó i un grup
musical de ﬂautes de bec i
percussió. Cançons de Nadal
de diferents èpoques. Direcció
Emilio de la Linde.
- 8 del vespre
- Teatre Ateneu, Sala Gran
Vols cantar el Rèquiem de
Fauré amb la Coral Briançó?
Truca al telèfon 60601285
o escriu al correu:
qcalvet@hotmail.com
Cinema en VO Altrium Corazón
gigante de Dagur Kàri
Preu: 4,50 €
- 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine

Dissabte, 24 de desembre
Mercat e�mer de productes
ecològics
Ac�vitats de La clau
- 10 h
- Al local de La Clau
(Alguersuari, 16)

Cantada de Nadales amb els
Cantaires
- 12 del migdia
- Plaça de la Vila

TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h

Març

Dimarts, 27 de desembre

Contes per a menuts Ning,
nang, festes de Nadal a càrrec
de Musinfant. Per a infants
nascuts entre 2013 i 2015. Cal
inscripció prèvia.
- a 2/4 de 6 i a ¼ de 7 de la
tarda
- Biblioteca l’Escorxador

Cercavila de gegants amb la
Colla de Geganters de Sant
Celoni i

Horari:
matins: dimarts, dimecres i dissabte
de 10 a 2/4 de 14
tardes: de dilluns a divendres de 15 a 20 h
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Divendres, 23 de desembre

Missa del Gall
- 12 nit
- Església Parroquial de Sant
Mar�

Divendres, 25 de desembre
Representació del Naixement
de Jesús a càrrec dels nens i
nenes de la Catequesi
de primera Comunió i
seguidament Santa Missa.
- 2/4 de 12 migdia
- Església Parroquial de Sant
Mar�

Dissabte, 26 de desembre
Cantada de Sant Esteve amb
els cors del Centre Municipal
d’Expressió, des dels més pe�ts
ﬁns als més grans
- 2/4 de 12 del migdia
- Teatre Ateneu, Sala Gran
La Quina o bingo de Nadal
- de 7 de la tarda a 10 de la nit
- Escola Montnegre
(La Batllòria)
Organitza: Ampa Montnegre

Derràping. Circuit mòbil
de mini karts elèctrics que
derrapen. A par�r de 6 anys
- 2/4 de 6 de la tarda
- Plaça de la Vila

Dimecres, 28 de desembre
Inﬂables per a infants de 0 a
3 anys, de 3 a 8 anys i de 6 a
12 anys
- 2/4 de 6 de la tarda
- Plaça de la Vila

Dijous, 29 de desembre
Tallers de pintura i polseres
i venda de manualitats fetes
pels alumnes de 6è de l’escola
Soler de Vilardell i Xocolatada
Preu: 1 €
- 5 de la tarda
- Plaça de la Vila
Organitza: AMPA Soler de
Vilardell
Jocs de taula Mou Fitxa a
par�r de 3 anys i Safates
d’experimentació de 0 a 3 anys
- 2/4 de 6 de la tarda
- Plaça de la Vila
Jam session
Ac�vitats de La Jaima Art
- 22 h
- La Jaima Art (San�ago
Rusiñol, 10)

Divendres, 30 de desembre
Tallers de pintura i polseres
i venda de manualitats fetes
pels alumnes de 6è de l’escola
Soler de Vilardell i Xocolatada
Preu: 1 €
- 5 de la tarda
- Plaça de la Vila
Organitza: AMPA Soler de
Vilardell
Festa Kids. Història musical
acompanyada de coreograﬁes,
jocs, humor i ball pels més
pe�ts i tota la família
- 2/4 de 6 de la tarda
- Plaça de la Vila
Cantada de nadales a càrrec
d’Entremonts
- 6 de la tarda
- Plaça Vila i diferents carrers
VOC. Mostra audiovisual en
català
La sessió �ndrà dues parts amb
una pausa on se servirà un
refrigeri
- de 6 a 3/4 de 7 tarda, 1a part
- de 8 a 10 vespre, 2a part
- Teatre Ateneu, Sala Pe�ta
Organitza: Òmnium Cultural del
Baix Montseny

Visita del Patge reial
a la Batllòria
- de 7 a 2/4 de 9 de la tarda
- Escola Montnegre
(La Batllòria)
Organitza: La Batcolla

Dissabte, 31 de desembre
L’Home dels Nassos, diuen que
és un home que té tants nassos
com dies té l’any
A veure si el trobeu!
- Durant tot el dia
- Pels carrers del poble

Nit de
Cap d’Any
2017
Dissabte, 31 de desembre
Sopar de Cap d’Any
Preu sopar i ball: 51 €, socis
47 €
Informació i reserva: oﬁcina de
l’Esplai
-2/4 de 10 del vespre
-Teatre Ateneu, Sala Pe�ta
Organitza: Associació de Gent
Gran de l’Esplai

1 de gener de 2017,
nit de dissabte a diumenge
BALL DE CAP D’ANY
Amb el GRUP QUÈ TAL
Organitza: Associació de Gent
Gran de l’Esplai
Col·labora: Ajuntament de Sant
Celoni
Preu entrada: 18 €, socis 16 €
- 1/4 d’1 de la nit
- Teatre Ateneu, Sala Gran
GRAN FESTA DE CAP D’ANY
amb WINTER PARTY discoteca
amb animació. Par�cipa en
les coreograﬁes de moda
repassant tots els es�ls: pop,
la�no, salsa, dance, zumba,
merengue, twist, ska, rumba, i
DJ MARVIN amb tots els hits
del moment. Una sessió plena
de diversió i energia que et farà
viure una estona irrepe�ble per
entrar al nou any.
Entrada gratuïta, limitació
d’aforament
- 2/4 d’1 de la ma�nada i ﬁns
les 5 del ma�
- Pavelló 11 de Setembre

Dilluns, 2 de gener
Arribada dels Carters Reials,
El campament dels Carters
Reials estarà obert ﬁns les 8 del
vespre.
- 1/4 de 6 de la tarda
- Sor�da de la plaça Comte del
Montseny
- 2/4 de 6 de la tarda
- Plaça de la Vila
Organitza: Agrupament Escolta
i Guia Erol
Col·labora: Carai com peta
entre el Montseny i el
Montnegre

Dilluns, 2 de gener
Carters Reials
Podreu visitar el seu
campament i donar-li les
vostres cartes.
- 2/4 de 6 de la tarda ﬁns les 8
del vespre
- al recinte medieval la Força,
entrada per la plaça del Bes�ar
i sor�da pel carrer Les Valls
Organitza: Agrupament Escolta
i Guia Erol

Dimarts, 3 de gener
Carters Reials
Podreu visitar el seu
campament i donar-li les
vostres cartes.
- 2/4 de 6 de la tarda ﬁns les 8
del vespre
- al recinte medieval la Força,
entrada per la plaça del Bes�ar
i sor�da pel carrer Les Valls
Organitza: Agrupament Escolta
i Guia Erol

Dimecres, 4 de gener
Carters Reials
Podreu visitar el seu
campament i donar-li les
vostres cartes.
- 2/4 de 6 de la tarda ﬁns les 8
del vespre
- al recinte medieval la Força,
entrada per la plaça del Bes�ar
i sor�da pel carrer Les Valls
Organitza: Agrupament Escolta
i Guia Erol

5 de gener, dijous
ARRIBADA i CAVALCADA DELS
REIS D’ORIENT A SANT CELONI
Recorregut:
av. de la Pau, pl. Mercè
Rodoreda, c. Dr. Trueta, c.
Major, pl. Església: adoració
al nen Jesús, c. Major i Plaça
de la Vila. Arribada a la plaça
de la Vila pels volts de 2/4 8
de la tarda, la benvinguda als
Reis anirà a càrrec dels nens i
nenes de l’escola L’Avet Roig.
Tancament de la llotja a 2/4 de
9 del vespre.
Perquè cap nen/a celíac/a
es quedi sense caramels, els
caramels seran sense gluten.
- 6 tarda
- av. de la Pau cantonada c.
Pintor Bernat Martorell
Col·labora: Agrupament Erol,
Club Pa�natge Ar�s�c, Colla
de Diables, Colla de Geganters,
Escola Contrajazz, Escola de
Dansa Esther Cortés, Núria
Ventura - Escola de Dansa i
Rebot Teatre.

CAVALCADA DELS REIS MAGS
DE L’ORIENT A LA BATLLÒRIA
Els Reis Mags de l’Orient
arribaran pel pont de la
Tordera, aproximadament
a 2/4 de 7 de la tarda. I
l’arribada a la plaça serà pels
volts de 2/4 de 8 del vespre.
Durant la cavalcada es donaran
caramels sense gluten.
Si voleu que els vostres ﬁlls
i ﬁlles rebin la visita dels
Reis Mags de l’Orient a casa,
passeu pel Centre Cívic la
Unió Batllorienca o truqueu al
telèfon 938472119, del 14 al 23
de desembre.
Organitzen: AMPA de l’Escola
Montnegre, La Batcolla i
Penya Barcelonista “La Batllòria
Culé”, Consell del Poble de la
Batllòria i l’Ajuntament de Sant
Celoni
Jam session
Ac�vitats de La Jaima Art
- 22 h
- La Jaima Art (San�ago
Rusiñol, 10)

Dissabte, 7 de gener
Animació infan�l i bo�farrada
- 18 h
- Plaça de la Vila
L’espectacle ha de con�nuar
Concert de l’Orquestra Baix
Montseny amb música de
les dues bandes de rock més
inﬂuents del segle XX, Pink
Floyd i Queen
Entrada gratuïta
- 7 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran

Dijous, 12 de gener
Jam session
Ac�vitats de La Jaima Art
- 22 h
- La Jaima Art (San�ago
Rusiñol, 10)

Dijous, 19 de gener
Jam session
Ac�vitats de La Jaima Art
- 22 h
- La Jaima Art (San�ago
Rusiñol, 10)

Dijous, 26 de gener
L’autoes�ma com a llavor
de futur
Tallers per a pares i mares
d’infants de 0 a 3 anys
- 17.30 h
- Escola bressol municipal El
Blauet
Jam session
Ac�vitats de La Jaima Art
- 22 h
- La Jaima Art (San�ago
Rusiñol, 10)

“cada foc és fet d'espurnes
cada poble és fet de la seva gent
de la llum rere cada finestra entelada
una xarxa d'afecte i amor
transportada per mans i mirades
quan ens reunim a celebrar-ho”
Pau Gener
Farmàcies�de�guàrdia�2017
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CASAS - 93 867 57 88
CHANUT - 93 867 18 03
DURAN - 93 848 60 40
DRAPPER - 93 867 03 74
MAS - 93 848 40 76
SANCHO - 93 867 01 67
VIGAS-CARDONA - 93 867 06 48

Bon Nadal
i Feliç 2017
*Aquesta nadala és una creació conjunta i expressa del poeta celoní Pau Gener i l’escola Montnegre de la Batllòria
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